Professor-müəllim heyətinin peşə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
Qaydaları
I.Ümumi müddəalar
1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına, digər normativ-hüquqi aktlarına, Universitetin
Nizamnaməsinə, beynəlxalq və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində
qiymətləndirmənin tətbiqi təcrübəsinə və Avropa Ali Təhsil Məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və təlimatların (ESQ) müddəalarına əsasən tərtib edilmişdir.
2. Professor-müəllim heyətinin peşə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin
məqsədləri:
- əməkdaşların işə qəbulu və tədrisin əhəmiyyətini vurğulayan iş şəraiti
yaratmaq məqsədilə aydın, şəffaf və ədalətli proseslərin tətbiqi və riayət edilməsi;
- professor-müəllim heyətinin peşəkar inkişafını təmin edən münbit şəraitin
yaradılması və inkişaf etdirilməsi;
- təhsil və tədqiqat işləri arasında əlaqənin gücləndirilməsinə yönəlmiş elmi
fəaliyyətin həvəsləndirilməsi;
- beynəlxalq standartlara uyğun elmi tədqiqatların aparılması üçün şəraitin
yaradılması;
- yeni nəsl elmi kadrların formalaşdırılması;
- tədris metodlarında və yeni texnologiyaların tətbiqində innovasiyanın təşviq
edilməsi;
- yüksək keyfiyyətli tələbə təcrübəsi yaratmaqa və bilik, səriştə, bacarıq əldə
etmələrinə;
- tələbə əhalisinin şaxələnməsi və öyrənmə nəticələrinə hədəflənmiş tələbə
yönümlü təlim və tədrisin təmin edilməsi.
3. Bu Qaydalar Bakı Biznes Universitetində tam ştat və 0.5 ştat əvəzçiliklə
çalışan professor-müəllim heyətini əhatə edir.
II.Professor-müəllim heyətinin peşə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin
istiqamətləri
1. Professor-müəllim heyətinin peşəkarlığı aşağıdakı istiqamətlər üzrə müəyyən
edilir:
- Tədris fəaliyyəti
- Elmi fəaliyyəti
- Özünü inkişaf fəaliyyəti
- İctimai fəaliyyət
2. Qiymətləndirmə aşağıdakı mənbələrdən formalaşır:
- İnzibati qiymətləndirmə
- Həmkarı tərəfindən qiymətləndirmə
- Tələbə sorğusunun nəticələri

III.Qiymətləndirmə meyarları
Professor-müəllim heyətinin peşə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Universitetin
Keyfiyyət Təminatı şöbəsinin nəzdində təşkil olunmuş Komissiya tərəfindən həyata
keçirilir. Komissiyanın tərkibi peşəkar mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupundan təşkil
olunur.
1.Tədris fəaliyyəti
A) Dərslərin təşkili və aparılması:
- keçdiyi fənn üzrə tədris vəsaitlərinin mövcudluğu (lazımı dərslik, dərs
vəsaiti, metodiki vəsait, mühazirə mətni, dərsi əhatə edən prezentasiyalar)
və tələbələri həmin materiallar ilə təmin etməsi
- dərsin gedişatının düzgün qurulması (mərhələlərə bölünməsi)
- dərslərin tələbəyönümlü istiqamətdə qurulması
- dərslərin nəticəyönümlü olması
- özünüqiymətləndirmə
- dərslərin interaktiv metodlardan istifadə etməklə aparılması
- tələbə-müəllim münasibətlərinin düzgün qurulması
- tələbələrin mənimsəmə səviyyəsi (fənnin nəzəri və praktiki əhəmiyyətinin
dərk edilməsi – bilik, bacarıq,vərdişlərin formalaşdırılması)
B) Tədris-metodiki vəsaitlərin hazırlanması:
- Dərsliklər
- Dərs vəsaitləri
- Fənn proqramları
- Sillabuslar
- Digər tədris-metodiki vəsaitlərin hazırlanması
C) Yeni nəsl elmi kadrların formalaşdırılması:
- Magistranlara elmi rəhbərlik (sayı və keyfiyyəti)
- Doktorantlara elmi rəhbərlik (sayı və keyfiyyəti)
- Tələbələrin elmi tədqiqata cəlb olunması
2.Elmi fəaliyyət
A) Elmi nəşrlər
- Respublikanın resenziyalı elmi jurnallarında nəşrləri (Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas nəticələrinin nəşr edilməsi üçün tövsiyyə olunan elmi nəşrlər)
- Xarici ölkələrin resenziyalı elmi jurnallarında nəşrlər (hər hansı beynəlxalq
xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə daxil olmayan, lakin həmin
ölkənin rəsmi qurumları tərəfindən tanınan elmi jurnallar siyahısına daxil
olan jurnallar)
- Beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə
sistemlərinə daxil olan
jurnallarda nəşrlər
B) Elmi tədbirlərdə iştirak (konfrans, simpozium, konqres və s.)
- Respublika miqyaslı elmi tədbirlərdə iştirak
- Beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərdə iştirak

- Respublika miqyaslı elmi tədbirlərin nəticələri üzrə dərc olunmuş
materiallarda nəşrləri
- Beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin nəticələri üzrə dərc olunmuş
materiallarda nəşrləri (ölkədaxili və xaricdə)
- Beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin nəticələri üzrə beynəlxalq
xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə daxil edilmiş materiallarda
nəşrləri
C) Universitet üzrə müəyyənləşdirilmiş elmi-tədqiqat mövzusuna (kafedralar
üzrə) uyğun tədqiqatın aparılması
D) Kafedralarda elmi seminarların təşkili və həyata keçirilməsi
3.Özünü inkişaf fəaliyyəti
A) İxtisas dərəcəsini artırmaq
- fəlsəfə doktoru
- elmlər doktoru
- dosent
- professor
B) Xarici dil bilikləri (TOEFL və ya İELTS yetərlilik sertifikatının olması)
C) Müəllim mübadilə proqramlarında iştirak (akademik mobillik)
- ölkədaxili universitetlərarası mübadilə proqramlarında iştirak
- beynəlxalq (xarici) mübadilə proqramlarında iştirak
D) İxtisasına uyğun seminar və treninqlərdə iştirak (sertifikatların alınması)
- beynəlxalq seminar və treninqlərdə iştirak
- respublika seminar və treninqlərində iştirak
4.İctimai fəaliyyət – 5 bal
A) Universitetdaxili və universitetdənkənar respublika və beynəlxalq ictimai
tədbirlərdə (festivallar, sərgilər, müsabiqələr, yarışlar və s.) aktiv iştirak
və tələbələrin bu istiqamətdə fəaliyyətə cəlb edilməsi
B) Universitetdaxili tələbə təfəkkür yaradıcılığına maraqların artırılması
məqsədilə müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak
- tələbələrdə özünəinam və motivasiyanın yüksəldilməsi istiqamətində
tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak
- tələbələrdə vətənpərvəllik hisslərinin yüksəldilməsi istiqamətində
tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak
- tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olunması istiqamətində
tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak.
IV. Professor-müəllim heyətinin peşə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

