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 ВА СИЁСАТИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар ислоҳоти 

қонунгузорӣ «маркази зеҳнӣ» гардида, дар соҳаҳои соҳибкорӣ, фаъолияти тиҷоратӣ ва 

ҳуқуқи байналхалқӣ мутахассис тайёр мекунад. 

Эмомалӣ Раҳмон 

 

ДОНИШГОҲИ МО ОЯНДАИ ДУРАХШОНИ ШУМО! 

 

   Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон самараи неки даврони 

Истиқлолият буда, меҳвари кору пайкори ҳайати устодону профессоронро татбиқи 

сиёсати маънавибунёди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи маориф, тарбияи насли 

созанда, баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ташкил медиҳад.  

Донишгоҳ 5 августи соли 1993 таъсис ёфта, тўли фаъолияташ ба яке аз муассисаҳои 

бонуфузи илмӣ ва таълимии кишвар табдил ёфт. Имрўз дар сохтори донишгоҳ  6 факултет 

бо 39 ихтисос, 3 бинои таълимӣ,  11 лабораторияҳои таълимӣ, толорҳои барҳаво, 

китобхонаи илмӣ ва электронӣ, марказҳои компютерӣ ва тестӣ, Марказҳои омўзиши 

Аврупо ва забонҳо, Парки технологӣ, Маҷмааи варзишӣ, хобгоҳи замонавӣ ба хизмати 

донишҷўён вогузор шуда, барои идомаи таҳсил дар донишгоҳҳои бонуфузи хориҷӣ, кор 

бо барномаҳои байналхалқӣ, таҷрибаомўзӣ дар коргоҳу муассисаҳои пешқадам шароити 

мусоид фароҳам оварда шудааст. Табодули донишҷўён ба донишгоҳҳои ҷумҳуриҳои 

Қазоқистон, Русия, Беларусия Ӯзбекистон ва донишгоҳҳои кишварҳои Аврупо ва Амрико 

доимӣ ба роҳ монда шудааст.  

Хатмкардагони донишгоҳ дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат ва берун 

аз он - вазорату кумитаҳои давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту созмонҳои байналхалқӣ, 

сохторҳои молиявӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ фаъолият бурда метавонанд. 

Алҳол, дар донишгоҳ  7507 нафар донишҷў аз тамоми 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 тарбияи 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 машѓулиятҳои таълимӣ ҷалб карда мешаванд.  

Донишгоҳ бо 65 муаасисаҳои илмию таълимии хориҷӣ шартномаи м  

ҳамкорӣ дошта, аъзои Донишгоҳи Созмони ҳамкории Шанхай ва Лигаи донишгоҳии 

Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ мебошад.  

 

Ихтисосҳои муносибатҳои байналхалқӣ, ҳуқуқшиносӣ, молия ва қарз дорои 

Шаҳодатномаи аккредитатсияи байналмилалӣ буда,  донишгоҳ дар қатори даҳгонаи 

беҳтарин муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат пазируфта шудааст. 

 



ФАКУЛТЕТҲОИ ДОНИШГОҲ  

Ҳуқуқшиносӣ  

Бизнес ва идоракунӣ  

Молия 

Инноватсия ва телекоммуникатсия  

Сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ  

          Баҳисобгирӣ ва андоз 

Таҳсили ихтисосҳои молия ва қарз, муносибатҳои байналмилалӣ, иқтисодиёти  

ҷаҳонӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда 

шудааст. 

Пас аз хатми донишгоҳ хатмкунандагони болаёқат метавонанд таҳсили худро дар 

магистратура, докторантура (PhD) ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ 

(таҳсилоти дуюми олӣ) идома диҳанд. Дар назди донишгоҳ Шўрои диссертатсионии 

ҳимояи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ аз рўи ихтисоси иқтисодиёти минтақа 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! 
 


