
050402 – “Biznesin idarə ediməsi” 

İxtisasın təsviri 

Biznes fəaliyyəti – ticarət-istehsal-ticarət sxemi üzrə əmtəənin (satılacaq məhsulun) 
alıcıya çatdırılması üzrə həyata keçirilən fəaliyyətdir. Bu o deməkdir ki, biznes fəaliyyəti yalnız 
məhsulun alqı-satqısı ilə məhdudlaşmır, həm də istehsal və ya xidməti həyata keçirən fəaliyyət 
növüdür.  

050402 – “Biznesin idarə edilməsi” ixtisasına yiyələnənlər gəlir əldə etmək məqsədilə 
biznes fəaliyyətinin səmərəli təşkili və idarə edilməsi üzrə nəzəri və praktik bilikləri öyrənirlər. 

Bu ixtisasda təhsil alan tələbələrə statistika, ekonometrika, menecment, biznesin əsasları, 
marketinq, maliyyə uçotu, biznes strategiyası, beynəlxalq biznes tədris olunur. 

Yiyələnəcək bacarıqlar 

050402 – “Biznesin idarə edilməsi” ixtisasına yiyələnməklə tələbələr aşağıdakı bacarıqlara 
yiyələnəcəklər: 

- Biznesin əsasları, idarəetmə, istehsalın təşkili, təşkilatı davranış, insan resurslarının 
idarə edilməsi, mühasibatlıq və maliyyə işlərinin təşkili, marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr 
sahəsində işin təşkili ilə bağlı baza biliklərə yiyələnmək; 

- Biznesin təşkili və funksional fəaliyyəti ilə bağlı aidiyyəti orqanlarla qarşılıqlı əlaqələr 
qura bilmək, zəruri sənədlərin hazırlanması və təqdim olunması qaydalarından məlumatlı 
olmaq; 

- Daxili və xarici hesabatlılıq üçün şirkətin maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına, şərhinə 
və məhdudiyyətlərinə dair biliklərə sahib olmaq və maliyyə hesabatlarının hazırlandığı normativ 
bazanı bilmək; 

- Biznes proseslərinin və layihələrin idarəedilməsi üzrə əsas anlayışlar haqqında 
məlumatlı olmalı və biznes proseslərin idarə edilməsi üzrə menecerin şəxsi, işgüzar 
keyfiyyətlərini bilməlidir; 

- Beynəlxalq biznes, xarici bazarlarda fəaliyyət göstərməyin yolları və strategiları ilə bağlı 
biliklərə sahib olmaq; 

- Peşəkar və etik davranışın əsas prinsiplərinə uyğun hərəkət etmək üçün müvafiq biznes 
etikasını, korporativ sosial məsuliyyət anlayışını, sahə üzrə qaydaları və tənzimləmə 
mexanizmini bilmək və onların həyata keçirilməsini təmin etmək; 

- Biznes planın hazırlanması, biznesin qurulması və idarə edilməsi sahəsində işlərin 
təşkilini bacarmaq; 

- Proseslərin dizaynı, təchizat zəncirinin, keyfiyyətin, əməliyyat risklərinin idarə edilməsini 
bacarmaq; 

- Beynəlxalq şirkətlər, onların idarə edilməsi, inkişafı və beynəlxalq rəqabət aparması 
metodları haqqında, eləcə də beynəlxalq istehsalın təşkili və beynəlxalq təchizat zəncirlərinə 
inteqrasiya metodları haqqında biliklərə sahib olmaq və s. 

Mümkün iş yerləri 

050402 – “Biznesin idarə edilməsi” ixtisasının məzunları biznes və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olan bütün növ kommersiya tipli firma və müəssisələrdə çalışa, beynəlxalq biznes, 
maliyyə, turizm və digər xidmətlər üzrə fəaliyyət göstərən şirkətlərdə işləyə, hətta öz biznesini 
qura bilərlər. 

Təhsilin davam etdirilməsi 

“050402 – Biznesin idarə edilməsi” ixtisası üzrə Təhsil Proqramının məzunları təhsillərini 
Mingəçevir Dövlət Universitetində “iqtisadiyyat və idarəetmə” ixtisasları qrupuna daxil olan bütün 
Magistr proqramlarında davam etdirə bilərlər. 
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