
Magistr Dissertasiya İşinin 
xüsusiyyətləri və əsas 

anlayışları

Magistr-akademik dərəcə olaraq 
bakalvrdan sonra verilir.





Magistr dissertasiya işi müəllifin 
yaradıcı işidir.

İşin 
məzmunu Magistr dissertasiya işi müəllifin sərbəst elmi 

tədqiqat işi aparmaq bacarığını 
müəyyənləşdirir.Bu zaman magistrant nəzəri 
bilik və təcrübi bacarıqlardan istifadə edərək 

elmi problemin qoyuluşu,tədqiqat metodları və 
onların istifadəsi,tətbiqi xarakterli məsələlərin 

həllini sərbəst olaraq həyata keçirməyi 
bacarmalıdır.

Magistrant təhsil müddətində yerinə yetirib hazırladığı 
dissertasiya işində aldlğı dərin bilik və bacarıqlara əsaslanaraq 

özünün mükəmməllik bacarığını göstərməli,sərbəst olaraq 
qoyulmuş müasir məsələnin həlli yollarını şərh etməyi,elmi 

arqumentlərə əsaslanıb öz nöqteyi-nəzəri baxımından qoyulan 
problemin məlumatlarını müzakirə edərək müdafiə etməyi 

bacarmalıdır



İxtisas üzrə konkret məsələnin həllinin tətbiqi naminə elmi 
istiqamət üzrə elmi-təcrübi biliklərin sistemləşdirilməsi,möhkəmlən

dirilməsi və genişləndirilməsini bacarmalıdır.

Elmi məsələnin həllində qarşıya qoyulan vəzifələrin həlli üçün elmi sahə üzrə 
metod və metodologiyalara yiyələnərək, sərbəst olaraq tədqiqat aparmaq 

bacarığını inkişaf etdirməyi bilməlidir.

Müasir tədqiqat metodlarınn tədbiq etməyi bacarmalıdır.

Magistr qarşısına qoyulan tələblər



Bakalavr səviyyəsində qazanılmış bilik və bacarıqları nümayiş etdirə bilir.

Zəruri elmi informasiyanı toplamağı, ümumiləşdirməyi və şərh etməyi bacarır

Məntiqi və tənqidi təfəkkürə malikdir, mülahizələrini əsaslandırmağı və 
müdafiə etməyi bacarır. Vaxtı dəyərləndirə bilir, zehni əməyini səmərəli təşkil 

edə bilir.

Mənəvi cəhətdən zəngindir, əxlaqca safdır, fiziki və psixoloji cəhətdən 
sağlamdır. Özünütəhsil və özünütəkmilləşdirmə ilə müntəzəm məşğul olur

Magistr qarşısına qoyulan tələblər



Magistr Dissertasiya işinin 
mərhələləri

Magistr dissertasiya işinə 
rəhbərin təyini və mövzunun 

seçilməsi

Magistr dissertasiya işinin plan 
layihəsinin tərtibi və rəhbərlə 

razılaşdırılması-kafedralar 
dissertasiya işlərinin mövzularını 

əvvəlcədən müəyyənləşdirməli, onları 
hər il təzələməli, müzakirə etməli, 

fakültə elmi şurasının təsdiqinə 
verməlidir. Magistr sərbəst şəkildə 

mövzu seçmək hüququna 
malikdir.Magistr qəti qərara gəldikdən 

sonra ərizə ilə müraciət etməlidir
(nümunə 1)

Tələb qaydalarına görə 
dissertasiya işinin mövzu və 

rəhbərinin rəsmi təsdiqi prosesi

Seçilmiş mövzuya qoyulan tələblərin 
müəyyənləşdirilməsi.

fakültə elmi şurası mövzu və rəhbər 
müəyyənləşdirildikdən sonra dekabr 
ayının 15-dən gec olmayaraq GDU-

nun müvafiq struktur şöbəsinə 
təqdim edilir və rəhbərlik tərəfindən 

təsdiq edilir. 



Magistr Dissertasiya işinin 
mərhələləri

Alınan nəticələrin 
ümumiləşdirilməsi İşin plan üzrə yazılması

Kafedra və labaratoriyada işin 
ilkin nəticələrinin müzakirəsi

Rəylərin verilməsi

Dissertasiya işinin 
müzakirəsi

Müdafiə və işin 
qiymətləndirilməsi

Mövzu üzrə problemin inkişaflı 
işlənməsi

Tədqiqat işinin aparılması



Magistr dissertasiya işinin elmi rəhbərinə 
təlimata uyğun olaraq bir magistrant 
üçün hər tədris ilində 30 saat magistr 

proqramına rəhbərlik, 40 saat dissertasiya 
işinə rəhbərlik, 10 saat mövzu seçimi 
olmaqla , 80 saat dərs yükü ayrılır.





Magistr dissertasiya işinin quruluşu və 
tərtibi

Titul səhifəsi
Dissertasiya işinin ilk səhifəsi kimi müəyyən olunmuş 
qaydada tərtib olunmalıdır(nümunə-2) nömrələnmir.

Mündəricat
Dissertasiya işinin strukturunun bütün 

fəsilləri,yarımfəsilləri və bəndlərinin başlıqlarının 
dissertasiyanın hansı səhfəsindən başlandığı 
göstərilməlidir (nümunə-3) nömrələnmir.

Giriş

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi,tədqiqatın 
məqsəd və vəzifələri,tədqiqatın obyekti və

predmetı,tədqiqatın metodları,tədqiqatın elmi 
yeniliyi,nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti,işin strukturu və

aprobasiyası haqqında məlumatlar,ədəbiyyat (son dövr 
nəşrlərə diqqət yetirilməli)50-dən çox olmalıdır. (səhifə-3 

dən başlayır.)



I fəsildə ədəbiyyat 
xülasəsi,qoyulmuş 

problemin mövzu üzrə 
ədəbiyyat məlumatlarında 

öz əksini tapmış 
nəzəri,təcrübi və metodoloji 

aspektlərlə təhlili 
əsaslandırılmaqla 

verilməlidir

II fəsidə tədqiqatın obyekti və 
metodları,tətbiqi 

xüsusiyyətləri göstərilməlidir

Növbəti fəsillər qoyulmuş 
problemin konkret məsələlərinə 

həsr edilir. Bu fəsillərdə 
aparılan tədqiqatın təhlili, 

müqayisəli qiymətləndirmə və 
əsaslandırılmış müqayisəli 

müzakirələr və onların 
nəticələrinin şərhi təqdim 

olunur

Dissertasiya işinin yazılışı zamanı 
mövzuya uyğun olaraq iş II-V 

fəsildən ibarət ola bilər.

Nəticə bölməsində tədqiqat 
işində aparılan müzakirə və 

təhlillərin yekunu və konkret 
nəticələrin şərhi 

verilməlidir.həcmi 50 səhifədən 
az 75 səhifədən çox 

olmamalıdır.



Dissertasiya işini yazarkən mövzu üzrə istinad olunan 
mövcud ədəbiyyat mənbələrinin siyahısının tərtib 
edilməsidir.Dissertasiya işində istifadə edilmiş 
mənbələr çap olunduqları dillərdə (əvvəlcə
Azərbaycan,sonra türk,rus , ingilis, fransız,ərəb və.s.) 
əlifba sırası ilə və rəqəmləri ilə ardıcıl nömrələnərək 
siyahıda göstərilir.İsdinadlar ədəbiyyatlarin ardıcıllığına 
əsaslanmalıdır.[ 12,səh.70] Fəsillər, nəticə və
təkliflər,ədəbiyyatlar yeni səhifədən başlamalıdır. 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat





Dissertasiyanın mətni kompyuterdə
yığılaraq azərbaycan dilində Az-Times Lat 
-14,Times-New Roman -14 şrifti ilə, rus və
ingilis dilində Times NewRoman -14 şrifti 
ilə çap olunur. Çap A4 formatlı ağ kağızın 
bir üzündə mətni sol-30mm, sağ-10mm, 
yuxarıdan və aşağıdan -20mm boş 
sahələrin ölçülərini gözlənilməklə , 
sətirdəki işarələrin sayı 60-65-dən az 
olmamaqla, səhifədə sətirlərin sayı 29-31 
olmaqla çap edilir.
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20
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10mm

20mm



 «Mündəricat»              «Giriş»               «Nəticə»               
«İstifadə edilmiş ədəbiyyat»              «Əlavələr» sözləri 
dissertasiyanın uyğun struktur hissəsinin başlığı kimi qəbul 
edilməlidir. 

 Fəsil, yarımfəsil arasındakı ,eləcədə başlıq və mətnin  
arasındakı məsafə 2 interval olmalıdır.Başlığın altından xətt 
çəkmək olmaz.

 Hər fəsil yeni səhifədən başlanmalıdır. Dissertasiyanın 
səhifələri ərəb rəqəmləri ilə nömrələnir.Dissertasiyanın 
səhifələri nömrələnərən üz vərəqi də nəzərə alınır.Üz 
vərəqində nömrə çap edilmir,ondan sonra gələn səhifədə
«2» rəqəmi,sonrakı səhifələrdə isə ardıcıl nömrələr 
səhifənin yuxarı sağ küncündə çap edilir. Səhifələr 
(əlavələr,arayışlar,aktlar və s. daxil olmaqla) ardıcıl olaraq 
nömrələnir.



 -Magistrant magistr dissertasiyasını müdafiə etmək üçün 
2 vərəq həcmində dissertasiya işinin məzmununu tam 
əks etdirən yığcam icmal şəklində referat hazırlamalıdır.

 -Referatda mövzunun aktuallığı, işin məqsədi və qarşıya 
qoyulan vəzifələri, yeniliyi, təcrübi əhəmiyyəti,
dissertasiya işinin fəsillər üzrə qısa məzmunu ,
nəticələri, işin strukturu, aprobasiyası, təklif və tövsiyələr 
öz əksini tapmalıdır.

 -Referat dissertasiyanın yazıldığı dildə olmalıdır.
 Müstəsna hallarda referat dissertasiyaya yazılan dildən 

(ingilis,alman) fərqli dildə yazıla bilər.

Magistr dissertasiya işinə referatın tərtib 
edilməsi



NÜMUNƏ-1 (ərizə forması)
Magistratura şöbəsinin müdiri
________________magistrantı

(ixtisas, kurs)

_________________ tərəfindən
(ad , soyad,ata adı)                    

Ə R İ Z Ə
Xahiş edirəm mənim adıma aşağıdakı magistr dessertasiyası 

mövzusunun təsdiq olunmasına köməklik göstərəsiniz.
Mövzu: ____________________________________
İmza:________________ 



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

......................................................qızının(oğlunun)
(tələbənin ad və soyadı)

.........................................................................                                                
mövzusunda  yazdığı

MAGİSTRLİK    DİSSERTASİYASI

İxtisaslaşma:.............................................................
(İxtisasın kodu və adı)

Elmi rəhbər:       ..........................................................
(dərəcəsi,soyadı,adı atasının adı)

Gəncə -2022



M Ü N D Ə R İ C A T
GİRİŞ.................................................................................................3-

I FƏSİL
1.1.......................................................................................................
1.2......................................................................................................
1.3......................................................................................................

II FƏSİL
2.1.....................................................................................................
2.2....................................................................................................
2.3....................................................................................................

NƏTİCƏ ....................................................................................................
ƏDƏBİYYAT................................................................................................



ƏLAVƏLƏR

Magistr dissertasiyası üzərində Plan üzrə görüləcək işlərin icra 
müddəti

Elmi rəhbərin qeydləri  

I SEMESTR
1. Dekbar
2. Yanvar

Magistrant.......................
(imza, tarix)

Elmi rəhbər........................
(imza, tarix)

II SEMESTR
1. Fevral
2. Mart
3. Aprel
4. May
5. İyun 

Magistrant.......................
(imza, tarix)

Elmi rəhbər........................
(imza, tarix)



III SEMESTR
1. Sentyabr
2. Oktyabr
3. Noyabr
4. Dekabr
5. Yanvar

Magistrant.......................
(imza, tarix)

Elmi rəhbər........................
(imza, tarix)

IV SEMESTR
1. Fevral
2. Mart

Magistrant.......................
(imza, tarix)

Elmi rəhbər........................
(imza, tarix)

Magistrant__________________________________(imza, tarix)
Elmi rəhbər__________________________________(imza, tarix)
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