
 

 
 

 
Azərbaycan Respublikasının 

Vəkillər Kollegiyası 

 
 
 

 Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi 

 

Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvləri üçün 

 

“Vəkillik bacarıqları” mövzusunda  

 

TƏLİMİN PROQRAMI  

 

Məkan: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Akademiyası 

 

6 iyun 2013-cü il 

 

10:00 – 10:15   Təlimin açılışı  (Ədliyyə Akademiyasının prorektoru, hüquq elmləri namizədi  

E.Xələfov iştirakçıları salamlayır, təlim  haqqında qısa məlumat verir. 

İştirakçılarla tanışlıq)  

Giovanni Galzignato, ATƏT-in Bakı Ofisi, Qanunun Aliliyi və İnsan Hüquqları 

şöbəsinin rəhbəri.  

 

10:15 – 11:15      E. Xələfov – “Müştəri ilə müsahibənin aparılması: nəzəri məsələlər”   

     (Müsahibənin mərhələləri, müsahibə vaxtı sualların qoyuluşu, müsahibənin  

      psixoloji aspektləri.)  

 

11:15 – 11:25    Müsahibənin aparılması qaydası (vidoemisallar) 

 

11:25 – 11:30   Suallar 

 

11:30 – 11:45   Çay/Kofe fasiləsi 

 

11:45 – 12:45    Vəkillər Kollegiyasının üzvü N.Rüstəmova – “Müştəri ilə müsahibənin  

    aparılmasının praktiki aspektləri” (Hüquq etikası və müsahibə, müsahibənin    

    əhəmiyyəti,praktik məşqələ üçün kazusların paylanması, təlimatın verilməsi) 

 

 

12:45 – 13:00   Suallar 

 

13:00 – 14:00  Nahar fasiləsi 

 

14:00 – 15:30   E.Xələfov, N.Rüstəmova (müsahibənin aparılması, qruplarda iş,rol oyunları,  

   səhv və düzgün müsahibənin nümayişi) 

 

15:30 – 15:45   Çay/Kofe fasiləsi   

 

15:45 – 16:45   İştirakçılar tərəfindən müsahibənin aparılması, müsahibələrin trenerlər və  



   iştirakçılar tərəfindən qiymətləndirilməsi 

 

16:45 – 16:55   Suallar 

 

16:55 – 17:00   Təlimin növbəti gününə təlimatlar 

 

 

 

7 iyun 2013-cü il 

 

10:00 – 10:20   E.Xələfov –“Məsləhətvermə: nəzəri məsələlər” (Məsləhətvermənin mərhələləri) 

10:20 – 11:20   N.Rüstəmova – “Məsləhətvermənin aparılması üçün lazımi vərdişlər”  

(Problemin  həllinin mümkün variantlarını müştəriyə izah etmə  və onların hər 

birinin mümkün nəticələrini təhlil etmə.Problemin  optimal həllini seçməkdə 

müştəriyə komək etmə.) 

 

11:20 – 11:30   Suallar 

 

11:30 -11:45   Çay/Kofe fasiləsi 

 

11:45 – 12:45   E.Xələfov, N.Rüstəmova - Məsləhətvermənin  keçirilməsi (qruplarda iş, 

     kazusların  işlənməsi, məsləhətvermənin keçirilməsinə hazırlıq) 

 

12:45 -13:00   İştirakçıların sualları, təlimçilərin praktik məşqələyə təlimatları 

 

13:00 -14:00    Nahar fasiləsi 

 

14:00 – 14:30   Birinci qrupun təqdimatı (məsləhətvermənin simulyasiyası,iştirakçıların  

     qiymətləndirilməsi ) 

 

14:30 – 15:00   İkinci qrupun təqdimatı (məsləhətvermənin simulyasiyası,iştirakçıların  

     qiymətləndirilməsi ) 

 

15:00 -15:30    Təlimçilər Xələfov və Rüstəmova tərəfindən hər iki təqdimatın  

   qiymətləndirilməsi 

 

15:30 – 15:45  Çay/Kofe fasiləsi 

 

15:45 – 16:30   N.Rüstəmova (Məsləhətvermədə proqnozlaşdırma)  

 

16:30 – 16:45   Suallar 

 

16:45 – 16:50   E.Xələfov –Yekunlaşırma,iştirakçılara sertifikatların təqdim edilməsi 

 

16:50 – 17:00   İştirakçılar tərəfindən təlimin anonim qiymətləndirilməsi.  

 

 

 


