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Курстун максаты

Бул сабак студенттерге туризм ишканаларынын бири-бири менен жана ошондой эле
мамлекет (тиешелүү министрликтер) менен иш жүргүзүүдөгү укуктук-нормативдик
документтерди окуп үйрөтүүнү жана туризм тармагын жөнгө салуучу тиешелүү мыйзамдар
тууралуу теориялык жана практикалык маалымат-билимдерди берүүнү максат кылат.

Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар

Адабияттын
түрү

1 Turizm Mevzuatı, Halil CAN, Semih GÜNER, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2000;

Китеп

2 Türkiye ve Kırgızistan turizm mevzuatu el kitapcıkları ve hazırlanan ders notları

Басылма

3 http://minjust.gov.kg/

Сайт

4 http://www.minculture.gov.kg

Сайт

5 http://www.kultur.gov.tr/

Сайт

Жетишилчү жыйынтыктар
1 Бул сабакты ийгиликтүү аяктаган студенттер туризм тармагындагы айрым укуктук маселелерди
таанып-билишип, иш жүзүндө тиешелүү деңгээлде аларды чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушмакчы.

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Коомдук тартипти сактоо эрежелери менен жалпы мыйзамдуулуктун сакталышы. Башка
коомдук эрежелер.

2. Апта

Туризм укугунун аныктамасы, сапаттык түрлөрү жана маалымат булактары

3. Апта

Туризм укугунун эл аралык негиздери жана улуттук туризм уюмдарынын ченемдик-укуктук
документтери

4. Апта

Дүйнөдөгү кесиптик туризм уюмдары жана алардын мыйзамдык негиздери

5. Апта

Эл аралык туризм уюмдарынын милдеттери жана укуктук негиздери

6. Апта

Туризмдин түрлөрүнө байланыштуу айрым өлкөлөрдөгү мыйзамдык чектөөлөр

7. Апта

Кыргызстан менен Түркиянын туризмдин өнүгүүсүн колдоо боюнча мыйзамдык-укуктук
документтери жана аларды колдонуу чөйрөсү

8. Апта

Ара сынак

9. Апта

Өлкөлөрдүн саякат уюштуруу жана квоталык келишимдеринин иштелип чыгуусу жана
мыйзамдык өзгөчөлүктөрү

10. Апта

Туризм ишканалары арасында келишимдерди түзүү жолдору, айрым өлкөлөрдөгү тажрыйбалар

Курстун планы
11. Апта

"Жайгашуу жайы" - "Турист" - "Саякат агентствосу" араларындагы байланыштарда ар биринин
укуктары жана жоопкерчиликтери

12. Апта

Саякат уюштуруу келишимдеринин укуктук негиздери жана башка окшош келишимдер менен
салыштыруу

13. Апта

Квоталык келишимдер

14. Апта

Сапатсыз жана жетишсиз кызмат көрсөтүүгө дуушар болгон туристтердин зыян тартууларын
төлөп берүү боюнча мыйзамдык негиздер

15. Апта

Туристтин кардар катары укуктары

16. Апта

Финалдык сынак

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40

40

Финал сынагы

1

60

60

