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НИЗОМНОМА
ДАР БОРАИ БАХШИ МАГИСТРАТУРАИ
ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ТИЉОРАТИ ТОЉИКИСТОН
I.

МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ

1.1 Бахши магистратура (минбаъд бахш) љузъи сохтории
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон (минбаъд донишгоњ) буда,
фаъолияти батанзимдарорї ва њамоњангсозии корњоро вобаста ба
татбиќи барномањои магистрї дар тамоми самтњои тайёр кардани
магистрантон, баланд бардоштани сифати тањсилот дар магистратура,
таъмини раќобатпазирии дохилї ва байналмилалии магистратураи
донишгоњ амалї месозад.
1.2 Бахш бо фармоиши ректор дар таркиби раёсати илм ва
инноватсия таъсис дода мешавад.
1.3 Низомномаи мазкур фаъолияти бахшро ба танзим дароварда,
вазифа, уњдадорї, њуќуќ ва масъулиятњои бахш ва кормандони он,
инчунин, њамкории бахшро бо сохторњои дигари донишгоњ муайян
мекунад.
1.4 Бахш дар фаъолияти худ Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон, дигар санадњои меъёрии њуќуќї, њамчунин муќаррароти
Низомномаи мазкурро ба роњбарї мегирад.
1.5 Сохтор, шумораи кормандон, таѓйирот ба сохтор ва љадвали
воњидњои кори бахшро ректори донишгоњ тасдиќ мекунад.
1.6 Шартњои мењнати кормандони бахшро ќоидањои тартиботи
дохилии донишгох, шартномањои мењнатии бо њар як корманд
басташуда ва санадњои дигари љорї муайян мекунанд.
1.7 Уњдадорињои
мењнатии кормандони бахш тибќи
муқаррароти дастурамалњои дар донишгох тасдиќшуда муайян карда
мешавад.

1.8 Ба њуљљатњои бахш, ба ѓайр аз кормандони бахш, ректор,
муовинони ў, сардорони раёсатњо (бахшњо)-и илм ва таълимию методї,
деканони факултет, шахсони ба санљиши фаъолияти бахш
салоњиятдошта, инчунин шахсони дигар мутобиќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон њуќуќи дастрасї доранд.
1.9 Низомнома дар бораи бахш, таѓйирот ва иловањое, ки ба он
ворид карда мешаванд, аз љониби ректори донишгоњ тасдиќ карда
мешавад.
II.

ВАЗИФАЊОИ БАХШ

2.1. Вазифаи асосии бахши магистратура:
- роњнамоии
барномањои
магистрї бо маќсади баланд
бардоштани донишгњои касбии мутахассисон, такмили сифатњои
кори онњо бањри иљрои вазифањои нави мењнатї;
- њамоњангсозии корњои таълимї, ташкилї-методї ва илмїтадќиќотии
њайати
профессорону
омўзгорон љињати таъмини
ягонагии низоми талабот ба ташкил, шартњои татбиќ ва бањодињии
сифати барномањои тайёр кардани магистрантон;
- банаќшагирї ва ташкили раванди таълими магистрантон;
- ташкил ва бањисобгирии њаракати њайати магистрантон.
2.2 Мутобиќи вазифањо бахши магистратура корњои зеринро
анљом медињад:
- дар донишгоњ фаъолияти таълимии магистрантонро мутобиќ ба
Стандартњои давлатии таълимии донишгоњњои тањсилоти олии касбї,
наќшањои таълимии самти магистратура, санадњои меъёрии њуќуќии
амалкунанда, ки Њукуамти Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон, раёсат ва шўрои олимони донишгоњ
муќаррар кардааст, ташкил мекунад;
оид ба такмили раванди таълим ва корњои илмї-тадќиќотии
магистрантон пешнињод тањия намуда, ба баррасии шўрои олимони
донишгоњ манзур месозад;
- ташкил ва баргузории машѓулиятњои таълимии магистрантон,
ќабули санљиш ва имтињоноти онњоро назорат мебарад;
- тибќи дархости маќомоти идораи донишгоњ оид ба фаъолияти
магистратура маълумотнома тањия ва пешнињод мекунад;
- сариваќт ба мудирони кафедрањо дар бораи ќарорњои маќомоти
болої оид ба масъалањои амалигардонии барномањои магистрї
маълумот медињад;

- назоратро аз болои ташкил ва гузаронидани таљрибаомўзї ва
малакаандўзии магистрантон ба роњ мемонад;
- корњои
ташкилї-методиро
љињати
барасмиятдарории
њуљљатњои љорї ва хатми магистрантон амалї месозад;
- манбаи маълумот оид ба магистрантонро ташкил ва сариваќт
нав месозад, бањисобгирии њаракати њайати магистрантонро пеш
мебарад;
- якҷоя бо дигар сохторҳои донишгоњ дар мураттабсозии
ҳисоботҳои даврӣ ва якдафъина оид ба кори магистратура ҷиҳати ба
мақомоти болоӣ, мақомоти омор ва дигар ташкилоту донишгоњҳо
ширкат меварзад;
- назоратро аз болои таъмини ҳифзи иҷтимоии магистрантон ба
роҳ мемонад;
- дар кори иҷозаномагирӣ барои самтҳои нави тайёр кардани
магистрантон иштирок менамояд;
- якҷоя бо кафедраҳо доир ба васеъ кардани феҳристи барномаҳои
магистрӣ аз рӯи самтҳои иҷозатномадошта кор мебарад;
- тавассути сомонаи донишгоњ ба ҳайати проффесорӣ-омӯзгорӣ
ёрии иттилоотӣ мерасонад;
- дар кори таблиғоти касбӣ оид ба ҷалби хатмкунандагон ба
магистратура ширкат меварзад ва иттилооти таблиғотї таҳия месозад;
- дар ташкил ва баргузории конференсияҳои илмӣ-амалӣ, мизҳои
мудаввар, семинарҳои илмӣ (эҷодӣ)-и магистрантон иштирок
менамояд;
- ҳуҷҷатгузории бахшро пеш мебарад;
- интихоби хатмкунандагон ва натиҷаҳои қабул ба магистратураро
арзёбӣ ва таҳлил мекунад;
- банақшагирии раванди таълимро дар асоси нақшаҳои таълимии
дар донишгоњ таҳия ва тасдиқшуда амалӣ месозад, аз болои пешрафти
магистрантон назорат мебарад;
- ведомостҳо, варақаҳои имтиҳонӣ ҷиҳати такроран супоридани
санҷишу имтиҳонот, ҷадвали ҳимояи корҳои тахассусии хатм, инчунин,
ҳуҷҷатҳои барои кори рузмарра заруриро омода месозад;
- дар ташаккули рейтинги магистрантон тибқи қоидаҳои дар
донишгох тасдиқшуда, аз он ҷумла, бо истифодаи низоми кредитии
фанҳои нақшаҳои таълимӣ иштирок менамояд;
- ҳуҷҷатҳои намунаи давлатӣ дар бораи таҳсилоти магистрантонро
ба расмият медарорад;

- лоиҳаҳои локалии санадҳоро аз рӯи самтҳои фаъолияти худ
омода месозад.

III.

МАҚОМ, ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲО

1. Бахши магистратура ҷузъи сохтории мустақили донишгоњ буда,
ба муовини ректор оид ба корњои илмї тобеъ мебошад.
2. Бахш ҳуқуқ дорад:
- барои амалисозии вазифаҳои бахш аз тамоми сохтор ва хадамот,
сарфи назар аз тобеият, маълумоти заруриро дастрас намояд;
- дар донишгоњ аз болои иҷрои барномаҳои магистрӣ назорат
барад;
- дар машғулиятҳои таълимӣ, ҷаласаи кафедраҳо ва шӯрои
олимони донишгоњ ҳангоми баррасии масъалаҳои вобаста ба иҷрои
барномаҳои тайёр кардани магистрантон иштирок намояд;
- фармоишҳои ба фаъолияти магистратура дахлдорро, ки иҷрои
онҳо барои факултетҳо ва кафедраҳо ҳатмист, интишор кунад;
- якҷоя бо бахш (ё дигар ниҳодҳо)-и методии донишгоњ нақшаи
нашри адабиёти таълимӣ ва таълимӣ-методӣ барои магистрантонро бо
факултетҳо ва кафедраҳо мувофиқа кунад;
- лоиҳаи санадҳои меъёрии донишгоњро дар самти фаъолияти
магистратура таҳия созад;
- манфиатҳои донишгоњро дар қисмати иҷрои вазифаҳои ба
зиммаи бахши магистратура гузошташуда дар ташкилотҳои дигар
манзур кунад;
- оид ба такмили фаъолияти бахш ба роҳбарияти донишгоњ
пешниҳодҳо ироа кунад;
- ҷиҳати таъмини фаъолияти мунтазаму босамари бахш аз
компютерҳо, таҷҳизоти нусхафзо ва техникаву захираҳои дагари дар
донишгох мавҷуда васеъ истифода намояд.
3. Кормандони бахш уҳдадоранд:
- такмил ва рушди фаъолияти бахшро мунтазам таъмин созанд;
- вазифаҳои ба зиммаи бахш вогузоршударо бо сифат ва пурра
иҷро кунанд;
- қарорҳои шӯрои олимон, амру фармоишҳо ва супоришҳои
ректори донишгоњро дар муҳлатҳои муқарраршуда амалӣ созанд.

IV. РОҲБАРИИ БАХШ
4.1. Бахшро сардор, ки бо фармоиши ректори донишгоњ ба вазифа
таъин ва озод карда мешавад, роҳбарӣ мекунад.
4.2. Сардори бахш бевосита ба тамоми фаъолияти бахш роҳбарӣ
мекунад ва ба ҷонишини ректор оид ба илм тобеъ аст;
4.3. Сардори бахш вазифаҳои зеринро амалӣ месозад:
- ба фаъолияти бахш роҳбарӣ мекунад, ташкили кори он, иҷрои
вазифа ва масъулиятҳои онро, ки Низомномаи мазкур муайян кардааст,
инчунин, иҷрои амру фармоиш ва супоришҳои роҳбарият, қарорҳои
донишгоњро таъмин месозад;
- оид ба такмили фаъолияти бахш, баланд бардоштани
самаранокии кори он ба муовини ректор оид ба илм пешниҳодҳо манзур
мекунад;
- роҳбарии бевосита ва назорати фаъолияти бахшро амалӣ
мекунад;
- лоиҳаи санадҳои меъёриву методии марбут ба ташкили
фаъолияти бахшро таҳия месозад;
- якҷоя бо раёсати таълимӣ-методии донишгох такмили ихтисоси
кормандони бахшро ташкил мекунад;
- бо мақсади такмили маҳорати касбӣ ҷиҳати фиристонидани
кормандон ба семинарҳо ва чорабиниҳои дигари ба масъалаҳои
фаъолияти магистратура дахлдор ташаббус нишон медиҳад;
- ба риояи қоидаҳои тартиботи дохилӣ, ҳифзи меҳнат ва техникаи
бехатарӣ аз ҷониби кормандон назорат мебарад.
Сардори бахш ҳуқуқ дорад:
- аз кормандони бахш иҷрои пурра ва босифати уҳдадориҳои дар
дастурамали вазифавӣ муайяншударо талаб намояд;
- аз кормандони бахш риояи муқаррароти оинномаи донишгох,
қоидаҳои тартиботи дохилӣ, ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарӣ , иҷрои
амру фармоишҳои ректори донишгохро талаб кунад;
- аз роҳбарони сохторҳои дигари донишгоњ мавод ва иттилооти
барои иҷрои вазифа ва пешбурди фаъолияти донишгоњ заруриро дархост
ва дарёфт кунад.
Сардори бахш масъулияти шахсӣ дорад:
- барои иҷро накадани вазифа ва уҳдадориҳои ба уҳдаи бахш дар
низомномаи мазкур, амру фармоиш ва супоришҳои роҳбарият, қарорҳои
шӯрои олимони донишгоњ вогузоршуда;
- барои самаранок набудани кори бахш.

V.

ҲАМКОРӢ БО ДИГАР СОХТОРҲОИ ДОНИШГОЊ

5.1. Ҳамкории бахш бо дигар сохторҳои донишгоњ дар асоси
вазифа ва корҳое, ки низомномаи мазкур ба уҳдаи бахш вогузор
кардааст, муайян карда мешавад.
5.2. Бахш ҳамкорӣ мекунад:
- бо комиссияи қабули донишгох оид ба масъалаҳои интихоби
довталабон, қабули онҳо ва парвандаҳои шахсии онҳо;
- бо кафедраҳои пешбар, садорати факултетҳо ва сохторҳои дигари
донишгоњ аз рӯи масъалаҳои умумӣ ва масоили пешбурди барномаҳои
магистрӣ;
- бо бахшҳои хизматрасонии пулакии таълим оид ба масъалаҳои
бастани шартнома ҳангоми қабул, барқарорсозӣ, интиқол ва хориҷкунӣ;
- бо муҳосботи донишгоњ оид ба масъалаҳои ҳисобӣ кардани
пардохти таҳсилоти магистрантон дар ҳолатҳои барқароршавӣ, интиқол
ва хориҷшавӣ;
- бо раёсатњо (бахшњо)-и илм ва таълимӣ-методӣ оид ба масъалаҳои
ҳуҷҷатгузорӣ ва омодасозии ҳуҷҷатҳо, ташкил ва банақшагирии раванди
таълим, истифодаи фонди аудиторӣ, ҷадвали дарсҳо;
- бо бахши кадрҳои донишгох дар хусуси баҳисобгирии ҳайати
магистрантон ва кормандони бахш;
- бо китобхонаи донишгоњ оид ба масъалаҳои хизматрасонии
фавриву китобхонавӣ ва иттилоотӣ-библиографии магистрантон;
- бо кумитаи иттифоқи касабаи донишгоњ оид ба масоили хусусияти
иҷтимоӣ-маишӣ, инчунин, бо сохторҳои дигар ҷиҳати иҷрои вазифа ва
уҳдадориҳои ба зиммаи бахш вогузоршуда;
- бо бахши табъу нашр ва полиграфияи донишгох вобаста ба
масъалаҳои чопи ҳуҷҷатҳо ва адабиёти методӣ.
VI.ТАҶДИД ВА БАРҲАМДИҲӢ
6.1 Бахши магистратура дар асоси қарори шӯрои олимон бо
фармоиши ректори донишгоњ таҷдид ва ё барҳам дода мешавад.

