
Роҳи худро интихоб намо! 

Ояндаро бо ДДТТ дурахшон соз!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисолати донишгоҳ 

Рисолати Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон – рушди технологияҳои инноватсионии 

таълим дар соҳаи иқтисодиёт ва идоракунӣ, ташаккули 

тафаккури эҷодӣ ва салоҳияти касбӣ, ҳифз ва афзун 

намудани арзишҳои иҷтимоию фарҳангии миллӣ ва 

умумибашарӣ дар асоси ҳамгироии таҳсилоти олӣ ва 

фаъолияти илмию таҳқиқотӣ. 

 
 
 



Донишгоҳи мо-ояндаи дурахшони шумо! 
 

Маълумот 

оид ба қабули довталабон ба зинаи магистр, 

аз рӯи ихтисосҳои зерин дар соли таҳсили 2021-2022 

25.01.03 –иқтисодиёти ҷаҳонӣ; 

25.01.04- молия ва қарз; 

25.01.04.02-кори бонкӣ; 

25.01.07- иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳо; 

25.01.08- баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит; 

25.01.09- молшиносӣ ва муоинаи мол; 

25.01.10.04- тиҷорат дар бозори берунӣ; 

26.02.02- менеҷмент; 

26.02.03.05- маркетинги байналмилалӣ; 

96.01.01- хадамоти гумрукӣ; 

24.01.03-ҳуқуқи иқтисодӣ. 
 



 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донишгоҳи мо-ояндаи дурахшони шумо! 
Маълумот 

оид ба қабули довталабон ба зинаи докторантураи ДДТТ аз 

рўйи ихтисос (PhD) барои соли таҳсили 2021-2022 

№ 

б/т 
Шифр Номгўи ихтисос 

1 6D030401 Кори гумрукӣ; 

2 6D050601 Иқтисодиёт: назарияи иқтисод; 

3 6D050609 
Иқтисодиёт ва идораи хоҷагии халқ: 

(иқтисодиёти минтақаҳо); 

4 6D050607 

Иқтисодиёт: иқтисодиёт, ташкил ва 

идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо ва комплексҳо 

(соҳаи хизматрасонӣ); 

5 6D050614 Иқтисодиёт (иқтисодиёти соҳибкорӣ); 

6 6D050701 Менеҷмент (соҳаи хизматрасонӣ); 

7 6D050800 Баҳисобгирӣ ва аудит; 

8 6D050900 Молия; 

9 6D051101 Маркетинг; 

10 6D051301 Иқтисоди ҷаҳонӣ; 

11 6D050620 Усулҳои риёзию инструменталӣ дар иқтисодиёт; 

12 6D072707 
Молшиносии маҳсулоти хўрока ва технологияи 

хўроки умумӣ; 

13 6D090200 Туризм; 

14 6D091201 
Фаъолият дар тарабхонаҳо  ва бизнеси  

меҳмонхонадорӣ. 
 

 
 
 



Нишонии мо:754061, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

ш.Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ ½, 

Тел.: + 992(37) 234-83-46, факс: + 992(37) 234-85-46,  

почтаи электронӣ: tguk@mail.ru,  

сомонаи расмӣ: www.tguk.tj 
 

mailto:tguk@mail.ru


 

 

 





 



 

Дар бораи мо! 

ДДТТ дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар нахустин шуда, 
соли 2005 ба низоми кредитии таҳсилот гузашт. 

ДДТТ бакалаврҳо, магистрҳо ва докторҳои PhD-ро аз рӯи низоми 

бисёрзинагии таҳсилот, ки дар аксари давлатҳои ҷаҳон пазируфта 
шудааст, омода мекунад.             

ДДТТ яке аз муассисаҳои олии пешқадами Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки 

аз рӯи 34 ихтисос дар соҳаҳои иқтисодиёт ва тиҷорат мутахассис омода 

мекунад. 

Дар ДДТТ имконияту шароити  мусоид  дар истифодаи босамари 

технологияҳои муосир дар раванди таълим, гузаронидани тадқиқоти илмӣ, 

ҳимояи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ вуҷуд дорад ва раёсати донишгоҳ 

нахустин бор дар кишвар низоми таҳсилоти фосилавиро мавриди амал қарор 
дод. 

ДДТТ дар байни муассисаҳои олии касбии кишвар нахустин шуда, соли 2012 

аз аккредитатсияи байналмилалии барномаи таълимии 250103 – 

иқтисодиёти ҷаҳонӣ (бакалавр) ва соли 2019 барномаҳои таълимии 250104 – 

молия ва қарз (бакалавр, магистр), 250103 – иқтисодиёти ҷаҳонӣ (бакалавр, 

магистр), 250107 – иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳои савдо 

(бакалавр) ва 240103 – ҳуқуқи иқтисодӣ (бакалавр) бомуваффақият гузашта, 
соҳиби шаҳодатнома гардид.    

Таҳсил бо забонҳои тоҷикӣ ва  русӣ ба тариқи рӯзона гузаронида мешавад. 

 

 

Хатмкардагони зинаи бакалавр ва магистратура 

  

Раёсати Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз хатмкардагони 

гиромӣ даъват ба амал меорад, ки  бо мақсади дар бозори меҳнат ҷойи 

худро ёфтан ва саҳми назаррас гузоштан дар рушди иқтисодиёту тиҷорати 

Тоҷикистон, ба зинаи магистратура ва докторантура (PhD) дохил шуда, 

таҳсилро идома диҳанд!



 


