ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ДУЮМ
Тибқи Иҷозатнома оид ба ҳуқуқи пешбурди фаъолияти таълимӣ,
силсилаи К-ИФ №0001268 аз 04.05.2021 рақами қайд№361, ки аз тарафи
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст,
ҳамасола МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик
Бобоҷон Ғафуров” довталабонро барои соҳиб шудан ба таҳсилоти
дуюми олии касбӣ қабул менамояд.
Довталабон тибқи Қоидаҳои қабули донишҷўён барои гирифтани
таҳсилоти дуюми олии касбӣ, ки қарори мушовараи Вазорати маориф
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31. 03. 2021, №4/27 тасдиқ шудааст,
қабул карда мешаванд.
Мувофиқи моддаи 41-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва моддаи 19-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ба
шаҳрвандоне, ки таҳсилоти олии касбӣ доранд, гирифтани таҳсилоти
олии дуюм (таҳсилоти минбаъдаи олии касбӣ) дар асоси шартнома
(пулакӣ) иҷозат дода мешавад.
Новобаста аз шакли таҳсил довталабони таҳсилоти олии дуюми
касбӣ аз курси 2 қабул карда мешаванд. Мӯҳлати таҳсил барои
гирифтани таҳсилоти олии дуюм дар зинаи бакалавр 3 сол ва барои
ихтисосҳои ҳамгиро 4 сол муқаррар гардидааст (Низомномаи
таҳсилоти олии дуюм, қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.02.2019, № 4/37).
Довталабон барои гирифтани таҳсилоти дуюми олии касбӣ
тариқи суҳбат (натиҷаи суҳбат тариқи хаттӣ сабт мегардад) қабул
карда мешаванд.
Муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳои довталабон ба комиссияи қабул ва
комиссияи аттестатсионӣ аз 20 июн то 20 август ва мўҳлати
гузаронидани суҳбат аз 21 то 28 август муқаррар шудааст.
Довталабон тибқи муқаррароти Қоидаҳои кабул ба комиссияи
қабули донишгоҳ дар муҳлати муайяншуда ҳуҷҷатҳои зеринро
пешниҳод мекунанд:
-ариза ба номи ректор;
-дипломи намунаи давлатӣ бо замимааш дар бораи хатми
муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (нусхаи асл);
-нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ дар хусуси фаъолияти корӣ
вобаста ба самт, равия ва ихтисоси интихоб карда;

– 6 дона сурати андозаи 3 х 4 см;
– маълумотномаи тиббӣ (шакли 038);
– шиноснома ё ҳуҷҷат дар бораи тасдиқи шахсият.
Довталабоне, ки дар рўзи муайяншуда бесабаб ба суҳбати қабул
ҳозир нашудаанд, аз суҳбат нагузашта ҳисобида мешаванд.
Довталабон баъди аз суҳбат гузаштан фақат дар сурати пардохт
намудани маблағи таҳсил тибқи талаботи қарордод ба муассисаи
таълимӣ қабул карда мешаванд.

ИДОМАИ ТАҲСИЛ БАЪД АЗ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ
МИЁНАИ КАСБӢ
Тибқи Иҷозатнома оид ба ҳуқуқи пешбурди фаъолияти таълимӣ,
силсилаи К-ИФ №0001268 аз 04.05.2021 рақами қайд№361, ки аз тарафи
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст,
ҳамасола МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик
Бобоҷон Ғафуров” қабули довталабонро барои гирифтани таҳсилоти
олии касбӣ барои идомаи таҳсил баъд аз муассисаиҳои таҳсилоти
миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ менамояд.
Довталабон тибқи Қоидаҳои қабули донишҷўён ба муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ барои идомаи таҳсил баъд аз хатми муассисаҳои
таҳсилоти миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори
мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31
марти соли 2021, №4/26 тасдиқ шудааст, қабул карда мешаванд.
Хатмкардагон коллеҷҳои соҳавӣ бо «Дипломи аъло» дар сурати
мувофиқати равия ва ихтисосҳо ба курси 2-юми шуъбаи рўзона ва
фосилавии донишгоҳ бе суҳбат қабул карда мешаванд.
Хатмкардагони гурӯҳҳои буҷавии шӯъбаи рӯзонаи коллеҷҳои
соҳавӣ бо дипломи муқаррарӣ пас аз 3 соли хатм ва кор кардан дар
истеҳсолот, (дар ҳолати зарурияти истеҳсолӣ ба таври истино бо
иҷозати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон) дар сурати
мувофиқати равия ва ихтисосҳо (бо назардошти мавҷудияти фарқият
дар ҳаҷми то 30 кредит) ба курси 2-юми шуъбаҳои рўзона ва ё
фосилавии донишгоҳ аз рўи натиҷаи суҳбат қабул карда мешаванд.
Хатмкардагони гурӯҳҳои буҷавии шӯъбаи фосилавии коллеҷҳои
соҳавӣ бо дипломи муқаррарӣ пас аз 3 соли хатм ва кор кардан дар
истеҳсолот, (дар ҳолати зарурияти истеҳсолӣ ба таври истино бо

иҷозати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон) дар сурати
мувофиқати равия ва ихтисосҳо (бо назардошти мавҷудияти фарқият
дар ҳаҷми то 30 кредит) ба курси 2-юми шуъбаҳои рўзона ва ё
фосилавии донишгоҳ аз рўи натиҷаҳои аттестатсия ва озмун қабул
карда мешаванд.
Хатмкардагони ихтисосҳои омӯзгории коллеҷҳои соҳавӣ, ки беш аз
5 сол дар истеҳсолот кор кардаанд ба курси 2-юми шуъбаи фосилавии
донишгоҳ аз рўи натиҷаи сӯҳбат қабул карда мешаванд.
Хатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи равияи тиббӣ
танҳо ба гурӯҳи ихтисосҳои равияи 5-ум (тиб, биология ва варзиш) бо
назардошти мавҷудияти фарқият дар ҳаҷми то 30 кредит ба курси 2юми шуъбаҳои рўзона (хатмкардагони гурӯҳҳои шартномавӣ) ва ё
фосилавии донишгоҳ (хатмкардагони гурӯҳҳои буҷавӣ ва шартномавӣ)
аз рўи натиҷаҳои аттестатсия ва озмун қабул карда мешаванд.
Муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳои довталабон ба комиссияи қабул аз
01 июл то 20 август ва мӯҳлати гузаронидани суҳбату озмун аз 21 то 28
август муқаррар шудааст.
Ҳуҷҷатҳое, ки довталабон ба комиссияи қабули донишгоҳ
пешниҳод менамоянд:
- ариза ба номи ректор (директор);
- ҳуҷҷат дар бораи хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ
намунаи давлатӣ- асл (маълумотнома дар бораи хатми
муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ қабул карда намешавад);
- маълумотномаи тиббӣ (шакли № 038);
- 6 адад сурат (андозаи 3x4 см);
- шиноснома;
- билети ҳарбӣ ё шаҳодатномаи ҳарбии даъватшаванда;
- ҳангоми будани собиқаи корӣ нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ.
Довталабоне, ки таҳсилоти миёнаи касбиро дар хориҷи кишвар
гирифтаанд, баъди аз нострификатсия (баробарарзишӣ) гузаронидани
ҳуҷҷати таҳсилот ва муайян шудани дараҷаи сатҳи таҳсилот
метавонанд ба комиссияи қабул ҳуҷҷат пешниҳод намоянд.
Довталабоне, ки дар рўзи муайяншуда бесабаб ба комиссияи
суҳбати (озмуни) қабул ҳозир нашудаанд, аз суҳбат (озмун) нагузашта
ҳисобида мешаванд.

