AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ
Xarici dillər-1 kafedrası
tərəfindən tədris olunan fənlərin qısa məzmunu
İPF-B01 Eşitmə və tələffüz (8 kredit, 120saat)
Prerekvizit yoxdur.
Fənn tələbələrə düzgün tələffüz qaydaları, müxtəlif nitq normaları və s. haqqında
nəzəri məlumatlar verir. Qeyd olunan mövzular əsasında hazırlanmış praktik
materiallar mövzuların daha yaxşı mənimsənilməsinə xidmət edir. Bundan başqa
xarici dildə fikrin düzgün, səlis ifadə edilməsi, ingilis, fransız və ya alman dili
daşıyıcıları ilə anlaşıqlı ünsiyyətin yaradılması üçün lazım olan vərdişlərin
formalaşdırılması da məhz praktik fonetika təlimində istifadə edilən müxtəlif
səpgili, praktik yönümlü çalışmalarla əldə edilir.
İPF-B02 Fonetika və fonologiya (8 kredit,120saat)
Prerekvizit İPF-B01
Fənnin məqsədi tələbələrə fonem, onun təbiəti və funksiyaları haqqında məlumat
verməkdən ibarətdir. Fonoloji təhlil metodları, fonetik və fonoloji sistemlərin
öyrədilməsi, ingilis dili səslərinin inventorlanması, intonasiya, fonetik hadisələr də
fənnin əhatə dairəsinə daxildir.
İPF-B03 Kommunikativ qrammatika - I (8 kredit,120saat)
Prerekvizit yoxdur.
Fənnin əsas məqsədi cümlədə sözlərin dəyişməsi və birləşməsi qaydalarının
öyrədilməsidir. Qrammatika, morfologiya və sintaksis olmaqla başlıca iki hissədən
ibarətdir. Praktik qrammatikanın tədrisi nitq hissələrindən başlayır: İsim, sifət, say,
əvəzlik, fel, zərf, modal sözlər, sözönü, bağlayıcı, artikl, nida və s.
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İPF-B04 Kommunikativ qrammatika -II (8 kredit, 120saat)
Prerekvizit İPF-B03
Fənn ayrı-ayrı nitq hissələri haqqında geniş məlumat verməklə yanaşı, dildə
mövcud olan zaman formalarını, onların yaranması qaydalarını öyrədir, köməkçi
və əsas feillər, ismin cəmi, şəxs əvəzlikləri, modal feillər, göstərilən qrammatik
formaların cümlədə funksiyaları geniş şəkildə təhlil edilir və nümunələr əsasında
sübuta yetirilir. Bunlarla yanaşı, dildə olan qeyri-müəyən davamlı zaman
formalarının düzəlmə vasitələri və bitmiş zaman formaları da tədris olunur.
İPF-B05 Nitq praktikası-I (12 kredit, 210saat)
Prerekvizit yoxdur.
Fənnin başlıca tələbləri tələbələrin lüğət ehtiyatlarının genişləndirilməsi, monoloji
və dialoji nitq kimi şifahi nitq vərdişlərinin möhkəmləndirilməsidir. Aktiv lüğətə
yiyələnməklə bərabər, qrammatika, gündəlik nitq vərdişləri öyrədilir və inkişaf
etdirilir. Korporativ iş tipinə üstünlük verilir. Mətnlərin işlənməsi, sözlərin lüğətlə
və ya mənaya uyğun tapılması, sürətli oxu vərdişlərinə yiyələnmək və inkişaf
etdirmək, oxu vərdişlərinin möhkəmləndirilməsi, istənilən xarici dil mətnlərinin
dəqiq və hərtərəfli anlaşılmasına nail olunması da fənnin əhatə dairəsindədir.
İPF-B06 Nitq praktikası-II (12 kredit, 210saat)
Prerekvizit İPF-B05
Fənnin tədrisi prosesində tələbələrə yazı üslubiyyatının əsasları haqqında məlumat
verilir, durğu işarələri, söz, cümlə, söz və cümlələrin düzgün secilməsi kimi
mövzular öyrədilir. Mətn və onları paraqraflara bölmək bacarığını inkişaf
etdirirmək, mətndaxili cümlələrin düzgün və ardıcıl seçilməsi vərdişlərinə
yiyələnmək, yazı vərdişlərini inkişaf etdirmək fənnin əsas məqsədləri sırasındadır.
İPF-B07 Nitq vərdişləri-I (12 kredit, 210saat)
Prerekvizit İPF-B06
Fənnin məqsədi tələbələrə xarici dildən ana dilinə və əksinə tərcümə vərdişlərini
yaratmaq və inkişaf etdirməkdir. Tələbələr tədris prosesində kiçik həcmli filmlər
və dinləmələr vasitəsi ilə söz və söz birləşmələri və deyimlərini analiz edib
öyrənməklə nitq vərdişlərinə yiyələnirlər.
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İPF-B08 Nitq vərdişləri-II (12 kredit, 210 saat)
Prerekvizit İPF-B07
Fənnin əsas məqsədi bədii tərcümə və texniki tərcümə vərdişlərini, tərcümədə
yaranan çətinlikləri aradan qaldırma yollarını inkişaf etdirmək, xarici dildə
müzakirə aparma vərdişləri, müxtəlif tipli mətnləri (bədii, publisistik) oxuyub
anlamaq, tərcümə etmək və şifahi söyləmək qabiliyyəti yaratmaqdır. Tədris
prosesində monoloji və dialoji nitq kimi şifahi nitq vərdişlərinin
möhkəmləndirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir.
İPF-B11 İngilis dilinin praktik metodikası (14 kredit, 210 saat)
Prerekvizit yoxdur.
Hazırda dünyada və Azərbaycanda dil tədrisində kommunikativ metoddan istifadə
olunur. Tədris olunan fənn tələbələrə qeyd olunan metod haqqında məlumat verir
və bu metoddan istifadə etməklə xarici dil dərslərini təşkil etməyi öyrədir. Xarici
dilin tədrisinin əsas problemləri, istifadə olunan müxtəlif metod və yanaşmalar da
də fənnin əhatə dairəsindədir. Tədris prosesində informasiya texnologiyalarından
istifadənin xüsusiyyətləri, dil öyrənənlərin kommunikativ və mədəniyyətlərarası
kompetentlik məsələlərini aydınlaşdırmaq da fənnin tədrisinin məqsədləri
sırasındadır.
İPF-B12 İngilis dilinin üslubiyyatı (3 kredit, 46 saat)
Prerekvizit yoxdur.
İngilis dilinin tədrisində müxtəlif funksional üslubların öyrədilməsi, onların
fonetik, leksik və qrammatik baxımdan səciyyələndirilməsi çox önəmlidir. Dildə
müxtəlif ifadə vasitələri ilə tanışlıq və onların tək nəzəri cəhətdən deyil, həmdə
praktik təmayullu tədrisi burada qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir.
Tələbələrə dilin lüğət tərkibi, frazeologiya, və s. üslubiyyatla əlaqəli şəkildə tədris
olunur.
İPF-B13 İngilis dilinin leksikologiyası (4 kredit, 60 saat)
Prerekvizit yoxdur.
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Kursun əsas məqsədi ingilis dilinin lüğət tərkibi haqqında nəzəri və
sistemləşdirilmiş məlumat verməkdən ibarətdir. Tələbələr ingilis dilinin söz
quruluşu, lüğət tərkibinin inkişafını sistemli şəkildə öyrənir, linqvistik təhlilin
müxtəlif üsulları ilə tanış olurlar. Proqramda nəzərdə tutulmuş məsələlər
problematik və yaradıcı səciyyə daşıyır. Həmin problemlər tələbələrə monoqrafik,
elmi və dövri nəşrlərdə bəhs edilmiş ən vacib və mürəkkəb nəzəri suallardan ətraflı
şəkildə istifadə olunaraq çatdırılır.
İPF-B14 Ölkə Ədəbiyyatı (4 kredit, 60 saat)
Prerekvizit yoxdur.
Ölkə ədəbiyyatı kursunun öyrənilməsi yüksək ixtisaslı ingilis dili müəllimi,
tərcüməçi-referent hazırlığı prosesində əsas mərhələlərdən biridir. Öyrənilən
ədəbiyyat həmin xalqın tarixini, mədəniyyətini, yaşayış tərzini, sinfi və ideoloji
mübarizəsini əks etdirir. Buna görə də savadlı xarici dil müəllimi, tərcüməçireferent həmin ədəbiyyatı mütləq öyrənməlidir. Bu fənnin məqsədi tələbələrə milli
ədəbiyyata öz töhvəsini vermiş müəlliflərlə yanaşı, dünya humanist fikrinə və
incəsənətin ədəbi xəzinəsinə öz böyük töhvəsini vermiş dahi yazıçı, şair və ədiblər
haqqında bilikləri tədris etməkdən ibarətdir.
HF-B03 Ərəb dili (10 kredit, 150 saat)
Prerekvizit yoxdur.
Fənnin əsas məqsədi ərəb dilinin sami dillər qrupuna mənsub olması, sami dillərin
müxtəsər təsnifatı, ərəb dilinin dialektləri, danışıq dilində dialektlərdən istifadə,
ərəb sözlərinin çoxunun üç-dörd və nadir hallarda beş samitdən ibarət olması və
bunların kök samit adlandırılması, saitlərin burada qrammatik və leksik mənalarla
əlaqədar olması, ərəb dilinin ehtiyatı, sinonim, antonim, omonim və çoxmənalı
sözlərin təmsil edilməsi haqqında biliklərin çatdırılmasından ibarətdir. Kursda
iştirak edən tələbələr müəyyən səviyyədə söz ehtiyatı əldə edir, ərəb dilində
yazmağı və oxumağı, müəyyən qədər Azərbaycan dilindən ərəb dilinə və əksinə
tərcümə etməyi bacarırlar.
HF- B03 Alman dili (10 kredit, 150 saat)
Prerekvizit yoxdur.
İkinci xarici dil kimi tədris olunan bu fənnin məqsədi alman dilinin fonetikası və
qrammatikasından normativ biliklərin çatıdırlmasıdır. Kursun sonunda tələbələr
oxu mətnlərini, nitq mövzularını anlayıb başa düşməli, sual-cavabla mövzu
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işləməyi, mövzuya münasibət bildirməyi, lüğətin köməyilə tanış olmayan mətnləri
alman dilindən ana dilinə (və ya əksinə) tərcümə etməyi bacarırlar.

İPFS-B04 Ölkəşunaslıq (4 kredit, 60 saat )
Prerekvizit yoxdur.
Kursun tədrisinin məqsədi dili tədris edilən ölkənin coğrafiyası, tarixi, əhalisi,
təsərrüfatı, tədrisi, mədəniyyəti və sosial-siyasi quruluşu haqqında tələbələrə bilik
vermək, həmcinin mənimsənilmiş bilik və vərdişlərin ünsiyyət vasitəsi kimi tətbiq
edilməsinə nail olmaqdan ibarətdir.
İPFS-B06 İngilis dilinin regional variantları (3 kredit, 46 saat)
Prerekvizit yoxdur.
Hər bir dil, şifahi formada öz tələffüz variantlarına malikdir. Belə ki, Amerikan
İngilis, Avstraliya İngilis, Kanada İngilis variantlarının mövcudluğu heç də istisna
deyil. Onlar özünü milli variantlar, yaxud da İngilis dilinin variantları kimi təqdim
edir.
İngilis dilinin regional variantları fənninin məqsədi tələbələrə ingilis dilinin
regional tələffüz variantları ilə bağlı nəzəri-praktiki biliklər aşılamaqdan ibarətdir.
İPFS-B07 Mədəniyyət və kommunikasiya (3 kredit, 46 saat)
Prerekvizit yoxdur.
Fənnin məzmununa mənəvi dəyərlərə əsaslanan, insanın davranışı və başqaları ilə
münasibətlərində öz əksini tapan bir sira prinsip və ifadə vasitələrinin şərhi daxil
edilmişdir. Tədris prosesində qeyd olunan prinsip və ifadə vasitələrinin korporativ
ünsiyyətin qurulması, münaqişələrin həlli və qərar qəbul edilməsi prosesində
roluna diqqət çəkilir.
İPFS-B08 İngilis dilinin mətbuat dili (5 kredit, 76 saat)
Prerekvizit yoxdur.
Fənn radio - televiziya yayımını, qəzet və jurnal nəşrini əhatə edir. Burada daha
çox publisistik üslub diqqət mərkəzindədir. Kursun məzmununa qeyd olunan
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üslubun çoxşaxəli və rəngarəng leksikası, müəllif məqalələri, başlıqları, qəzet
səhifələrində işlənən sabit söz birləşmələri və cəmiyyətin inkşafı ilə paralel inkşaf
edib zənginləşən, lüğət tərkibinin incələnməsi daxildir. Fənnin tədrisi ilə tələbələr
zamanla ayaqlaşmanın vacibliyini dərk edirlər. Cari xəbərləri xarici dildə izləmə
vərdişləri qazanır. Bu vərdişlər onların nəinki söz ehtiyatını, eyni zamanda
təfəkkurunu və dünya görüşünü genişləndirir.

İPFS-B10 Akademik yazı (4 kredit, 60 saat)
Prerekvizit yoxdur.
Yazı, masir dövrdə insanın düşüncə tərzinə, tənqidi fikir yürütmək qabiliyyətinə,
onun şəxsiyyət kimi formalaşmaq və uğur qazanmaq imkanlarına təsir edə biləcək
bir təlim vasitəsi kimi özünü doğrultmuşdur. Xarici dillərin tədrisi prosesində
oxumaq, dinləmək, eşidib anlamaq bacarıqları ilə yanaşı, yazı vərdişlərinin
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi də tələbi olaraq qarşıya çıxmışdır. Bu
baxımdan Akademik yazı fənni tələbələrə hədəf dildə istənilən mövzuda yazı
qaydalarını öyrədir. Tələbələr bu bacarıq və vərdişlərə mərhələlərlə nail olurlar.
İPFS-B11 Yazılı tərcümə (4 kredit, 60 saat)
Prerekvizit yoxdur.
Kursun tədrisini məqsədi hər iki dilin bədii xüsusiyyətlərindən istifadə edərək bir
dildən digərinə transfer etmək bacarıq və vərdişlərinin qazandırılmasıdır. Çünki
tərcümə zamanı müəllifin dedikləri təhrif olunmadan digər dilə çevrilməsi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Kursun məzmununa ədəbi-bədii dil vasitələrinin tədrisi daxil edilmişdir. Burada
tələbələrə yazıçı üslubu haqqında məlumat verilir və tədris prosesində üslub
vasitələrinin öyrədilməsi önəmli yer tutur.
Tərcümə (İngilis dili) ixtisası üzrə
tədris olunan fənlərin qısa məzmunu
İPF-B101 Eşidib anlama və nitq vərdişi-I (8 kredit, 240 saat)
Prerekvizit yoxdur.
İPF-B102 Eşidib anlama və nitq vərdişi-II (8 kredit, 240 saat)
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Prerekvizit İPF-B101
İPF-B103 Eşidib anlama və nitq vərdişi-III (5 kredit, 150 saat)
Prerekvizit İPF-B102
İPF-B104 Eşidib anlama və nitq vərdişi-IV (5 kredit, 150 saat)
Prerekvizit İPF-B103
Bu fənn tələbələrə dinləmə üsullarından istifadə etməyə kömək edəcəkdir. Kursun
tədrisi prosesində hazırlıq, təxmin etmə, mövzu üzrə fikrini cəmləmə, suallar
vermə və cavab vermə üsullarından istifadə olunur. İnnovativ materiallar toplusu
kursda iştirak edən tələbələrin sosial, akademik və biznes məqsədləri ilə bağlı
dinləmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə xidmət edir.
Dərslər ingilis dili fonetikasının akademik bilikləri və standart ingilis tələffüzü
əsasında mərkəzləşmişdir. Fənn tələbələrdə dinləmə və nitq bacarıqlarını inkişaf
etdirməyə kömək edəcəkdir.
İPF-B101 Listening comprehension and speaking skills -I (8 credit, 240 hours)
No prerequisite.
İPF-B102 Listening comprehension and speaking skills-II (8 credit, 240 hours)
Prerequisite İPF-B101
İPF-B103 Listening comprehension and speaking skills-III (5 credit, 150 hours)
Prerequisite İPF-B102
İPF-B104 Listening comprehension and speaking skills-IV (5 credit, 150 hours)
Prerequisite İPF-B103
Everyone experiences difficulties when listening to a second language. This course
will help students to use listening strategies. Listening strategies are ways of
thinking actively as you listen. The main strategies you will practice in this course
are – preparing, guessing, focusing on the task, asking questions and responding.
An innovative set of materials will help them develop listening skills for social,
academic and business purposes.
The lessons are focused on academic knowledge of English phonetics and Standard
English Pronunciation. The course will help students to improve Listening and
Speaking Skills.
İPF-B106 Oxuyub anlama və yazı vərdişi-I (8 kredit, 240 saat)
7

Prerekvizit yoxdur.
İPF-B107 Oxuyub anlama və yazı vərdişi-II (9 kredit, 270 saat)
Prerekvizit İPF-B106
İPF-B108 Oxuyub anlama və yazı vərdişi-III (5 kredit,150 saat)
Prerekvizit İPF-B107
İPF-B109 Oxuyub anlama və yazı vərdişi-IV (4 kredit, 120 saat)
Prerekvizit İPF-B108
Bu kurs tələbələrə ingilis dili haqqında hərtərəfli və əsaslı məlumat vermək üçün
tədris olunur. Kursda iştirak edən tələbələr yazı vərdişləri, oxuyub - anlama və
ifadənin əsas vərdişlərini, həmçinin yazıda verilmiş ən vacib məlumatı əldə etməyi
öyrənirlər.
İPF-B106 Reading Comprehension and Writing -I (8 credit, 240 hours)
No Prerequisite.
İPF-B107 Reading Comprehension and Writing -II (9 credit, 270 hours)
Prerequisite İPF-B106
İPF-B108 Reading Comprehension and Writing -III (5 credit, 150 hours)
Prerequisite İPF-B107
İPF-B109 Reading Comprehension and Writing -IV (4 credit, 120 hours)
Prerequisite İPF-B108
This is a course designed to provide students with comprehensive knowledge of
the English language. Students majoring in the English language must obtain
fundamental skills of writing and reading comprehension and expression. Students
will learn to pick out the most important information given in piece of writing.
İPF-B111 Yazılı anlama və yazılı ifadə-I (6 kredit, 180 saat)
Prerekvizit yoxdur.
İPF-B111 Yazılı anlama və yazılı ifadə-II (6 kredit, 180 saat)
Prerekvizit İPF-B111
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Bu kurs tələbələri ingilis dilində ifadə etmə və anlama bilikləri ilə təmin etmək
üçün tədris olunur. İngilis dilinə yiyələnmək istəyən tələbələr əsaslı şəkildə yazılı
anlama və ifadə bacarıqlarına sahib olmalıdırlar. Burada əsas məqsəd tələbələrin
söz ehtiyatlarını genişləndirmək, onlarda qrammatik cəhətdən düzgün cümlə
qurmaq bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir.

İPF-B111 Written Comprehension and Expression-I (6 credit, 180 hours)
No Prerequisite.
This is a course designed to provide students with comprehensive knowledge of
the English language. Students majoring in the English language must obtain
fundamental skills of writing comprehension and expression. Students will learn to
pick out the most important information given in piece of writing.
PF-B113 Şifahi anlama və şifahi ifadə (5 kredit, 150 saat)
Prerekvizit yoxdur.
Bu kurs tələbələrə danışma və dinləmə ilə bağlı dil səriştələrini inkişaf etdirməyə
davam etmək üçün imkan verir. Fənnin əsas məqsədi tələbələri danışıq dili ilə
məşğul
olmağa həvəsləndirməkdir. Tələbələr
nəinki məlumat toplamaq,
qiymətləndirmək və sintez etməyi, həmçinin inandırıcı dildən istifadə etməyi,
arqumentasiya texnikalarını və danışıq ifadəsində argumentləri qurulması yollarını
öyrənirlər.
PF-B113 Oral comprehension and oral expression (5 credit, 150 hours)
No Prerequisite.
This course enables students to continue to develop proficiency of the language
regarding speaking and listening. The primary focus of this course is to encourage
students to engage with the spoken language. Students learn not only to collect,
assess, and synthesize information but also to use persuasive language,
argumentation techniques and how to structure an argument in spoken discourse.
İPF-B114 Peşəkar tərcümənin əsasları (6 kredit,180 saat)
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Prerekvizit yoxdur.
Bu kurs tərcümənin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulur. İngilis
dilindən verilmiş dilə müxtəlif prozaik üslüblarda tərcümə prosesində təcrübəyə
daha çox diqqət yetirilir. Kursun sonunda tələbələr öz anlama və ifadə etmək
bacarıqlarını nümayiş etdirməlidirlər. Burada onlar yazılı və şifahi tərcümə
olunacaq mətnlə tanış olmalıdırlar.
İPF-B114 Basis of professional translation (6 credit, 180 hours)
No Prerequisite.
This course is designed to improve the quality of translation. It focuses on the
practice of translating English to target language in a variety of prose styles. Upon
completion, students should be able to demonstrate usage and understanding of the
processes involved in translating. Additionally, students will be introduced to sight
translation, the oral interpretation of a written text from one language to another.
İPF-B117 Kompüter tərcümə proqramları (3 kredit, 90 saat )
Prerekvizit yoxdur.
Fənnin əsas məqsədi tələbələrə
kompüter tərcümə texnologiyasının əsas
anlayışlarını öyrətmək və onlara kompüter vasitəsilə tərcümə alətlərindən istifadə
bacarıqlarına yiyələnməyə kömək etməkdir.
Tələbələr burada peşəkar tərcüməçilər üçün nəzərdə tutulan kompüter tərcümə
proqramlarında iş metodları ilə tanış olur, peşəkar tərcümə mühitini yaratmağı,
software problemlərinin həlli yollarını tapmağı və tərcümənin həm
məhsuldarlığını, həm də keyfiyyətini artırmaq bacarıqları əldə edirlər. Əsas diqqət
terminologiyanın idarə edilməsinə və tərcümədə yaddaş sisteminə yönəldilir.
İPF-B117 Computer translation programs (3 credit, 90 hours)
No Prerequisite.
This course is taught within one semester and teaches the basic concepts of
computer-aided translation technology, helps students learn to use computerassisted translation tools.
This course introduces students to a wide range of computer skills for professional
translators. Students will learn how to set up an efficient professional translation
environment and how to use software solutions to improve both the quality and the
productivity of their work.
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Special emphasis will be placed on hands-on experience in the use of terminology
management and translation memory systems. Overall, this course aims at
introducing participants to modern electronic translation environments and
providing practical advice on how translation tools can best be integrated into the
translation process. Working with different translation systems will provide
students with useful insight to assess such systems and the way they affect the
translation process.
Computer translation programs applied in several commercial (i.e., marketing,
finance) and technical (i.e., electricity and electronics, software, hardware) fields.
Focus will be on the acquisition of specialized knowledge (both linguistic and
extra-linguistic) and the delivery of professional documents in real-market
conditions. This course addressees the business, technical, cultural and linguistic
issues involved in the complex process of localizing websites and software.
Internet will be used as the forum through which to present and discuss class
material.
In order to get the best results the students should be equipped with computers and
Internet during the lesson. Besides it, they must be familiar with computer
translation programs and their working mechanism.
İPF-B118 Tərcümə nəzəriyyəsi (3 kredit, 90 saat)
Prerekvizit yoxdur.
Kursda iştirak edən tələbələr tərcümənin nəzəri və praktik aspektlərini,
metodlarını, tərcümə prosesi və prosedurları, tərcümənin inkişafı, nəzəriyyənin
əsasları və tərçüməçinin etik kodlarını öyrənirlər. Müxtəlif növlü mətnlərlə
işləyərkən tərcümə problemlərini dərk etməyi və onların həlli yollarını axtarmağı,
ingilis dilindən müəyyən dilə dəqiqliklə, aydınlıqla və təbiiliklə tərcümə etməyi
bacarırlar.
İPF-B118 Theory of translation (3 credit, 90 hours)
No Prerequisite.
Upon completion of the course, the students will be able to:
- Have the knowledge and understanding of the theoretical and practical
aspects of translating, including the process, methods and procedures of
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translation, translation evaluation, major schools of translation theories and
code of ethics of interpreters;
- Be familiar with different kinds of texts both and identify translation
problems to seek their solutions;
- Translate English texts into target language (English- Azerbaijani -vice
versa) with appropriate level of accuracy, clarity and naturalness.
İPF-B123 Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlərarası ünsiyyət (4 kredit,120 saat)
Prerekvizit yoxdur.
Bu fənn təbii, coğrafi, iqtisadi proseslər başda olmaqla ölkə və regionların
təbiətini, əhalisini, təsərrüfatını, tarix və mədəniyyətini kompleks şəkildə öyrənir.
Tələbələrdə müqayisələr və paralellər aparmaq yolu ilə müxtəlif ölkələrin coğrafi,
iqtisadi və siyasi xüsusiyyətlərini düzgün təhlil etmək, məntiqi nəticələr çıxarmaq
bacarığı formalaşdırılır.
İPF-B123 Country Studies (4 credit, 120 hours)
No Prerequisite.
This course learns the countries and regions from natural, population, historical
and cultural aspects including their natural, geographical and economical
processes. The course teaches the students to analyze the countrie's geographical,
economic and political characteristics by comparison and critical thinking.
İPF-B122 Yazılı tərcümə (8 kredit, 240saat)
Prerekvizit yoxdur.
Yazılı tərcümə özündə tərcümənin həm nəzəri, həm də tətbiqi aspektlərini
birləşdirir. Kursun məzmununa qrammatika, leksikologiya, üslubiyyat, tələffüz
qaydaları və s. haqqında müvafiq bilik və bacarıqların formalaşdırılması daxildir.
İPF-B122 Written Translation (8 credit, 240hours)
No Prerequisite.
Written Translation is concerned both with theoretical and applied aspects of
translation studies. It includes proper knowledge and skills of Grammar,
lexicology, stylistics, spelling rules etc.
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