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İxtisasın təsviri 
 
 “İqtisadiyyat” ixtisası iqtisadiyyatın bütün sahələrində fəaliyyət göstə biləcək 

səriştələrə malik kadrların hazırlanmasını nəzərdə tutan geniş profilli, müasir, populyar 
ixtisaslardan biridir. Bu ixtisasa sahib olanlar həm mikro, həm makrosəviyyədə iqtisadi 
fəaliyyətin planlaşdırılması, onun təşkil və reallaşdırmasını təmin etmək, eyni zamanda 
iqtisadi proseslərə nəzarət etmək və 0nun səmərəliliyini təhlil etmək bacarıqlarına malik 
mütəxəssislər kimi yetişirlər. 

 "İqtisadiyyat” ixtisasını bitirən məzunlar iqtisadçı peşəsinə sahib olmaqla 
iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, xarici iqtisadi fəaliyyətin təşkili və idarə olunması, 
beynəlxalq iqtisadiyyat və inkişaf iqtisadiyyatı, maliyyə və mühasibatlıq, vergi və audit,  
istehsal və xidmət müəssisənin təşkili, strukturunun formalaşdırılması və idarə edilməsi, 
sahibkarklıq və müvafiq biznes  subyektlərinin yaradılması və idarə edilməsinin əsasları, 
menecment və marketinq, iqtisadi idarəetmə qərarlarının qəbul olunması və onların 
reallaşdırılması yollarını bacaran, eyni zamanda karyera qurmaq bacarıqlarına  sahib 
olmaq kimi kompentensiyalara malik olurlar. 

“İqtisadiyyat” ixtisasını bitirənlər dövlət strukturlarının müvafiq bölmələrində, özəl 
şirkətlərdə, xarici iqtisadi faəliiyətlə məşğul olan müəssisələrdə və digər biznes 
strukturlarında çalışa bilərlər. Tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas 
dərəcəsinə uyğun gələn istənilən iqtisadi bloka daxil olan nazilrik və komitələrdə, 
həmçinin biznes və maliyyə sahəsində mütəxəssis olaraq çalışa bilərlər. 

Universitetimizdə təhsil almaqla bərabər tələbələr müxtəlif təlimlərdə iştirak edə və 
müvafiq beynəlxalq və ölkədaxili sertifikatlara malik ola bilərlər ki, bu da onlara cələcək 
əmək bazarlarında iş tapmaqda üstünlük verəcəkdir.  
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