
050408 – “Menecment” 

 

İxtisasın təsviri 

«Menecment», «menecer» əvvəl istifadə edilən «idarəetmə», «idarəetmə fəaliyyəti», 
«rəhbər», «direktor» kimi terminləri əvəz edərək lüğətə geniş daxil olmuşdur. “Menecment" 
termini "idarəetmə" termininin xüsusi halı olmaqla təşkilat səviyyəsində (məsələn: firma, 
müəssisə) tətbiq olunur. 

Menecment ayrı-ayrı sahələr (istehsal menecmenti, maliyyə menecmenti, bank 
menecementi, innovasiya menecementi, kadr menecmenti (insan resurslarının idarə edilməsi) 
üzrə səmərəli idarəetməni öyrədir. 

050408 – “Menecment” ixtisasında təhsil alan gələcək menecerlər statistika, 
ekonometrika, menecment, marketinq, biznesin əsasları, insan resurslarının idarə edilməsi, 
strateji menecment, innovasiya menecment, layihələrin idarə edilməsini öyrənirlər.  

 

Yiyələnəcək bacarıqlar 

050408 – “Menecment” ixtisasına yiyələnməklə tələbələr aşağıdakı bacarıqlara 
yiyələnəcəklər: 

- menecment və təşkilatla bağlı baza biliklərə yiyələnmək, ixtisas üzrə məlumatları analitik 
və sistematik şəkildə təhlil edə bilmək; 

- menecmentdəki və təşkilatdakı mövcud problemləri qavrama və həlli yollarını təklif 
etmək; 

- biznesin idarə edilməsi üzrə müvafiq fəaliyyət və metodları təklif etmək və planlaşdırmaq, 
onların qısa və uzunmüddətli nəticələrini təhlil etmək; 

- təşkilatın məqsədlərinin, missiyasının, vizyonunun müəyyən edilməsində iştirak etmək, 
təşkilatın gələcəyinə dair proqnoz vermək və strateji qərərarların alınması üçün baza 
məlumatları hazırlamaq; 

- təşkilati məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün təşkilati strukturu optimal formada dizayn 
etmək; 

- kollektivdə öz həmkarları ilə birgə işləməyi, optimal qərarlar qəbul etməyi və qruplara 
rəhbərliyi bacarmaq, idarəetmə metodlarına yiyələnmək və onları tətbiq etmək; 

- idarəetmə formasından asılı olmayaraq istehsal və qeyri-istehsal sferasında fəaliyyət 
göstərən təşkilatlarda keyfiyyəti idarəetmə sisteminin qurulması işində iştirak etmək və s. 

 

Mümkün iş yerləri 

050408 – “Menecment” ixtisası üzrə məzunlar həm özəl, həm dövlət sektorunda 
idarəetmə, insan resurslarının idarə edilməsi, istehsalın idarə edilməsi, eyni zamanda menecer, 
strateji idarəetmə mütəxəssisi, layihələrin idarə edilməsi üzrə mütəxəssis, CEO (Chief Executive 
Officer – Baş icraçı direktor) vəzifələrində işləyə bilərlər Bundan əlavə məzunlar özlərini turizm 
sahəsində, otel və restoran biznesində, satış sahəsində (“satış meneceri”) sınaya bilərlər.  

 

Təhsilin davam etdirilməsi 

“050408 – Menecment” ixtisası üzrə Təhsil Proqramının məzunları təhsillərini “iqtisadiyyat 
və idarəetmə” ixtisasları qrupuna daxil olan bütün Magistr proqramlarında davam etdirə bilərlər. 
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