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BİZNES-İNZİBATÇILIĞI MAGİSTRİ (MBA) 

 

Proqramın növü 

1. Tam məşğulluq 

2. Uzaqdan (distant) təhsil* 

3. Fərdi təhsil qrafiki 

* - yalnız Ukrayna ərazisində olan tələbələr üçündür  

 

Təlim dilləri 

Ukrayna, rus, ingilis 

 

Proqramın təsviri 

Biznes-inzibatçılığı magistri (MBA) tələbələrin biznesdə və idarəetmədə karyeraya hazırlığı 

üzrə beynəlxalq tanınmış dərəcədir. MBA yalnız biznes aləmində faydalı yox, həmçinin, 

ictimai müəssisələrdə, dövlət orqanlarında və başqa sahələrdə rəhbər vəzifəsində çalışanlar 

üçün də faydalıdır. MBA proqramları nəzəri və praktiki hazırlığı həyata keçirir və məzunlara 

rəhbər vəzifələrində iş üçün lazımi bilikləri və bacarıqları verir. İndiki zamanda MBA 

dünyada ən populyar ixtisaslardan biridir. 

 

Biznes-inzibatçılığı magistri idarəetmə və biznesin hərtərəfli anlaması sahəsində xüsusi 

biliklərin alınmasına yönəldilmiş ixtisas dərəcəsidir. Ilk növbədə bu dərəcə idarəetmə 

təcrübələri və ali təhsil haqqında diplomları olan peşəkarlar üçündür. 

 

MBA diplomu top-menecerlər, yüksək və orta səviyyəli menecerlər, heyət ehtiyatı 

mütəxəssisləri, kiçik və orta biznes sahibləri, gələcək sahibkarlar üçün faydalıdır. 

 

Həmin magistr proqramının məhz PİTU-da öyrənilməsinin 3 əsas səbəbi var: 

 

1. proqram tələbələrə biznesin fəaliyyəti əsaslarını daha dərindən öyrənməyə imkan verir: 

tələbələr real biznes-keyslərini təhlil edəcək, çətin məsələlərin həlli sahəsində təcrübə 

alacaqlar, qlobar və effektiv düşünməyi öyrənəcəklər. Sonda kurs müasir biznesin 

görünüşünü və qəbul edilməsini dəyişir. Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin 

MBİ təhsil proqramı real praktiki bacarıqların alınmasına yönəldilib. Bu isə bizim 

məşğələlərimiz  heç vaxt cansız olmamasının səbəblərindən biridir. 

2. MBİ dərəcəsinin alınması möhkəm əsası yaradır, bunun nəticəsi isə gələcəkdə yüksək 

dividendlər olur. Xüsusiləşdirilmiş idarəetmə kursları real iş atmosferində faydalı ola 

bilən və biznes mühitində əlaqələri tapmağa kömək edən bilikləri verir. Həmin ixtisas 

üzrə təcrübəli məzunlar məlumatlara peşəkarlar kimi baxır. Onlar nəzəri bazaya uyğun 

olaraq faydalı təcrübəni ala bilər, bu isə, öz növbəsində, təcrübənin biznes üçün faydalı 

olduğunu yüksəldir. 

3. MBA statusdur, ixtisasın elit səviyyəsidir, və bu sahədə mütəxəssislərin hörmətini 

qazandırır. Bu dərəcə aparıcı beynəlxalq şirkətlərdə iş üçün bütün qapıları açır. Bəzi 

beynəlxalq şirkətlərdə isə MBA dərəcəsi olmadan heç yüksək vəzifə tutmaq da mümkün 

deyil. 
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Proqramın müddəti 

Proqramın müddəti 1.5-2 il təşkil edir, dərslər Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin 

baş korpusunda keçirilir. 

Menecment və iqtisadiyyat sahəsində bakalavr dərəcəsini almış tələbələr üçün təhsil müddəti 

1.5 təşkil edir. Onların proqramı üç semestrdən ibarətdil (sentyabr-dekabr, fevral-iyun, 

sentyabr-fevral). 

Başqa sahələrdə bakalavr dərəcəsini almış tələbələr üçün təhsil müddəti 2 il təşkil edir. Hər 

kurs iki semesetrdən ibarətdir (sentyabr-dekabr, fevral-iyun). Hər semestrin müddəti təhsil 

ilindən asılıdır (13-15 həftə, imtahanlar daxil olmaqla). 

Şəxsi təhsil qrafiki sorğu ilə tərtib edilir (tələbənin imkanlarını və ehtiyaclarını nəzərə almaq 

şərtilə). 

 

Tətillər 

PİTU-da Ukraynanın bütün uniersitetlərində olduğu kimi, adətən, ildə 3 növ bayramları 

olur: 

Yeni il və Milad bayramları (yanvarın ilk iki həftəsi) 

Pasxa (Ay təqvimindən asılı olaraq) və may bayramları (1-10 may) 

Yay tətilləri (iyul və avqust) 

 

Dərsliklər 

Tələbələr pulsuz olaraq təhsil dilində bütün lazımi dərsliklərlə və metodik vəsaitlərlə təmin 

edilir. Həmçinin, onlar həm elektron kitabxanadan, həm də klassik oxu zalından da istifadə 

edə bilər. 

 

Akademik kurator 

Hər xarici tələbələr qrupunun öz akademik kuratoru var. Onun vəzifələrinə təhsil və məişət 

məsələləri üzrə kömək və məsləhətlər daxildir. Kurator tələbələrin təhsilinə nəzarət edir, elmi, 

mədəniyyət, idman tədbirlərinin keçirilməsində kömək edir, və ümumiyyətlə, onun fəaliyyəti 

müsbət təhsil ab-havasının yaradılmasına yönəldilir. 

 

Xarici tələbələrin yerləşdirilməsi 

Tələbələrə təmir edilmiş yataqxanada yer təklif edilir, yataqxana əsas kampusun ərazisində 

yerləşir. 3 və 4-nəfərlik nömrələr var. Nömrələrdə pulsuz internet və elektron kitabxanaya 

pulsuz daxil hüququ var, mebel, duş və mətbəx var. 

Tələbələr özləri istəsə şəhərdə mənzil icarə edə bilərlər. 

 

Təhsil planı 

Bütün fənlər məcburidir və aşağıda göstərilmiş təhsil planına uyğun olaraq bitirlməlidirlər: 

 

FƏNLƏR 

Strateji menecment İnnovasiya menecmenti 

Menecmentdə məlumatlar sistemi Biznes-kommunikasiyaların və mübahisəli 

halların idarə edilməsi 

Idarə uçotu Layihələrin idarə edilməsi 

Satışların idarə edilməsi İnvestisiyaların idarə edilməsi 

Heyətin idarə edilməsi Liderliyin əsasları 
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Maliyyənin idarə edilməsi İnzibati idarəetmə 

Anti-böhran idarəetməsi Ticarət nişanının idarə edilməsi 

Korporativ idarəetmə İctimaiyyət ilə əlaqələr 

Effektivliyin idarəedilməsi İqtisadi təhlükəsizliyin idarə edilməsi 

KURS LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ 

Strateji idarəetmə fənnindən kurs layihəsi (1-ci təhsil ili) 

Effektivliyin idarəedilməsi fənnindən kurs layihəsi (1-ci təhsil ili) 

Brend-menecment fənnindən kurs layihəsi (2-ci təhsil ili) 

 

Ixtisas (dövlət) imtahanları 

Təhsilin sonunda (2-ci ilin sonu (1.5)) tələbələr aşağıda göstərilmiş imtahanları verirlər: 

Hərtərəfli ixtisas imtahanı (peşə tematikası üzrə imtahan) və diplom işini yazırlar. 

Tələbələr əlavə olaraq imtahanların verilməsinə və diplom işinə görə pul ödəmir. 

 

Karyeranın inkişafı istiqamətləri və işə düzəlmək imkanları 

MBİ məzunları aşağıdakı vəzifələri tuta bilər: müxtəlif sahələrdə (inzibati fəaliyyət, 

məsləhətxanalar, marketinq, təminat, reklam, ictimaiyyət ilə əlaqələr, sosial təminat sahəsi, 

regional inkişaf) kiçik / orta biznes direktoru (meneceri), departament direktorunun müavini 

(şöbə müdiri), maddi (qeydi-maddi) istehsalat sahəsində layihələrin və ya proqramların 

rəhbəri, departamentlərin rəhbəri (şirkətin baş mütəxəssisi), müxtəlif sahələrdə menecer: 

sığorta, ticarət, mülk, reklam, konsaltinq və s.), iqtisadi məsələlər üzrə məsləhətçi, dövlət 

hakimiyyəti orqanlarında müşavir. 

 

Təhsil haqqı 

1.5 ilə təhsil haqqının ödənişi sxemi aşağıdakı kimidir: 

1-ci təhsil 

ilinin 

qiyməti 

(USD) 

2-ci təhsil 

ilinin 

qiyməti 

(USD) 

Ümumi qiymət 

(USD) 

1 665 835 2 500 

 

2 ilə təhsil haqqının ödənişi sxemi aşağıdakı kimidir: 

1-ci təhsil 

ilinin 

qiyməti 

(USD) 

2-ci təhsil 

ilinin 

qiyməti 

(USD) 

Ümumi qiymət 

(USD) 

1 665 1 665 3 330 

 

Əlavə xərclər 

Tələbələr viza ilə bağlı məsələləri, sığorta, yerli qeydiyyat ödənişləri, yataqxana haqqının 

ödənişi, dəftərxana ləvazimatlarının alınması və s. ilə bağlı məsələləri özləri həll edir. Bütün 

mümkün xərclər haqqında ətraflı məlumatları almaq üçün Beynəlxalq elmi-təhsil mərkəzinə 

sorğunuzu göndərin (həmin məlumatlar bülletenində “Əlaqələr” bölməsi). 
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Proqramı bitirəndən sonra sertifikatların verilməsi 

Proqramı uğurla bitirəndən sonra məzunlar biznes-inzibatçılığı sahəsində magistr dərəcəsini 

alır və avropa nümunəli diplomları alırlar.  

 

Sonradan təhsil almaq imkanları 

Tələbələr PİTU-da və ya istənilən başqa ali təhsil ocağında aspiranturanın keçməsinə ərizəni 

verə bilərlər və idarəetmə sahəsində fəlsəfə doktoru dərəcəsini ala bilərlər. 

 

Məsuliyyətdən imtina 

Həmin bülletendə göstərilmiş məlumatlar çap olunduğu günə dəqiqdir. Lakin PİTU nəzarəti 

altında olmayan hallar (məsələn, iqtisadi, siyasi, tənzimedici və ya texniki dəyişiklər) həmin 

bülletenin məzmununun və ya təhsil proqramının dəyişməsinin səbəbi ola bilər. Belə 

dəyişiklər həyata keçirildiyi halda PİTU dərhal tələbələrə məlumat verir. Tələbələr üçün 

narahatlıqları minimuma endirmək məqsədilə bütün lazımi tədbirlər görüləcək. 

 

Qəbula dair tələblər 

Tələbələr MBA proqramına bakalavr dərəcəsinə uyğun qəbul edilirlər. Tələbələr daxil olmaq 

üçün şifahi müsahibədən keçməlidir. Tələbələrlə müsahibənin keçirilməsi pulsuzdur. 

 

Əlaqələr 

Xahiş edirik, bütün suallarla və təhsilə ərizənin veriməsi ilə bağlı məsələlərlə PİTU 

Beynəlxalq elmi-təhsil mərkəzinə müraciət edin. 

 

Tatyana Belobrovaya ilə əlaqə saxlayın 

 

Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universiteti  

Ukrayna, Poltava ş., Koval küç., 3. Kab. 309 

Tel./faks:  +38 0532 50 01 23 

E-mail:  bcmc.puet@gmail.com 

Web-site: www.international.puet.edu.ua 

Facebook: facebook.com/poltava.puet 

                  facebook.com/PUET.Int.Stud 

http://www.facebook.com/poltava.puet

