Hörmətli dostlar!

Hüquqşünas peşəsi indiki zamanda olduğu kimi hər zaman ən tələb olunan və
hörmət qazanan bir peşə olub. Cəmiyyətin istənilən həyat sahəsində müasir dünya
ölkələrində hüquq təminatı zəruri xidmətdir. Bu da öz növbəsində ölkələrin sabit,
stabil sosial inkişafı və hüquq, siyasət və iqtisadiyyat sistemlərinin müasirləndirilməsi
proseslərinin nəticəli olmasının təminatıdır. Beləliklə,

hüquq peşələrinin müxtəlif

sahələrində iş üçün yüksək səviyyəli mütəxəssislərin hazırlığı bəllidir. V.N. Karazin
adına Xarkov Milli Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil isə bunlara nail olmaq
üçün vacib addımdır.
2014-cü ilin əvvəlinə olaraq hüquq fakültəsində 187 nəfər Azərbaycan
Respublikası vətəndaşları təhsil alır, əyani və qiyabi şöbələrdə. V.N. Karazin adına
Xarkov Milli Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil almaq hər xarici tələbə üçün
müasir ali hüquq təhsilini almaq, konkret hüquq hadisələrinin həlli üçün praktiki
bilikləri almaq,

yüksək səviyyədə hüquq

mədəniyyətini inkişaf etmək, öz

komunikativ və əxlaq səviyyələrini yüksəltmək üçün nadir imkandır. Bunu isə yüksək
dərəcədə o təmin edir ki, Universitetin professor və müəllimlər heyəti xüsusi hazrlıqlı
və təcrübəli alim hüquqşünaslardan, vəkillərdən, fəaliyyət göstərən məhkəmə və

hüquq qaydasını qoruyan olqanlarda çalışanlardan ibarətdir. Bugünkü gündə
fakültədə təhsil prosesini 16 elmlər doktorları (onlardan 11-i professor elmi
dərəcəsinə naildir), 38 elmlər namizədləri (onlardan 22-i dosent elmi dərəcəsinə
naildir) təmin edir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, profilli hüquq fənnlərinin öyrənilməsi
(cinayətkar hüququ, inzibati hüquq, əmək hüququ, mülki hüquq) Azərbaycan
Respublikasının müəyyən milli qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi praktikası və
mövqelərinin nəzərə alınması şərti ilə həyata keçirilir. Azərbaycanlı tələbələrin
çoxilli təhsil praktikası onu göstərir ki, tələbələr ölkəyə qayıtdıqda bu onların
müxtəlif sahələrdə işə adaptasiyası üçün müsbət təsir göstərir və həmin adaptasiyanın
üğürlu olmasını təmin edir.
Təhsil zamanı fakültənin tələbələrinə sərbəst olaraq elmi-tədqiqat fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq, hüquq fənnləri üzrə elmi qruplarda iştirak etmək, tələbələrin elmi
konfranslarında çıxış etmək, iş nəticələrini elmi nəşriyyatda çap etmək imkanı verilir.
Bundan əlavə, Universitetdə təhsil avropa təhsil ənənələrinə qoşulmaq, asudə vaxtını
faydalı keçirmək, bədii fəaliyyət müsabiqələrində iştirak etmək, zəngin ukrayna
mədəniyyəti ilə tanış olmaq, yeni dostlarla tanış olmaq və maraqlı insanlarla
görüşmək üçün əla şansdır.
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