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“Döwlet dolandyrylyşy”
1. Maksatnamanyň ady: “Döwlet dolandyryşy” atly magistrlik derejesiniň okuw
maksatnamasy (Master of Public Administration)
2. Okuwyň möhleti: 2 ýyl
3. Hasaplaryň sany (ECTS):120
4. Maksatnamanyň beýany:
Maksatnama döwlet dolandyryşyna degişli giňişleýin we çuňňur bilim almagy
niýet edinýän döwlet gullukçylary üçin niýetlenendir. Maksatnama döwlet
dolandyryşyna degişli doly we zerur bolan guramaçylyk endiklerini, hem-de
başarnygyny özleşdirmek üçin esas berýär.
Magistrlik maksatnamasynyň umumy häsiýetnamasy
1. Magistrlik maksatnamasynyň esasy maksady: döwlet gullugy, ýerine
ýetiriji häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary üçin ýokary derejeli,
başarjaň, bäsleşige ukyply, guramaçylyk medeniýetli, milli durmuş taýdanykdysady ösüş meýilnamalaryny işläp taýýarlamakda we amala aşyrmakda zerur
bolan endikleri we başarnyklary bar bolan, döwlet dolandyryşyna degişli düýpli
bilimlere eýe bolan döwlet we jemgyýetçilik edaralary üçin talap edilýän
ýolbaşçylary, menejerleri we hünärmenleri taýýarlamak bolup durýar.
2. Magistrlere bildirilýän talaplar: Magistr dolandyryş işinde edarany
guramaçylykly dolandyryp, innowasion we ylmy tejribeleri önümçilige ornaşdyryp,
degişli kanunlary ýokary derejede bilýän, giň gözýetimli we düşünjeli, ýolbaşçylyk
we hünärmenlik ussatlygy bolan adam bolmaly. Şeýle-de ol maksada we serişdelere
laýyklykda edaranyň işini meýilleşdirip, gurnap we gözegçilik edip, işgärleri,
kollektiwi dolandyryp we höweslendirip bilýän, döredijilik we kabul edijilik işinde
başarjaň; işde döreýän meseleri seljerip, netijeli çözgütleri kabul edip,
Türkmenistana we onuň halkyna, Prezidentine wepalylyk ruhunda terbiýelenen
şahsyýet bolmalydyr.
3. Magistr şu aşakdakylary bilmelidir:
− Döwlet dolandyryşy boýunça Türkmenistanyň kanunçylygyny;
− Döwletiň merkezi we ýerli edaralarynyň dolandyryşynyň esaslaryny;
− Edara ýolbaşçylyk etmek başarnyklaryna eýe bolmagy;
− Umumy döwlet syýasatyny amala aşyrmaga degişli ylmy we innowasion
dolandyryş çemeleşmelerini ulanyp bilmegi;

− Döwlet edarasynyň tabynlygyndaky gurluş bölümlerine guramaçylyk we usul
taýdan ýolbaşçylyk etmegi;
− Döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlamak we amala aşyrmak boýunça täze
tehnologiýalary (tilsimleri) ulanmagy;
− Döwlet dolandyryşynyň ýagdaýyna gözegçiligi (monitoringi) we döwlet
maksatnamalarynyň netijeliligine baha bermegi amala aşyrmagy
başarmalydyr.
Magistriň zähmet çekip biljek iş ýerleri:
“Döwlet dolandyryşy” boýunça magistrlik derejeli syýasy, ylmy we
guramaçylyk hünär taýýarlykly, häzirki zaman ösen tehnologiýalardan baş çykaryp,
döwlet häkimiýeti, ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş
edaralarynyň hem-de jemgyýetçilik we döwlete degişli bolmadyk edaralaryň
ýolbaşçy we hünärmen wezipelerinde, ylym-bilim edaralarynda ylmy ýa-da bilim
işgäri hökmünde bildirilýän hünär talaplaryna laýyklykda zähmet çekip bilýän
(direktor, menejer, hünärmen, guramaçy, maslahatçy, edaranyň wekili, ýolbaşçynyň
kömekçisi we ş.m.) Türkmenistanyň raýaty bolmalydyr.
Magistraturada okatmagyň usullary:
Magistrlik maksatnamasy okatmagyň dürli innowasion görnüşlerini we
usullaryny ulanmagy göz öňünde tutýar (çykyşlary/prezentasiýalary; ara alyp
maslahatlaşmalary; ýagdaýa görä ýumuşlary çözmekde gürrüňdeşlik; taslamany ýada ylmy işi goramak; keýsleri we ýagdaýa görä ýumuşlary çözmek; döwlet
maksatnamalarynyň mazmunyny seljermek; gürrüňdeşlik; tanyşdyryş; taslama işi;
seljeriş ýazgysy; ýagdaýlaryň görnüşini görkezmek, breýnstorming, toparlaýyn iş,
esse ýazmak we ş.m.).
Wagtyň köpüsi şu aşakdaky nazary we tejribe okuwlaryna sarp ediler:
• indiwidual tejribe ýumuşlary, döwlet edaralaryndan gelen bilermenleriň
gatnaşmagynda toparlaýyn ýumuşlar;
• tejribede duş gelýän ýagdaýlary derňemek, çözmek, ara alyp
maslahatlaşmak;
• işjeň okadyş usullaryny ulanmak bilen döwlet we ýerli edaralarynyň işinde
duş gelýän anyk ýagdaýlary çözmek arkaly okuwyň tejribä gönükdirilenligi.
Magistraturada önümçilik tejribesi we ylmy-barlag işi:
• okaýan ugry bilen baglanyşykly önümçilik tejribesiniň geçilmegi (döwlet we
ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň guramaçylykly dolandyrylmagy bilen bagly
ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi we ýerli edaralarynda önümçilik tejribäni
geçmek);
• magistrlik derejesini almak üçin saýlanylyp alnan tema boýunça özbaşdak
ylmy-barlag işiniň taýýarlanylmagy.

