
Шaњодатномањои 
аккредитатсияи 
байналмилалї



   Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати 
Тољикистон дар ислоњоти ќонунгузорї «маркази 
зењнї» гардида, дар соњањои соњибкорї, фаъо-
лияти тиљоратї ва њуќуќи байналхалќї мутахас-
сис тайёр мекунад.

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН

ДОНИШГОЊИ МО 
ОЯНДАИ ДУРАХШОНИ ШУМО!

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати 
Тољикистон самараи неки даврони Истиќлолият буда, 
мењвари кору пайкори њайати устодону профессо-
ронро татбиќи сиёсати маънавибунёди Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
соњаи маориф, тарбияи насли созанда, баланд бар-
доштани сифати таълиму тарбия ташкил медињад. 

Донишгоњ 5 августи соли 1993 таъсис ёфта, тўли 
фаъолияташ ба яке аз муассисањои бонуфузи илмї 
ва таълимии кишвар табдил ёфт. Имрўз дар сох-
тори донишгоњ  6 факултет бо 39 ихтисос, 3 бинои 
таълимї,  11 лабораторияњои таълимї, толорҳои 
барҳаво, китобхонаи илмї ва электронї, марказњои 
компютерї ва тестї, Марказњои омўзиши Аврупо ва 
забонњо, Парки технологї, Маҷмааи варзишӣ, хобгоњи 
замонавї ба хизмати донишҷўён вогузор шуда, барои 
идомаи таҳсил дар донишгоҳҳои бонуфузи хориљї, 
кор бо барномањои байналхалќї, таљрибаомўзї дар 
коргоњу муассисањои пешќадам шароити мусоид 
фароњам оварда шудааст. Табодули донишљўён ба 
донишгоҳҳои ҷумҳуриҳои Ќазоќистон, Русия, Белару-
сия Ӯзбекистон ва донишгоњњои кишварњои Аврупо ва 
Амрико доимї ба роњ монда шудааст. 

НОМГЎИ ИХТИСОСЊОХатмкардагони донишгоҳ дар соҳаҳои мухтали-
фи хоҷагии халқи мамлакат ва берун аз он - вазорату 
кумитањои давлатї, ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту созмонҳои 
байналхалқӣ, сохторҳои молиявӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ 
ва тиљоратї фаъолият бурда метавонанд.

Алҳол, дар донишгоҳ  7507 нафар донишҷў аз тамо-
ми манотиқи кишвар ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. 
Ҳамчунин,  270 нафар донишҷўён аз давлатҳои хориҷи 
дуру наздик – Русия, Туркманистон, Ўзбекистон ва 
Афѓонистон таҳсил мекунанд. Ба раванди таълиму тар-
бияи муҳассилин устодони варзидаи соҳаҳои мухталиф 
ҷалб гардида, аз 368  нафари ҳайати умумии омўзгорони 
донишгоҳ 158 нафарро устодони дорои унвон ва 
дараҷаҳои илмидошта ташкил медиҳанд. Ҳамзамон, 
олимону устодон аз хориҷи кишвар барои гузаронидани 
машѓулиятњои таълимӣ ҷалб карда мешаванд. 

Донишгоҳ бо 65 муаасисаҳои илмию таълимии 
хориҷӣ шартномаи ҳамкорӣ дошта, аъзои Донишгоҳи Со-
змони ҳамкории Шанхай ва Лигаи донишгоҳии Созмони 
ањдномаи амнияти дастљамъї мебошад. Ё-+

Ихтисосҳои муносибатҳои байналхалқӣ, ҳуқуқшиносӣ, 
молия ва қарз дорои Шаҳодатномаи аккредитатсияи 
байналмилалӣ буда,  донишгоҳ дар қатори даҳгонаи 
беҳтарин муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат пази-
руфта шудааст.

ФАКУЛТЕТЊОИ ДОНИШГОЊ 
Њуқуқшиносӣ 
Бизнес ва идоракунӣ 
Молия
Инноватсия ва телекоммуникатсия 
Сиёсатшиносӣ ва муносибатњои байналхалқӣ 
Баҳисобгирӣ ва андоз

Пас аз хатми донишгоњ хатмкунандагони болаёќат 
метавонанд тањсили худро дар магистратура, докторан-
тура (PhD) ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимӣ (таҳсилоти дуюми олӣ) идома дињанд. Дар наз-
ди донишгоњ Шўрои диссертатсионии њимояи рисолањои 
номзадї ва докторї аз рўи ихтисоси иќтисодиёти 
минтаќа амал мекунад.

Агар хоҳед, ки дар зеботарин таълимгоҳи олии 
инноватсионӣ таҳсил дошта бошед, якчанд забони 
хориҷиро барои рушди муносибатҳои байналмилалӣ 
омӯзед ва мутобиқ ба фазои таҳсилоти ҷаҳонӣ таълим 
гиред, пас Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 
Тоҷикистонро интихоб намоед! 

Орзуҳои шумо дар донишгоҳи 
мо амалӣ мегарданд!


