Hormatly dostlar!

Ähli döwürlerde hukukçy hünäri has talap edilýän we abraýly hünärleriň biri
bolupdy we şu gün bolmagyny dowam edýär. Häzirki döwür ösen döwletlerinde
jemgyýetiň islendik ugry degişli derejede hukuk tarapdan üpjün edilmekligi talap edýär.
Bu döwletiň berk, durnukly durmuşy taýdan ösmeginiň we hukuk, syýasy we ykdysady
ulgamlarynyň

modernizasiýa

ýagdaýlarynyň

netijeliginiň

girewi

bolup

hyzmat

edýändir. Şoňa görä, hukuçy hünäriniň dürli pudaklardaky işler üçin ýokary hilli
işgärleri taýýarlamak göze görnüp durandyr. Bu maksada ýetmek üçin W.N. Karazin
adyndaky Harkow milli uniwersitetiniň ýuridiki fakultetine okuwa girmeklik wajyp
girew bolup durýandyr.
2014-nji ýylyň başyna ýuridiki fakultetde okuwyň gündizki we gaýybana
görnüşinde Türkmenistanyň raýatlarynyň 393-si okaýar. W.N. Karazin adyndaky
Harkow milli uniwersitetiniň ýuridiki fakultetinde okamaklyk her bir daşary ýurt talyby
üçin häzirki zaman ýewropa ýuridiki ýokary bilim almaklygyň, anyk ýuridiki
ýagdaýlary çözmekligiň iş ýüzündäki tejribelerini almaklygyň, hukuk medeniýetiniň

ýokary derejesine eýe bolmaklygyň, hususy kommunikatiw we ahlak häsiýetleri
ýokarlandyrmaklygyň täsin mümkinçiligidir. Muňa professor-mugallymlyk düzüminiň
has

ýokary

derejede

taýýarlanylan

we

tejribeli

mugallym-hukukçylardan,

aklawçylardan, häçir hem kazyýetlerde işläp ýören we hukuk goraýjy edaralarda işleýän
işgärlerden ybaratdygy doly derejede goldaw berýändir. Şu gün fakultetde okuw
prosesini 16 sany ylym doktorlary (olaryň 11-i professor alym derejesine eýe), 38 sany
ylym kandidatlary (olaryň 22-si dosent alym derejesine eýe).
Ýörite ýuridiki sapaklaryň (jenaýat hukugy, administratiw hakukgy, zähmet
hukugy, raýatlyk hukugy) Türkmenistan döwletiniň milli kanunçylygynyň ýagdaýlaryna
we iş ýüzünde ulanylyşyna laýyklykda

amala aşyrylýandygyny bellemek gerekdir.

Tükrmenistanly talyplary okatmaklygyň köp ýyllyk praktikasy şeýle usulyň talyplaryň
öz ýurtlaryna gaýdyp baranlaryndan soň ýuridiki hünäriň dürli pudaklarynda çalt wagt
içinde öwrenişmeklerine ýardam edýär.
Biziň fakultetimiziň talyplaryna okuw döwründe hususy ylmy-barlag işleri bilen
meşgullanmaklyk, ýuriki sapaklar boýunça ylmy gurnaklara gatnaşmaklyk, talyplaryň
ylmy konferensiýalaryna gatnaşmaklyk, öz işlerini ylmy neşirlerde çap etmeklik ýaly
täsin mümkinçilikler teklip edilýär. Mundan başga-da, okuw döwründe ýewropa bilim
däplerini öwrenmeklik, wagtyňy peýdaly geýirmeklik,

çeper höwesjeňliklerine

gatnaşmaklyk, baý ukrain medeniýeti bilen tanyşmaklyk, täze dostlary tapmaklyk we
gyzykly adamlar bilen tanyşmaklyk ýaly mümkinçilikler bar.
Sizi özümiziň W.N. Karazin adyndaky Harkow milli uniwersitetimiziň ýuridiki
fakultetiniň bir, dostlukly maşgalasyna çagyrýarys.
.
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