БА ДИЌЌАТИ ДОВТАЛАБОНИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ!
ДОНИШКАДАИ ИЌТИСОД ВА САВДОИ ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ
ТИЉОРАТИ ТОЉИКИСТОН ДАР ШАЊРИ ХУЉАНД (ДИС ДДТТ)
ќабули донишљўёнро тариќи Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Тољикистон эълон менамояд.

Њадафи асосии Донишкада амалї намудани дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї–Пешвои
миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон оид ба тайёр намудани мутахассисони дар бозори
мењнат раќобатпазир мебошад. Бо ин маќсад дар Донишкада тайёр намудани мутахассисон дар асоси
њаматарафа омўзонидани а) донишњои касбии иќтисодиву њуќуќї; б) сатњи баланди муошират дар фаъолияти
мењнатї; в) технологияњои инноватсионии муосир; г) на кам аз 3–4 забонњои хориљї ба роњ монда шудааст.
Муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон дар
шањри Њуљанд» (ДИС ДДТТ) тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №59 аз 12 феврали соли 2010
таъсис дода шуда, соњиби иљозатнома оид ба њуќуќи пешбурди фаъолияти таълимї (АУ № 0002417 аз 2-юми ноябри
соли 2017), шањодатнома дар бораи аккредитатсияи давлатии (ИА 0000797 аз 07-уми июни соли 2016) Вазорати
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон гардидааст.
Дар ДИС ДДТТ 234 нафар омўзгорон, аз љумла 11 нафар докторњои илм ва профессорон, зиёда аз 80 нафар
номзадњои илм ва дотсентњо, 6 нафар магистрњои илм фаъолияти таълимї, методї, илмї ва тарбиявї мебаранд.
Зиёда аз 20 нафар олимону омўзгорон дар гурўњњои тањсил бо забони англисї машѓулиятњоро аз ҳамаи фанҳо
(иқтисодӣ, риёзӣ, ҳуқуқӣ, ҷомеашиносӣ ва ғайра) бо забони англисї мегузаронанд. Аз љумла, дар ин гурўњњо устодон
аз ИМА Теренс Дрю, Ванесса Беари, Ребека Виллер, Шерон Сатурнс ва Марсел Минутоло, аз Љумњурии Мардумии
Чин Ян Сяоюй дарс додаанд.
Намояндагони ташкилотњои бонуфузи байналхалќї ва устодони донишгоњњои хориљї таассуроти худро оиди
ташриф ба донишкада чунин баён намудаанд...
– Суњбат бо донишљўёни донишкада хеле њам шавќовар баргузор шуд, зеро ки онњо дар раванди лексия сатњи
баланди дониш ва забондонии худро нишон доданд. Бо донишљўёни ихтисоси иќтисодиёти љањонї, молия ва ќарз дар
фаъолияти иќтисодии берунї оид ба мавзўи «Наќши нињодњои байналхалќии молиявї дар њалли муаммоњои иќтисодии
Тољикистон» лексия гузаронидам. Аз он ќаноатманд гаштам, ки донишљўён ба суолњои гузошташуда озодона бо
забони англисї фикру аќидањои худро иброз намуданд.
Хонума Патрисиа Виверс-Картер – намояндаи доимии Бонки љањонї дар Љумњурии Тољикистон
– Њадафи асосии сафари мо, пеш аз њама, шиносої бо вазъи таълиму тарбия дар Донишкадаи иќтисод ва савдои ДДТТ
мебошад ва воќеан ман аз сатњи баланди донишандўзї, фаро гирифтани ихтисосњои иќтисодї ва забондонии
донишљўён розиву мамнун гаштам. Оянда ният дорем, муддати як-ду моњ ҳам устодон ва ҳам донишљўёни мо дар
доираи барномаи ФУЛБРАЙТ ба Донишкадаи иќтисод ва савдо биёянд ва дар навбати худ устодону донишљўён аз
шањри Хуљанд ба ИМА ташриф оварда, мањорат ва дониши худро сайќал дода, таљрибаомўзї намоянд.
Доктор Марсел Минутоло, устоди Донишгоњи Роберт Моррис (ИМА)
Дар фењристи макотиби тањсилоти олии љумњурї, ки Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон муќаррар кардааст, Донишкада бо рамзи 211 ва навиштаљоти ДИС ДДТТ сабт шудааст.
Қабули донишҷӯён барои таҳсил дар ДИС ДДТТ аз рӯи кластерҳо ва ихтисосҳои зерин амалӣ мешавад:
Забони
Забони таҳсил
Шакли таҳсил
Рамзи
таҳсил дар
№
дар шуъбаи
Номгӯи ихтисос
шуъбаи
ихтисос
рўзона фосилавї
рӯзона
фосилавї
Аз рӯи кластери 2 – ихтисосҳои иқтисодӣ ва географӣ
тоҷикӣ,
тоҷикӣ ва
1 125010407 Молия ва қарз дар фаъолияти иқтисоди беруна
+
+
англисӣ ва русӣ
русӣ
2
1250103
+
+
англисӣ ва русӣ
русӣ
Иқтисодиёти ҷаҳонӣ
3 12501081204 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит
+
+
тоҷикӣ ва русӣ тоҷикӣ ва русӣ
4 125010718 Иқтисодиёт ва идоракунї дар корхона
+
+
тоҷикӣ ва русӣ
тоҷикӣ
5 125010403 Андоз ва андозбандӣ
+
+
тоҷикӣ ва русӣ
тоҷикӣ
6 125010402 Кори бонкӣ
+
+
тоҷикӣ ва русӣ
тоҷикӣ
7
1960101
Хадамоти гумрукї
+
+
тоҷикӣ ва русӣ
тоҷикӣ
8
1260202
Менеҷмент
+
+
тоҷикӣ ва русӣ
тоҷикӣ
9
1250112
Информатикаи иқтисодӣ
+
+
тоҷикӣ
тоҷикӣ
10 140010202 Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)
+
тоҷикӣ
11 127010116 Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (саноати сабук)
+
тоҷикӣ
12
1260203
Маркетинг
+
тоҷикӣ
13
1250109
Молшиносӣ ва муоинаи мол
+
+
тоҷикӣ
тоҷикӣ
14 125011004 Тиҷорат дар бозори берунӣ
+
+
тоҷикӣ
тоҷикӣ
15
1260101
+
+
тоҷикӣ
тоҷикӣ
Идораи давлатї
Аудит ва ревизия
+
тоҷикӣ
16
1250111
+
17
1260201
Бизнес-маъмуриятчигї
англисї
Аз рӯи кластери 4 – ихтисосҳои ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ
1
1240103
Ҳуқуқи иқтисодӣ
+
+
тоҷикӣ ва русӣ
тоҷикӣ
2 124010104 Ҳуқуқи байналмилалии тиҷоратӣ
+
русӣ
3 124010302 Танзими њуќуќии молия ва ќарз
+
тоҷикӣ
-

– Ман баъди тарѓибу ташвиќ ва шиносоии комил дар бораи ДИС ДДТТ тасмим гирифтам,
ки дар Маркази миллии тестї ин донишкадаро интихоб намоям. Интихоби ман иштибоњ набуд,
балки боиси сарфарозию сарбаландї гардид, ки дар чунин як донишкадаи хеле бонуфуз сазовори номи
донишљў гардидам. Бо ин донишкада ва ихтисосњое, ки ин љо омода мекунанд, тавассути вараќањои
рекламавї шинос гаштам ва як гурўњи устодону донишљўён ба мактаби мо низ ташриф оварда, дар
бораи шарту шароит ва ихтисосњои донишкада маълумоти муфассал пешнињод намуданд. Баъди
маслињату машварат бо падару модар, устодон ва дўстон тасмим гирифтам, ки бояд дар ин
донишкада тањсил намуда, соњиби ихтисос ва маълумоти олии касбї гардам. Мехостам, ба
ихтисоси њуќуќи байналмилалии тиљоратї дохил шавам ва имрўз шоду масрурам, ки ба маќсади хеш
расидам ва бањри он талош менамоям, ки бо бањои аъло тањсил намуда,
Абдуллоева Фарангис,
донишљўи курси 1-уми
сазовори бовари падару модар, устодон ва дўстони хеш гардам.
ихтисоси њуќуќи
– Дар бораи рейтинг ва маќоми донишгоњњои кишвар пайваста
байналмилалии тиљоратї
маќолањо мехондам ва баъди он ки фањмидам, ДИС ДДТТ бењтарин
мутахассисонро ба бозори мењнат омода менамояд ва барои забономўзии донишљўён њамаи
шароит омодааст, бо азму иродаи ќавї ин донишкадаро интихоб намудам. Хушбахтам, ки
сазовори номи донишљў гаштам ва ифтихор аз он менамоям, ки аз рўи ихтисоси иќтисодиёти
љањонї бо забони англисї тањсил намуда истодаам. Сатњи баланди забономўзї дар донишкада ба
ман имкон дод, ки соли 2017 дастаи ENACTUS-и донишкадаро дар шањри Лондони Англия
муаррифї намоям. Донишљўён дарсњоро бо истифода аз тахтањои электронї ва компютерњои
ба Интернет васлгашта, видео-телекоммуникатсия, асбобњои шунавої ва дигар васоити
Норматов Искандар
таълим меомўзанд. Албатта, ин њолат ва шароити хуби донишандўзї њар як донишљўро водор донишљўи курси 3-юми ихтисоси
иќтисодиёти љањонї
менамояд, ки дар интихоби донишкада ба иштибоњ роњ надода, мањз ДИС ДДТТ-ро интихоб
намояд.

ДИС ДДТТ солњои охир ба як ќатор дастовардњои намоён ноил гардида, ба Шумо
довталабони гиромї, имконият ва кафолатњои зеринро пешнињод менамояд:
1. Донишкада ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї пурра шомил гашта, тањсил бо низоми кредитї ба роњ монда шудааст.
2. Имрўз донишкада ба гурўњњои забони тањсилашон англисї диќќати аввалиндараља дода, таълими њамаи фанњоро пурра бо
забони англисї ба роњ мондааст ва мунтазам олимону профессорон аз давлатњои Аврупо ва ИМА ба ин гурўњњо даъват мешаванд.
3. Пояи моддию техникї дар сатњи баланд ќарор дошта, таълим дар синфхонањои муљањњаз бо тахтањои электронии
интерактивї, толорњои лексионї, утоќњои лингафонї, лабораторияњо амалї мешавад. Айни замон дар донишкада зиёда
аз 550 компютерњои замонавї ба шабакаи баландсуръати Интернет пайваст карда шудаанд. Барои донишандўзї,
донишљўён аз китобхонањои муќаррарї ва электронї бо хазинаи 150 њазор адад китоб, синфхонаи Интернет бо 50
компютери замонавї ва дигар имкониятњо васеъ истифода хоњанд бурд.
4. Дар ДИС ДДТТ њар як донишљўй имкон дорад 3-4 забони хориљиро дар сатњи баланд азхуд намояд. Бо ин маќсад
дар донишкада “Маркази инноватсионии омўзиши забонњои хориљї” бо омўзиши забонњои англисї, русї, олмонї,
арабї ва њамзамон барои омўзиши забони хитої “Маркази забон ва фарњанги Хитої” ташкил карда шудаанд.
5. Дар Маркази омўзиши соњибкорон пайваста курсњо оид ба азхудкунї ва тартиб додани бизнес-наќшањо, 1С муњосибот,
технологияњои муосири компютерї ва кор бо њукумати электронї, андозбандї, нархгузорї ва омўзиши малакањои пешхизмат
ташкил карда мешаванд. Инчунин, дар донишкада паркњои технологии таълимии «Дўхтани либосњои замонавї» бо
омўзонидани курсњои буррандагию дўзандагї, «Гиёњњои дорувории вилояти Суѓд» ва «Молия ва соњибкорї» амал мекунанд.
6. Донишкада узви барномањои байналмилалии ERASMUS MUNDUS, FULBRIGHT ва TARGET II буда, бо зиёда аз 60
донишгоњњои Аврупо, ИМА, Осиё ва ИДМ созишномањои њамкорї дорад. Донишљўён ва магистрњо тибќи ин барномањо
имконияти давом додани тањсил ва таљрибаомўзиро дар кишварњои хориљї (Олмон, Италия, Испания, Венгрия, Амрико) доранд.
7. Иштирок дар мусобиќањои байналмилалии донишљўён дар соњибкории озод – ENACTUS. Солҳои охир дастаи
ENACTUS-и Донишкада дар мусобиќањои байналмилалї дар ш. Куало–Лумпури Малайзия (с. 2011), ш. Кангуни
Мексика, Созмони Милали Муттањид (ИМА, с. 2013), ш. Пекини Хитой (с. 2014), ш. Торонтои Канада (с. 2016) ширкат
варзида, Парчами љумњурии азизамонро борњо баланд афрохтааст. Соли 2017 бошад дастаи ENACTUS – и Донишкада
дар байни 5 дастаи мактабњои олии љумњурї сазовори маќоми аввал гардида, барои иштирок дар Љоми љањон ба шањри
Лондони Англия сафар намуд.
8. ДИС ДДТТ барои дар сатњи баланд нигоњ доштани сифати таълим ва дониши донишљўён сол то сол иштироки
онњоро дар озмунњои љумњуриявї ва олимпиадањо таъмин менамояд. Донишкада таи се соли охир дар озмуни
љумњуриявии «Донишљў ва прогресси илмї-техникї» байни мактабњои олии љумњурї дар се љои аввал ќарор дорад.
Донишљўён дар Олимпиада барои дарёфти Љоми Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва дар Олимпиадаи аз
тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ташкилнамуда иштирок карда, њамасола сазовори маќомњои
ифтихорї мегарданд. Њангоми ѓолибият дар олимпиадањо донишљўён имконияти аз пардохти маблаѓи тањсил озод
шуданро доранд.
9. Њамасола донишљўёни донишкада барои тањсили хубу аъло сазовори идрорпулињои Раиси вилояти Суѓд, Раиси Иттифоќи
Тољикматлубот, Раисони шањру ноњияњо, директори донишкада, грантњои берунї ва дохилии кишвар мегарданд. Соли равон
13 нафар донишљў ва 6 нафар магистрону аспирантон ба гирифтани идрорпулии Раиси вилояти Суѓд мушарраф гаштанд.
10. Дар майдончаи варзиши замонавї бозињои волейбол, мини-футбол, баскетбол, теннис ва дигар намудњои варзиш
байни донишљўён пайваста баргузор мегарданд. Барои устодону донишљўён толори варзиши замонавии “Фитнес” ба
истифода дода, дар он 14 тренажер, 4 тенниси рўи миз ва дигар таљњизоти варзишї гузошта шудаанд.
11. Барои довталабон дар донишкада курсњои тайёрї бо љалби устодони пуртаљриба амал мекунад. Њамчунин,
донишкада барои бо љои кор таъмин намудани хатмкунандагон аз њама гуна имкониятњои мављуда истифода бурда,
баъд аз хатм онњо дар асоси шартномањои тарафайн ва иштирок дар озмунњо бо љои кор таъмин мешаванд.
12. Биноњои таълимии донишкада (њамаи синфхонањо ва утоќњои корию ёрирасон) дар даври сармо ба тариќи
марказонидашуда то њарорати муќаррарї гарм карда мешаванд.

Барои машварат ба суроѓаи донишкада: ш. Хуљанд, хиёбони Исмоили Сомонї, 169. Тел: (83422) 6-03-21, 4-08-63,
факс (992 3422) 4-33-15, сомонањои: www.iet.tj E-mail: info@iet.tj мурољиат намоед.
Марњамат ба Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон!

