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Бо ќарори Шўрои олимони
Донишгоњи давлатии
тиљорати Тољикистон
аз ___ ________ соли2017,
№___ тасдиқ шудааст.
НИЗОМНОМАИ
ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ДАР МАГИСТРАТУРАИ
ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ТИЉОРАТИ ТОЉИКИСТОН
I.

МУҚАРРАРОТИ УМУМЇ

1. 1. Низомномаи ташкили раванди таълим дар магистратураи
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон (минбаъд: Низомнома)
талаботи умумии ташкили раванди таълимро дар зинаи магистратура
барои барномањои тамоми самтњои ин зинаи тањсилот муќаррар
менамояд. Иљрои талаботи Низомномаи мазкур барои магистрантон аз
рўйи тамоми самтњо ва њайати омўзгорон, ки тайёрии мутахассисонро
дар асоси барномањои магистратура таъмин менамоянд, њатмї мебошад.
1. 2. Заминањои меъёрии њуќуќї:
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 22 июли соли 2013, №1004
«Дар бораи маориф»;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 19 маи соли 2009, №531 «Дар
бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимӣ»;
- ќарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли
2007, № 650 “Дар бораи тасдиқи Низомномаи магистратура ” (таѓйироту
иловањо бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10.02.2016,
№66)»;
ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумњурии
Тољикистон аз 29 сентябри соли 2017, №14/13 дар бораи тасдиќи
Низомномаи ташкили раванди таълим дар магистратураи муассисањои
тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон
- дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар
бораи маориф ва илм.
II. ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ
2.1. Мўњлати меъёрии тањсил аз рўи барномаи магистрї 2 сол буда,
тањсил дар магистратура аз 1 сентябр оѓоз меёбад. Манбањои меъёрї
барои ташкили раванди таълим дар зинаи магистратура инњо мебошанд:
- наќшаи таълимии ихтисоси зинаи магистратура, ки аз љониби
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќшудааст;
- љадвали солонаи раванди таълим;
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- наќшаи инфиродии кори магистрант, ки дар ду нусха тањия карда
шуда, як нусха аз љониби магистрант ва нусхаи дуюм дар кафедраи
тахассусї нигоњ дошта мешавад.
2.2. Дар зинаи магистратура шаклњои зерини машѓулиятњо
гузаронида мешаванд:
- лексияњои гуруњї аз рўйи фанњое, ки барои гурўњи ихтисосњо
пешбинї гардидаанд;
- лексияњои фаннї, ки барои як ихтисос пешбинї шудаанд;
- машѓулиятњои амалї, семинарї, озмоишгоњї (лабораторї) дар
њайати гурўњ (зергурўњ);
- корњои мустаќилонаи магистрант тањти назорати роњбари илмї
ва бо машварати устоди дахлдор, инчунин кори мустаќилонаи
магистрант.
Машѓулиятњо вобаста ба фанњои умумї барои њамаи магистрантњо
дар мувофиќа бо омўзгори лексионї дар толорњо тариќи муттањид
намудани гурўњњо гузаронида мешавад. Машѓулиятњои мустаќилона бо
магистрантњои алоњида дар кафедрањо сурат мегиранд.
2. 3. Таълими фанњо, ки ба фанњои заминавї ва тахассусї таќсим
мешаванд, барои 1 кредит (24 соат) дар шакли 6 соати машѓулияти
назариявии аудиторї, 6 соати корњои мустаќилонаи магистрант бо
роњбарии омўзгор ва 12 соати корњои мустаќилонаи магистрант ба роњ
монда мешавад. Теъдоди умумии фанњои таълимї барои њар як даври
академї то 6 фан муќаррар карда мешавад.
2.4. Сарбории нињоии аудитории магистр дар як њафта 14 соатро
ташкил медињад. Барои назорати иљрои он аттестатсияи љорї аз рўйи
њамаи фанњо дар шакли имтињон, санљиш, рейтинг, санљиши
тафриќавї,тест ва ѓайра пешбинї карда мешавад. Дар раванди таълим
(дар њафтањои таълими назариявї), инчунин, корњои илмї-тахќиќотї,
илмї-озмоишї, тањияи рисолаи магистрї, таљрибаомўзињои илмїтањќиќотї ва илмї-педагогии магистр сурат мегиранд.
2.5. Тањсил дар зинаи магистратура дар асоси наќшаи инфиродии
кори магистрант, ки дар асоси наќшаи таълимии барномаи магистрї
тањия гардидааст, ба роњ монда мешавад. Наќшаи инфиродии кори
магистрант дар якљоягї бо роњбари илмї мутобиќ ба шакли тасдиќшуда
тартиб дода мешавад (Замимаи 1).
Наќшаи инфиродии кори магистрант (асл) дар кафедраи тахассусї
ва аз љониби магистрант (нусха) нигоњ дошта мешавад. Наќшаи
инфиродї муњтаво ва дараљаи тайёрии магистрантро бо дарназардошти
тахассуси касбї ва илмї муайян мекунад. Ќисми таълимии наќшаи
инфиродї (љадвали таълим) тамоми номгўи фанњои таълимии њамаи
сиклњоро бо дарназардошти дарљ намудани миќдори умумии кредитњо
ва миќдори кредитњои дарсњои аудиторї, њамчунин шакл ва муњлати
аттестатсия фаро мегирад. Номгўи фанњо бояд бо наќшаи таълимии
барномаи магистрї комилан мувофиќат кунад.
Корњои илмї-тањќиќотї, илмї-озмоишї, инчунин таљрибаомўзињои илмї-педагогї ва илмї-тањќиќотї, ки дар њафтањои дарсњои
назариявї (ё берун аз онњо) гузошташудаанд ва дар наќшаи инфиродии
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кори магистрант дарљ гардидаанд, бо низомномањои дахлдор, ки аз
тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда
шудаанд, ба танзим дароварда мешаванд.
2.6. Наќшаи инфиродии кори магистрант дар кафедраи тахассусї
баррасї шуда, аз тарафи мудири кафедра, декани факултет ва сардори
раёсати илм ва инноватсия донишгоњ на дертар аз 1 њафта аз оѓози
машѓулиятњои таълимї тасдиќ карда мешавад.
2.7. Љараёни иљрои наќшаи таълимї ва натиљањои тамоми шаклњои
назорати наќшаи инфиродии кори магистрант дар љаласањои кафедраи
тахассусї дар охири њар як даври академї баррасї карда мешаванд.
2.8. Назорати иљрои наќшаи инфиродии кори магистрантро
роњбари илмї, кафедраи тахассусї ва садорати факултет ба роњ
мемонанд.
2.9. Мўњлати гузаронидани сессия, миќдори санљишу имтињонњо
дар асоси наќшаи таълимї ва љадвали раванди таълим, ки аз љониби
ректори донишгоњ ё муовини ректори оид ба илм ва инноватсия тасдиќ
карда мешаванд, муайян карда мешавад.
2.10. Магистранте, ки њамаи талаботи наќшаи таълимиро дар
мўњлати соли тањсил аз худ кардааст, бо пешнињоди декани факултет ва
фармони ректори донишгоњ ба курси дигар гузаронида мешавад.
2.11. Магистранте, ки талаботи наќшаи таълимиро дар мўњлати
муќарраргардида дар давоми соли тањсил бе сабабњои узрнок аз бар
намекунад, тибќи фармони ректори донишгоњ аз магистратура хориљ
карда мешавад.
2.12. Магистрантњо бо сабабњои зерин аз донишгоњ хориљ карда
мешаванд:
- бо хоњиши худ, аз љумла, бо сабаби интиќол ба донишгоњи дигар ё
вобаста ба вазъи саломатї;
- барои ќарздории академї (то охири давраи академї насупоридани
3 ва зиёда санљишу имтињонњо, ки тибќи наќшаи таълимї пешбинї
гардидаанд, насупоридани корњои курсї ё иљро накардани корњои илмїтањќиќотї, таљрибаомўзї);
- барои иљро накардани 3 ва зиёда аз он корњои дар наќшаи
инфиродии корї банаќшагирифташуда дар мўњлатњои муќарарраршуда;
- барои давомоти нокифоя;
- барои вайрон кардани Ќоидањои тартиботи дохилии донишгоњ;
- барои вайрон кардани шартњои ќарордод (барои гурўњњои
шартномавї).
2.13. Меъёри ваќт барои сарбории омўзгорон
дар доираи
наќшањои таълимии магистратура тибќи талаботи низомномањои
дахлдори роњбарї ба корњои илмї ва таќсимоти сарбории њайати
омўзгорон, ки аз тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон тасдиќ карда шудаанд, муайян карда мешавад.
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ТАСДИҚ МЕКУНАМ
Муовини ректор
оид ба илм ва инноватсия
_______________/____________/
«___» ___________ с.20__

ТАСДИҚ МЕКУНАМ
Мудири шуъбаи
МАД
_______________/____________/
«___» ___________ с.20__

ТАСДИҚ МЕКУНАМ
Декани факултет
__________________/_______________/
«___» ___________ 20__с.

ТАСДИҚ МЕКУНАМ
Мудири кафедра
_________________/____________/
«___» ___________ 20__с.

НАҚШАИ ИНФИРОДИИ КОР
(Ному насаби магистрант)
Факултет
Самти магистратура
Номгӯи барномаи магистрӣ
Кафедра
Роҳбари илмӣ
Давраи таҳсил дар магистратура
Мавзўи рисолаи магистрӣ ва шарҳи мухтасари он

дар ҷаласаи кафедра тасдиқ шудааст
суратҷаласаи №_____ аз «____» ________________ с.20__
дар Шурои олимони факултет тасдиқ шудааст
суратҷаласаи №_____ аз «______» _______________ с.20__
Муҳлати пешниҳоди рисолаи магистрӣ
Муҳлати супурдани имтиҳонҳои давлатӣ аз рӯи самт
Магистрант
(Ному насаб)
Роҳбари илмӣ
(Ному насаб)
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/
(имзо)
/
(имзо)

Нақшаи умумии таълими магистрант
Номгӯи кор

1
1. Кори таълимӣ

Ҳаҷм ва мундариҷаи мухтасари кор

2
Фанҳо барои омӯзиш:

Намуди
Муҳлати иҷро
хисоботдиҳӣ
(семестр)
имтиҳон/сан
-љиш
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Кори илмӣ-тањқиқотӣ дар семестр
Таҷрибаомўзии илмӣ-тањқиқотӣ

2. Кори илмӣ

Таҷрибаомўзии илмӣ-педагогї
Омода намудани рисолаи магистрӣ
1. Назариявӣ
2. Таҷрибавӣ
3.Навиштани маќолањои илмї

3. Таҷрибаомўзї

4. Дигар намуди
корҳо
5. Пешдифои
рисолаи магистрї

Магистрант ______________________________________ «___» ________ с.20__
Роҳбари илмӣ ____________________________________ «___» ________ с.20__
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Нақшаи семестри 1-уми таълимии магистрант
Баҳо оид ба иҷро
Номгӯи кор
сана

баҳо
(санљиш)

1. Кори таълимӣ
(омӯзиши фанҳо ва супурдани имтиҳонҳо)

2.Кори илмӣ

3. Таҷрибаомўзї

4. Дигар намуди корҳо

Магистрант ______________________________________ «___» ________ 20_с.
Роҳбари илмӣ____________________________ «___» ________ 20_с.
Магистрант __________________________________________________________
бо қарори кафедраи ___________________________________ аттестатсия карда шуд.
Аттестатсияро тасдиқ мекунам, мудири кафедра__________________(________________)
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Нақшаи семестри 2-юми таълимии магистрант
Баҳо оид ба иҷро
Номгӯикор
сана

баҳо
(санљиш)

1. Кори таълимӣ
(омӯзиши фанҳо ва супурдани имтиҳонҳо)

2.Кори илмӣ

3. Таҷрибаомўзї

4. Дигар намуди корҳо

Магистрант ______________________________________ «___» ________ с.20___
Роҳбари илмӣ____________________________ «___» ________ с.20___
Магистрант __________________________________________________________
бо қарори кафедраи ___________________________________ аттестатсия карда шуд.
Аттестатсияротасдиқ мекунам, мудири кафедра__________________(________________)
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Нақшаи семестри 3-юми таълимии магистрант
Баҳо оид ба иҷро
Номгӯи кор
сана

баҳо
(санљиш)

1. Кори таълимӣ
(омӯзиши фанҳо ва супурдани имтиҳонҳо)

2.Кори илмӣ

3. Таҷрибаомўзї

4. Дигар намуди корҳо

Магистрант ______________________________________ «___» ________ с.20_
Роҳбари илмӣ____________________________ «___» ________ с.20_
Магистрант __________________________________________________________
бо қарори кафедраи ___________________________________ аттестатсия карда шуд.
Аттестатсияро тасдиқ мекунам, мудири кафедра__________________(________________)
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Нақшаи семестри нињоии таълимии магистрант
Баҳо оид ба иҷро
Номгӯи кор
сана

баҳо
(санљиш)

1. Кори таълимӣ
(омӯзиши фанҳо ва супурдани имтиҳонҳо)

2. Кори илмӣ

3. Таҷрибаомўзї

4. Дигар намуди корҳо

Магистрант __________________________________ «___» ________ 20_с.
Роҳбари илмӣ _______________________________ «___» ________ 20_с.
ШУНИДА ШУД:
1. Магистрант ____________________________________________________
2. Роҳбари илмӣ ______________________________________________
БАРОМАД КАРДАНД:____________________________________________________________________
ЌАРОР КАРДААНД: ______________________________________________________________________
Магистрант ____________________________ дар магистратура таҳсилро ба анҷом расонд / нарасонд.
Суратҷаласаи маҷлиси кафедра № аз «___» ______ с.20_
Мудири кафедра _________________________ ( ________________ )
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Натиҷаҳоитањсил дар магистратура
Магистрант ____________________________________________________________
нақшаи инфиродии таълимиро пурра иҷро кард, пешдифои рисолаи магистриро дар кафедра
________________________________гузашт,
бо тавсиянома кор кардан_______________________________________________________
бо тавсиянома барои ҳимоя дар КАД_________________________________________________
Дар сурати пешниҳод накардани
муқарраргардида сабабҳоро баён намоед.

рисолаи

магистрӣ

ба

дифоъ

дар

муҳлати

Тақризи роҳбари илмӣ________________________________________________________________
Мудири кафедра ______________ ( ______________ )
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