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Fənnin xülasəsi 

    İnsan resursları təşkilatın daxilindən və ya xaricindən potensial cəlb oluna 

biləcək bütün işçi heyətini,  bir sözlə yuxarı pillədəki rəhbərdən aşağı mövqeni tutan 

işçilərədək hamını əhatə edir. 

    İnsan resurslarının idarə edilməsi işçi-işəgötürən arasındakı sosial-iqtisadi 

münasibətləri, təşkilati-texniki, psixo-fizioloji, sosial  hadisələri sistemli, kompleks 

şəkildə öyrənmək üçün digər elmlərin nailiyyətlərinə istinad edir. Həmin hadisələr 

bu və  ya digər formada əmək situasiyasına və ondan asılı olaraq əmək davranışlarına 

təsir göstərir. 

Fənnin məqsədləri 

Tələbələrə İRİO üçün biliklərin mənimsənilməsi ilə bağlı müvafiq metodikaların 

mənimsənilməsini insan resurslarının idarə eilməsinin nəzəri təşkilati əsaslarının 

müəyyən edilməsi üzrə nəzəri biliklərin aşılanmasıdır. 

Öyrənim nəticələri 

İnsan resurslarının idarə edilməsinin nəzəri aspektdə mahiyyəti və vəzifələri 

haqqında tədris-təcrübi informasiyanın tələbələr tərəfindən mənimsənilməsi. 

İnsan resurslarının idarə edilməsinin nəzəri müddəalarının təcrübi istiqamətlərin 

işlənilməsi zamanı istifadəolunması. 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirə 
aparılır 

Təcrübi məşğələ Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) nümayişi 

ilə izah edilir. 

Simulyasiya   Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin mənimsənilmə sə-

viyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (oyunlar üçün materiallar, 

testlər) və vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd 

nümunələri) materiallar kimi təlim metodlarından istifadə edil-

ir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı             100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 
50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  
10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 
10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

http://www.ict.az/
http://www.azeriblog.com/


 
 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular verilir 

və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1.İdarəetmə anlayışı, müasir dövrdə onun əhəmiyyəti 

2. İdarəetmənin obyekti, növləri və metodları 

3.Demoqrafık siyasət, əhalinin təkrar istehsalı və quruluşu. 

4.Əhalinin miqrasiyası. 

5. Əmək ehtiyatları və onlardan istifadə. 

6. Təşkilatın təhlükəsizliyi anlayışının mahiyyəti və onun istiqamətləri. 

7. Əməyin mühafizəsinə dair tədbirlərin mahiyyəti. 

8. İnsan kapitalının idarə edilməsinin mahiyyəti. 

9. Peşənin inkişafı və peşə təhsili. 

10. Təşkilatın və onun əməkdaşlarının inkişafı. 

11. Əməyin təşkilinin mahiyyəti və məzmunu 

12. İş yerlərinin təşkili 

13. Sosial nəzarətin mahiyyəti, növləri və funksiyaları. 

14. Tələbat və əmək fəaliyyəti. 

15. Kadr planlaşdırılmasının mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri. 

16. Kadrlara tələbatın müəyyən edilməsi və ödənilməsi mənbələri. 

17. Bazar sistemi və əmək məhsuldarlığı. 

18. Əmək məhsuldarlığının mahiyyəti və əhəmiyyəti. 

19. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amilləri və onların təsnifatı 

20. Heyətin toplanması mərhələsinin təşkilatın inkişafında rolu 

21. Kadrların yerləşdirilməsi mərhələsinin mahiyyəti. 

22. Əmək haqqının sosial-iqtisadi mahiyyəti. 

23. Əmək haqqının (əməyin ödənilməsinin) əsas funksiyaları. 

24. Əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının mahiyyəti və funksiyaları 

25. Əmək haqqı - maddi motivlərin əsası kimi 

26. İnsan kapitalı əmək amilinin yeni iqtisadi forması kimi 

27. İdarəetmə sistemi işçilərinin kateqoriyaları 

28. Sağlam ünsiyyət, onun strukturu və funksiyaları 

29. Əmək kollektivlərində qarşılıqlı münasibətlər və idarəçilik məharəti 

30. İdarəetmə sistemində münaqişələr 

31. Münaqişə və stresin idarə edilməsi 

32. İdarəetmədə sosial və psixoloji metodlar 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq təqdim edilən təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 



 
 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad veril-

məlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mühazirə mövzuları Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1. 15.09.2022 

Mövzu1: İnsan resurslarının idarə edilməsi 

fənninin məzmunu, fənnin nəzəri və metodoloji  

əsasları. 

İdarəetmə anlayışı , müasir dövrdə onun 

əhəmiyyəti. İdarəetmənin obyekti , növləri və 

metodları. İdarəetmənin inkişaf 

dövürləri(mərhələləri). İnsan resurslarının idarə 

ediləsinin əsas məsələləri. Heyətin idarə 

edilməsinin əsas konsepsiyaları və funksiyaları. 

Fənnin məzmunu və digər elimlərlə əlaqəsi. 

1. Azərbaycan Respublikasının 

Əmək Məcəlləsi. Bakı, 2011 

2. M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. 

Dərs vəsaiti. Bakı 2002 

3. M.Əliyev, H.Həmidov. 

Biznesdə insan resurslarının 

idarə edilməsi. Dərslik. Bakı 

2013 

Tapşırıq 

İnsan resurslarının idarə edilməsi 

fənninin   məzmunu, fənnin nəzəri 

və metodoloji  əsaslarının 

öyrənilməsi 

 

2. 22.09.2022 

Mövzu2: Əmək ehtiyatları və əmək potensialı 

Əhali problem social, iqtisadi və bioloji problemlər 

sırasına daxildir. Demoqrafik siyasət sosial-iqtisadi 

siaysətlə bağlı olsada onu müstəqil siyasət formasına 

aid etmək olar.Əmək potensialı işçinin əmək 

fəaliyyətində iştirak etməsi imkanı ilə əlaqədardır. 

Əmək potensialının artmasında və reallaşdırılmasında  

ailə əmək kollektivləri və dövlət mühüm rol oynayır. 

1. M.Əliyev, H.Həmidov. 

Biznesdə insan resurslarının 

idarə edilməsi. Dərslik. Bakı 

2013 

2. Muradov Ş. İnsan potensilı: 

əsas meyllər, reallıqlar, 

problemlər,Bakı, Elm, 2004 

3. S.Mehbalıyev, R.İsgəndərov – 

“Əmək bazarı və əhalinin 

sosial   müdafiəsi”, 2002. 

Tapşırıq 

Əmək ehtiyatları və əmək 

potensialının öyrənilməsi 

3. 29.09.2022 

Mövzu3: Əhalinin sağlamlığı və təlükəsizliyi 

Təşkilatın işi onun təhlükəsizliyinin və onun heyətinin 

müxtəlif risklərdən müdafiəsi vasitəsilə heyətin 

sağlamlığının mühafizəsi təmin olunmadan mümkün 

deyil. İşçilərin sağlam və təhlükəsiz şəraitdə işləmək 

hüququ vardır. Əməyin mühafizəsi ilə əlaqədar 

müıssisələrdə Sağlamlıq və təhlükəsizlik proqramları 

işlənib hazırlanmalıdır.Əməyin mühafizəsinə dair 

tələblər həm işçilər həm də işə götürən  baxımından 

müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

1. M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. 

Dərs vəsaiti. Bakı 2002 

2. Quliyev  T.Ə. Əməyin 

iqtisadiyyatı. Bakı, 2003 

3. Muradov Ş. İnsan potensilı: 

əsas meyllər, reallıqlar, 

problemlər,Bakı, Elm, 2004 

Tapşırıq 

Əhalinin sağlamlığı və 

təlükəsizliyi mövzusunun 

araşdırılması 



 
 

4. 06.10..2022 

Mövzu4: İntellektual kapital və onun 

                idarə edilməsi.Təhsil və insan 

                inkişafı. 

İnsan kapitalı təşkilatda insan amilinin nəzərdə 

tutur. İnsan kapitalının idarə edilməsi rəhbərliyi 

həyata keçirən komandanın diqqətinin 

strategiyaya yönəltməlidir. İnsan kapitalının idarə 

edilməsi insan kapitalının üstünlüklərinin yolunu 

göstərir və insanlara investisiya qoyuluşunun 

yüksək gəlir gətirdiyini aşkar edir. İnsan 

kapitalının strategiyası rəhbər işçilərə ciddi təsir 

göstərməsi üçün bu strategiya insan kapitalının 

ölçülməsi və təhlili üzrə məlumatlarla 

tamamlanmalıdır. 

1. M.Əliyev, H.Həmidov. 

Biznesdə insan resurslarının 

idarə edilməsi. Dərslik. Bakı 

2013 

2. Muradov Ş. İnsan potensilı: 

əsas meyllər, reallıqlar, 

problemlər,Bakı, Elm, 2004 

3. S.Mehbalıyev, R.İsgəndərov – 

“Əmək bazarı və əhalinin 

sosial   müdafiəsi”, 2002. 

Tapşırıq 

İntellektual kapital və 

onun idarə edilməsi.Təhsil 

və insan  inkişafın 

araşdırılması 

5. 13.10.2022 

Mövzu 5:Heyətin əməyinin təşkili - əmək 

                ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin 

                 yüksəldilməsinin sosial-texniki-texnoloji 

                 şərti  və amili kimi 

Heç bir əmək fəaliyyəti, məşğulluq forması əməyin 

normal təşkili olmadan normal səmərə verə bilməz. 

Kollektiv əmək prosesi bir-birilə zaman və məkan 

cəhətdən əlaqədar olan çoxlu əməliyyatların 

birləşməsindən əmələ gəlir. Müəssisələrdə əmək 

bölgüsü və əmək koorperasiyası dedikdə ,işləyənlərin 

fəaliyyətlərinin  ixtisaslaşması və onlar arasında 

qarşılıqlı əlaqələrin müəyyən edilməsi başa düşülür. 

 

1. M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. 

Dərs vəsaiti. Bakı 2002 

2. Quliyev  T.Ə. Əməyin 

iqtisadiyyatı. Bakı, 2003 

3. Muradov Ş. İnsan potensilı: 

əsas meyllər, reallıqlar, 

problemlər,Bakı, Elm, 2004 

Tapşırıq 

Heyətin əməyinin təşkili - əmək  

ehtiyatlarından istifadənin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinin 

sosial-texniki-texnoloji şərti və 

amilinin öyrənilməsi 

6. 20.10.2022 

Mövzu6:Əmək davranışı, əməyin 

             motivləşdirilməsi və insan resurslarının 

               istifadə problemləri 
Hər bir əmək  kollektivin məqsədi mütəşəkkil və 

ahəngdar işləməkdən ibarətdir.Sosial normalar əmək 

davranışını idarə etmək üçün ən başlıca vasitədir. 

İşçilərin,  sosial qrupların və fərdlərin sosial davranışı 

sosialhəyatın determinasiya olunması 

deməkdir.Əhalinin təsərrüfat  həyatının müxtəlif 

sferalarında iqtisadi davranış eyni səviyyədə olmur. 

Əmək intizamı adamların müəyyən davranış 

qaydasıdır. 

1. Azərbaycan Respublikasının 

Əmək Məcəlləsi. Bakı, 2011 

2. M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. 

Dərs vəsaiti. Bakı 2002 

3. M.Əliyev, H.Həmidov. 

Biznesdə insan resurslarının 

idarə edilməsi. Dərslik. Bakı 

2013 

Tapşırıq 

Əmək davranışı, əməyin 

 motivləşdirilməsi və insan 

resurslarının istifadə 

problemlərinin öyrənilməsi 

7. 27.10.2022 

Mövzu7: İnsan resurslarının strateji 

                  planlaşdırılması və idarə edilməsi 
Kadr planlaşdırılmasının mahiyyəti ondan ibarətdir ki 

, işçilərə onların qabiliyyətindən , meyillərindən və 

əməyin təşkilindən asılı olaraq lazım olan vaxtda və 

istənilən sayda iş yerləri təşkil edilir. Məqsəd daim 

planlaşdırılmalıdır. Bura təşkilatın məqsədi və onun 

heyətinin məqsədi daxildir. Heyətin operativ planı 

kompleks qarşılıqlı əlaqədə olan kadr tədbirlərinin 

məcmusu olmaqla, təşkilatın və hərbir işçinin 

məqsədini həyata keçirilməsinə yönəldilir.  

1. Azərbaycan 

Respublikasının 

2. Əmək Məcəlləsi. Bakı, 

2011 

       3.M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

          resurslarının idarə edilməsi. 

           Dərsvəsaiti. Bakı 2002 

3.M.Əliyev, H.Həmidov. 

Biznesdə insan resurslarının 

idarə edilməsi. Dərslik. Bakı 

2013 

Tapşırıq 

İnsan resurslarının strateji      

planlaşdırılması və idarə 

edilməsinin öyrənilməsi 



 
 

8. 03.11.2022 

Mövzu8: Heyətin əməyinin səmərəliliyinin 

                   qiymətləndirilməsi 
Bazar münasibətləri şəraitində əmək məhsuldarlığı 

problemi daha da aktuallaşır. Əmək məhsuldarlığı 

insanın məqsədəuyğun fəaliyyətinin göstəricisidir. 

Əmək məhsuldarlığının səviyyəsi onun göstəriciləri 

vasitəsilə müəyyən olunur. Əmək məhsuldarlığınının 

ölçülməsi üsullarının nöqsanları.Əmək məhsuldarlığı 

əmək sərfi ilə istehsal olunmuş məhsulun miqdarı 

arasında istehsal və kəmiyyət əlaqələrini  ifadə edir. 

Əmıək məhsuldarlığının artırılması ehtiyatları onun 

konkret amillərinin təsiri ilə əlaqədar olduğu üçün bu 

amulləri və onun təsnifatını bilmək vacibdir. 

1. M.Ə.Əliyev, H.İ.Həmidov, 

A.T.Hüseynli-“Korporativ 

idarəetmə”, Bakı-2012 

2. Quliyev T.Ə. Əməyin 

sosiologiyası. Bakı, 1998 

3. M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. 

Dərs vəsaiti. Bakı 2002 

Tapşırıq 

      Heyətin əməyinin 

           səmərəliliyinin 

     qiymətləndirilməsinin 

                  öyrənilməsi 

9. 10.11.2022 

Mövzu9: Heyətin toplanması, seçilməsi və 

insan 

                  resurslarının inkişafı 
Heyətin toplanması dedikdə vacant pozisiyaların 

tutulması üçün işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi üçün 

təşkilati forma və metodları başa düşülür. Kadırların 

yerləşdirilməsi dedikdə , işçilərin hazırlığını iş 

təcrübəsini , işgüzarlığını və şəxsi keyfiyyətlərini 

nəzərə almaqla sturuktur bölmələr və vəzifələr üzrə 

yerləşdirilməsi başa düşülür. İşçi heyətinin 

öyrənilməsi, onların fəaliyyəti üzərində ardıcıl 

nəzarətin qoyulması təsərrüfat və sosial-iqtisadi 

məsələlər üzrə qəbul edilmiş qərarların icrasının 

yoxlanılması idarəetmə fəaliyyətinin təşkili üçün 

mühüm əhəmiyyət malikdir. 

1. Azərbaycan Respublikasının 

Əmək Məcəlləsi. Bakı, 2011 

2. M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. 

Dərs vəsaiti. Bakı 2002 

3. M.Əliyev, H.Həmidov. 

Biznesdə insan resurslarının 

idarə edilməsi. Dərslik. Bakı 

2013 

Tapşırıq 

Heyətin toplanması, seçilməsi 

və insan  resurslarının inkişafı 

haqqında araşdırmaların 

aparılması 

10. 17.11.2022 

Mövzu10: Əməyin ödənilməsinin təşkili və 

                   idarə    edilməsi 

Sosial əmək münasibətləri sistemində əməkhaqqı 

mühüm yer tutur. Əmkhaqqı eyni zamanda ailə 

təsərrüfatlarında pul yığımı , əhalinin alıcılıq 

qabiliyyəti , onun ümumidaxili məhsul milli gəlir, 

istehsal funksiyası , dövriyyədə olan pul 

kütləsinin həcmi , əhalinin investisiya imkanlılığı, 

əhali xərclərinin sturukturu, vergi ödəmə 

qabiliyyəti , potensialı ilə əlqədardır. 

1. M.Ə.Əliyev, H.İ.Həmidov, 

A.T.Hüseynli-“Korporativ 

idarəetmə”, Bakı-2012 

2. Quliyev T.Ə. Əməyin 

sosiologiyası. Bakı, 1998 

3. M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. 

Dərs vəsaiti. Bakı 2002 

Tapşırıq  

Əməyin ödənilməsinin təşkili və 

idarə edilməsinin öyrənilməsi 

11. 24.11.2022 

Mövzu11: İşçilərin əmək fəaliyyətinin 

                    Stimullaşdırılması 

Əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının 

mahiyyəti və funksiyalarlı. Əmək fəaliyyəti 

stimullarının növləri və stimullaşdırmanın 

təşkilinə aid tələblər. Əməkhaqqı maddi 

motivlərin əsası kimi. Əməyi ödənilməsinin sosial 

məsələləri. 

İstehsal kollektivlərin sosial funksiyalarının 

dəyişilməsi həm də əməyin ödənilməsi sisteminə 

təsir göstərir. Əməyin stimullaşdırılmasının 

optimallığı birinci növbədə kompleks tələblərin 

nəzər alınmasını nəzərə alır.  

1.Azərbaycan Respublikasının 

Əmək Məcəlləsi. Bakı, 2011 

2.M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. Dərs 

vəsaiti. Bakı 2002 

3.M.Əliyev, H.Həmidov. Biznesdə 

insan resurslarının idarə edilməsi. 

Dərslik. Bakı 2013 

Tapşırıq 

        İşçilərin əmək fəaliyyətinin 

  Stimullaşdırılmasının 

yollarının öyrənilməsi 



 
 

12. 01.12.2022 

Mövzu12: ETT və peşə-ixtisas təhsili 

problemləri 

İnsan kapitalı əmk amilinin yeni iqtisadi forması kimi. 

Heyətin sturukturu və yarımsistemləri kadırlarla təmin 

olunma və mütəxəsislərə tələbatın müəyyən edilməsi. 

İdarəetmə sistemi işçilərin kateqoriyaları. Kadırlarla 

aparılan iş sistemi. Menecerlərə olan tələblər. Fəhlə 

kadırlarının hazırlanması sistemi və onun təşkili. Fəhlə 

kadırların ixtisasının artırılması və onların 

proqnozlaşdırılması. 

1. M.Ə.Əliyev, H.İ.Həmidov, 

A.T.Hüseynli-“Korporativ 

idarəetmə”, Bakı-2012 

2. Quliyev T.Ə. Əməyin 

sosiologiyası. Bakı, 1998 

3. M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. 

Dərs vəsaiti. Bakı 2002 

Tapşırıq  

ETT və peşə-ixtisas təhsili 

problemlərin öyrənilməsi 

 

 

13. 

 

 

08.12.2022 

Mövzu13: Bilik ,təhsil və innovasiyalı 

iqtisadiyyat 

İntellekt və kreativlik. Bilik intellektuallıq və 

iqtisadiyyat. Biliklərin formalaşması , əldə edilməsi və 

transformasiya edilməsi məsələri. Bilik təhsil və insan 

potensialına investisiya qoyuluşu. Təhsilin bəzi nəzəri 

metodoloji məsələləri haqqında. Bilik və bilik 

sferasında rəqabət mühitinin formalaşması. 

1. Azərbaycan 

Respublikasının Əmək 

Məcəlləsi. Bakı, 2011 

2. M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. 

Dərs vəsaiti. Bakı 2002 

3. M.Əliyev, H.Həmidov. 

Biznesdə insan resurslarının 

idarə edilməsi. Dərslik. Bakı 

2013 

Tapşırıq 

Bilik ,təhsil və innovasiyalı 

iqtisadiyyatın araşdırılıb təhlil 

edilməsi 

14. 15.12.2022 

Mövzu14: İşçilər arasında qarşılıqlı 

münasibətlər sistemi 
Əmək kollektivlərində qarşılıqlı münasibətlər və 

idarəçilik məharəti. Rəhbər işçilərin, menecerlərin 

şəxsi keyfiyyəti , nüfuzu və onlara qarşı irəli sürülən 

tələblər. Menecerin spesifik funksiyaları və onun 

idarəetmədə rolu. Sosial partnyorluq və onun 

mahiyyəti. Müdiriyyətlə həmkarlar təşkilatı arasında 

işgüzar münasibətlərin qurulması və sosial 

partnyorluğun təmin edilməsi. Sağlam ünsiyyət, onun 

strukturu və funksiyaları. 

1. M.Ə.Əliyev, H.İ.Həmidov, 

A.T.Hüseynli-“Korporativ 

idarəetmə”, Bakı-2012 

2. Quliyev T.Ə. Əməyin 

sosiologiyası. Bakı, 1998 

3. M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. 

Dərs vəsaiti. Bakı 2002 

Tapşırıq  

        İşçilər arasında qarşılıqlı 

münasibətlər  sisteminin 

öyrənilməsi 

15. 22.12.2022 

Mövzu15: Heyətin əmək fəaliyyəti prosesində 

                    münaqişələr və onların idarə 

                    edilməsi 

İdarəetmə sistemində münaqişələr. Sosial 

psixoloji münaqişələr.Münaqişəyə çoxaspektli 

yanaşma. Münaqişə və stressin idarə 

edilməsi.Rəhbərli psixologiyası. İdarəetmədə 

sosial və psixoloji metodlar. Kollektivlərdə 

sosial-psixoloji iqlim. 

1. Respublikasının Əmək 

Məcəlləsi. Bakı, 2011 

2. M.Əliyev, H.Həmidov. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi. 

Dərs vəsaiti. Bakı 2002 

3. M.Əliyev, H.Həmidov. 

Biznesdə insan resurslarının 

idarə edilməsi. Dərslik. Bakı 

2013 

Tapşırıq 

Heyətin əmək fəaliyyəti 

prosesində    münaqişələr və 

onların idarə edilməsinin 

öyrənilməsi 
 

  CƏMİ:  30 saat  

 
№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 

 

saat 

 

Tarix 

 

Qeyd 



 
 

 

1. Menecmentin məzmunu, məqsədi və vəzifələri 2 s 21.09.2022  

2. Menecmentin xarici təcrübəsi 2 s 28.09.2022  

3. İdarəetmə metodlarının xarakteristikaları 2 s. 05.10.2022  

4. İdarəetmənin elm kimi təkamülü 2 s. 12.10.2022  

5. İdarəetməyə prosesli yanaşma 2 s 19.10.2022  

6. Müəssisə milli iqtisadiyyatın əsası kimi 2 s. 26.10.2022  

7. Menecmentdə strateji planlaşdırma 2 s. 02.11.2022  

8.
 Təşkiletmə menecmentin iqtisadi metodunun əsası kimi 

2 s. 09.11.2022 
 

9. Menecmentdə motivləşdirmə 2 s. 16.11.2022  

10. Menecmentdə nəzarət 2 s. 23.11.2022  

11. Strategiyanın reallaşdırılmasının planlaşdırılması 2 s. 30.11.2022 
 

12. İdarəetmədə qərarların qəbulu 2 s. 07.12.2022  

13. Menecmentdə münaqişə və stress 2 s. 14.12.2022  

14. Menecmentdə kommunikasiya 2 s. 21.12.2022  

15. Menecment sistemində marketinq 2 s. 28.12.2022  

                        CƏMİ:   30 saat    

ÜMUMİ CƏM:     60  saat   

 

 

Fənn müəllimi:                                        R.C.Rəhimli 

 

 
 


