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Türkmenistanda amala aşyrylýan bilim syýasatynyň çäklerinde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň 

dünýäniň ösen uniwersitetleri we taslamalary bilen  halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 

ýurdumyzda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Şu işlere Türkmen döwlet maliýe instituty hem ýokary 

işjeňlik bilen gatnaşýar.  

Türkmenistanyň ýokary bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmek, halkara gatnaşyklaryny ösdürmekligi milli 

derejede gurnamak, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň we Ýewropa Bileleşiginiň 

uniwersitetleriniň arasyndaky aragatnaşyklary utgaşdyrmak maksady 

hem-de professor-mugallymlaryň hünär derejesini ýokarlanyrmak 

bilen Türkmen döwlet maliýe instituty Ýewropa Bileleşiginiň 

ERASMUS+ maksatnamasynyň Administratiw ösüşiň sebitleýin 

maksatlary (ROAD) atly taslama gatnaşdy. 

Bu döwrebap taslamanyň ýerine ýetirilmegi üçin onuň býujeti 815 588 

ýewro möçberinde kesgtilenildi. Taslama üç ýylda ýagny, 2016-2019-

njy ýyllarda amala aşyryldy.  

2017-nji ýylyň 19-24-nji marty aralygynda Taslama gatnaşýan ähli 

hyzmatdaşlar özara duşuşmak we taslamanyň meýilnamasy bilen 

tanyşmak üçin Portugaliýa Respulikasynyň Lissabon uniwersitetiniň Ýokary tehniki institutynda iş 

saparynda boldular. Taslamanyň çäklerinde institutyň mugallymlary ýewropanyň we taslama gatnaşýan 

uniwersitetleriň ýerleşýän ýurtlarynda bilim kämilligini artdyrmak hem-de dünýä talaplaryna laýyk gelýän 

şertlerinde hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen okuwlar gurnaldy.   

Türkmen döwlet maliýe institutynyň we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň taslama 

gatnaşyjy mugallymlary üçin  2018-nji ýylyň 15-19-njy ýanwar aralygynda Ispaniýa Patyşalygynyň Las-

Palmas-de-Gran-Kanariýa uniwersitetinde “Syýahatçylyk we durnuklylyk”, “Syýahatçylygyň marketingi”, 

“Syýahatçylyk zolaklaryny goramak”, 2018-nji ýylyň 7-14-nji apreli aralygynda Şwesiýa Patyşalygynyň 

Stokgolm şäherindäki Patyşalyk tehnologiýa uniwersitetinde  “Şäheriň ulag infrastrukturasyny dolandyrmak 

we ösdürmek”,   2018-nji ýylyň 4-10-njy noýabr aralygynda Portugaliýa Respulikasynyň Lissabon  

uniwersitetiniň Ýokary tehniki institutynda “Maliýe gözegçiligi, audit we döwlet çykdajylarynyň 

bahalandyrylyşy” ugurlar boýunça okuwlar gurnaldy. Guralan okuwlar üstünlikli tamamlandy we bu 

okuwlara gatnaşan mugallymlara degişli şahadatnamalar berildi.  

Taslamanyň meýilnamasyna laýyklykda 2018-nji ýylyň maý aýynyň 

21-25-i aralgynda Aşgabat şäherinde Türkmen döwlet maliýe 

institutynyň we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş 

uniwersitetiniň guramagynda ROAD  taslamasynyň hyzmatdaş 

ýokary okuw jaýlaryň gatnaşmagynda  “Türkmenistan beýik ýüpek 

ýolunyň ýüregi” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Bu halkara 

ylmy maslahat Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş 

uniwersitetiniň mejlisler zalynda geçirildi.  

Mundan başgada ROAD taslamanyň çäklerinde Türkmen döwlet 

maliýe institutynda ROAD okuw merkezi açyldy. ROAD okuw 

merkezi häzirki zaman tehniki enjamlary we tanymal daşary ýurt ykdysatçy alymlarynyň kitaplary bilen 

üpjün edilendir. Bu okuw merkeziniň esasy maksady ýurduň döwlet gullukçylarynyň hünär derejelerini 

ýokarlandyrmak we olara maslahat bermekden ybaratdyr. ROAD okuw merkezinde hem Ýewropanyň 

hyzmatdaş ýokary okuw jaýlarynda geçirilen okuwlara Türkmen döwlet maliýe institutyndan gatnaşan 

mugallymlar özleşdiren maglumatlaryny Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy 

akademiýasynyň diňleýjilerine ýetirmek maksady bilen ýörite okuw sapaklary guraldy. Guralan bu okuw 

sapaklary üstünlikli tamamlandy we bu okuwlara Döwlet gullugy akademiýasynyň gatnaşan diňleýjilerine 

degişli şahadatnamalar gowşuryldy. 


