
 
 
 

Маҷлиси ниҳоии Кумитаи роҳбарии лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо  
 

Душанбе, 01 октябри соли 2013 – Маҷлиси дуюм ва ниҳоии Кумитаи роҳбарии лоиҳаи “Дастгирии фаъолияти 

самараноки Донишкадаи молияи Тоҷикистон” (SEFTFI) дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор 

гардид. Ба аъзоёни Кумита оиди натиҷаҳои марҳилавию хотимавии лоиҳа ва таъсири онҳо ба фаъолияти 

донишкада маълумот дода шуд.  

Донишкадаи иқтисод ва молияи Тоҷикистон (FEIT) мактаби олии маъруф аст, ки дар назди Вазорати молия 

фаъолият мекунад. Он дар моҳи майи соли 2012, дар натиҷаи якшавии ду донишкада – Донишкадаи молияи 

Тоҷикистон ва Пажӯҳишгоҳи иқтисод таъсис ёфтааст. Донишкада беш аз 45 сол мутахассисони варзидаро тайёр 

карда, рушди иқтисодиёт ва тараққиёти Тоҷикистонро дастгирӣ менамояд. Бисёр хатмкунандагони собиқи он 

вазифаҳои роҳбарикунандаро дар ҳукумат ва соҳаи соҳибкории Тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсоя ишғол 

менамоянд.  

Лоиҳа (аз тарафи Hulla and Co. Human Dynamics татбиқ мегардад) ба донишкада дар аз нав дида баромадани 

сохтор, барномаҳои таълимӣ ва якҷоя таҳия намудани барномаю курсҳои нав ба хотири қонеъгардонии талабот 

ба таълими молиёти давлатии ҷомеаи муосир кӯмак расонд. Донишкада ҳоло дид ва мароми муайян, сиёсат ва 

тартиби идоранамоии муосир дорад. Донишкада, ба туфайли сафари кормандонаш ба Гурҷистон, Қирғизистон, 

Нидерландия ва Британияи Кабир, муносибатҳои байналмилалиро барпо намудааст, ки ҳамкории илмии 

байналмилалиро имкопазир месозад.  Лоиҳа конфронсҳои байналмилалиро дар соҳаи молиёти давлатӣ ташкил 

намуда, курси идораи ҳозиразамони молиёти давлатиро бо тамоми маводи дидактикӣ  таҳия намудааст, ки барои 

донишҷӯёни соли охири таҳсил бори аввали тирамоҳи соли мазкур пешниҳод шудааст.  

Илова бар ин, зерсохтори технологияҳои иттилоотӣ ва компютерии донишкада хеле беҳтар гардонида шуд ва 

ҳоло донишкада сомонаи ҷолибе дорад. Дар ҷамъ, ин ҳама ба донишкада имконият медиҳад, ки ба донишҷӯёни 

худ маълумоти дараҷаи аввал дода, шиори худ – “омўзиш, тасаввурот, фаҳмиш, тараққиёт!”-ро тасдиқ намояд.  

Лоиҳа моҳи декабри ҷорӣ ба анҷом мерасад, аммо бо назардошти омодагии Вазорати молия, ректор ва 

роҳбарияти донишкада барои тақвияти ислоҳоте, ки ба такмили ихтисоси кормандони донишгоҳ равона 

гардидаасту, ба баландравии сатҳи таҳсил ва дониши донишҷӯён меорад, лоиҳа аз тобистони соли 2014 барои се 

сол  (ҳамчун қисми “Барномаи дастгирии ислоҳоти идораи молиёти давлатӣ, 8 миллион евро барои солҳои 2014-

2016) шояд давом шавад.  

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ, лутфан, ба Фирӯза Газиева, менеҷери идораи Лоиҳаи SEFTFI, беҳтараш бо 

почтаи электронии firuza@fininstitute-eu.tj муроҷиат намоед.  

 Лоиҳа амалӣ мегардад: 

 

 Hulla and Co. Human 

Dynamics KG 
 
 
 
 
 

Суроға: к. Княз Дондуков 

13, х. 3 

 

Тел: +359 2 935 99 83 

 
 

 
Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  
 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 
Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
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Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ 

таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 

демократӣ ва рушти бардавомро бунъёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои 

бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад.  Аз ин 

лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 

1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои 

рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. 

евро кӯмак фароҳам менамояд. 
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