İxtisasın şifri və adı: 5905.01 - Siyasi nəzəriyyə
Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə ixtisas fənnindən doktoranturaya qəbul imtahanı
1. ABŞ-ın siyasi elm məktəbi.
2. Almaniya siyasi elm məktəbi.
3. Analitik siyasi nəzəriyyə.
4. Azərbaycanda siyasi elm məktəbinin yaranması və inkişaf xüsusiyyətləri.
5. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində liberal – idealist paradiqma.
6. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində radikalizm paradiqması.
7. Böyük Britaniya siyasi elm məktəbi.
8. Demokratiya nəzəriyyəsi.
9. Dövlət: mahiyyəti, funksiyaları və növləri.
10. Dünya siyasəti
11. Elitalar və liderlər nəzəriyyəsi.
12. Empirik siyasi nəzəriyyə.
13. Əsas siyasi institutlar.
14. Fransa siyasi elm məktəbi.
15. Hakimiyyət nəzəriyyəsi.
16. XX əsrin 40-80-ci illərində siyasi elmin inkişaf xüsusiyyətləri.
17. XX əsrin sonu- XXI əsrin əvvəllərində siyasi elmin inkişaf xüsusiyyətləri.
18. İnstitusionalizmin üç inkişaf mərhələsi.
19. İspaniya siyasi elm məktəbi.
20. İtaliya siyasi elm məktəbi.
21. Qlobalistika və sosiomədəni qloballaşma.
22. Qloballaşma prosesi: ümumi səciyyəsi və əsas problemləri.
23. Müasir feminist konsepsiyalar.
24. Müasir siyasi elmdə siyasi rejimlərin təhlilinə olan əsas yanaşmalar.
25. Müasir siyasi elmin inkişafında Çikaqo məktəbinin rolu.
26. Müasir siyasi komparativistikanın prioritet problemləri.
27. Postmodernizm nəzəriyyələri.
28. Rasional seçim nəzəriyyəsi.
29. Realizm beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin əsas paradiqmalarından biri kimi.
30. Siyasət və idarəetmə
31. Siyasətə informasiya – kibernetik yanaşma
32. Siyasətə Rusiya siyasi elm məktəbi.
33. Siyasətə sinergetik yanaşma.
34. Siyasətə texnokratik yanaşma.
35. Siyasətin mahiyyəti və təsnifatı.
36. Siyasətin sivilizasiyalı təhlili.
37. Siyasi davranış tipləri və siyasi iştirakın müasir nəzəriyyələri.
38. Siyasi davranış tipləri və siyasi iştirakın müasir nəzəriyyələri.
39. Siyasi elmin Beynəlxalq Assosiasiyasının fəaliyyəti.
40. Siyasi elmin əsas paradiqmaları.
41. Siyasi elmin əsas paradiqmaları.
42. Siyasi elmin inkişafının birinci mərhələsi.
43. Siyasi elmin inkişafının ikinci mərhələsi.
44. Siyasi elmin inkişafının üçüncü mərhələsi.
45. Siyasi elmin mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri.
46. Siyasi ideologiya: anlayışı, strukturu, funksiyaları.
47. Siyasi informasiyanın spesifikası. Siyasi sferada onun yeri və rolu.
48. Siyasi komparativistika.

49. Siyasi komparativistikanın inkişaf mərhələləri.
50. Siyasi komparativistikanın inkişaf mərhələləri.
51. Siyasi qərarların qəbul edilməsi.
52. Siyasi mədəniyyətə müasir yanaşmalar
53. Siyasi modernləşmə nəzəriyyəsi.
54. Siyasi münaqişələr nəzəriyyələri
55. Siyasi partiyalar və partiya sistemləri.
56. Siyasi proqnozlaşdırmanın mahiyyəti.
57. Siyasi sistem nəzəriyyəsi: əsas tipləri və prinsipləri.
58. Siyasi tədqiatlarda struktur – funksional və sistem yanaşmaları
59. Siyasi tədqiqat metodlarının tipologiyası.
60. Siyasi təhlil empirik siyasi nəzəriyyənin əsas sahələrindən biri kimi.
61. Sosial siayasət.
62. Sosial siayasət.
63. Tətbiqi politologiyanın predmeti və spesifikası.
64. Vətəndaş cəmiyyəti konsepsiyaları.
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