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Təhsilin məqsədi tətbiq olunan kənd təsərrüfatı idarəçiliyi 
üçün mütəxəssis (Magistr) hazırlamaqdır. Bunun əsas 
səbəbi əvvəlki agronomik təhsildir. Məzunlar müstəqil və 
məsuliyyətli olaraq geniş miqyaslı tapşırıqları kənd 
təsərrüfatı müəssisələrinin idarə edilməsi və 
məsləhətləşmələrində, peşə təhsilində və ali təhsildə, 
mütəxəssis təşkilatlarda, beynəlxalq layihələrdə və 
qurumlarda yerine yetirməyə qadirlər. 
 
 
 
 
İMKANLAR VƏ PERESPEKTİVLƏR 

»  Kənd təsərrüfatı müəssisələrində fəaliyyətlər və 
    sənaye, xüsusilə də beynəlxalq işləyən Şirkətlərdə 
    (xarici filiallar) 
»  Universitet və peşə məktəblərində tədris fəalliyəti 
»  Kənd təsərrüfatı idarəçiliyində məsləhət- və 
    xidmət şirkətlərində fəaliyyət göstərmək 
»  Beynəlxalq layihələrdə birgə çalışmaq 
»  Tətbiqi araşdırmalarda tapşırıqlar 

 
 
AUSBILDUNG MIT QUALITÄT 
 

»  Beynəlxalq magistr proqramı 2004-cü ildə,2010 və 
2016-cı illərdə ACQUIN tərəfindən akkreditə olunmuşdur 

. 

TƏHSİL ÜÇÜN MƏSLƏHƏT 
ima.lt@hswt.de 
 
ÜMUMİ TƏHSİL MƏSLƏHƏTLƏRİ  
Tel.: +49 9826 654-108, -114 
studienberatung.triesdorf@hswt.de 
 
DEKANAT 
Tətbiqi Elmlər Universiteti Weihenstephan-
Triesdorf 
Fakültə Kənd Təsərröfatı 
Markgrafenstraße 16 | 91746 Weidenbach 
Tel.: +49 9826 654-0 | lt@hswt.de 
www.hswt.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.hswt.de/mam 

 
 
 
 
 
 
MAGİSTRATURA 
BEYNƏLXALQ 
MAGİSTR AQRAR 
MENECMENT İXTİSASI 
TRIESDORF

 
 

 
.  

 
 »  Alman Akademik Mübadilə Xidməti (DAAD) və Almaniya 

Elm İnkişafı Sponsorları Assosiasiyası tərəfindən 2008-ci ildə 
təşəbbüs edilən müsabiqədə  Aqrar menecment üzrə 
Beynəlxalq Magistr ixtisası Alman Ali Təhsil Təşkilatlarının 10-
cu Ən Yaxşı Beynəlxalq Magistr proqramı olaraq Keyfiyyət 
etiketi ilə mükafatlandırıldı. 

» Mühüm meyarlar bunlardır: Inovativ ümumi konsepsiya. 
Tədris proqramının mükəmməlliyi, yüksək səviyyəli 
beynəlxalqlaşma, yüksək səviyyəli  təhsil, hazırlanmış dəstək 
konsepsizası, inandırıcı məzun balansı. 
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WAS WIR IHNEN BIETEN WAS WIR ERWARTEN IHR STUDIUM  

SEM. TƏHSİL PLANI VƏ MƏZMUNU 

 Məcburi modullar Əlavə modullar 

1. Universitetdə keçirilən dörd dəfə bir həftəlik 
dərslərlə birgə kənd təsərüffatı 
müəsissələrində praktiki semestr 

2. Biznesin idarə edilməsi, 
İstehsal iqtisadi seminar, 
Korporativ idarəetmə və 
nəzarət, Empirik  social 
tədqiqatla birgə iqtisadi 
informatika 
 

Qiymətləndirmə və 
Mühasibatlıq, Məhsul-
ların keyfiyyətinin idarə 
edilməsi,  Məsləhət 
metodologiyası, Koope-
rativ təsərrüfat formaları  
Bank işi, Bazar və sub-
sidiya yönümlü təsərrü-
fat sistemləri., Əkincilik 
mühəndisliyi seminarı, 
Bitkiçilikseminarı, Hey-
vandarlıq seminarı 

3. Korporativ planlaş-
dırma, Aqrar siyasət 
seminarı,Beynəlxalq 
aqrar marketinq strate-
giyaları 

Əsas təhsil sahəsi  
1. Müəssisələrə  
2.Aqrotexniki - iqtisadi 
məsləhət 
3. Kənd təsərrüfatı və 

Regional inkişaf 
konsepsiyaları 

4. Tətbiqi tədqiqat və 
inkişaf layihələri 

 
Beynəlxalq Aqro-
biznes (İngilis dili) 
yaxud İngilis dili xarici 
dil kimi 

4. Magistr disertassiyası o 
cümlədən magistr semi-
narı,Layihələrin planlaş-
dırılması və qiymətləndi-
rilməsi, Praktika 

Beynəlxalq ticarət, 
davamlı enerji 

Buraxılış 
Master of Science (M.Sc.) 

 

 
 
 

Akademik dərəcə ilə fənlərarası davamlı təhsil 
„Master of Science  (M.Sc.)“ 

 
» Potensial işəgötürənlər tərəfindən müsbət 

qiymətləndirilən müxtəlif peşə və şəxsi bacarıqlara malik 
olan təcrübəyə yönəldilmiş kurs təklifi 

»  Çox yaxşı təchiz edilmiş və müasir media texnologiyasına 
daxil olma imkanları olan bir kampus 

» Təcrübənin təşkilində, vizanın alınmasınada və mənzillə 
təmin olunmada sıx və fərdi dəstək  

» Beynəlxalq tələbələrin müxtəlif fəaliyyətlərə malik yaxşı bir 
cəmiyyəti ( təxminən 15 millət) 

»  Gözəl və mənzərəli yerdə oxumaq və yaşamaq 
»  Təqaüd təşviq etmək 
»  15 Ölkədə tərəfdaş universitetlər arasında əlaqə  
 
 TRIESDORF-DA TƏHSİLİN ON YAXŞI 
SƏBƏBİ 
» Kənd təsərrüfatı, bəslənmə və ətraf mühit üçün Triesdorf 

təhsil mərkəzində beynəlxalq tanınmış və müasir təchiz 
olunmuş Tətbiqi Elmlər Universitet  

  »  Təhsilin başlanğıcından fərdi dəstək; tələbə və   
        müəllimlərin sıx əlaqəsi 
»  Xırda qruplarda iş, idarə olunan Universitet 
»  Təhsildən sonra iş axtarışında köməklik  
»  Beynəlxalq iş bazarında əla imkanlar 

  »  Təcrübə, layihə və biznes əlaqələri vasitəsilə əldə edilmiş      
 biliklərin praktiki tətbiq imkanı 

  »  Tələbələrin universitet həyatı ilə yanaşı, qruplarda  
       işləmələrində də aktiv iştirakı 
»  Mənzill axtarışında vasitəçilik və əlverişli dolanışıq  

xərclərin azaldılmasında köməklik  
»  30 - dan çox xarici universitetlə əməkdaşlıq 

BİRİNCİ SEMESTRƏ DAXİL OLMA  
(PRAKTİKİ SEMESTR) 
» Xüsusilə kənd təsərrüfatı universitetlərindən birini uğurla 

bitirmək.  
»  Kifayət qədər Alman dili bacarıqları B1 səviyyəsi 
» Praktiki semestr kənd təsərrüfatı müəssisələrində həyata 

keçirilir və dörd dəfə bir həftəlik kurslar və dərslər 
vasitəsilə tamamlanır. 

 
İKİNCİ SEMESTRƏ DAXİL OLMA 
»  Praktiki semestrın uğurla başa çadırılması (digər Praktika 

müddətləri istəklərə görə qəbul edilə bilər) 
»  Təhsil üçün alman dili biliklərinin təsdiqi 
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