
 
 
050810 “Turizm işinin təşkili” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə) 
İxtisasın təsviri 
 
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 işinin təşkili” ixtisasının əsas məqsədi turizm sənayesi üçün müştəri 
xidmətləri, satış və idarəetmə mövzularında müasir dövrün tələblərinə uyğun nəzəri və 
praktiki biliklərə malik, həmçinin özündə qlobal turizm sənayesində baş verən 
dəyişiklikləri düzgün təhlil etmə və uyğunlaşma bacarıqlarını cəmləşdirən kadrların 
hazırlanmasıdır. İxtisas məzunları beynəlxalq turizm bazarında mövcud və potensial 
meylləri müqayisə etməklə, turizm menecmenti və turizm destinasiyasının idarə 
edilmməsi sahəsində qazanılmış bilikləri, bacarıqları turizmin müxtəlif fəaliyyət 
sahələrinə tətbiq etməyi və turizm məhsulunun qiymətini müəyyən etməyi 
bacarmalıdırlar. Bu ixtisas üzrə məzun olmuş şəxslər tur operatorlar, tur menecerlər, 
turizm tədqiqatçıları adlanırlar.   “Turizm işinin təşkili” ixtisasının məzunları ölkəmizdə və 
xaricdə fəaliyyət göstərən mehmanxana şəbəkələrində, turizm şirkətlərində, beynəlxalq 
turizm təşkilatlarında, Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi və s. kimi uyğun 
təyinatlı dövlət qurumlarında çalışa bilərlər. Eyni zamanda turizm və xidmət sahələri 
üzrə layihə, istehsalat-texnoloji və təşkilati-inzibatçıllq istiqamətlərində istənilən uyğun 
peşədə işləyə, 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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