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İxtisasın təsviri 
 “Maliyyə” ixtisası iqtisadiyyat istiqamətli ixtisaslardan biri olub, müəssisə və dövlət 

səviyyəsində maliyyə resurslarının təmini və idrəedilməsini öyrənir.  
Yiyələnəcək bacarıqlar 
Maliyyə şirkətin və ya dövlətin maliyyə resurslarının tapılması, biznesin 

idarəedilməsinin təşkili deməkdir. Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə xidmətinin təşkili və 
idarə edilməsinin əsasları, təsərrüfat vahidlərinin maliyyə departamentlərinin strukturu 
və onun formalaşdırılması məsələləri, ölkənin maliyyə, bank-kredit, vergi siyasətini 
həyata keçirən orqanlarında fəaliyyət istiqamətlərini, müəssisə və təşkilatların maliyyə 
departamentlərində xidmətin təşkili və onun hüquqi əsasları maliyyə ixtisasında 
öyrədilir. Maliyyə ixtisasının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ixtisasın məzunları 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən AR Maliyyə Nazirliyində və onun struktur 
bölmələrində, İqtisadiyyat Nazirliyində və onun müxtəlif profilli regional və yerli struktur 
bölmələrində, vergi, audit və bank sektorunda, sığorta təşkilatalrında və digər maliyyə 
qurumlarında bilik və bacarıqlarından istifadə etməklə, yüksək əmək haqqı ilə işləyə 
bilərlər. Məzunlar maliyyə-bank meneceri, kredit mütəxəssisi, sığorta agenti, maliyyə 
vasitəçiliyi üzrə agent və digər müvafiq peşələrdə 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. 

Təhsilin davam etdirilməsi 
Mingəçevir Dövlət Universiteti “İqtisadiyyat” kafedrasında “Maliyyə” ixtisası üzrə 

təhsilin tədrisi yüksək elmi-pedoqoji və praktik təcrübəyə malik professor-müəllim 
heyyəti tərəfindən həyata keçirilir. 
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