
050404 – “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” 

 

İxtisasın təsviri 

050404 – “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası tələbələrin ümumi idarəetmə biliklərinə 
yiyələnməsini təmin edir.  

Bu ixtisas tələbələrə dövlət və bələdiyyə orqanlarında işlərin təşkili və idarə edilməsinə 
imkan verən peşəkar və inzibati bacarıqlar öyrədir. Dövlət və bələdiyyə orqanlarının daha 
səmərəli idarə edilməsi məsələləri bu ixtisasın qarşısında duran ən mühüm vəzifələrindəndir. 

Bu ixtisasda təhsil alan tələbələrə dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi, menecment, siyasi elmin 
əsaslari, dövlət qulluğu, bələdiyyə idarəçiliyi, regional idarəetmə, dövlət idarəçiliyində etika, 
insan resurslarının idarə olunması, strateji idarəetmə tədris olunur. 

 

Yiyələnəcək bacarıqlar 

050404 – “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisasına yiyələnməklə tələbələr aşağıdakı 
bacarıqlara yiyələnəcəklər: 

- Dövlət idarəetməsinin təşkili prinsiplərini bilmək; dövlət xidməti təşkilatlarının 
xüsusiyyətlərini, səmərəliliyinin yüksəldilməsi yollarını bilmək; dövlət təşkilatlarında fəaliyyətin 
planlaşdırılması metodlarını, məqsədlərin müəyyənləşməsi prinsiplərini; 

- Bələdiyyə idarəçiliyinin təşkili prinsiplərini, bələdiyyə xidməti təşkilatlarının 
xüsusiyyətlərini bilmək; bələdiyyə xidmətində səmərəliyin artırılması imkanlarını bilmək: yerli 
özünüidarəetmə orqanlarında fəaliyyətin planlaşdırılması metodlarını bilmək və funksional 
təhlilləri aparmağı bacarmaq; gələcəkdə bərqərar olacaq IV sənaye inqilabının qeyri-
müəyyənliklərini bilmək və bələdiyyənin missiyasını, niyyətini, məqsəd və strategiyasını 
müəyyən etməyi yiyələnməlidir; 

- Siyasətin əsas formalarını bilmək; siyasi partiya və onun əsas funksiyalarını bilmək; 
dövlət siyasətinin əsaslarını və yeni dövr dövlət siyasətinin aspektlərini bilmək; beynəlxalq 
münasibətlərin müasir inkişaf istiqamətlərini bilmək; 

- Dövlət və bələdiyyə qulluğu anlayışı, onun vəzifələri və prinsiplərini bilmək; Dövlət 
qulluğunun idarəetmə orqanlarını və onların təsnifatını mənimsəmək; dövlət qulluğu vəzifəsi və 
dövlət orqanlarında vəzifələrin təsnifatı, dövlət qulluğunun qanunvericilik bazasını bilmək; dövlət 
idarəçiliyində və qulluğunda etikanı və davranışları bilmək; dövlət qulluqçularının rotasiyası, 
onların peşəkarlığının və fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması; 

- Regional idarəetmənin xüsusiyyətlərini və regional problemləri bilmək; regional 
idarəetmənin elmi əsaslarını bilməklə, ərazi və sahə idarə edilməsinin təşkili bacarıqlarına 
yiyələnmək; regional idarəetmədə qabaqcıl təcrübəni mənimsəmək, regional idarəetmə 
metodlarını, elmi-texniki tərəqqinin regional idarə edilməsi formalarını bilmək və s. 

 

Mümkün iş yerləri 

050404 – “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisasının məzunları müxtəli nazirlik və 
komitələrdə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarında, şəhər və rayon bələdiyyələrində, ASAN xidmət 
mərkəzlərində çalışa bilərlər. 

 

Təhsilin davam etdirilməsi 

“050404 – Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” 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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