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Lənkəran Dövlət Universitetində   

2019-2020-ci tədris ili üçün  

Sosial məsələlər üzrə 

F Ə A L İ Y Y Ə T   P L A N I 

 

№ Tədbirlərin adı     

Tarixi  

      İcraçılar  Qeyd  

1 Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 

təhsilə aid sərəncamından, Respublika Təhsil 

Nazirinin əmrlərindən irəli gələn tədbirlərin 

həyata keçirilməsi 

İl boyu Tədrisin təşkili və təlim 

texnologiyaları və Sosial 

məsələlər üzrə prorektorlar  

 

2 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 

sentyabr 2017-ci il tarixli 3236 nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət 

Proqramı”nın icrası ilə bağlı müvafiq 

tədbirlərin təşkil edilməsi 

İl boyu Prorektorlar  

3 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

“Müəllimin etik davranış qaydaları” barədə 

əmrində irəli sürülən normaların pedaqoji 

fəaliyyətdə, müəllim- tələbə 

münasibətlərində  etalon götürülməsi 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

fakültə dekanları 

 

4 2019-2020-ci tədris ilinin “Bilik günü”nün 

təşkil edilməsi  

15 

sentyabr 
Prorektorlar,  fakültə dekanları  

5 Tələbələrin xüsusiyyət və etik bacarıqlarının 

təlim-tərbiyə işi ilə məşğul olan bütün 

strukturların tərtib etdikləri iş planlarında 

nəzərə alınması, iş planlarının təsdiqi və 

icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi. 

Tələbələrin etik davranış qaydalarını 

tənzimləmək məqsədilə tədbirlərin 

keçirilməsi  

sentyabr Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekan müavinləri  

 

6 Tələbə  gənclərə fərdi qayğı göstərmək, 

onların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində 

təklif və təşəbbüslərlə çıxış etmək, sosial 

qayğıya ehtiyac olan tələbələrin 

müəyyənləşdirilməsi, onların sosial 

vəziyyətinin araşdırılması və müvafiq 

tədbirlərin həyata keçirilməsi   

Sentyabr-

may 
Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Universitet HİK fakültə 

dekanları, Lənkəran şəhər 

Gənclər və İdman idarəsi ilə 

birgə 

 



7 Müəllim və tələbə kontingentinin bütün 

fakültələr üzrə zahiri görkəm, nəzakət və s.-

nin diqqətdə saxlanılması məqsədilə 

reydlərin keçirilməsi. Tələbələrin intizamı, 

davranışı, analitik informasiya bankının 

yaradılması, nəticələrin Elmi Şuranın 

iclaslarında müzakirə edilməsi 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

fakültə dekanları   

 

8 Universitetə yeni qəbul olunmuş I tədris ili 

tələbələrini universitetdaxili davranış 

qaydaları ilə tanış etmək. Universitetdə 

tələbələrin daxili intizam qaydalarına hörmət 

və məsuliyyətlə yanaşmasının təmin edilməsi 

üçün onların hüquq və vəzifələrinin izah 

edilməsi, universitetin strukturu, əsas xidmət 

sahələri barədə məlumat verilməsi. 

Oktyabr Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

fakültə dekanları  
 

9 I tədris ili tələbələri ilə rektor və 

prorektorların  görüşlərinin təşkili 

Sentyabr-

oktyabr 
Dekanlar  

10 Tələbə Gənclər təşkilatının üzvləri ilə 

prorektorların görüşü 

Oktyabr-

noyabr 
Dekanlar  

11 I tədris ili tələbələri içərisindən istedadlı 

tələbələrin seçilməsi və tələbələrin 

respublikada keçirilən intellektual oyunlara, 

layihələrə cəlb edilməsinə nail olmaq, 

onların müxtəlif yarışlarda, layihələrdə, 

müsabiqələrdə iştirakını təmin etmək 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekanlar, TGT,THT 

 

12 Tələbə özünüidarəsini gücləndirmək 

məqsədilə I tədris ili tələbələri arasında 

bütün tələbə təşkilatları üzrə fəalların və 

valideynlər şurasının üzvlərinin seçilməsi. 

Tələbə ictimai birliklərinin tədbirlər planının 

təsdiq edilməsi 

Sentyabr-

oktyabr 
Sosial məsələlər üzrə prorektor  

13 LDU-nun akt zalında Beynəlxalq 

Müəllimlər günü münasibətilə  tədbirin 

təşkili 

04.10.17 Sosial məsələlər üzrə prorektor  

14 Dövlət və milli bayramların təşkili, bayram 

ərəfəsində müxtəlif  müsabiqələrin 

keçirilməsi 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekanlar, Lənkəran şəhər 

Gənclər və İdman idarəsi 

 

15 “Şəffaf universitet” prinsiplərinin həyata 

keçirilməsində tələbələrin iştirakını təmin 

etmək 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Asuda işin təşkili bölməsi 

 

16 Tələbələrin mənəvi dünyasını zənginləşdirən 

“Tələbə  dünyası”, “Vətən mənə oğul desə..”, 

“Sosial şəbəkələr və etik davranış”, “Gənclik 

və müasirlik” kimi müxtəlif rubrikalı 

söhbətlərin, görüşlərin, seminarların 

keçirilməsi 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Lənkəran şəhər Gənclər və 

İdman idarəsi, Asuda işin təşkili 

bölməsi 

 

17 Universitet bazasında tələbələrin asudə vaxt 

proqramlarının təşkil edilməsi, “Açıq qapı” 

Oktyabr-

dekabr 
Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Lənkəran şəhər Gənclər və 

 



devizi ilə müxtəlif idarə və müəssisələrə 

tələbələrin ekskursiyalarının təşkil edilməsi,  

ən istedadlı tələbələrin ictimai işlərə cəlb 

edilməsi məqsədilə sorğuların keçirilməsi. 

İdman idarəsi, Asuda işin təşkili 

bölməsi 

18 Ekologiya və digər  aksiyalarda tələbələrin 

iştirakını təmin etmək 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Lənkəran şəhər Gənclər və 

İdman idarəsi 

 

19 Təhsildə fiziki sağlamlıq, idman və səmərəli 

istirahət problemlərinin həlli 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Lənkəran şəhər Gənclər və 

İdman idarəsi, Asuda işin təşkili 

bölməsi 

 

20 Tələbələrin KİV-də və Mədəni-kütləvi 

tədbirlərdə iştirakını təşkil etmək (muzey, 

teatr, konsert, televiziya verilişləri və.s) 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Asuda işin təşkili bölməsi 

 

21 Tələbələrin hüquqi və ictimai-psixoloji 

dəstək xidmətlərinin təşkili və 

təkmilləşdirilməsi, psixoloqla  gənclərin  

görüşlərinin mütəmadi təşkili, gəncləri 

narahat edən sualların cavablandırılması 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Asuda işin təşkili bölməsi və 

Humanitar fənnlər kafedrası,  

 

22 Respublikanın tanınmış yazıçı və şairlərilə, 

eləcə də digər görkəmli şəxsiyyətlərilə LDU 

tələbələrinin görüşü 

Tədris  ili 

ərzində 
Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Asuda işin təşkili bölməsi, 

Lənkəran şəhər Gənclər və 

İdman idarəsi 

 

23 Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı 

ilə 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan olunması 

münasibətilə tələbə gənclərin təqdimatında 

fləşmobun hazırlanması və universitet 

ərazisində ağacəkmə kampniyası təşkil 

etmək 

Oktyabr- 

noyabr 
Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekanlar, Lənkəran şəhər 

Gənclər və İdman idarəsi 

 

24 “9 noyabr- Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Bayrağı Günü” münasibəti ilə Bayraq 

meydanına yürüş etmək və fləşmob təşkil 

etmək  

9 noyabr Tədrisin təşkili və təlim 

texnologiyaları və Sosial 

məsələlər üzrə prorektorlar, 

dekanlar, Lənkəran şəhər 

Gənclər və İdman idarəsi 

 

25 “Ədəbiyyat” dərnəyində tanınmış yazıçı və 

şairlərin yeni nəşrlərinin müzakirəsi  

İl boyu Sosial məsələlər üzrə 

prorektorluq, Asuda işin təşkili 

bölməsi  

 

26 I tədris ili tələbələrinin iştirakı ilə 

Lənkəranda yerləşən Heydər Əliyev 

Mərkəzinə səyahət etmək  

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekan, Asuda işin təşkili bölməsi  

 

27 Ulu öndər Heydər Əliyevin anım günündə 

onun abidəsinin ziyarətinin təşkili 

12 dekabr Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekanlar, Lənkəran şəhər 

Gənclər və İdman idarəsi, TGT 

və THT sədrlər və fəalları 

 

28 Universitet tələbələrinin İki dəfə sovet 

İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun ev 

muzeyinə ekskursiyanın təşkili 

9 May Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekan, Asuda işin təşkili 

bölməsi, Tarix və onun tədrisi 

metodikası kafedrası, Lənkəran 

 



şəhər Gənclər və İdman idarəsi, 

TGT və THT sədrlər və fəalları 

29 Bütün tələbə təşkilatlarının muzeylərə 

ekskursiyasının təşkilinə nəzarət edilməsi 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekan, dekan müavinləri, Tarix 

və onun tədrisi metodikası 

kafedrasının müdiri 

 

30 Tələbə fəaliyyətinin dinamizmi və onun 

yaradıcı xarakterinin təşəkkülü məqsədilə 

disputlar, diskussiyaların, təqdimatların 

müntəzəm  keçirilməsi 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekan müavinləri 

 

31 Ulu öndər Heydər Əliyevin 97-ci 

ildönümünə həsr olunmuş tədbir, seminar, 

diskussiyaların, tələbələrin əl işlərinin 

nümayişinin  təşkili.  

Aprel-

may 
Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekanlar, Lənkəran şəhər 

Gənclər və İdman idarəsi, TGT 

və THT sədrlər və üzvlər 

 

32 Ulu öndər Heydər Əliyevin 97-ci ildönümü 

ilə bağlı onun adidəsinin ziyarətini təşkil 

etmək 

 10 may Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekan, Asuda işin təşkili 

bölməsi, Lənkəran şəhər Gənclər 

və İdman idarəsi, TGT və THT 

sədrlər və fəalları 

 

33 Gənclər və İdman Nazirliyinin xətti ilə 

Azərbaycan Respublikasının Müstəqilliyinin 

bərpasının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş 

tədbirlərdə tələbələrin iştirakının təmin 

olunması 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Lənkəran şəhər Gənclər və 

İdman idarəsi  

 

34 Tələbə elmi cəmiyyətləri, gənclər təşkilatı, 

klub və dərnəklərin işinin uzlaşdırılması – 

ictimai fəallığı vəhdətinin təmin olunması 

İl boyu Tədqiqat işləri və innovasiyalar 

və Sosial məsələlər üzrə 

prorektorlar, dekanlar,  

TEC, TGT, THT 

 

35 Əlamətdar günlərlə bağlı müxtəlif dillərdə 

bilik yarışmasının keçirilməsi 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekanlar, Elm şöbəsi 

 

36 Tərbiyəyə yönəlmiş ictimai fəallıq, ünsiyyət 

və liderlik cəhətlərinin inkişaf etdirilməsi; 

Xeyriyyə tədbirlərinin, asudə vaxtın səmərəli 

təşkili üçün şeir və ifa müsabiqələrinin 

keçirilməsi 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekanlar, Asuda işin təşkili 

bölməsi, Lənkəran şəhər Gənclər 

və İdman idarəsi 

 

37 LDU-nun tələbə Gənclər Təşkilatının 

tələbələrlə müntəzəm görüşlərinin 

keçirilməsi, tədris intizamının ümumi tərbiyə 

işinin inkişaf konsepsiyası ilə 

uyğunlaşdırılması 

dekabr Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

TGT sədri və üzvləri, dekanlar  

 

38 Gənclərin yaradıcılıq potensialının üzə 

çıxarılması, inkişaf etdirilməsi və yaradıcılıq 

mərkəzləri arasında təcrübə mübadiləsinin 

təşkili məqsədilə tələbələrin Respublika 

müsabiqələrində iştirakına nail olmaq 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Elm şöbəsi, Asuda işin təşkili 

bölməsi  

 



39 Tələbə yataqxanasına reydlərin təşkili və 

TGT fəallarının qrafik əsasında növbətçilik 

etməsi onların problemlərinin qarşılanması 

üçün təşəbbüslə çıxış etməsi 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Təsərrüfat və iqtisadi məsələlər 

üzrə prorektor, Asuda işin təşkili 

bölməsi, 

 

40 Tarixi günlərin və milli bayramların qeyd 

edilməsi vətənpərvərlik tərbiyəsinin, 

Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğinin 

canlandırılması 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

AHİK sədri, dekanlar, Lənkəran 

şəhər Gənclər və İdman idarəsi 

TGT, THT sədrləri və fəalları 

 

41 Novruz bayramı, Ramazan bayramı və 

Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü, 

Yeni il və digər bayram tədbirlərinin 

keçirilməsi, həmin günlərində tələbələrin 

müəllimləri ilə birlikdə uşaq evinə ziyarətin 

təşkili 

Mart, 

May, 

Dekabr 

Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

AHİK sədri, dekanlar, Lənkəran 

şəhər Gənclər və İdman idarəsi, 

TGT, THT sədrləri və fəalları 

 

42  Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və 

fəaliyyətinə həsr olunmuş inşa yazı 

müsabiqəsi 

Aprel-

may 
Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

AHİK sədri, dekanlar, Tarix və 

onun tədrisi metodikası və 

Humanitar fənnlər kafedraları 

TGT, THT sədrləri və fəalları 

 

43 Tələbələrdə yüksək mənəvi keyfiyyətlər 

aşılayan, asudə vaxtlarının səmərəli 

keçirilməsini təmin edən proqramların 

hazırlanması, teatr tamaşalarına birgə 

baxışın, tarixi abidələrə, muzeylərə 

ekskursiyaların təşkil edilməsi 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

AHİK sədri, dekanlar, kafedra 

müdirləri, Asuda işin təşkili 

bölməsi, Lənkəran şəhər Gənclər 

və İdman idarəsi TGT, THT 

sədrləri və fəalları 

 

44  Lənkəran Dövlət Universitetində yaradılmış 

Tələbə teatrı ilə N.B.Vəzirov adına Lənkəran 

Dövlət Dram Teatrı ilə birgə tədbirlərin 

təşkili  

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

AHİK sədri, Asuda işin təşkili 

bölməsi, TGT, THT sədrləri və 

fəalları 

 

45 Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan 

ədəbiyyatının, coğrafiya və etnoqrafiyasının 

mükəmməl mənimsənilməsini təmin edən 

tədbirlərin reallaşdırılması 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

AHİK sədri, dekanlar, müvafiq 

kafedra müdirləri, TGT, THT 

sədrləri və fəalları 

 

46 Tələbələrin Azərbaycan xalqının milli adət-

ənənələrinin təbliği milli mənəvi dəyərlərə 

hörmət və sadiqlik ruhunda 

tərbiyələndirilməsi 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekanlar, Lənkəran şəhər 

Gənclər və İdman idarəsi, 

müəllimlər 

 

47 Xocalı faciəsinin, 20 Yanvar faciəsinin 

tələblərlə birlikdə anım gününün qeyd 

edilməsi onlarda vətənpərvərlik hisslərinin 

aşılanması 

Yanvar-

fevral 
Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Lənkəran şəhər Gənclər və 

İdman idarəsi 

 



48 Valideyn və müəllimlərin sıx əməkdaşlığı 

vasitəsilə tələbələrimizin təlim-tərbiyəsinin, 

fəallığını artırmaq, onların təhsilə marağını 

stimullaşdırmaq, səmərəli əlaqə-ünsiyyət 

yaratmaq 

İl boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

dekanlar.  

 

49 Universitet həyatı ilə ictimaiyyəti 

məlumatlandırmaq, qeyri-pedaqoji ixtisasda 

təhsil almış məzunların işlə təmin olunması  

məqsədilə “Açıq qapı” və “Məzun 

yarmarkası”nın təşkili 

may Prorektorlar, təşkilat komitəsi  

50 Pedaqoji heyətin və digər əməkdaşların 

asuda vaxtını təşkil etmək məqsədilə 

kollektiv gəzintinin təşkili və tədbirlərin 

keçirilməsi 

Il boyu Sosial məsələlər üzrə prorektor, 

Təsərrüfat və iqtisadi məsələlər 

üzrə prorektor, AHİK sədri, 

Asuda işin təşkili bölməsi, 

 

 

 

                  

                 

 

              Sosial məsələlər üzrə prorektor:                  dos. K.Ş.Kazımov  

 

 

 

 


