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1) Name of the Pilot program:  

Total number of Bachelor students: 82 

Name of pilot subjects: 5 

Number of pilot teachers: 5 

Annex 1 – official documents for selection of pilot program, subjects and teachers  

2) Program commission  

When was it established: December 2, 2019 

About the members: Program commission members include vice rector on education, vice rector on 

science and innovation, dean of the faculty of biology and chemistry, four chairs of departments 

within the faculty of Biology and chemistry, head of education office, head of career center, chair of 

student youth organization, a senior student from the faculty of biology and chemistry, a student 

graduated from the program in 2013.  

The responsibilities and the tasks of Program commission: The responsibilities include assuring 

whether or not pilot teachers follow ESG. Also, monitoring the pilot program and teachers, syllabus, 

learning outcomes, assessment methods, teaching methods, monitoring surveys and analyzing the 

results, meeting with students and investigating their needs, preparing proposal for the 

improvement of the program, and monitoring quality of the program.  

Annex 2. Official documents about the approval of program commission  

 

3) Monitoring of Pilot teachers’ teaching method 

The goal of the monitoring: the goal was to investigate how well the pilot subjects responds to the 

needs of ESG. The main objective was to monitor 3 things along with the syllabus: learning 

outcomes, teaching strategies and assessment methods.   

How many lessons observed: 5  

Who were the observers:  Observes changed from lesson to lesson but mainly it included members 

of program commission such as head of office of education, chairs of department, dean of the 

faculty, head of career center and members of the EQAC project.  

Results of the observation: Overall results revealed that teachers still use old methods, has little 

understanding of learning outcomes, and syllabuses needs an update. For more information, please 

see Annex 3.  

Annex 3: Report on monitoring  

 

 

 



 

4) Trainings for teaching staff  

Number of trainings organized: 3 trainings conducted for teachers and students of the pilot 

program 

Number of teachers participated: 5 pilot program teachers participated. Also several other teachers 

participated outside the pilot program.   

Date of trainings: Training 1 (18.12.2019), Training 2 (19.12.2019), Training 3 (20.12.2019) Training 

4 (13.12.2019) 

Results of the trainings: So far teachers expressed satisfaction about learning new methodologies 

about quality assurance, ESG standards and especially new knowledge in the domain of pedagogy, 

and teaching and learning. They stated that motivation level of students increased early in 

semester. The semester has just started, so they are positive that the new methods will be very 

helpful. For more information about trainings please see Annex 4.  

Annex 4: Approved Agenda of trainings (link to videos if possible) and report on training: agenda, 

presentation materials, videos, images and list of the participants can be found in the following link: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SexAro5tnz6-tCt98qbArY7L1zKZFEIk 

 

5) Conducting survey among teaching staff  

Number of participants: 57 teacher including pilot teachers  

Number of round tables organized with teachers: at least 5 round tables along with several 

individual meetings with pilot teachers  

Main findings from surveys: In general teachers have a positive attitude towards distance 

education and integration of educational technology into education. According to teachers, distance 

education will provide good opportunities, but currently the use of distance education is at a very 

low level. While most teachers are looking for a higher salary raise when it comes to quality 

improvement, pilot teachers have talked about many other factors. Pilot teachers, for example, 

emphasized the importance of using interactive methods in lessons. In addition, the modern design 

of syllabuses and update was also emphasized. They said they could teach Russian rather than 

English. They were mostly positive about positive about university students but motivation was the 

concern.  

Annex 5: Report on survey of teaching staff  
 

6) Trainings for students  

Number of trainings organized:  1 training conducted within the pilot program.  

Number of students participated: 33 

Results of the trainings: During the training students were informed about the new teaching and 

assessment methods. Also they were informed about quality assurance, surveys and their 

importance, and student role in the formation and update of study programs. Dean, deputy deans, 

chairs of departments and pilot teachers also invited to the training. They had discussion with 

students about upcoming changes about the program.  

Annex 6: Report on student trainings: agenda, presentation materials, videos, images and list of 

the participants can be found in the following link: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ka6uGBb8xe_FQn3lqXVJpU8wuAk3NaKx 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SexAro5tnz6-tCt98qbArY7L1zKZFEIk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ka6uGBb8xe_FQn3lqXVJpU8wuAk3NaKx


 

7) Survey among students  

 

Number of students participated in surveys: 205 

Main findings: in general students expressed their satisfaction about the use of visual aids, 

availability of resources and equipment, having interesting teaching methods, support by teachers 

and so on. Weakness, on the other hand, included high numbers of old teachers, lack of motivation 

among other students, outdated books, and low amount of student stipend. Students also expressed 

a desire to have e-learning integrated into teaching. For more information, please see Annex 3.  

Annex 7: Report on student survey 

 

8) Updated syllabus  

Number of syllabus updated (the name of subjects): 5  

Number of teachers prepared the syllabus: 5 

 

Annex 8: Updated program  

Annex 9: Updated syllabuses  

Annex 10:  Approved teaching methods and assignments  
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GDU-nun rektor .YUSIBOV

n-&,

Genca Diivlat Universiteti tarafinden Avropa ittifaqrnrn Erasmus* proqramlnrn "Azarbaycan

universitetlarinda keyfiyyata nezarat markozlarinin yaradrlmasl ve inkiqafi" (EQAC) adlt layihesi

gargivasinda icra olunacaq "Yeni kurrikulumun" tetbiqine dair hazlrlanmry

PiLor PRoQRAM

1. Layihanin meqsodi: "Biologiya mtiellimliyi" ixtisasr tizre kurrikulumun Avropa Standartlarr

ve Telimatlanna (ESG) esasen yenilanmesi, akademik heyete ve telebelare miivafiq talimlerin

kegirilmesi.

MNI: ESG standardlanna uylun olaraq Sillabuslann yaztlmast.

MN2: Telebe ydntimlti tehsil sisteminde menimseme neticelerinin yaztlmast qaydalarrnrn tetbiqi.

MN3: Maraqh terefdaglann maraqlannln proqram tertibinde nezere altnmast.

MN4: Proqram tertibine telebelerin celb olunmasr.

MN5: Yeni qiymetlendirme metodlanntn tatbiq olunmast.

MN6: Kurs iqlerinin layihe formastnda tetbiq olunmast.

MN7: Miitemadi sor[u ve geri bildirim sisteminin tstbiq olunmast.

2. Layihenin fealiyyet planr:

S/S Foaliyyatin adt Tarix

I Pilot ixtisasrn secilmesr 14.10.2019

2 Pilot fennlerin segi lmasr 14.r0.2019

3 Pilot oroqram komissiyasmln teskili 18.10.2019

4 Yeni sillabus qaydalanrun haztrlanmast t3.t2.2019

5
Pilot mi.iellimlerin segilmesi ve onlarm cari tedris metodlanntn monitorinq
edilmosi

14.10.20t9

6 Yeni qiymetlendirme qaydalannrn haztrlanmast 04.12.2019

7 Proqramm meqsed ve Oyrenme neticelerinin haztrlanmast 05.12.2019

8 Fennlerin meqsed ve Oyrenme neticelerinin hazrlanmast 0s.12.2019

9
Fenn edebiyyatlarrnrn vo semestr mtiddetinde hemin fenn iizre verilecak
tapsrnqlarrn komissiya terefi nden yoxlantlmast ve qiymetlendirilmesi t3.12.2019

10 Sorlularrn kegirilmasi Miitemadi



3. Layihe miiddetinda taqkil olunacaq telimlar:

S/s Telimler Tarix

I ESG standartlanna uyfun Sillabus ve Kurrikulumun yaztlmast qaydasr 05. 2.20t9

2 Maraqh terefdaslann proqram tartibinde rolu 05. 2.2019
a
J Telebelerin proqram tertibine celb olunmast 05. 2.2019

4 Fenn larin monitorinq i qaydalarr 06. 2.2019

5 Miiellimlarin monitorinqi qaydalan 06. 2.2019

6 SorEu naticelerinin tehlili 06. 2.2019

Secilmis ixtisas tizra miiallim ve idareetme heyotina verilocek talimlar
I ESG standartlan ve onlann keyfiyyat teminattnda rolu 09.12.2019

2
Telabe ydniimlti tehsil sisteminde menimseme neticelerinin haztrlanmaslnln
rolu

r0.r2.2019

a
J Bloom taksanomiyast 11.t2.2019

4 Arasdrrma vo analitik tehlil 11.12.2019

5 Yeni tadris metodlarr 12.12.20t9

6 Meqalelarin tehlili qavdast 12.12.2019

7 Layihe lerin (kurs i pl eri n in) y anlmast q aydas r 13.12.2019

8 SorEu neticelarinin tehlili 13.12.2019

Secilmis ixtisas iizra taloba heyatino verilecak telimlar
I Kevfivvet teminat nda telebelerin rolu 12.r2.2019

2 Yen tedris metod annln tedbiqi 12.12.2019
a
J Lay helerin (kurs qlerinin) yazrlmast qaydast 13.12.2019

4 Yen q iymotlendirme qaydalarr 13.12.2019

5 SorEularda istirakrn ahemiyyeti 13.12.2019

4. Layihanin icrasr iigiin segilmiq pilot fannlar:

S/s Fennin adr Kafedranrn adr

1 Botanika-2 Botanika kafedrasr

2 Zoologiya-l
Anatomiya, fiziologiya ve

zoolosiva kafedrasr

J Oeyri-iizvi kimya Kimya kafedrasr

4 Sitoloeiya Botanika kafedrasr

5 insan anatomiyast
Anatomiya, fiziologiya vs

zoologiya kafedrasr

5. Layihenin icrasr iigiin segilmig pilot miiellimlar:

S/s Miiallimin adr Elmi dereci vo elmi adr iqlediyi kafedranrn adr

I Memmodova Vefa Ferman qtzt
Biologiya elmleri doktoru,

dosent
Anatomiya, fiziologiya ve

zoolosiva kafedrasr

2 Riistamova Ti.ikezban Vaqif qrzr
Biologiya iizre felsefe

doktoru. dosent
Anatomiya, fi ziologiya ve

zoologiya kafedrasr



J Bayramova Aynur Akif qrzr
Biologiya ilzre felsefe

doktoru. dosent
Botanika kafedrasr

4 Aslanova Yegana Azad qrzr
Biologiya iizre felsefe
doktoru, bag miiallim

Botanika kafedrasr

5 Kesemenli Xeyale Hamlet qrzr
Kimya iizre felsefa

doktoru. bas miiellim
Kimya kafedrasr

6. Layihanin icrasr iigiin segilmiq pilot proqram komissiyasr:

K o miss iy aru n vazifasi va 6 h da li k lari :

o Pilot ixtisas iizre segilmig miiallimlerin ESG standartlannr menimseme derecesini miieyyen

etmek;

o Pilot ixtisas iizre segilmig mtiellimlerin ESG standartlannr nece tetbiq etmelerine nezaret

etmek;

o Pilot ixtisas iizre segilmig miiellimlerin ESG standartlarrna esasen yeni sillabus formastnt

hazrrlamasr na nezaret etmek;

o Pilot ixtisas i.izre segilmiq miiellimlerin ESG standartlanna esasen yeni qiymetlendirme

metodlannrn tetbiqine nezaret etmek;

o Universitetin daxili qaydalarr ile mlieyyen edilmig formada pilot ixtisas iizre segilmig

miiellimlerin mdvcud tolim metodlannrn monitorinqinin kegirilmesi;

o Layihe gergivesinde miiellimlar ve telebeler arasrnda kegirilecek sorlularda igtirak etmak;

e Pilot ixtisas iizre segilmiq miiellimler ile mtitemadi gdriiqler kegirmak, onlann bu proses

haqqrnda fikirlerini oyrenmak ve prosesin iimumi analizini aparmaq;

o Pilot ixtisas ijzre segilmig miiellimlarin derslerinin layihenin teleblerine uy[un olaraq

monitorinqinin apanlmasr ;

o Pilot ixtisas tizre tehsil alan telebeler ile miitemadi gdrtigler kegirmek, onlann bu proses

haqqrnda fikirlerini ciyrenmak, yeni qaydalara uy[un olaraq tedris olunan fenlerin menimsame

seviyyesini, eyni zamanda telebelerin fennler izre hanrhq seviyyelerini miieyyen etmek ve prosesin

iimumi analizini aparmaq ;

o Layihenin ig prosesinin biitiin merhalelerinde igtirak etmek, limumi igin keyfiyyetinin

artrnlmasrna kdmekl ik gdstermek;

o Layihenin timumi igine krimeklik gcistere bilacok tokliflorin hazrrlanmasr;

o Pilot proqram gergivesinde tehsil proqramlarr izre hazrrh[rn mozmununa ve keyfiyyatine

daxili nezaret mexanizmini yaratmaq;

o Layihenin icrasr zamanr meydana grxan diger meselelerin hellinde igtirak etmek.



Komissiyanm sadri:

Memmedov Fexreddin Hesen o[lu - Tedrisin tegkili ve telim texnologiyalan izre prorektor,

texniki elmlar iizre felsefe doktoru, dosent;

Hamsadr:

Kerimzade Pervin Orxan qrzr - Elm ve innovasiyalar Ozre prorektor, tarix elmleri namizedi,

dosent.

Uzvlar:

l. Alverdiyev isfendiyar Cavid o$u - Biologiya-kimya fakiiltesinin dekant, Kimya tedrisi iizre

pedaqoji elmler namizedi, dosent;

2. Novruzov Vaqif Seyfeddin oglu - Botanika kafedrasrnrn mtidiri, Biologiya elmleri doktoru,

professor, emekdar elm xadimi;

3. Memmedova Vefa Ferman qr - Anatomiya, fiziologiya ve zoologiya kafedraslnln miidiri

Biologiya elmleri doktoru, dosent;

4. Ohmedova Sevda Zahid qrn - Ekologiya kafedrasrnrn miidiri, Biologiya elmleri doktoru,

professor evezi.

5. Memmedova Aynur Teyyub qvr - Kimya kafedrasrnrn miidiri, Kimya iizre felsefe doktoru,

dosent;

6. Yusifov Elturan Cahad o$u - Tedris gdbesinin mtidiri, iqtisad iizre felsefe doktoru.

7. Qarayev Cabbar ibrahim oglu - Tecriibe ve karyera gtibesinin miidiri, frzika-riyaziyyat izra

felsefe doktoru, dosent;

8. Memmadov Orxan Natiq oplu - Telebe Gencler Tegkilatrnrn sedri;

9. Muradh Madine isgender qr^ - Biologiya-kimya fakiiltesinin IV kurs telebesi;

10. Namazov Cogqun Semender oglu - Biologiya-kimya faki.iltesinin 2013-cii il mezunu.

Taqdim etdi: Hasenov Vasif Ilkan oflu

EQAC layihasinin meneceri
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Analysis of the result of monitoring to the lessons of pilot program teachers 

Despite the fact that we are in the process of integration to Bologna Process, we 

realized that during the lessons we still carry some relics of Soviet era. During the 

lectures, the classes are not completely student-centred; rather elements of teacher-led 

lessons are witnessed. Due to the nature of lectures, teachers had to provide a lot of 

information which was corresponded to the first level of Bloom taxonomy which is level 

called knowledge. As an educational technology tools, teachers used Power Point 

Presentations.  

During the analysis of the syllabuses and monitoring of the lectures one of the main 

problems was that few teachers had good understanding of what learning outcomes 

are. They usually set learning outcomes which was not specific and could not be 

measured easily. More often these learning outcomes were long sentences which are 

hard to follow. They did not set appropriate learning outcomes according to levels of 

taxonomies such as Bloom taxonomy. 

 Also, not many teachers can design, develop and implement effective and efficient 

teaching strategies which were systematically related to learning outcomes. For 

example, learning strategy was not aligned with the intended learning outcome. 

Assessment of student knowledge was also not aligned with learning outcomes and 

strategies. Learning outcomes, teaching strategies and assessment methods were not in 

harmony.  

Teachers lacked the application of modern pedagogical theories and philosophies which 

becomes a barrier when they tried to design interactive classrooms. Many teachers only 

provided lectures, thinking that learning is just a process of transmission of knowledge 

from teacher to student.   

During the seminars on the other hand, teacher provided a lot elements of interactive 

class, which was a good sign. For example, to explain the subject they used a lot of 

hands on activities. During the Zoology classes, for example, they used dissection of 

plants and insects to understand the internal structure of the organism. This was a very 

constructive approach and led to meaningful learning. This approach also corresponded 

with the highest levels of Bloom taxonomy.   

During the analysis of the syllabuses, it was also found that syllabuses need 

improvement in several areas. The main advice for teachers was that main thing they 

need to do is improvement of learning outcomes and then creation of alignment among 

learning outcomes, strategies and assessment methods.  
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Gəncə Dövlət Universiteti  
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1. Gəncə Dövlət Universitetinin fəaliyyətlərinin keyfiyyətini aşağıda göstərilən meyarlara əsasən qiymətləndirin. 

Hər bir sual 5 ballıq sistemə əsasən qiymətləndirilir -  1- “zəif”, 5-i isə “əla” . 

Meyar     1    2    3    4    5 

Tədris proqramlarının əmək bazarının tələblərinə uyğunluğu 3 3 8 20 23 

Müəllimlərin bacarıqları 0 1 10 27 19 

Tədris prossesinin təşkili zamanı tədris metodlarında innovativliyin tətbiqi 4 6 10 28 9 

Maddi-texniki baza və tədris binasının (məs. auditoriyalar, mühazirələrdə 
istifadə olunan tədris ləvazimatları və s.) günün tələbinə uyğunluğu və 
tədris prossesində istifadəsi  

3 12 7 12 23 

Müəllimlər və tələbələr arasında münasibət 2 2 10 12 31 

Tələbə və müəllim mübadilə proqramının həyata keçirilməsinin keyfiyyəti  4 7 8 16 22 

Tədris proqramlarının məzmununun yenilənməsi və təkmilləşdirilməsi 4 7 8 12 26 

Müəllimlərin ixtisas artırma işinin təşkili 6 10 10 12 19 

Tələbələrə tədris prossesində fərdi və peşəkar dəstəyin göstərilməsi. 5 7 7 17 21 

Tədris fəaliyyətinizdə sizə təlimatların verilməsi 5 3 8 14 27 

Tətbiqi tədqiqatın həyata keçirilməsinin sistematikliyi və onun 
təhsil proqramlarının keyfiyyətli tərtibatına təsir səviyyəsi  

4 7 22 17 7 

Şirkət və təşkilatlarla əməkdaşlıq səviyyəsi 9 19 11 11 7 

Gəncə Dövlət Universitetinin fəaliyyətlərində keyfiyyət heyyətinin iştirakı 7 13 7 15 15 

 

 

2. Bir müəllim kimi güclü və zəif tərəfləriniz hansılardır ? (Xahiş edirik sizə uyğun olan bəndlərdən yalnız üçünü 

seçib qeyd edin) 

Meyar 
Güclü 

tərəflər 
Zəif tərəflər 

Mənim peşəkar bacarıqlarım 54 3 

İnteraktiv tədris və öyrətmə üsullarını tətbiq etmək bacarığım 55 2 

Tədris prossesində peşəkar və ümumi bacarıqlarımı tətbiq etmək qabiliyyətinə 
malikəm 

52 5 

Tələbələrlə əməkdaşlıq və dəyərləri aşılamaq bacarığım var 49 8 

Tədris proqramı və fənndə müəyyən nəticələr əldə etmək üçün öyrənmə və 
qiymətləndirmə üsullarını bir-birilə əlaqələndirmə bacarığım var. 

50 4 

Mənim tədqiqat potensialım 46 8 

Tədris fəaliyyətində praktiki təcrübəm 39 10 

Tədris etdiyim fənnin təcrübə dövründə praktiki biliklərim 36 8 
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3. Gələcəkdə bacarıqlarınızı hansı üsullarla inkişaf etdirməyi planlaşdırırsınız? (Sizə uyğun cavabları qeyd edin) 

Konfranslarda dinləyici kimi iştirak edəcəm 28 

Bakalavr təhsilimin davamı olaraq Magistr təhsili alacam 17 

Bakalavr təhsilimdən fərqli bir sahə üzrə Magistr təhsili alacam 23 

Magistr dərəcəm olmasına baxmayaraq fərqli bir sahə üzrə təkrarən Magistr təhsili almaq 
niyyətindəyəm. 

29 

Doktoranturaya qəbul olacam 8 

Avropa universitetlərindən qazandığım təcrübəni təşkil etdiyim təlimlərdə başqaları ilə 
bölüşəcəm 

5 

Mütəxəssis kimi təlimlərində iştirak edəcəm 8 

Tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olacam 11 

Ölkədə və ya xaricdə təşkil olunacaq təcrübə proqramlarında iştirak edəcəm 9 

Mübadilə proqramlarında iştirak edəcəm 23 

Tədqiqat fəaliyyətimə aid məqalələr hazırlayıb nəşr etdirəcəm. 27 

Ölkədə və ya xaricdə təşkil oluncaq təcrübə proqramlarında iştirak edəcəm  28 

Mübadilə proqramlarında iştirak edəcəm 19 

Tədqiqat fəaliyyətimə aid məqalələr hazırlayıb nəşr etdirəcəm 35 
 

 

 

4. Gəncə Dövlət Universitetində işinizin keyfiyyətini təmin etməyə kömək edən uyğun şərait yaradılıbmı? 

(Müvafiq cavabın altından xətt çəkin) 

Kitabxanadakı 
tədris bazasının və 
materiallarının 
olması 

Tədris prosessini daha 
da səmərəli etmək 
üçün auditoriyalarda 
texniki ləvazimatların 
olması/olmaması 

Tədris materiallarını 
hazırlamaq üçün 
əlverişli şəraitin 
olması/olmaması 

Mühazirələrə 
hazırlaşmaq üçün uyğun 
mühitin təşkil 
olunması/olunmaması 

İş yükünüz 
optimaldır/ optimal 
deyil 

Yetərli Yetərsiz olması olmaması olması olmaması olunması olunmaması optimaldır Optimal 
deyil 

38 17 40 12 39 10 43 10 41 11 
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5. Tədris fənninizin məzmununu Gəncə Dövlət Universitetin kitabxanasındakı mövcud nəşrlər, tədris materialları 

ilə əlaqələndirib yeniləyirsinizmi? 

Bəli 30 

Qismən 23 

Xeyr 4 

 

 

 

6. Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələri haqqında fikirləriniz? 

Fəal, öz məqsədlərinə doğru addımlayan 26 

Təşəbbüs göstərən 29 

Məsuliyyətli 30 

Bacarıqlı 27 

Öyrənmək həvəsi olmayan 11 

Müstəqil halda öyrənməyə həvəsi olmayan vəya dərsdənkənar bir çox fəaliyyətlərlə məşğul olan 12 
 

 

 

52% 40% 

8% 

Tədris fənninizin məzmununu GDU kitabxanasındakı mövcud nəşrlər, 

tədris materialları ilə əlaqələndirib yeniləyirsinizmi? 

Bəli 

Qismən 

Xeyr

0 5 10 15 20 25 30

FƏAL, ÖZ MƏQSƏDLƏRINƏ DOĞRU ADDıMLAYAN 

TƏŞƏBBÜS GÖSTƏRƏN 

MƏSULIYYƏTLI 

BACARıQLı 

ÖYRƏNMƏK HƏVƏSI OLMAYAN 

MÜSTƏQIL HALDA ÖYRƏNMƏYƏ HƏVƏSI OLMAYAN VƏYA 
DƏRSDƏNKƏNAR BIR ÇOX FƏALIYYƏTLƏRLƏ MƏŞĞUL OLAN 

GDU tələbələri haqqında fikirləriniz? 
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7. Tədris etdiyiniz fənnə tələbədə hansı üsullarla maraq və həvəs yarada bilirsiz? 

Tədris fənninin onların gələcək peşə fəaliyyətində rolu ilə bağlı mütəmadi müzakirələr edirik 29 

Praktik üsullarla 28 

Onlara nəyin necə edilməli olduğu haqda hər tərəfli təlimatlar verirəm 27 

Tədrisdə ənənəvi mühazirələrə çox vaxt ayırmayaraq onları qarşılıqlı əlaqələr yaratmağa və təcrübəyə 
təşviq edirəm 

19 

Mən onlara müstəqil işləyə biləcəkləri son qebul  tarixləri və qiymətləndirmə meyarları qeyd olunmuş 
proqram verirəm 

17 

Tədris prossesində interaktiv və həvəsləndirici üsullardan istifadə edirəm 29 

Dərslərimdə qarşılıqlı fikir mübadiləsi yarada biləcək mühit formalaşdırıram 26 

Tədris etdiyim fənnin maraqlı və başa düşülən olması üçün əlimdən gələni edirəm 29 

Tələbələrə tapşırıqlar verərkən, tapşırıqları yerinə yetirilmə vaxtını təyin olunmuş  vaxt ölçülərinə uyğun 
dəqiq planlaşdırıram. 

15 

Şəxsi bacarıq və keyfiyyətlərimin tələbələrimdə ruh yüksəkliyi yaratdığını düşünşrəm 29 

 

 

8. Tələbə nəticələrini qiymətləndirərkən hansı çətinliklərlə qarşılaşırsız ? 

Tətbiq olunan qiymətləndirmə metodları tələbələrin naliyyət səviyyəsini tam ölçməyə imkan vermir 11 

Tələbələr nəzəri materialların öyrənilməsinə kifayət qədər diqqət yetirmirlər 19 

Tələbələr məsləhət üçün ayrılmış vaxtdan yararlanmırlar 22 

Tələbələr dərsə aid mənbələrdən məlumat əldə etməyə meyilli deyillər 23 

Tələbələr sərbəst şəkildə dərs oxumağa kifayət qədər vaxt ayırmırlar 29 

Tədris prossesində tapşırıqların mütəmadi verilməsi və qiymətləndirilməsi, təlim nəticələrinin düzgün 
ölçülməməsinə səbəb olur 

8 
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9. Dərslərinizdə hansı tədris metodlarından istifadə edirsiniz? (Sizə uyğun cavabları seçin) 

Ənənəvi mühazirə üsulu 33 

Tədris olunan fənnin atributlarının nümayişi 15 

Praktik tapşırıqlar (təcrübədə tapşırıqları yerinə yetirmək) 26 

Müzakirələr (fikir/bilik mübadiləsi) 39 

Konseptual xəritə 4 

Tematik tədqiqat 9 

Qrafik üsullar 19 

Qrup işləri və layihələr 17 

Problem düşünmə 16 

Nəşrlər, məqalələr və müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə edərək sərbəst iş 22 

Qrup oyunları 5 

İnşa yazmaq 5 

Portfel üsulları 2 

Təqdimat üsulları  22 
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10. Dərslərinizdə hansı tədris vəsaitlərindən / avadanlıqlardan istifadə edirsiniz? 

Qrafik proyektor 34 

Multimedia avadanlığı 14 

Video materiallar 33 

Audio materiallar 12 

Kompüterlər 35 

İnternet 24 

İnteraktiv lövhə 37 

 

 

11. Tədris etdiyiniz fənni hər hansı xarici dildə tədris edə bilərsinizmi ? 
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12. Azərbaycandan müvəqqəti kənarda olan tələbələrə distant təhsil  haqqında məsləhətlər vermisinizmi? 

        Bəli        10 

        Xeyr     32 

       Bu haqda yetərli məlumata sahib deyiləm 9 
 

 

13. Azərbaycandan müvəqqəti kənarda olan tələbələr üçün distant təhsil imkanları ilə bağlı fikirləriniz? 

Müəllimlərin əksəriyyəti distant təhsili yüksək qiymətləndirirlər. Bəzi müəllimlər isə təhsilin keyfiyyətini aşağı 

salacağını düşünürlər. 

14. Gəncə Dövlət Universitetindəki daxili mühiti 5- ballıq sistemlə qiymətləndirin. Qeyd: 1   “ Pis ” və  5  “ Əla ” 

 Müəllimlər daxili mühiti 4 “yaxşı”  və 5 “əla”  kimi qiymətləndiriblər. 

15. Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimlərinin növbəti iclasında hansı sualların müzakirə edilməsini istərdiz? 

Yeni təlim metodları haqqında müzakirələr aparmaq istəyirlər. 

16. Tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə, tədris prossesinin təşkilində hansı dəyişikliyin edilməsi ilə 

bağlı təklifiniz? 

Müəllimlər texniki vəsaitlərin, muasir avadanlıqların, labaratoriya və kompüter otaqlarının sayının artırılmasını 

istəyirlər. 

Pilot müəllimlərin fikirləri 

1-ci sualda universitetin fəaliyyətinin keyfiyyəti haqqında müxtəlif fikirləri olsa da, 2-ci sualda onlar verilmiş 

meyarları özlərinin güclü tərəfi kimi görüb.Pilot müəllimlərin fikirləri əksər hallarda digər müəllimlər ilə üst üstə 

düşür. Məsəslən, pilot müəllimlər distant təhsilə qarşı münasibəti müsbətdir. Pilot müəllimlərin fikrincə distant 

təhsil yaxşı imkanlar yaradacaq amma hal hazırda distant təhsilin tətbiqi çox aşağı səviyyədədir. Keyyfiyyətin 

yüksəldilməsi sualında əksər müəllimlər maaşların qaldırılmasını istəsə də pilot müəllimlər daha çox digər 

amillərə toxunub. Məsələn pilot müəllimlər daha çox dərsdə interaktiv metodların istifadəsininin vacibliyini 

vurğulayıb. Bundan əlavə sillabusların müasir qaydada hazırlnaması da vacib məsələ kimi vurğulanıb.Digər 
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müəllimlər kimi pilot müəllimlərin xarici dil haqqında cavablarında əsasən rus dili üstünlük təşkil edib. Onlar daha 

çox rus dilində dərs keçə biləcəklərini vurğulayıb. Onlar universitetin tələbələri haqqında əsasən müsbət fikirlər 

söyləyib. Tələbələr haqqında daha çox məsuliyyətli, bacarıqlı və təşəbbüs göstərən ifadələrinə üstünlük verib.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 7: Report on student survey 



  

 

Ganja State University 

Analysis of the result of student satisfaction survey conducted among pilot 

program students 

Background and context 

205 students participated in student satisfaction survey. All the respondents were from the 

faculty of Biology and Chemistry at Ganja State University. Respondents represented 

specializations such as ecology engineering, chemistry teaching, biology teaching, teaching 

chemical biology, biology teaching, ecology, organic chemistry. Among the respondents, there 

were few students from other subjects such as English and Physics.  The survey was conducted 

through the application of Google doc form.  20.05% students were first-year students, 30.7 % 

second-year students, 29.3% third-year students, and 19.5% fourth-year students. The age 

range differed from 17 to 25. Also 52.7% of the total students were women and 47.3 % were 

man.   

Analysis of the responses  

Approximately 90% answered that they continually attend classes. About 37% of the students 

completely agree that teachers inform the students about the learning outcomes, assessment 

criteria and aim of the class. The same percentage of the students gave 4 out of 5 for this 

question. 27 % think that teachers do not provide such information. Therefore there is a need 

to increase the number of teachers in this category, which will provide full information about 

the goal, outcomes, and assessment criteria in the first lesson. There have been several 

trainings and it is intended to provide even more in the Teaching and Learning Centre, the 

strategic plan of which include improving issues related to learning outcomes, strategies and 

assessment.   

Majority of students claimed that teachers create an interactive learning environment which 

was contradicted the recent observation and monitoring done to the classes. Therefore, it is 

assumed that students talked about laboratories, which are more interactive during chemistry 



  

classes, rather than lectures that are not so interactive. 80% of students said that teachers 

provide opportunities to apply theoretical knowledge in practise. Again, they must have 

assumed laboratories in which they have hands on activities. Approximately 70% said that the 

time given is enough for them to prepare for classes and exams. 90 % claimed that teachers 

start and end lessons on time.  As for assessment, 80% students expressed satisfaction for 

teacher’s assessment related issues. However, the main concern related to assessment is that 

teachers only can assess certain things. 50% of the total grades come from final exam which 

computerized, it is in a multiple choice format, and teachers do not have say and control in this 

exam. It would be interesting to know what students think about the final exam and its format.  

Only 60% said that recommended books by teachers help them to understand the subject. 40% 

saying that books are not suitable can be a problem. Therefore, we need an intervention. It may 

be analysing the current state of the books, updating the library, discussion with teacher etc. In 

general 72% expressed their satisfaction about the class saying that it helps them to be more 

creative and think critically.   

For open questions, there was variety of answers for the question of strength of the subject. 

But in general the bulk of the answers were like use of visual aids, availability of resources and 

equipment, having interesting teaching methods, support by teachers and so on. Weakness, on 

the other hand, included high numbers of old teachers, lack of motivation of students, outdated 

books, and low amount of student stipend. Students also expressed a desire to have e-learning 

integrated into teaching. They wanted more advice and session to be conducted before exams. 

Also, there was a request about having programs in English. This is one of the disadvantages of 

the university because programs in English become a barrier during mobility program etc.  

Sometimes contradictions occurred during the analysis of the results of this survey and 

observations conducted at university in general. One reason could be that the survey was done 

among only one faculty students, namely faculty of chemistry and biology.  It is not known how 

the opinion of students affected each other. It would be interesting to know opinion of the 

other faculties before we can generalize the result of this survey.   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 8: Updated program 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

BİOLOGİYA-KİMYA FAKÜLTƏSİ 

PROQRAMIN MƏZMUNU 

 
İxtisasın (proqramın) adı : Biologiya müəllimliyi 

İxtisasın (proqramın) şifri : 050110 

Akademik tədris ili  : 2019-2020 

 

ÜMUMİ MƏLUMAT 

 

Yarandığı il  2000-ci il Təhsil səviyyəsi Bakalavr 

ISCED kodu  Tədris növü əyani  

Tədris dili Azərbaycan Tələbənin ümumi sayı 82 

Xarici dil Yaxın gələcəkdə proqram fənlərinin ən azı 30%-nin ingilis dilində tədris olunması hədəflənmişdir. 

Peşəyönümlü təhsil  

Qəbul şərtləri 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinin (www.tqdk.gov.az) keçirdiyi imtahanlarda bu 

ixtisasda təhsil almaq üçün qoyulan minimal balı toplayaraq tələbə adını qazanmaq olar. Köçürülmə yolu 

ilə (https://transfer.edu.az) bu ixtisasda təhsil almaq istəyən tələbələr isə Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin tələb etdiyi şərtləri ödəməlidirlər. Bunun üçün “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və 

magistratura səviyyələrində, tibb təhsilinin əsas tibb təhsili və orta ixtisas təhsili üzrə təhsilalanların 

köçürülməsi sistemi”nə müraciət etmək lazımdır. Eyni zamanda xarici vətəndaşlığı olan şəxslərin bu ixtisasa 

qəbulu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01 may 2015-ci il 125 saylı qərarı (http://www.e-

qanun.az/framework/29964) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, 

əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları”na 

əsasən aparılır.   

Xüsusi şərtlər Biologiya müəllimliyi ixtisasında təhsil almaq üçün əlavə olaraq heç bir xüsusi şərt tələb edilmir. 

Əməkdaşlıq 

Biologiya müəllimliyi ixtisasında tədris olunan qeyri profilli fənlərin tədrisi məqsədi ilə Riyaziyyat və 

informatika, Tarix və coğrafiya, Filologiya, Xarici dillər, Fizika və texniki fənlər, Pedaqoji və İqtisadiyyat 

və iderəetmə fakültləri ilə əməkdaşlıq edilir. Eyni zamanda tələbələrin müəllim peşəsinin bütün sirlərinə 

daha dərindən yiyələnmələri və pedaqoji təcrübə əldə etmələri məqsədi ilə Gəncə şəhər Təhsil idarəsi ilə, 

universitetin pilot məktəbləri olan 4 və 39 saylı orta məktəblər ilə və şəhərin digər orta məktəbləri ilə 

əməkdaşlıqlar aparılır. 

İxtisas (proqram) 

rəhbəri 
 

Vizyon 

Gəncə Dövlət Universiteti Biologiya-kimya fakültəsi Biologiya müəllimliyi əsas elmlər sahəsində milli və 

beynəlxalq səviyyədə tanınan, hörməti olan; ən yaxşılar arasında üstünlük verilən və qəbul edilən; təlim-

təhsildə, elmi araşdırma və inkişaf sahəsində qabaqcıl və davamlı olaraq yenilikçi bir ixtisas olmaqdır. 

Missiya 

Biologiya-kimya fakültəsinin Biologiya müəllimliyi ixtisasının missiyası, dinamik və təcrübəli akademik 

heyəti ilə müasir, analiz və sintezetmə qabiliyyəti olan peşəkar və bacarıqlı bioloqlar yetişdirmək; dünya 

səviyyəsində bilik ortaya qoymaqla ixtisaslı və innovativ tədqiqatlar apararaq ölkə elminə və 

texnologiyasına töhvə vermək və elmi biliklərin cəmiyyətə ötürülməsində körpü rolunu oynamaq; sənaye 

və dövlət qurumları ilə sıx əməkdaşlıq edərək regional və qlobal inkişafa töhvə verməkdir. 

Məqsəd və hədəflər 

Əsas elmləri öyrənən və öyrədən, yüksək səviyyəli, güclü ixtisasa və pedaqoji biliklərə malik, özünəinamlı, 

elmi-tədqiqat işləri aparan və bunlardan fəaliyyətində yaradıcılıqla istifadə edən, milli və ümumbəşəri 

dəyərləri özündə birləşdirən beynəlxalq səviyyəli müəllimlər yetişdirmək və ixtisasımızı beynəlxalq 

səviyyədə tanınan bir quruma çevirmək bizim ən əsas məqsədimizdir. Hədəflərimiz arasında ixtisasımızda 

mövcud olan təlim və təhsili inkişaf etdirmək, beynəlxalq əməkdaşlığı artırmaq və ümumbəşəri elmə daha 

çox töhvə vermək yer alır.  

http://www.tqdk.gov.az/
https://transfer.edu.az/
http://www.e-qanun.az/framework/29964
http://www.e-qanun.az/framework/29964


Öyrənmə zamanı 

əldə olunan qazanc 

Məlumat Bacarıq Yetkinlik 

Canlıların bir hüceyrəsindən 

mürəkkəb orqan sistemlərinə 

qədər bütün xüsusiyyətləri və 

işləməsi ilə bərabər, canlı 

orqanizmlərin təsnifatını, bir-

birləri və ətrafları ilə əlaqələrini 

və bu münasibətləri molekulyar 

və orqanizm səviyyəsində 

tənzimləyən mexanizmləri bilir, 

son yeniliklər fonunda müasir 

məlumatlara sahib olur. 

1. Biologiya sahəsində təcrübə 

hazırlamaq və aparmaq, məlumat 

toplamaq, nəticələri təhlil və şərh 

etmək bacarığı; 

2. Biologiya sahəsində əldə 

edilmiş qabaqcıl bilik və 

bacarıqlardan istifadə etmək, 

canlılara qarşı etik məsuliyyəti 

dərk edərək elmi araşdırmalar 

aparmaq, məlumatların şərh və 

qiymətləndirilməsi, ən son 

texnoloji inkişaflar fonunda 

problemlərin aşkarlanması, 

sübutlara əsaslanan həllərin təhlili 

və inkişafı; 

3. Tələbələr biologiya sahəsində 

olan inkişaflar fonunda günün 

şəraitindən asılı olaraq biliklərini 

yeniləyə biləcəklər. 

1. Biologiya sahəsində müstəqil 

bir araşdırma aparmaq; 

2. Biologiya sahəsinə aid 

tətbiqlərdə rast gəlinən mürəkkəb 

və gözlənilməz problemləri həll 

etmək üçün fərdi olaraq və 

komanda üzvü olaraq məsuliyyət 

daşımaq; 

3. Həyat boyu öyrənmənin 

zəruriliyindən xəbərdar olmaq və 

peşəkar bilik və bacarıqları daim 

inkişaf etdirmək; 

Məzun olmaq üçün 

tələblər 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24.12.2013-cü il tarixli 348 saylı və 14 iyun 2017-ci il tarixli 

257 nömrəli qərarları ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura 

səviyyələrində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə 

tədrisin təşkili qaydaları”nın 3.2.4 bəndinə əsasən bakalavriat səviyyəsində ixtisasın (ixtisaslaşmanın) təhsil 

müddətindən asılı olaraq müəyyən olunmuş (240 kredit: 210 auditotiya saatı, 21 təcrübə, 9 yekun dövlət 

atestasiyası) kreditin tələbə tərəfindən yığılması məcburidir. Yalnız bundan sonra tələbə müvafiq ixtisasdan 

məzun ola və diplom əldə edə bilər. 

Məzun olan zaman 

aldığı ünvan 

Biologiya müəllimliyi ixtisasını müvəffəqiyyətlə bitirən tələbələr bakalavr ixtisas dərəcəsinə yiyələnir və 

aldığı yüksək təhsil sayəsində istəyinə uyğun olaraq ya birbaşa peşə fəaliyyətinə başlamaq, ya da mövcud 

qəbul qaydalarına əsasən təhsilini magistratura pilləsində davam etdirmək imkanına malik olur. 

Məşğulluq (harada 

işləyə bilər) 

Məzunlarımız öz peşə fəaliyyətlərini ümumtəhsil, xüsusi təmayüllü təhsil müəssisələrində, ali məktəblərdə 

həyata keçirməklə yanaşı, peşə və ixtisas dərəcəsinə uyğun olaraq digər təşkilatlarda da işləyə bilərlər. Son 

illər ölkəmizdə ABŞ və bir sıra qabaqcıl Avropa ölkələrində tədris olunan Beynəlxalq Bakalaviatura (IB-

International Baccalaureate) və Beynəlxalq Ümumi Orta Təhsil Sertifikatı (IGSE - International General 

Certificate of Secondary Education) proqramı çərçivəsində tədrisi aparan ümumtəhsil məktəblərinin və 

liseylərin (kolleclərin) sayı gün keçdikcə artır. Həmin məktəblərə müasir standartlara cavab verən, 

biologiyanı ingilis dilində tədris edən savadlı, vətənsevər müəllimlərə ehtiyac var. Bu ehtiyacı da Gəncə 

Dövlət Universiteti Biologiya-kimya fakültəsi Biologiya müəllimliyi ixtisasının məzunları qarşılaya bilər. 

Bundan əlavə ölkəmizdən kənarda təhsillərini davam etdirə, peşə və ixtisas dərəcəsinə uyğun olaraq işləyə 

bilər. 

 

S/s Fənnin kodu Fənnin adı Kredit sayı AKTS 

1 İPF - B 07 Qeyri-üzvi kimya 2  

2 İPF - B 10 Zoologiya-1 8  

3 İPF - B 11 Botanika-2 5  

4 İPF - B 12 Sitologiya 4  

5 İPF - B 14 İnsan anatomiyası 6  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annex 9: Updated syllabuses 













































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annex 10:  Approved teaching methods and assignments 


























































































































































































































