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XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏT MENECMENTİ 

 

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 

Hazirda xarici bazarlarda yüksək rəqabət şəraitlərində idarəetmə sahəsində təcrübəli 

mütəxəssislərdə ehtiyac yüksəlir. Onların rolu beynəlxalq iqtisadi fəaliyyət kimi sahədə 

getdikcə daha vacib olur. 

 

Xarici iqtisadi fəaliyyət menemcenti şirkətin beynəlxalq iqtisadi fəaliyyətində əmələ gələn 

çətinliklərin öhdəsindən gələ bilən və belə şirkətlərin daxili və xarici bazarlarda rəqabəti 

yüksəldə bilən mütəxəssislərin hazırlığına yönəldilmiş magistr proqramıdır. Bu proqram 

yalnız Menecment ixtisası üzrə bakalavr proqramının məzunları üçün yox, lakin yeni bilik 

sahəsini öyrənmək istəyən xarici tələbələr üçün də yaradılıb. 

 

Bu magistr proqramı üzrə məzunlar şirkətlərin beynəlxalq ticarət fəaliyyəti sahəsində bilik və 

bacarıqları alacaq. Xüsusi diqqəti onlar beynəlxalq ticarət sahəsində biznesin təşkilinin müasir 

formalarına yetirirlər. Həmçinin, onlar ticarət fəaliyyətinin müasir formalarını və metodlarını, 

beynəlxalq ticarətin idarəedilməsini, fond bazarının fəaliyyətini, beynəlxalq iqtisadi 

əməkdaşlığı, biznes və dövlət səviyyəsində risklərin idarə edilməsini, qlobal ticarətin idarə 

edilməsini, importun və eksportun idarə edilməsini, beynəlxalq maliyyə fəaliyyətini 

öyrənirlər. Eyni zamanda, Ukraynada təhsil aldıqları müddət ərzində xarici tələbələr bazar 

vəziyyətinin təhlilinə əsaslanaraq məsələlərin həll edilməsi sahəsində yeni bacarıqları 

qazanırlar. Onların səlahiyyətlərinə rəqabətli bazar məhsulunun yaradılması və beynəlxalq 

biznes danışıqlarının keçirilməsi də aiddir. Onlar məhsulların xarici bazarlarda irəliləməsinin 

idarəetmə proseslərini, optimal qiymət siyasətinin formalanması proseslərini, xarici bazarda 

satışlar strategiyasını, reklam kampaniyalarının müasir formalarını və bölüşdürmə 

kanallarının yaxşılaşdırma üsullarını öyrənirlər. 

 

Həmin ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr biznes sahəsində kommunikasiyaların təmin edilməsi 

məqsədilə xarici dilləri dərindən öyrənirlər: iqtisadi və biznes ingilis və alman dili. 

 

Proqramın müddəti 

Proqramın müddəti 1.5-2 il təşkil edir, dərslər Poltava iqtisadiyyat 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). 
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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 

mənimsələnməlidirlər. 

 

FƏNLƏR 

Beynəlxalq şəxsi hüquq Beynəlxalq kredit-hesab və valyuta 

əməluyyatları 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin menecmenti Biznes xarici dil 

Xarici iqtisadi fəaliyətinin idarə edilməsində 

məlumatlar sisteləri və texnologiyaları 

Korporativ idarəetmə 

Beynəlxalq marketinq Beynəlxalq layihələrin idarə edilməsi 

Beynəlxalq menecment İnnovasiya menementi 

Maliyyə menecmenti Strateji idarəetmə 

KURS İŞLƏRİ 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin menecmenti fənnindən kurs işi (1-ci kurs) 

Beynəlxalq layihələrin idarə edilməsi fənnindən kurs işi (1-ci kurs) 
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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. 

 

Təhsili başa vurandan sonra işə düzəlmə perspektivləri 
Bu magistr proqramı üzrə məzunlar beynəlxalq iqtisadi sahədə təhlil bacarıqlarını alırlar, 

onlar əsas xarici bazarların inkişafı perspektivlərini qiymətləndirə və proqnozlaşdıra bilirlər. 

Ukraynada təhsil aldıqları müddət ərzində onlar eksport-import əməliyyatlarının keçirilməsini 

və təşkilini tənzimləyən beynəlxalq və ukrayın hüquq normaları haqqında bilikləri alırlar. 

Həmin proqramın məqsədi şirkətin xarici iqtisadi fəaliyyətinin planlaşdırması, təşkili, 

koordinasiyası və yoxlaması sahəsində mütəxəssislərin hazırlanmasıdır. 

Alınmış biliklər və bacarıqlar onlara xarici ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin 

rəhbərləri, eksport-import (idxal-ixrac) idarələrin rəisləri vəzifələrini tutmağa icazə verir. 

 

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). 

 

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

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

büttelenin 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. 

 

Qəbula dair tələblər 

Tələbələr Xarici iqtisadi fəaliyyət menecmenti proqramına bakalavr dərəcəsinə uyğun qəbul 

edilirlər. Tələbələr giriş daxil olmaq 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

