
II
Klinik

psixolo-
giya
a/b
r/b

Fəlsəfə
tarixi
a/b

Sosial
psixolo-

giya
a/b
r/b

Sosial elmlər və psixologiya
fakültəsinin dekanı                                                         Rövşən Cavadov 

İMTAHAN
CƏDVƏLİ

BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya
fakültəsinin magistrantlarının (əyani) 

2022/2023-cü tədris ilinin
I semestri üçün

BDU-nun elm və innovasiyalar  üzrə
prorektoru:    
                           prof. Hüseyn Məmmədov 
                            

“Təsdiq edirəm”

13.01.
2023

09.01.
2023

Pedaqoji
psixolo-

giya
a/b

 Социология
управления

р/с

 Təhsildə
qiymətlən-

dirmə və mo-
nitorinq

a/b

Sosial
pedaqo-

gika
a/b

Həyat 
fəaiyyətinin

müxtəlif
sahələrində

sosial iş
a/b

18.01.
2023

27.02.
2023

Uşaq və
yaş

psixolo-
giyası

a/b

Təhsildə
sosial-

psixoloji
xidmət

a/b

Hüquqi
psixolo-

giya
a/b
r/b

Təbiət
şünaslıq
fəlsəfəsi

a/b

Siyasətin
sosiolj-
giyası

a/b
Tarix

Siyasi müna-
qişələr və 
onların 
nizamlanma-
sı problemləri
dos.
F.Vahidov

Azərbayca-
nın siyasi 
həyatı f.d. R.
Səmədova

Siyasi fəallıq
və siyasi 
şüurluluq
f.d. R.
Səmədova

İnsan psixika
sının patoloji 
pozuntula-
rının müasir 
problemləri
E.İgidova, S.
Allahyarova

Şəxsiyyətin 
anomaliyası 
problemi
 Ş.Dədəyəv
S.Allahyarova

Somatik xəs-
təliklərin kli-
nikasının 
psixoloji 
problemləri
m. E.İgidova

Müəllim peşə 
hazır-n 
pedaqoji-
psixoloji 
problemləri
prof.
H.Əlizadə

Ailənin psixo-
logiyası və
psixoterapi-
yası
dos. S.Əliyeva

Yeniyetməlik: 
ziddiyətləri, 
problemləri 
və xüsusiy-
yətləri
dos. S.Əliyeva

Cinayi 
davranış 
və psixi 
anomaliya
dos. A.
Səməndərova

İslah 
psixologiyası
dos.
Y.Vəliyeva
dos. 
V.Vəliyeva

 

Məhkəmə – 
psixoloji 
ekspertizası
dos.
Y.Vəliyeva
dos. A.
Səməndərova

Qiymətləndir-
mənin meyar-
ları, üsul və 
vasitələri
dos. R.
Əliyev

Məktəb təhsi-
linin monito-
rinqi və 
qiymətləndi-
rilməsi dos. R.
Mahmudova

Ali təhsilin 
monitorinqi və
qiymətləndi-
rilməsi 
dos. R.
Mahmudova

Təhsil müəssi-
səsinin elektr. 
sənədləşməsi 
sistemi və 
onun təşkili
prof. R. Hü-
seynzadə
 

Təhsil fəaliy-
yətində 
informasiya 
texnologiyaları
dos. M.
Quliyeva    

Təhsildə 
menecment
prof. R.
Hüseynzadə

Məktəb və 
məktəbəqədər 
təhsil müəssisə-
sinin inkişafedi-
ci mühitin 
təşkili dos.
M.Quliyeva

Peşəkar fəaliy-
yətin pedaqoji-
psixoloji yönü-
mündə elmi 
tədqiqatlar
dos. R.
Mahmudova

Yeniyetmə və 
gənclərin 
asudə vaxtının 
təşkili
dos. N.
İmamverdiyeva

Qruplarla 
psixososial  
iş f.d.N.
Qurbanova

Ailə və uşaq-
larla sosial 
işin əsasları
dos.
E.İsmayılova 

Elmi tədqi-
qatın təşkili 
və qiymət-
ləndirilməsi
prof. Q.
Abbasova

Əhalinin 
müxtəlif 
sosial qrup
ları ilə sosial 
iş: əlil və 
gənclər dos.
Ü.Şəfiyev

Təlim 
psixologi-
yası
m. 
İ. Kazımlı

Təhsildə 
psixoloji 
xidmət və 
psixokorrek-
siya 
məsələləri 
m. D.
İbrahimova

Pedaqoji 
fəaliyyətin 
psixologi-
yası m. İ.
Kazımlı

Uşaq qrupla-
rının və 
pedaqoji kol-
lektivin ida-
rəolunması-
nın psixoloji 
məsələləri
f.d. M.
Əyyubova

Yeni dövr 
fəlsəfəsi
f.d. Z.
Rəşidov

XX əsr 
Şərq 
fəlsəfəsi
dos. Ü.
Ağabəyova

XX əsr
Azərbaycan 
fəlsəfəsi
f.d. Z.
Rəşidov

Fəlsəfə 
tarixində 
din prob-
lemləri
dos. Q.
Mürşüdlü

Модели 
современных
организацион
ных теорий
доц.
Р.Аббасов

Determiniz-
min 
mahiyyəti və 
müasir 
anlamı
dos. R.
Mustafayev

Yerdə 
həyatın 
yaranması 
konsepsiya-
ları dos. 
A.Tağıyev

Dünyanın 
müasir təbii-
elmi mənzə-
rəsinin əsas 
konsepsiya-
ları dos. A.
Tağıyev

Təbiətşünas-
lıq sahələri-
nin xüsusi 
problemləri
pprof. Ə.
Məmmədov

Müasir so-
sial – psixo-
loji konsep-
siyalar
dos. G.
Hüseynova

Caninin 
psixologiya-
sının öyrənil-
məsi problemi
 dos.A.
Səməndərova

Siyasi həyat
 və siyasi 
mədəniyyət
dos.S.
İsmayılova

Monitorinq və 
qiymətləndir-
mədə ölçülər 
nəzəriyyəsi
m. R.
Şərifov

Gənclik
yaşının
psixoloji
problemləri
dos. 
S.Əliyeva

Работа с
моло-

дежью
a/b

Социальн.
работа
с молодежью 
за границей 
доц.
З.Шабанов

Психосоци-
альная работа 
с молодежью 
проф.
С.Меджидова

Социальная 
статистика и
измерение 
социальной
информ. SPSS
проф.
К.Аббасова

Ювенология
Р.Искендерли

 

Социальная
работа
с молодежью
с зависимостью
преп.
Р.Мирзоева

Müxtəlif yaş 
dövrlərində 
idrak proses-
lərinin forma-
laşması probl.
dos. S.
Quliyeva
 

Varlığın 
universal 
əlaqələri
prof. Ə.
Məmmədov
 

İkinci ilin 
sahə 
təcrübəsi
m. E.
Muradov
 

Tərbiyə 
psixologi-
yası m. 
İ. Kazımlı
 

24.01.
2023

Azərbaycan 
fəlsəfəsinin 
tarixi inkişaf 
xüsusiyyətləri: 
Azərbaycançı-
lıq məfkürəsi
dos. S.
Nemətzadə
 

Siyasi 
partiyalar 
və elektoral
siyasət dos.
F.Ələkbərov

 

Мотивация
персонала в
современных
организациях
доц. 
Я.Алиева

Sosioloji
tədqiqatların
metodları və 

metodologiyası
a/b

Оценивание
и монито-

ринг в 
образовании

р/с

Методы и
методология

социолог-х
исследований

р/с

История и
теория

педагогики
р/с

Социально-
психолог.
служба в

образовании
р/с

Педагоги-
ческая

психология
р/с

Mənəvi 
həyatın
təhlilində
sosioloji 
metodlar m. 
H.Quliyeva

Sosial elmlər-
də müasir 
informasiya
texnologiyaları
m. H.Quliyeva

SPSS f.d.
M. Abbasi-
saedabad

İdarəetmə 
sistemində
sosioloji
metodların
tətbiqi
A.Əsgərova

Siyasi 
tədqiqatlarda
sosioloji
metodlar m. 
H.Quliyeva

Электронная
документация
в учебном
заведении
преп.
С.Азадалиева

Мониторинг
и оценивание
в высшем
образовании
доц.М.
Пашаева

Теория
измерения в
мониторинге
и оценивании
преп.
Р.Шарифов

Мониторинг
и оценивание
в среднем
образовании
доц.
А.Гашимова

Критерии,
способы и
средства
оценивания
А.Гашимова

Психология
педагогичес-
кой деятель-
ности доц.
Г.Гасанова

Психолог. 
проблемы
управления
детскими
групп. и пед.
колл-м д.ф.
М.Эйюбова

Социолог-е
методы в
политичес-
ких иссле-
дованиях
д.ф. 
С.Алиева

Социолог.
методы
в анализе
духовной
жизни доц.
Р.Аббасов

Современ-
ные ИТ в
социологич.
науках доц.
Р.Аббасов

SPSS
преп. А.
Аскерова

Электронная
документация
в учебном
заведении
преп. С.
Азадалиева

История 
развития
среднего и
высшего
образования 
Азербайджана
З.Велибекова

Дидактика
высшей 
школы
проф. Р.
Гусейнзаде

Методы оце-
нивания 
качества в 
образовании
 проф. Р.
Гусейнзаде

История
мировой пе-
дагогической
мысли доц.
А.Гашимова

Психол-пед.
вопросы
подготовки
к профессии
педагога преп.
Н.Асланзаде

Психология
одаренных
детей д.ф.
М.Эйюбова

Социологичес-
кие аспекты 
организацион-
ной
культуры преп.
Л.
Файрушина

Правовые
основы
социального
управления
Р.Шарифов

Социальное
управление
в регионах
доц.
Р.Аббасов

Neyropsixo-
logiyanın 
müasir 
problemləri
prof. E.
Şəfiyeva
 

Психология
воспитания
проф.
Э.Гусейнов

Проблемы
психокоррек-
ции и 
психологич.
службы в 
образовании
Н.Мусаева

Психология
обучения
проф.
Э.Гусейнов

Müxtəlif
yaş dövrlə-
rində psixi
inkişaf
m. D.
İbrahimova
 

İstedadlı 
uşaq və 
gənclərin 
psixologi-
yası 
dos. M.
Əyyubova

Uşaqlarda
tənqidi
təfəkkürün
inkişaf xüs-ri
f.d. M.Mus-
tafayev

İnsan 
sağlamlığı 
psixologi-
yası f.d. M.
Mustafayev

Психическое
развитие в
различные
возрастные
периоды доц.
И.Мамедли

Особенности 
развития у 
детей
критического
мышления
проф. 
К.Алиева

Психология
здоровья
человека 
преп.
Н.Курбанова

Применение
социологич.
методов в
системе
управления
Н.
Нифталыев

İctimai- siyasi
psixologiya-
nın aktual 
problemləri 
 E.Piriyeva
N.Qurbanova
 

Sosial-psixo
loji treninq: 
nəzəriyyə 
və praktika
dos. L.Cab-
barova, dos.
G.Həsənova

Uşaq və yaş 
psixologiyası-
nın aktual 
problemləri
dos.T.
Babayeva

Məhkəmə 
patopsixolo-
giyası
prof. E.
Şəfiyeva

İdarəetmənin
sosial-psixo-
loji problem-
ləri
A.Dadaşova
G.Həsənova
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I

V

III

I

GÜN

KURS

Həyat fəa-
liyyətin 
müxtəlif

sahələrində
 sosial iş

 a/b

---------------

KURS

Uşaq və yaş
psixologiyası

a/b

-

Təbiətşü-
naslığın 
fəlsəfəsi

a/b

İdarəetmənin
sosiologiyası

a/b

_

 

Fəlsəfə 
tarixi
a/b

Təhsildə 
sosial-psixoloji

xidmət a/b

Klinik
psixologiya

a/b

IV

10-15

12-00

13-50

10-15

12-00

13-50

10-15

12-00

13-50

10-15

12-00

13-50

II

 

10-15

12-00

13-50

 

 

Qədim dövr 
fəlsəfə tarixi
dos. Q.Mürşüdlü

Fəlsəfə tarixində 
Şərq-Qərb 
münasibətləri 
dos. Q.Mürşüdlü
----------------------

Fəlsəfə tarixində 

Şərq-Qərb  

dos. Q.Mürşüdlü

Fəlsəfə tarixinin pred

meti, problematikası 

və  dövrləşdirilməsi.

dos. Q.Mürşüdlü

Qədim dövr fəls. tar.

-------------------------

Fəls. elm.metodol. pr.

dos. R.Mustafayev

 z

Təbii elmi idrak 
bütöv sistem 
kimi prof. 
Ə.Məmmədov

Təbiətş. predm.
Ə.Məmmədov
--------------------
Elmi rasionallıq
Ə.Məmmədov

Elmi rasional. 
mahiyyəti və 
əsas mərhələl. 
Ə.Məmmədov

Təbiətşünaslıq 
fəlsəfəsinin
 predmeti prof. 
Ə.Məmmədov

---------------------
Fəls. elm.met. pr.
dos. R.Mustafayev

Sosial-pedaqoji
antropologiya 
dos.V.Çıraqova 

Sosial və ped.antrop. 
K.Qəhrəmanova 
---------------------------
Müasir təhsil texnol.
 K. Qəhrəmanova

Müasir təhsil tex-
nologiyaları dos.
K.Qəhrəmanova

Ailə psixoterapiya-
sının nəzəriyyəsi 
və praktikası prof.
S.Məcidova

 

Risk qrupu 
uşaqların sosial-
pedaqoji dəstəyi 
dos. M.Quliyeva

----------------------------
Fəls. elm.metodol. pr.
dos. R.Mustafayev

--------------------
Ped.elm. tarixi 
və metodol. 

Sosial işin psixologiy.
R.Cavadov
--------------------------
 

Birinci ilin 
sahə təcrübəsi 
E.Muradov

Birinci ilin 
sahə təcrübəsi
E.Muradov

HİV/QİCS  və  vərəm 
ilə yaşayan insanlar, 
narkotik istifadəçilər 
 ilə sosial iş 
R.Mirzəyəva

Pedaqoji
psixologiya

a/b

Hüquqi
psixologiya

a/b

Pedaqogika-
nın tarixi və
nəzəriyyəsi

a/b

Sosioloji 
tədqiqatların

metodları 
və metodolo-

giyası a/b

  

------------------------

Psix. elm. tarixi və met.

probl. A.Mustafayev 

Uşaqlarda tənqidi 

təfəkkürün inkişafı 

dos.A.Mustafayev

Klinik deonto-
loğiya m.
 S.Yusubova

Deprivasiya proble-

mi: nəzər. və təcr.

prof. R.Qədirova

 

Ümumi
psixologiya

a/b

Ümumi
psixologiya

i/b

Gənclərlə
iş

a/b

Sosial
pedaqogika

a/b

Социальная
психология

р/с

Sosial
fəlsəfə

a/b

Клиническая
психология

р/с

Социально-
психологи-

ческая служ-
ба в образо-

вании р/с

История
философии

р/с

Социология
политики

р/с

Мониторинг
и оценивание

в 
образовании

р/с

Социальная
работа в раз-

личных сферах
жизнедеятель-

ности р/с

---------------------
Sosiol. elminin
tarixi və met. probl.
dos. H.Cavadova

 
---------------------
Sosiol. elminin
tarixi və met. probl.
dos. H.Cavadova

15-35

15-35

15-35

15-35

15-35

 

Azərb-da uşaq və 

yaş psixol.  M.Vəliyev

------------------------

Psix. elm. tar. və met.

probl. A.Mustafayev 

  

Kriminal psixologiya

dos. Y.Vəliyeva

------------------------

Psix. elm. tar. və met.

probl. A.Mustafayev 

  

Psixologiyada idrak

N.Sədirova

------------------------

Psix. elm. tar. və met.

probl. A.Mustafayev 

  

------------------------

Psix. elm. tar. və met.

probl. A.Mustafayev 

  

 

------------------------

Psix. elm. tar. və met.

probl. A.Mustafayev 

Beyin, psixika, psixi 

inkişaf  m. K.Ağayeva

---------------------------

Deprivasiya R.Qədirova

Müasir yaş psix. M.Vəliyev

----------------------------------

Psixoloji elmlər
sistemi: nəzəri
və metod. probl.
dos. İ.Bayramov
Şəxs. psixol. A.
Mütəllimzadə
--------------------
Psixoloji elmlər
sist.İ.Bayramov

Müasir klinik 
psixologiyanın
strukturu prof.
E.Şəfiyeva

Müas. kl. psix. str.

m. S.Yusubova

--------------------------

Psixol. A.Mirzəyeva

Ист. и теор. пс. 
А.Мустафаев
--------------------
Пробл. групп
Г.Гусейнова

Ист. и теор. пс. 
А.Мустафаев
--------------------
Клин. деонтол.
С.Усубова

Психодиаг-
ностика и 
коррекция
Э.Игидова

Ист. и теор. пс. 
А.Мустафаев
--------------------

Проблема 
депривации
Р.Кадырова

 Стр. совр. клин. псих.

преп. С.Усубова

----------------------------

Психол. Р.Кадырова  

Структура сов-
ремен. клин.
психологии
 Э.Шафиева

Мозг, психика,
психическое 
развитие
Э.Игидова

Клиническая 
деонтология
С.Усубова

Psixodiaqnos-
tika 
m.E.İgidova 

Beyin, psixika, 
psixi inkişaf 
E.Şəfiyeva

Мозг, психика,
псих. разв. М.
Мустафаева
------------------

Yeniy. hüquqazidd 

davr.T.Babayeva

---------------------

Psix. A.Mirzəyeva

--------------------------

Psixol. A.Mirzəyeva

Azərb-da uşaq və

yaş psix. prob-

lemlərinin tədqiqi  

dos. M.Vəliyev 

Psixol. E.Sadıqov

-----------------------

Tənqidi təfəkkür

M.Mustafayev

Psixol. E.Sadıqov

-----------------------

Sosial işin nəz.

prof. M.Hacıyeva

Psixol. E.Sadıqov

-----------------------

Sosial işin nəz.

prof. M.Hacıyeva

Psixol. E.Sadıqov

-----------------------

Psixol. E.Sadıqov

-----------------------

Risk qrupu uşaql. 

dos. M.Quliyeva

Psixol. E.Sadıqov

-----------------------

Fəls. tar. predmeti, 

dos. Q.Mürşüdlü

Psixol. E.Sadıqov

-----------------------

Sos.fəls. predmeti

Psixol. E.Sadıqov

-----------------------

Müasir təbiətş.

Psixol. E.Sadıqov

-----------------------

   

Psixol. E.Sadıqov

-----------------------

Sos. idarəet. İKT

Müasir yaş 
psixologiyası 
dos. M.Vəliyev

Uşaqlarda psixi 
inkişafının tədq. 
məsələləri  
M.Mustafayev

Uşaqlarda psixi 
nkişafın tədqiqi i
məsələləri 
 A.Mustafayev

Psixol. idarakın 

səvi. və form. 

 Rəna Qədirova

Şəxsiy. psixol.
dos. S.Əliyeva
--------------------
Psixi proseslər

Psixi prosesl.
formal. və idarə  
olunması
T.Babayeva 

Təfəkkür psixol: 

müasir vəziyyəti 

və inkişaf persp.

 Nigar Nəsirova 

Kriminal 
psixologiya  
dos.
Y. Vəliyeva

Hüquqi psixolog. 
tədqi. metodları  
A. Səməndərova

Cinayət hüququ 

və kriminologi-

yanın əsasları 

A.Səməndərova

Yeniyetmələrin 
hüquqazidd 
davr.profilak.
T.Babayeva

Cinayət hüququ 
və kriminologi-
yanın əsasları 
A.Səməndərova

Hüquqi psixolog. 

tədqi. metodları  

A. Səməndərova

--------------------

Level and forms 
of cognition in 
psychology
Phd N.Nasirova

Issues of forma-
tion and manage-
ment of mental 
processes
G.Guliyeva

System of psych.
G.Guliyeva
-------------------
Form. of ment.pr.

Psychology of 
thinking: current 
status and deve-
lopment prospects
Phd N.Nasirova

System of psycho-
logical sciences: 
tG.Guliyeva

Historical and 
meth. problems 
of psych. science
---------------------

Проблема групп
в социальной
психологии
доц. Г.Гусейнова

Межгр. взаимо-
действия
Н.Курбанова
---------------

Соц.-психолог.
проблемы
больших групп
Г.Гусейнова

Соц-пс. пробл.
межгр. взаимо-
действий преп.
Н.Курбанова

Метод и мет. в соц. 

психологии

М.Эйюбова

----------------------------

Психол. Р.Кадырова  

Соц.псих. пробл.
социалитации
 личности
Н.Курбанова

Метод и мет. в 

соц. психологии

д.ф. М.Эйюбова

Соц.псих. служ-
ба в образ. и
психокоррекция
И.Мамедли

Психология
межличностн.
отношений
Н.Курбанова

TSPX və psixokor-

reksiya məsələləri

m. D.İbrahimova

Şəxsiyyətlərar. 

münasibətlərin 

psixologiyası

M.Mustafayev

Şəxsi. yaradıcı

fəaliyyətinin

 psixologiyası

 R. Cabbarov

TSPX və psixo-

korreksiya 

məsələləri

m. D.İbrahimova 

Öyrənmə fəal.

 K.Əliyeva

-----------------------

Psix. A.Mirzəyeva

Level and forms
N.Nasirova 
--------------------
Psychology
G.Guliyeva

Təhsilin idarə-
edilməsinin 
ped.məsələləri 
F. Allahverdiyeva

Təhsilin idarə-
edilməsinin 
ped. məsəl. F. 
Allahverdiyeva

Соц.псих. служ-
ба в образ. и
психокоррекция
И.Мамедли

Псих. творческ.
деят. личности
проф.К.Алиева

Псих. творческ.

деят. К.Алиева

-------------------

Псих. Р.Кадырова  

--------------------
Ped.elm. tarixi 
və metodol.  

Təbii elmi idrak 
bütöv sistem 
kimi prof. 
Ə.Məmmədov

Философия
образования 
проф.
Ф.Эфендиев

Фил.образов.
Ф.Эфендиев
------------------
Маркетинг и 
рекл. обр.услуг

İnkişaf
psixologi-
yası a/b

  

İnkiş. psixol. tar.

E.Kazımzadə

---------------------

Psix. elm. tar. 

A.Mustafayev 

İnteraktiv təlim E.

Kazımzadə

--------------------------

Psixol. A.Mirzəyeva

İnteraktiv
təlim dos.
E.Kazımzadə

İnkişaf psixo-
logiyasının
tarixi dos. E.
Kazımzadə

Orta əsrlər: başlıca 

meyllər və cərəyan-

lar prof. R.Aslanova 

Orta əsrlər: başlıca 

meyllər və cərəyan-

lar prof. R.Aslanova 

Marketinq tədqi-

qatlarının sosiol.

metodları m.

T.Eyvazova

Marketinq tədq.

T.Eyvazova

--------------------

 

Sosioloji tədqiqat-

ların müasir

metodları s.d.

S.Məmmədova

 Пед.вопросы
управления
образованием
И.Шихалиева

Sosial fəlsəfənin 

predmeti və 

elmlər sist. yeri

Z.Hacıyev

Sosial idrak 
xüsusiyyətləri
prof. Z.Hacıyev

Sos. idrak xüs.
prof. Z.Hacıyev
-------------------
 

Отнош. Восток-

Запад в ист. фил.

доц. С.Вейсова

------------------------

Психол. соц. раб.

С.Меджидова

Sosial idarəet-

mədə İKT M.

Abbasisaedabad

История и метод.

педаг. А.Гашимова

--------------------------

Псих.Р.Кадырова

Мониторинг и
оценивание в 
ИКТ доц. 
А.Гашимова

Маркетинг
и реклама обр.
услуг

--------------------
Полит. образ. 
З.Велибекова

Государств.
политика в об-
разовании З.
Велибекова

Sosial fəlsəfədə 

metod və meto-

dologiya dos.

R.Mustafayev

Müasir təbiətşün.

 və elmi idrakın 

metodologiyası

 R.Mustafayev

Ailə psixoterapiya-
sının nəzəriyyəsi 
və praktikası prof.
S.Məcidova

Sosial işin 
psixologiyası 
R.Cavadov

Psixi inkişafda 

risk faktorları 

prof. S.Məcidova

Psixi inkişafda 

risk S.Məcidova

--------------------

İnsan davranı-

şının genetikası

İnsan davranı-

şının genetikası

Психология
социальной 
работы проф.
С.Меджидова

Gənclərin məş-

ğulluğu və onun 

tənzimlənməsi

Gənclərin məş-

ğulluğu və onun 

tənzimlənməsi

Sosial işin 
etikası

Sosial iş etikası  

 

---------------------

Sosial işin 
etikası

Sosial iş etikası  

 

---------------------

Gənclərlə sosial 

işdə tədq. metodl.

 və texnologiyaları

HİV/QİCS  və  vərəm 
ilə yaşayan insanlar, 
narkotik istifadəçilər 
 ilə sosial iş 
R.Mirzəyəva

HİV/QİCS  və  vərəm
R.Mirzəyəva
-----------------------

HİV/QİCS  və  vərəm
R.Mirzəyəva
-----------------------

Şəxsiy. yaradıcı 

fəal. R. Cabbarov 

-----------------------

Psix. A.Mirzəyeva

Psychology of 
personality
A.Malikova

Müəllim şəxsiyyə-

tinin psixologiyası 

Müşviq Mustafayev

Ped. ünsiyyət  

A. Dadaşova

---------------------

Müəll. şəxs.

Pedaqoji psixolo-

.giyanın aktual probl

R. Cabbarov

Pedaqoji ünsiy-
yət və etika
A.Dadaşova

Pedaqoji psixolo-

. .giy  aktual probl

R. Cabbarov

Öyrənmə fəaliyyə-

tində motivləşmə 

problemi K.Əliyeva
 

-

Отн. Вост-Запад 

доц. С.Вейсова

--------------------

Псих. Р.Кадырова

Методы и мет.

 социолог. науки

--------------------------

Псих.Р.Кадырова

Особые методы
соц.полит. 
исследований
д.ф. С.Алиева
8-30

Политическая
власть: теория
и практика доц.
Я. Алиева

Моделир. и
прогн. соц.-
полит. проц.
 Я. Алиева

Предмет
социологии
политики доц.
Я. Алиева 8-30

Полит. власть
 Я.Алиева
-------------------
Модел. проц.

Предмет соц.
политики доц.
Я. Алиева
------------------

Особые методы
соц.полит. 
исследований
д.ф. С.Алиева

 Пед.вопросы
управления
образованием
И.Шихалиева

Мониторинг и
оценивание в 
ИКТ д.ф. И. 
Шихалиева

İdarəetm. sos.:
mahiyyəti

Sosioloji tədqiqat-

ların müasir

metodları s.d.

S.Məmmədova

Sosial idarəetm.

amillər F.Vahidov

--------------------

İdarəetm. sosiol.

Sosial  idarəet-

mədə mənəvi-

psixoloji amillər

F.Vahidov
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