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BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR (BİM) 

BAKALAVRI 

 

Təhsil forması 

1. Əyani (stasionar) 

2. Uzaqdan təhsil* 

3. Fərdi təhsil qrafiki 

* - yalnız tələbə ərizəni Ukrayna ərazisində olduğu zaman verdiyi halda etibarlıdır  

 

Təlim dilləri 

Ukrayna, rus, ingilis 

 

Ixtisasın təsviri 

Hazirda beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (BİM) sahəsində peşəkarlara ehtiyac artir. Belə 

mütəxəssislər həm daxili, həm də xarici bazarları nəzərdə tuturlar. Onlar həmin bazarları təhlil 

edə bilir və onların inkişafını proqnozlaşdıra da bilirlər. 

 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sahəsində müasir ekspertlərin beynəlxalq ticarətdə, 

investisiyalarda və maliyyədə praktiki bacarıqları var. Onların qərarları qlobal bazarda baş 

verən proseslərin anlanmasında əsaslanır. Onlar uğurla və effektiv olaraq beynəlxalq biznesin 

qaydalarını və xüsusiyyətlərini anlayırlar. Onlar beynəlxalq hüquq normalarının necə  tətbiq 

edilməsini və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin necə tənzimlənməsini bilirlər. BİM 

məzunlarının vacib üstünlüyü onlar biznes səviyyəsində xarici dilləri (ingilis dilini) gözəl 

bildikləridir. PİTU tələbələrinin iki xarici dilini öyrənmək  və xarici ölkələrdən dəvət edilmiş 

müəllimlərlə təşkil edilmiş əlavə dil kurslarına getmək imkanları var.  

 

Təhsil müddəti 

Təhsil müddəti 4 il təşkil edir. Təhsil, əsasən, Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin 

tələbə şəhərciyinin əsas tedris korpusunda keçirilir. Təhsil ili iki semestrdən ibarətdir 

(sentyabr-dekabr və fevral-iyun). Hər semestrin müddəti kursdan asılıdır (15-18 həftə, 

intahanlar daxil olmaqla).  

Lazım olduqda şəxsi təhsil qrafiki tərtib edilir (tələbənin imkanlarını və ehtiyaclarını nəzərə 

almaq şərtilə). 

 

Tətillər 

PİTU-da Ukraynanın bütün uniersitetlərində olduğu kimi, tələbələrin aşağıda göstərilmiş 

tətilləri 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) 

 

Dərslik ədəbiyyatı ilə təmin edilmə 

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. 
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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, 

onların elmi-tədqiqat fəaliyyətində, mədəniyyət və idman həyatlarında kömək edir, və, 

ümumiyyətlə, rahat təhsil atmosferini yaradır.  

 

Xarici tələbələrin yerləşdirilmə şəraitləri 

Tələbələrə tələbələr şəhərciyi ərazisində yerləşən yataqxanada yerləşdirilmə təklif edilir. 

Yataqxanada üç-nəfərlik və dörd-nəfərlik otaqlar var, otaqlarda pulsuz internet və elektron 

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

Tələbələr özləri istəsə şəhərdə mənzil icarə edə bilərlər. 

 

İxtisas üzrə təhsil planı 

Bütün fənlər məcburidir və aşağıda göstərilmiş təhsil planına uyğun olaraq 

mənimsələnməlidirlər: 

 

Fənlər: 

Makroiqtisadiyyat Beynəlxalq iqtisadiyyat nəzəriyyəsi 

Mikroiqtisadiyyat Ukraynanın beynəlxalq iqtisadi fəaliyyəti 

Siyasi iqtisad Beynəlxalq iqtisadiyyat 

İnformatika Beynəlxalq iqtisadi təhlil 

İqtisadçılar üçün riyaziyyat Beynəlxalq ticarət 

Xarici dil (Birinci) Beynəlxalq investisiya fəaliyyəti 

Xarici dil (İkinci) Beynəlxalq marketinq 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili Xarici ölkələrin iqtisadiyyatı 

Statistika Beynəlxalq maliyyə 

Iqtisadi-riyazi modelləşdirmə üsulları  

(optimizasiya üsulları və modelləri) Xarici firmaların maliyyəsi 

Mühasibat uçotu Beynəlxalq şirkətlər 

Tətbiqi proqram məhsullarında mühasibat uçotu Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu 

Biznes xarici dili (birinci) Xarici iqtisadi fəaliyyət 

Biznes xarici dili (ikinci) Beynəlxalq şirkətlər 

Marketinq Transmilli korporasiyalar 

Menecment Beynəlxalq iqtisadi təhlil 

Korporativ mədəniyyət Bynəlxalq iqtisadi hüquq 

Ticarət hüququ Maliyyə 

Müəssisə iqtisadiyyatı 

Iqtisadiyyat sahələrində məlumatlar sistemləri 

və texnologiyaları 

Pul və kredit Maliyyə xidmətləri bazarlarında əməliyyatlar 

Müəssisənin rəqabətliyi 

Əməyin iqtisadiyyatı və sosial-əmək 

münasibətləri 

KURS İŞLƏRİ 

İnformatika fənnindən kurs işi (1-ci kurs) 
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Beynəlxalq iqtisadiyyat nəzəriyyəsi fənnindən kurs işi (1-ci kurs) 

Mikroiqtisadiyyat fənnindən kurs işi (2-ci kurs) 

Beynəlxalq iqtisadiyyat fənnindən kurs işi (2-ci kurs) 

Xarici ölkələrin iqtisadiyyatı fənnindən kurs işi (3-cü kurs) 

Xarici iqtisadi fəaliyyət fənnindən kurs işi (3-cü kurs) 

Ukraynanın beynəlxalq iqtisadi fəaliyyəti fənnindən kurs işi (4-cü kurs) 

Beynəlxalq maliyyə fənnindən kurs işi (4-cü kurs) 

Bakalavr Diplom işi 

 

Təcrübə 

1-ci kurs – Təhsil təcrübəsi: İxtisasa giriş (Universitet təhsili) – 1 həftəlik təcrübə, 1-ci kurs 

tələbəsinə həmin təcrübə onun gələcək peşəsini göstərir və təhsilini başa vurandan sonra 

perspektivləri haqqında danışır. Bundan əlavə həmin təcrübənin məqsədi tələbənin proseslər 

və universitet təhsilinin gözlədiyi nəticələri ilə tanış edir. Tələbələr öz təhsil planlarını və 

qrafiklərini tərtib etməyə öyrənəcək. Təcrübə keçirildiyi yer – tələbələr şəhərciyi. Təcrübə 

təlimatçısı – universitetin müəllimləri. 

            − Şirkətdə təhsil (tanışliq) təcrübə – 8 həftəlik təcrübə, alınmış nəzəri biliklərin 

sistemləşməsinə və onların real müəssisələrdə uyğunlaşdırılmasına yönəldilib. Təcrübə onu 

nəzərdə tutur, ki tələbə müəyyən vəzifədə peşəkar fəaliyyətin hissəsi olan proseslər və 

proseduralarla tanış olacaq; beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sahəsində mütəxəssisinin peşə 

səviyyəsinə tələblərlə tanış olacaq; iqtisadçılar ilə istifadə olunan müasir ofis avadanlıqları və 

kommunikasiya vasitələri ilə tanış olacaq. Təcrübə real müəssisədə keçirilir. Təcrübənin 

təlimçiləri: müəssisənin müəllimləri/işçiləri və universitetin müəllimləri. 

 

2-ci kurs – beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sahəsində 8 həftəlik təcrübə tələbələrə 

mikroiqtisadiyyat, mühasibat uçotu, beynəlxalq iqtisadiyyat və iqtisadi statistikanın əsasları 

fənnlərində aldığı nəzəri biliklərini şirkətin sahibkarlıq fəaliyyətində praktiki olaraq tətbiq 

etməyə imkan verir. Müəllimin rəhbərliyi altında tələbələr sənədlərlə və hesabatlarla işləyir, 

əsas və xüsusi hesabtları keçirirlər, həmçinin, xüsusi proqram təminatının istifadəsi ilə. 

Təcrübə şirkətdə onun işçilərinin rəhbərliyi altında və universitetin müəllimlərinin daimi 

nəzarəti altında keçirilir. 

 

3-cü kurs – 6 həftəlik istehsalat təcrübəsi, təcrübə firmada (şirkətdə) keçirilir, burada 

tələbələr mövcud strukturları, əsas funksiyaları və prosesləri öyrənə bilər. Şirkətin işçilərinin 

rəhbərliyi altında tələbələr müxtəlif sənədləri öyrənir və marketinq, mühasibat uçotu, maliyyə 

və firmanın menecmenti sahəsində müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirirlər. Təcrübənin əsas 

məqsədi: tələbəni firmanın xarici iqtisadi fəaliyyəti və atmosferi ilə tanış etməkdir. Tələbələr 

beynəlxalq iqtisadi fəaliyyətdə fəal iştirak edən firmalara və şirkətlərə təcrübədən keçmək 

üçün gedirlər. 

 

4-cü kurs – Şirkətin xarici iqtisadi fəaliyyəti üzrə ixtisas təcrübəsi - beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər proseslərində fəal iştirak edən şirkətdə 4 həftəlik təcrübə. Şirkətin 

nümayəndəsinin rəhbərliyi altında və həmçinin, universitetdən akademik koordinatorun 

nəzarəti altında da, tələbələr ixtisas fənlərdən təcrübəni keçir və gələcək peşə funksiyalarını 

öyrənirlər – şirkətin beynəlxalq biznesinin planlaşdırılması, idarə edilməsi və təhlili. Xüsusi 
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diqqət biznes danışıqlara və kommunikasiyalara (xarici dildə) yetirilir; hüquq, mühasibat və 

maliyyə sənədləri işə yetirilir; peşəkar proqram təminatının öyrənilməsinə və s. yetirilir. 

 

Universitetdə təhsil zamanı tələbələr pullu olaraq əlavə peşəkar kursları (dil və başqa 

kursları), treninqləri, seminarları və ustad dərsləri keçə bilər. Xahiş edirik ona diqqət 

yetirəsiniz ki, hər kursun sonunda tələbələr məcburi şəkildə şirkətdə təcrübədən keçməlidir. 

Lazım olduqda universitet tələbələri təcrübə yerləri ilə təmin edə bilər. 

 

Ixtisas (dövlət) imtahanları 

Son təhsil ilinin sonunda (4-cü kursu bitirəndə) tələbələr xarici dildən (birinci) dövlət 

imtahanını verirlər və bakalavr diplom işini yazırlar. İmtahanın verilməsi və diplom işinin 

yazılması pulsuzdur. 

 

Təhsili başa vurandan sonra işə düzəlmə perspektivləri 

Təhsili başa vurandan sonra tələbələr həm Ukrayna ərazisində, həm də dünyanın istənilən 

ölkəsində beynəlxalq biznesdə fəal iştirak edən yerli və xarici şirkətlərdə işə düzələ bilər, 

transmilli şirkətlərin filiallarında, banklarda və investisiya fondlarında, beynəlxalq şirkətlərdə 

işə düzələ bilərlər. Ümumiyyətlə, MİB ixtisası üzrə məzunların əsas iş sahələri 

aşağıdakılardır: biznes analitika, biznes planlaşdırma, satışların idarə edilməsi, marketinq, 

kommunikasiyalar. 

MİB ixtisası üzrə məzunlar universiteti bitirəndən sonra aşağıda göstərilmiş vəzifələri tuta 

bilər: beynəlxalq ticarət üzrə iqtisadçı, satışlar üzrə iqtisadçı, mal bazaranın tədqiqatı üzrə 

analitik, razılaşdırılmış iş üzrə iqtisadçı və etirazlı işlər üzrə iqtisadçı, planlaşdırma üzrə 

iqtisadçı, maliyyə analitiki, investisiyalar üzrə analitik, kreditlərin verilməsi üzrə analitik, 

təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili üzrə analitik, iqtisadi məsələlər üzrə məsləhətçi, xarici iqtisadi 

əməliyyatlar sahəsində menecer, müxbir münasibətlərin və beynəlxalq hesabatların idarə 

edilməsi sahəsində mütəxəssis. 

 

Qiymət 

Təhsil haqqı aşağıda göstərilib. Təhsil haqqında Ukraynaya gələndən əvvəl və Ukraynaya 

gələndən sonra xərclər daxil deyil. 

 

1-ci il 

Təhsilin 

qiyməti 

(USD) 

2-ci il 

Təhsilin 

qiyməti 

(USD) 

3-cü il 

Təhsilin 

qiyməti 

(USD) 

4-cü il 

Təhsilin 

qiyməti 

(USD) 

Ümumi qiymət 

(USD) 

1 500 1 650 1 815 1 997 6 962 

 

Əlavə xərclər 

Tələbələr vizanın alınması, sığorta və yerli orqanlarda qeydiyyat (miqrasiya xidmətində) ilə 

bağlı xərcləri ödəyir. Əlavə olaraq tələbə yataqxanada yerləşmənin qiymətini ödəyir, 

dəftərxana ləvazimatlarını alır və s.  Bütün mümkün xərclər haqqında ətraflı məlumatları 

almaq üçün Beynəlxalq elm-təhsil mərkəzinə sorğunuzu göndərin (həmin məlumatlar 

bülletenində “Əlaqələr” bölməsi). 
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Ali təhsil haqqında sənədlər 

Təhsil proqramını uğurla bitirəndən sonra məzunlar Avropa nümunəli Beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər diplomunu alırlar.  

 

Sonradan təhsil almaq imkanları 

Tələbələr PİTU-da BİM ixtisası üzrə təhsillərini davam edə bilər və ya istənilən başqa ali 

təhsil ocağında təhsillərini davam edib BİM magistri dərəcəsini ala bilərlər.  

 

Qəbul qaydaları 

Universitetə daxil olmaq üçün giriş imtahanlarını və ya testləri vermək lazım deyil. Sənədlərin 

verilməsi proseduru PİTU bütün ixtisasları üçün eynidir. Bakalavr təhsil-ixtisas dərəcəsinə 

sənədləri verən xarici tələbələrin tam orta təhsili olmalıdır. İş ixtisasları olan tələbələr və 

texnikum və koleclərin məzunları ümumi (eyni) şərtlərlə qəbul edilir.  

 

Qeydlər  

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

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

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

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

narahatlıqları minimallaşdırmaq məqsədilə bütün lazımi tədbirlər görüləcək. 

 

Əlaqələr 

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

Beynəlxalq elm-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

