Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy
Magistrlik maksatnamasynyň
KÄR HÄSIÝETNAMASY
Ugur: 39.00.00 HUKUK ÖWRENIŞ
Taýýarlygyň ugry: 39.03.041
“Konstitusiýa hukugy”
1. “Hukuk öwreniş” atly magistrlik derejesiniň okuw maksatnamasy
2. Okuwyň möhleti: 1,5 ýyl
3. Hasaplaryň sany (ECTS): 90
4. Maksatnamanyň beýany:
Maksatnama giňişleýin, çuňňur hukuk bilimini almagy niýet edinýän, döwlet
edaralarynyň we döwlete degişli bolmadyk edaralaryň ýokary hünär bilimli
hünärmenleri we bakalawr derejeli raýatlar üçin niýetlenendir.
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, hukuk medeniýetli we hukuk düşünjeli, hukuk
döredijilik, hukuk kabul edijilik çygrynda hem-de bilermen-maslahatçy işinde
düýpli bilimlere eýe bolan döwlet we jemgyýetçilik edaralary üçin talap edilýän
ýolbaşçylary we hünärmenleri taýýarlamak bolup durýar.
2. Magistrlere bildirilýän talaplar:
Magistrlik maksatnamasy hakykat ýüzünde özleşdirilende, hukuk gullugynda,
döwlet häkimiýet edaralarynda we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynda hem-de
hususy kärhanalarda we hojalyk jemgyýetlerinde ýokary hünär bilimine eýe bolan
hünärmenleri taýýarlamaga mümkinçilik berer.
Magistr hukuk işinde degişli kanunlary ýokary derejede bilýän, giň gözýetimli,
düşünjeli, ýolbaşçylyk we hünärmenlik ussatlygy, hukuk döredijilik we kabul
edijilik işinde başarjaňlygy, kanunlary seljerip bilmek kämilligi, netijeli çözgütleri
kabul edip, edarany guramaçylykly dolandyryp bilýän Türkmenistana we onuň
halkyna, Prezidentine wepalylyk ruhunda terbiýelenen adam bolmalydyr.

1

Bellik: Ýokary bilim hünärleriniň klassifikatoryna goşmaça girizmeklik üçin hödürlenilýär.

3. Magistr şu aşakdakylary bilmelidir:
• Türkmenistanyň milli kanunçylygyny;
• Halkara hukugynyň kadalaryny;
• Döwletiň merkezi we ýerli edaralarynyň dolandyryşynyň esaslaryny;
• Hukuk ylymlaryny okatmagyň metodikasyny;
• döwlet dolandyryş çygrynda hukuk gatnaşyklarynyň kämilleşdiriş ýollaryna
seljerme bermegi;
• Hukuk namalar işlenip taýýarlananda we kabul edilende, olaryň hiline baha
bermegi;
• Hukuk esasda edarany dolandyrmagy;
• Edara ýolbaşçylyk etmek başarnyklaryna eýe bolmagy;
• Döwlet we ýerli dolandyryşynda Türkmenistanyň kanunçylyk kadalaryny
dogry we dürs ulanmagy;
• Hukuk bilen bagly köpçülikleýin çykyşlarda täsirli çykyş etmegiň
usullaryny;
• Hukuk we kanunçylyk bilen bagly ylmy işleri, makalalary ýazmaklygy we
onuň meseleleri bilen bagly aýratynlyklaryny;
• Merkezi we ýerli döwlet edaralarynda degişli ugurlar boýunça bilermenlik
hukuk maslahatlaryny berip bilmegi.
Magistriň zähmet çekip biljek iş ýerleri:
“Konstitusiýa hukugy” magistrlik derejesi bolan Türkmenistanyň raýaty
syýasy, ylmy we hukuk guramaçylyk hünär taýýarlygy bolup, häzirki zaman ösen
tehnologiýalardan baş çykaryp, döwlet häkimiýeti we ýerli öz-özüňi dolandyryş
edaralarynda ýolbaşçy we hünärmen wezipelerinde, hukuk gulluklarynda hukukçy
hünärinde, harby we hukuk goraýjy edaralarynda, ylym-bilim edaralarynda ylmy ýada bilim işgäri hökmünde, mugallymçylyk işlerinde bildirilýän hünär, iş döwri we
iş tejribesiniň talaplaryna laýyklykda zähmet çekip biler.
Magistraturada okatmagyň usullary:
Görkezilen kurs okatmagyň dürli görnüşlerini we usullaryny ulanmagy göz
öňünde tutýar (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 tejribe önümçiligi we ylmy-barlag işi:
• hünär bilen baglanyşykly önümçilik tejribesiniň geçilmegi (döwlet we ýerli
öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň guramaçylykly dolandyrylmagy bilen bagly
Ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi we ýerli edaralarynda tejribe önümçiligini
guramak);
• magistrlik derejesini almak üçin saýlanylyp alnan tema boýunça özbaşdak
ylmy-barlag işiniň taýýarlanylmagyny.

Magistrleri taýýarlamak okuwynyň “Konstitusiýa hukugy” ugry boýunça
dersler:
1. Türkmenistanyň konstitusiýa hukugy
2. Döwletiň we hukugyň nazaryýeti
3. Türkmenistanyň döwletiniň we hukugynyň taryhy
4. Hukugyň filosofiýasy
5. Daşary ýurt döwletleriniň konstitusiýa hukugy
6. Halkara hukugy
7. Maliýe hukugy
8. Zähmet hukugy
9. Ýerli häkimiýet hukugy
10. Administratiw hukugy
11. Ýerli öz-özüňi dolandyryş hukugy
12. Deňeşdirme hukugy
13. Saýlama dersler : jenaýat hukugy, Administratiw önümçilik hukugy.

