
 
 
 
050809-Turizm bələdçiliyi (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə) 
 

Turizm müasir dövrümüzün ən populyar, prestijli və gəlirli biznes sahələrindən 
biridir. Ölkəmiz unikal və turizm üçün böyük potensiala malikdir. Xüsusilə işğaldan azad 
olunmuş ərazilərimiz gələcəkdə ölkəmizdə turizmin inkişafında əhəmiyyətli rol 
oynayacaqdır. Bu səbəbdən səriştəli, savadlı turizm mütəxəssislərinə ehtiyac vardır. 
Turizm sahibkarlığı, turizm biznesi yeni texnoloji biliklərə, xarici turistlərlə işləmək üçün 
müxtəlif dillərdə ünsiyyət qurmaq bacarıqlarına malik mütəxəssislər tələb edir. 

 “Turizm bələdçiliyi” ixtisası turizm məhsullarının və obyektlərinin tanıdılması eyni 
zamanda milli-mədəni irsin, etnik dəyərlərin mühafizəsi və tanıdılması məqsədi daşıyır. 
İxtisas məzunları bələdçilik edəcəkləri destinasiyanın əsas xüsusiyyətlərini bilməli, 
olduqları coğrafiyanın ekoloji, tarixi turizm obyektlərini tanımalı,eyni zamanda turistlərlə 
şifahi kommunikasiya məqsədi ilə bir neçə dildə sərbəst danışmalı, həmçinin turistlərin 
istəyinə uyğun yerləşdirmə müəssisələrinə bələd olmalıdır.  Bu ixtisası bitirən məzunlar 
turizm bələdçiləri adlanırlar. 

“Turizm bələdçiliyi” iixtisasını bitirən məzunlar turizm şirkətlərində, regional 
mərkəzlər hesab olunan Destinasiya Menecmenti Təşkilatlarında, Turizm İnformasiya 
Mərkəzlərində çalışa, müstəqil  turizm sahibkarlığı və müxtəlif turizm biznesi ilə məşğul 
ola 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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