
050409 “Mühasibat” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə); 
 
İxtisasın təsviri 

 “Mühasibat” ixtisası müəssisənin gələcək fəaliyyətini müəyyən edən əsas 
sahələrdən biridir. Müəssisənin maliyyə vəziyyətini müəyyənləşdirərkən və gələcək 
fəaliyyəti barədə qərar verərkən mühasiblər və auditorların verdiyi məlumatlar əsas 
götürülür. “Mühasibat” ixtisasının əsas məqsədi tələbələrə şirkətlərdə maliyyə 
menecmenti işinin təhlili, mənfəətin planlaşdırılması və ona nəzarət edilməsi, nəğd 
pulların idarə edilməsi və s. yönümdə bilik və bacarıqları qazandırmaqdır.  

Yiyələnəcək bacarıqlar 

Baza riyazi bilikləri olan, diqqətli, analitik düçüncəyə sahib olan abituriyentlər 
mühasibat ixtisasına yiyələnə bilərlər.  

“Mühasibat” ixtisasını bitirən məzunlar  müəssisələrdə mühasibat uçotunun təşkili, 
illik hesabatların hazırlanması, daxili nəzarət və audit sisteminin yaradılmasını 
bacarmalıdır.  Mühasibat ixtisasının peşə fəaliyyəti sahələri - dövlət və qeyri-dövlət 
müəssisələrində maliyyə, vergi, əmlakın idarə edilməsi, sosial-müdafiə sahəsi, audit 
firmaları, hesablama palatası, bank, sığorta, qiymətli kağızlar sahəsi və s. hesab edilir.  
Həmçinin konsaltinq, maliyyə menecmenti  və transmilli şirkətlərdə peşəkar 
mühasibatlıqdır. 

MDU - da 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 
 
050409 “Mühasibat” 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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