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ҚАЕУ-дің «Жоғары білім: бакалавриат» анықтама - жол
көрсеткіші ЖОО туралы жалпы сипаттамадан, қабылдау ережелері
және оқу мен академиялық бағдарламалар бойынша процедулардан,
университеттің бағдарламаларынан, студенттік сервис құрылымынан,
университеттің құрылымынан тұратын жинақ.
Қалың оқырмандарға арналған.

УДК 378.2 (574)(035)
ҚАЕУ-дің «Жоғары білім: бакалавриат» анықтама - жол
көрсеткіші ЖОО туралы жалпы сипаттамадан, қабылдау ережелері
және оқу мен академиялық бағдарламалар бойынша процедулардан,
университеттің бағдарламаларынан, студенттік сервис құрылымынан,
университеттің құрылымынан тұратын жинақ.
Қалың оқырмандарға арналған.

Қазақстан-Американдық еркін университетінің анықтама - жол
көрсеткіші (2018-2019 оқу жылы). (Редакциясын басқарған Г.А.
Конопьянова) Анықтама. – Өскемен, 2018. – 79 б.

Қазақстан-Американдық еркін университетінің анықтама - жол
көрсеткіші (2018-2019 оқу жылы). (Редакциясын басқарған Г.А.
Конопьянова) Анықтама. – Өскемен, 2018. – 79 б.

ҚАЕУ Ғылыми Кеңесінің шешімі бойынша басылып шығарылды

ҚАЕУ Ғылыми Кеңесінің шешімі бойынша басылып шығарылды

Анықтамалық басылым

Анықтамалық басылым
© Қазақстан-Американдық
Еркін Университеті, 2018

© Қазақстан-Американдық
Еркін Университеті, 2018

АНЫҚТАМА - ЖОЛ КӨРСЕТКІШ

ЖАЛПЫ СИПАТТАМА
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

АНЫҚТАМА - ЖОЛ КӨРСЕТКІШ

ЖАЛПЫ СИПАТТАМА
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Байланыс ақпараты
Университеттің міндеті
Университеттің мақсаты
Бәсекедегі артықшылығы
ЖОО тарихы
Негізгі ақпарат
Университеттің құрылымы

Байланыс ақпараты
Университеттің міндеті
Университеттің мақсаты
Бәсекедегі артықшылығы
ЖОО тарихы
Негізгі ақпарат
Университеттің құрылымы

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ
«Қазақстан-Американдық еркін университеті» ЖШС (бұдан кейін
ҚАЕУ) 070000, Өскемен қаласы М.Горький көшесі, 76, телефондар: 8
(7232) 50-28-33, 50- 09-91; электронды мекен жайы: kafu_ukg@mail.ru;
www.kafu.kz, банк реквизиттері: СТН 181600072129, «АТФ Банк» АҚ
филиалы, е/ш «KZ 15826 F0KZTD2001576» БИН 000540002589, БИК
«ALMN KZKA», Кбе 17. АҚШ, 44490 SE Phelps Rd., Sandy, OR

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ
«Қазақстан-Американдық еркін университеті» ЖШС (бұдан кейін
ҚАЕУ) 070000, Өскемен қаласы М.Горький көшесі, 76, телефондар: 8
(7232) 50-28-33, 50- 09-91; электронды мекен жайы: kafu_ukg@mail.ru;
www.kafu.kz, банк реквизиттері: СТН 181600072129, «АТФ Банк» АҚ
филиалы, е/ш «KZ 15826 F0KZTD2001576» БИН 000540002589, БИК
«ALMN KZKA», Кбе 17. АҚШ, 44490 SE Phelps Rd., Sandy, OR

ҚАЕУ Президенті
Мәмбетқазиев Ережеп Әлхайырұлы
химия ғылымның докторы, ҚР ҰҒА академигі

ҚАЕУ Президенті
Мәмбетқазиев Ережеп Әлхайырұлы
химия ғылымның докторы, ҚР ҰҒА академигі

Қамқорлық кеңесінің төрағасы
Маршалл Кристенсен
PhD докторы, ҚР ағарту ісінің құрметті қызметкері

Қамқорлық кеңесінің төрағасы
Маршалл Кристенсен
PhD докторы, ҚР ағарту ісінің құрметті қызметкері

Ректор
Мәмбетқазиев Айдар Ережепұлы
философия докторы (PhD)

Ректор
Мәмбетқазиев Айдар Ережепұлы
философия докторы (PhD)

Бірінші вице-президент
Конопьянова Галина Ахбаевна
экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

Бірінші вице-президент
Конопьянова Галина Ахбаевна
экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

Халықаралық бағдарламалар және ынтымақтастық
жөніндегі вице-президент
Даниэл Бэлласт
гуманитарлық ғылымдарының докторы,
ҚР ағарту ісінің құрметті қызметкері

Халықаралық бағдарламалар және ынтымақтастық
жөніндегі вице-президент
Даниэл Бэлласт
гуманитарлық ғылымдарының докторы,
ҚР ағарту ісінің құрметті қызметкері

3

3

ЖАЛПЫ СИПАТТАМА

ЖАЛПЫ СИПАТТАМА

Негізгі мәселелер жөніндегі проректор
Хасенов Саяхат Саттарович
Педагогика ғылымының кандидаты

Негізгі мәселелер жөніндегі проректор
Хасенов Саяхат Саттарович
Педагогика ғылымының кандидаты

Шаруашылық мәселелер жөніндегі проректор
Панов Игорь Николаевич
менеджмент магистрі

Шаруашылық мәселелер жөніндегі проректор
Панов Игорь Николаевич
менеджмент магистрі

Өндірістік мәселелер жөніндегі проректор
Шураев Махмет Гамитович
Менеджмент магистрі

Өндірістік мәселелер жөніндегі проректор
Шураев Махмет Гамитович
Менеджмент магистрі

Проректор, Өскемен ЭжҚК директоры
Набиев Ерсаин Ахметвалиевич
педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Проректор, Өскемен ЭжҚК директоры
Набиев Ерсаин Ахметвалиевич
педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Проректор, ҚАЕУ колледжінің директоры
Кикина Марина Ивановна
педагогика ғылымының кандидаты, доцент

Проректор, ҚАЕУ колледжінің директоры
Кикина Марина Ивановна
педагогика ғылымының кандидаты, доцент

УНИВЕРСИТЕТТІҢ МІНДЕТІ
Тәуелсіз Қазақстан игілігі үшін ХХІ ғасыр көшбасшыларын
қалыптастыру.

УНИВЕРСИТЕТТІҢ МІНДЕТІ
Тәуелсіз Қазақстан игілігі үшін ХХІ ғасыр көшбасшыларын
қалыптастыру.

УНИВЕРСИТЕТТІҢ МАҚСАТЫ
- Адам ресурстарын тиімді басқаруды және дамытуды ұйымдастыру
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қасиеттерін дамыту
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Жоғары оқу орны басшылығы фәл-сафасы мен саясаты, білім
жүйесін жақсарту мақсатында оқу үдерісін тұрақты талдауға
негізделеді.
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үздіксіз жақсартуға міндеттеу жүйесін құрады және де жобаларды
орындау жөніндегі жұмысын ұйымдастырып, білім беру және
құжаттамаларды даярлау мақсатында топтар арқылы жұмыс істеуге
көмектеседі.
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БӘСЕКЕДЕГІ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ
ҚАЕУ аймақтағы білім беру қызметі нарығында және бәсекелестіктегі жетекші орны келесі жаңашылдықтарды енгізумен
анықталады:
- тіл иелерінен ағылшын тілін қарқынды оқып үйрену, оны ғылыми-зерттеу, білім беру ісінде және кәсіптік қызметте қолдану;
- компьютерлік технологияны қарқынды оқып үйрену;
- оқу үдерісінде шет елдік оқытушылардың қатысуы.
- АҚШ-да тәжірибеден өту;
- шет елдік студенттердің қатысуымен жазғы мәденилингвистикалық бағдарлама;
- қазақстандық дипломмен қатар бакалавр, магистрлік американдық диплом беру;
- студенттердің халықаралық гранттық бағдарламаларға қатысуы;
- экономикалық мамандықтардың халықаралық аккредитациясы;
- ұлттық институционалдық және мамандандырылған акредиттеу;
- сертификатталған сапа менеджменті жүйесі;
- халықаралық академиялық бағдарламаларды жүзеге асыру
(басқарушыларға арналған МВА, «Халықаралық көшбасшылық» бағдарламасы);
- АҚШ университеттерінде қашықтықтан оқыту бағдарламасы;
- «Қала университеті» мәртебесіне ие болуы.
Университет түлектері (АҚШ, Ұлыбритания, Австралия,
Франция, Испания, Болгария, Оңтүстік Корея, Ресей, Швейцария, Германия, ҚХР және т.б.) шет елдерде және Қазақстанда («Эйр Астана»,
«Қазмұнайгаз», «Қазақтелеком ұлттық компаниялары, ҚР Президенті
аппаратында, ҚР Үкіметінде, ҚР Сыртқы істер Министрлігінде, ҚР
Қаржы Министрлігінде, Delloite & Touche, AES Corp., Procter &
Gamble, Tengiz Chevroil және ЖШС «Қазмырыш», «ҮМЗ» АҚ, ұлттық
банктер мен екінші деңгейдегі банктерде және т.б.) табысты қызмет
етуде.
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болып инвестициялық саясатқа жол ашты. Бизнес саласында қазіргі
жаңа білімнің қажеттілігін болжай отырып, Шығыс Қазақстан
мемлекеттік университеті сол кезде өз құрылымынан экономика және
гуманитарлық ғылымдар Халықаралық жоғары колледжін ашу
бастамасын қолға алды. Дәл осы кезеңде ШҚМУ халықаралық
алмасуға қызығушылық танытқан, әр түрлі ел арасындағы өзара
түсіністікке қол жеткізуге ұмтылған «Интер Варсити» (АҚШ)
гуманитарлық ұйымымен ынтымақтастықты жүзеге асырды.
Қазақстан және Америка тараптарынан бірінші болып қолға алынған
акт, ол студенттер үшін мәдени-лингвистикалық бағдарлама болды.
1993 жылдың жазында ШҚМУ «ИнтерВарсити» (АҚШ) ұйымынан 12
адамнан тұратын делегациясын: студенттер мен оқы-тушыларды өзіне
қабылдады; дәл осы мезгілде АҚШ-на Қазақстаннан студенттердің
бірінші тобы жөнелтілді.
Осы сәтте келісімнің жүзеге асуы Қазақстан Республикасы Білім
және Ғылым Министрлігіне Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті құрылымынан толық құқықты дербес ЖОО статусында
Экономика және гуманитарлық ғылымдар Халықаралық жоғары
колледжін ашу туралы өтініш берілді.
Колледжде оқыту экономика мен менеджмент, ағылшын тілі
принциптерін меңгеруді қарастырды. Бұл түлектердің болашақ кәсіптік қызметін тиімділігін арттыра отырып еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету керек еді. Оқу жоспарымен тағы
бір маңызды аспект қаралды: Қазақстан Республикасы білім берудің
мемлекеттік стандартына сәйкес пәндерді оқытумен қатар
бағдарламаға: америка ЖОО-ның оқу пәндері, жоғарғы курс студенттерінің АҚШ-дағы компанияларда, банктерде, корпорациялар мен
биржаларда кәсіптік практикадан өтуі, бір мезетте екі диплом беру:
қазақстандық және американдық жаңалықтары енгізілді
ҚР Білім министрлігінің 1994 жылғы 16 мамырдағы ресми рәсімделген рұқсаты негізінде экономика және гуманитарлық ғылымдар
Халықаралық жоғары колледжінің ашылуында, экономика, бизнес,
заңтану және гуманитарлық ғылымдар саласында халықаралық
танымал бакалавр академиялық дәрежесін алатын мамандар даярлау
туралы «ШҚМУ және «ИнтерВарсити» арасында ынтымақтастық
туралы Келісім-шарт» жасалды. Келісім-шарт екі тараптың міндеттемелерін қарастырды. «Интер Варсити» жағынан АҚШ
профессорлары мен оқытушыларының білім үдерісіне қатысуы, оқу
материалдарын ұсынуы, оқу жоспарларын бір ізге келтіру. ШҚМУдан оқу дәрісханаларын, кеңселерді, кеңсе жабдықтарын беру, оқу
үдерісін білікті отандық оқытушыларымен және маман-дармен

болып инвестициялық саясатқа жол ашты. Бизнес саласында қазіргі
жаңа білімнің қажеттілігін болжай отырып, Шығыс Қазақстан
мемлекеттік университеті сол кезде өз құрылымынан экономика және
гуманитарлық ғылымдар Халықаралық жоғары колледжін ашу
бастамасын қолға алды. Дәл осы кезеңде ШҚМУ халықаралық
алмасуға қызығушылық танытқан, әр түрлі ел арасындағы өзара
түсіністікке қол жеткізуге ұмтылған «Интер Варсити» (АҚШ)
гуманитарлық ұйымымен ынтымақтастықты жүзеге асырды.
Қазақстан және Америка тараптарынан бірінші болып қолға алынған
акт, ол студенттер үшін мәдени-лингвистикалық бағдарлама болды.
1993 жылдың жазында ШҚМУ «ИнтерВарсити» (АҚШ) ұйымынан 12
адамнан тұратын делегациясын: студенттер мен оқы-тушыларды өзіне
қабылдады; дәл осы мезгілде АҚШ-на Қазақстаннан студенттердің
бірінші тобы жөнелтілді.
Осы сәтте келісімнің жүзеге асуы Қазақстан Республикасы Білім
және Ғылым Министрлігіне Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті құрылымынан толық құқықты дербес ЖОО статусында
Экономика және гуманитарлық ғылымдар Халықаралық жоғары
колледжін ашу туралы өтініш берілді.
Колледжде оқыту экономика мен менеджмент, ағылшын тілі
принциптерін меңгеруді қарастырды. Бұл түлектердің болашақ кәсіптік қызметін тиімділігін арттыра отырып еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету керек еді. Оқу жоспарымен тағы
бір маңызды аспект қаралды: Қазақстан Республикасы білім берудің
мемлекеттік стандартына сәйкес пәндерді оқытумен қатар
бағдарламаға: америка ЖОО-ның оқу пәндері, жоғарғы курс студенттерінің АҚШ-дағы компанияларда, банктерде, корпорациялар мен
биржаларда кәсіптік практикадан өтуі, бір мезетте екі диплом беру:
қазақстандық және американдық жаңалықтары енгізілді
ҚР Білім министрлігінің 1994 жылғы 16 мамырдағы ресми рәсімделген рұқсаты негізінде экономика және гуманитарлық ғылымдар
Халықаралық жоғары колледжінің ашылуында, экономика, бизнес,
заңтану және гуманитарлық ғылымдар саласында халықаралық
танымал бакалавр академиялық дәрежесін алатын мамандар даярлау
туралы «ШҚМУ және «ИнтерВарсити» арасында ынтымақтастық
туралы Келісім-шарт» жасалды. Келісім-шарт екі тараптың міндеттемелерін қарастырды. «Интер Варсити» жағынан АҚШ
профессорлары мен оқытушыларының білім үдерісіне қатысуы, оқу
материалдарын ұсынуы, оқу жоспарларын бір ізге келтіру. ШҚМУдан оқу дәрісханаларын, кеңселерді, кеңсе жабдықтарын беру, оқу
үдерісін білікті отандық оқытушыларымен және маман-дармен

2018-2019 оқу жылы

2018-2019 оқу жылы

6

6

АНЫҚТАМА - ЖОЛ КӨРСЕТКІШ

АНЫҚТАМА - ЖОЛ КӨРСЕТКІШ

қамтамасыз ету, колледждің экономикалық және құқықтық
мәселелерін шешу, шетелдік оқытушылар мен мамандарға визалық
қолдау және тұрғын үймен қамтамасыз ету.
Бұдан кейін «ИнтерВарситиге» басқа да американдық серіктестіктер қосылды: ТМД елдерінің студенттері білім алған АҚШ–тың
үздік жеке меншік колледждері «Уинтон колледж», «Кельвин
колледж», «Медисон» мемлекеттік колледжі (Висконсон штаты),
«Феникс» Аризон мемлекеттік университеті, Техас университеті.
1994 жылдың шілдесінде ШҚМУ-дың құрылымдық элементі
ретінде экономика және гуманитарлық ғылымдар Халықаралық
жоғары колледжі ресми ашылып, тіркелді. 2000 жылы экономика
және гуманитарлық ғылымдар Халықаралық жоғары колледжі базасында дербес ЖОО ретінде Қазақстан-Американдық еркін университеті құрылды. Ашылу рәсіміне және 1999 жылы алғашқы түлектеріне дипломдар тапсыруға ҚАЕУ бірінші «Құрметті профессоры»
атанған ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қатысты.
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НЕГІЗГІ АҚПАРАТ
Меншік түрі – дербес.
Университет білім беру ісін күндізгі және сырттай оқыту
бойынша (мерзімі шектеусіз) 23 қараша 2010 жылы ҚР білім және
ғылым Министрлігі берген № АБ сериялы № 0137478 лицензияға
сәйкес жүзеге асырады. Тиісті лицензиялық карталар жоғарғы оқу
орындары мен жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімнің барлық
мамандықтары бойынша бар:
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№
1.

Маманды
қ шифры
5В010200

Мамандық

Академиялық дәрежесі

2.

5В010800

3.

5В011500

4.
5.
6.
7.

5В011700
5В011800
5В011900
5В020200

Бастауыш оқытудың
педагогикасы мен әдістемесі
Дене шынықтыру және
спорт
Экономика және құқық
негіздері
Қазақ тілі мен әдебиеті
Орыс тілі мен әдебиеті
Шет тілі: екі шет тілі
Халықаралық қатынастар

8.

5В020700
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9.
10.
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2002, 2007 және 2012 жылы университет Қазақстан Республикасының білім, лицензиялық тәртіп және мамандарды даярлау сапасына сәйкестілігі туралы заңнамасын орындалуына Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің мемлекеттік аттестаттауынан ойдағыдай өтті.
2006 жылы ҚАЕУ ISO 9001:2008 стандартына сәйкес сапа
менеджменті жүйесін сертификаттаудан сәтті өтті (NQA аудиторлық
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Университеттің алты оқу ғимараты, АҚШ-та 2 кеңсе-өкілдігі
(Портленд қ., Орегон штаты және Майами қ., Флорида штаты) және
Ауғаныстандағы өкілдігі; заманауи кітапхана қоры, соның ішінде
ағылшын тілін қамтиды, оқу және ғылыми зертханалар,
мамандандырылған кабинеттер, медициналық кабинет, спорт
кешендері, спорт залдары, жабдықталған жайлы қонақ үй; жатақхана,
студенттік кафе, «Сібе» және «Көгілдір шығанақ» спорттық
сауықтыру базалары бар.
Оқу ғимараттарында заманауи компьютерлік техника, оқытудың
электрондық құралдары, бағдарламалық құралдармен жабдықталған
дәрісханалар мен кабинеттер орналасқан. Құрал-жабдықтар оқу
үдерісінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді.
Қазақстан-Американдық Еркін Университеті халықаралық
серіктестік ЖОО ретінде құрылды және бүгінде де өз дамуын
жалғастыруда. ҚАЕУ Қазақстанның және де жақын, алыс шетелдердің жүзден астам ұйымдарымен, институттарымен, жеке меншік
және мемлекеттік мекемелермен, мемлекеттік емес қорлармен, компаниялармен және жеке тұлғалармен серіктестік қатынастарын орнатты.

Университеттің алты оқу ғимараты, АҚШ-та 2 кеңсе-өкілдігі
(Портленд қ., Орегон штаты және Майами қ., Флорида штаты) және
Ауғаныстандағы өкілдігі; заманауи кітапхана қоры, соның ішінде
ағылшын тілін қамтиды, оқу және ғылыми зертханалар,
мамандандырылған кабинеттер, медициналық кабинет, спорт
кешендері, спорт залдары, жабдықталған жайлы қонақ үй; жатақхана,
студенттік кафе, «Сібе» және «Көгілдір шығанақ» спорттық
сауықтыру базалары бар.
Оқу ғимараттарында заманауи компьютерлік техника, оқытудың
электрондық құралдары, бағдарламалық құралдармен жабдықталған
дәрісханалар мен кабинеттер орналасқан. Құрал-жабдықтар оқу
үдерісінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді.
Қазақстан-Американдық Еркін Университеті халықаралық
серіктестік ЖОО ретінде құрылды және бүгінде де өз дамуын
жалғастыруда. ҚАЕУ Қазақстанның және де жақын, алыс шетелдердің жүзден астам ұйымдарымен, институттарымен, жеке меншік
және мемлекеттік мекемелермен, мемлекеттік емес қорлармен, компаниялармен және жеке тұлғалармен серіктестік қатынастарын орнатты.

Шетел серіктестерімен ынтымақтастық бағыттары

Шетел серіктестерімен ынтымақтастық бағыттары

Серіктестік

Серіктестік ұйымдар/
Серіктестік елі
«Co
Serve
International»
ұйымы/ АҚШ

Серіктестік

Серіктестік ұйымдар/
Серіктестік елі
«Co
Serve
International»
ұйымы/ АҚШ

АҚШ-та студенттік іс-тәжірибені
ұйымдастыру
Шетелдік ЖОО-ларда тағылымдамалар мен
ПОҚ пен әкімшілік құрамдары үшін алмасу
бағдарламаларын ұйымдастыру
Бірлескен ғылыми зерттеулер мен ғылымитәжірибелік конференциялар
/семинарлар/дөңгелек үстелдер өткізу
Дарынды студенттерге шетел ЖОО-ларында
оқу үшін гранттар мен стипендиялар ұсыну
«Халықаралық
көшбасшылық»
бағдарламасын жүзеге асыру
Шет елдік мамандар мен оқытушыларды
Е2/АҚШ білім беру қызметтері
шақыру
АҚШ-та студенттік іс-тәжірибені
ұйымдастыру
Бірлескен ғылыми зерттеулер мен ғылымитәжірибелік конференциялар
/семинарлар/дөңгелек үстелдер өткізу

АҚШ-та студенттік іс-тәжірибені
ұйымдастыру
Шетелдік ЖОО-ларда тағылымдамалар мен
ПОҚ пен әкімшілік құрамдары үшін алмасу
бағдарламаларын ұйымдастыру
Бірлескен ғылыми зерттеулер мен ғылымитәжірибелік конференциялар
/семинарлар/дөңгелек үстелдер өткізу
Дарынды студенттерге шетел ЖОО-ларында
оқу үшін гранттар мен стипендиялар ұсыну
«Халықаралық
көшбасшылық»
бағдарламасын жүзеге асыру
Шет елдік мамандар мен оқытушыларды
Е2/АҚШ білім беру қызметтері
шақыру
АҚШ-та студенттік іс-тәжірибені
ұйымдастыру
Бірлескен ғылыми зерттеулер мен ғылымитәжірибелік конференциялар
/семинарлар/дөңгелек үстелдер өткізу

АҚШ-та студенттік академиялық ұтқырлық Нортвест
Назарин
бағдарламасын ұйымдастыру
Университет/ США
ПОҚ мен әкімшілік құрамға арналған шетел Университет Нортвест/США

АҚШ-та студенттік академиялық ұтқырлық Нортвест
Назарин
бағдарламасын ұйымдастыру
Университет/ США
ПОҚ мен әкімшілік құрамға арналған шетел Университет Нортвест/США
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ЖОО-ларында
тағылымдамалар
мен
бағдарламалар ұйымдастыру
Бірлескен ғылыми зерттеулер мен ғылымитәжірибелік конференциялар /семинарлар/
дөңгелек үстелдер өткізу
Бірлескен білім беру бағдарламаларын
дамытып жүзеге асыру

Уорнер
Пасифик
Университет/АҚШ
Оклахома университет/АҚШ
Конкордия
Университеті
/АҚШ
Джордж Фокс Университеті/
АҚШ
Linchburg College/АҚШ
Вирджиния
Халықаралық
Университеті/АҚШ
Батыс Саксония қолданбалы
ғылымдар
университеті
/Германия
Гете Институты / Германия
Памуккале
Университеті/Түркия
Бориса Гринченко атындағы
Киев университеті/Украина
Көшбасшылықты
дамыту
Институты /Ауғанстан
Бангладеш
Дүниежүзілік
Университеті/Бангладеш
Вроцлав университеті/Польша
Таулы-Алтай
мемлекеттік
университеті /Ресей
Украин-Американдық
гуманитарлық
институты
«Украинадағы
Висконсия
Халықаралық
Университеті
(АҚШ)» /Украина
Еуразия
халықаралық
университеті/Армения
В.М.
Шукшин
атындағы
Алтай
мемлекеттік
білім
академиясы/Ресей
Тюмень
мемлекеттік
университеті /Ресей
Студенттік
академиялық
ұтқырлық Кембридж
Университеті/
бағдарламалары
Ұлыбритания
Бірлескен ғылыми зерттеулер мен ғылымитәжірибелік конференциялар /семинарлар/
дөңгелек үстелдер өткізу

ЖОО-ларында
тағылымдамалар
мен
бағдарламалар ұйымдастыру
Бірлескен ғылыми зерттеулер мен ғылымитәжірибелік конференциялар /семинарлар/
дөңгелек үстелдер өткізу
Бірлескен білім беру бағдарламаларын
дамытып жүзеге асыру

Мәдени
және
тілдік
бағдарламаны Интерварсити USA/ АҚШ
ұйымдастыру
ACE /АҚШ
Бірлескен ғылыми зерттеулер мен ғылыми- CAL-America/ США
тәжірибелік конференциялар /семинарлар/ ICTQ MALTA/Мальта
дөңгелек үстелдер өткізу

Мәдени
және
тілдік
бағдарламаны Интерварсити USA/ АҚШ
ұйымдастыру
ACE /АҚШ
Бірлескен ғылыми зерттеулер мен ғылыми- CAL-America/ США
тәжірибелік конференциялар /семинарлар/ ICTQ MALTA/Мальта
дөңгелек үстелдер өткізу
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Дарынды студенттерге ҚАЕУ және шет Рид және Джина Ларсен/АҚШ
елдерде оқуға гранттар мен стипендиялар
тағайындау
Екі дипломдық білім беру бағдарламаларын Санкт-Петербург ұлттық жүзеге асыру
зерттеу ақпараттық
технологиялар, механика және
оптика университеті/ Ресей
Сібір
тұтынушылар
кооперациясы
университеті
/Ресей
Алтай
мемлекеттік
университеті/Ресей
Әртүрлі шет елдік университеттермен бірлесіп Ле Турно Университеті/ АҚШ
қашықтық курстарын өткізу
Индиана Вэзлин/ АҚШ
Сиэттл Пасифик/АҚШ
Әртүрлі бағыттар бойынша гранттық қызметті British Council /Ұлыбритания
жүзеге асыру
ERASMUS+
Еуразия Орталық Азия Қоры/
Қазақстан
ЮСАИД/АҚШ
Холлман
әне
Серіктестері/АҚШ
Аймақтың мемлекеттік және коммерциялық AES корпорациясы/Қазақстан
ұйымдарымен серіктесіп бағдарламаларын, «Үлбі
Металлургиялық
курстарды, семинарларды даярлап жасау және Зауыты»
АҚ
/Қазақстан,
өткізу
«Өскемен
титан-магний
комбинаты» АҚ/Қазақсан,
Монет Ауласы/ Қазақстан
«Азия Авто» АҚ/Қазақстан
ПОҚ
пен
қоғамның
кәсіби
даму Educare ұйымы/Сингапур
бағдарламаларын ұйымдастыру
Техникалық
бағытта
кәсіби
оқыту ASA College/АҚШ
бағдарламаларын бірлесіп жүзеге асыру
Студенттік
академиялық
мобильділік
бағдарламасын ұйымдастыру

Университет құрылымы
Университеттің ұйымдық құрылымына кіретіндер:
− Президент аппараты;
− қызметкерлер құрамын басқару қызметі;
− халықаралық ынтымақтастық департаменті;
− сыртқы-экономикалық байланыстар жөніндегі бөлім;
− академиялық саясат департаменті;
− факультеттер-2;
− кафедралар- 4;
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− маркетинг және қабылдау бөлімі;
− қаржы-экономикалық бөлімі;
− техникалық қамтамасыз ету бөлімі;
− ақпараттық қамтамасыз ету бөлімі;
− ғылыми-зерттеу бөлімі;
− институционалдық зерттеу орталығы центр
− студенттерге қызмет көрсету орталығы;
− ақпараттық-баспа қызметі және жұртшылықпен байланыс
жөніндегі орталығы;
− кәсіби даму және ынтымақтастық орталығы;
− студенттік даму орталығы;
− карьера мен тұлғаны дамыту орталығы;
− іскерлік білім беру және біліктілікті арттыру Орталығы;
− шаруашылық бөлімі;
− «Сібе» оқу-өндірістік кешені;
− жоғары оқу орнына дейінгі сектор: ҚАЕУ колледжі.
Университет құрамына екі факультет енеді:
1. «Бизнес, құқық және педагогика» факультеті.
2. «Кешкі-қашықтықтан және сырттай оқыту» факультеті.
Мамандықтарды оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді 4 кафедра
жүзеге асырады:
1. «Бизнес» кафедрасы;
2. «Халықаралық қатынас және құқық» кафедрасы;
3. «Педагогика және психология» кафедрасы
4. «Шет тілдер» кафедрасы.
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ЖОО орталықтары
Іскерлік білім беру және біліктілікті арттыру орталығы
Орталықтың негізгі жұмыс істеу бағыттары:
- ЖОО студенттеріне арналған қосымша білім беру қызметтері;
- Қала кәсіпорындарының басшылары мен мамандарының кәсіби
дамуына арналған бағдарламалар;
- Біліктілікті арттыру мен азаматтарды қайта даярлау бағдарламалары (сонымен қатар жұмыссыздар да)
- Көпдеңгейлі лингвистикалық бағдарламалар.
Орталықтың іскер білім беру мен әлеуметтік серіктестік ЖОО
Бұйрығына, Орталықтың қызметі туралы Ережеге және ШҚО білім
беру Департаменті менеджмент, маркетинг, қаржы, бухгалтерлік есеп,
салық пен құқық саласында біліктіліті арттыру мен курстық
дайындығына береген мемлекеттік лицензия негізінде жүзеге
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асырылады.
Он жыл уақыт ішінде осы Орталықтың белсенді әлеуметтік
серіктестері облыстың жұмыспен қамту қызметтері болып отыр. Жыл
сайын ММ «Өскемен қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі» өткізетін тендерлерге қатыса отырып, уақытша
жұмыссыздарға келесідей бағдарламалар бойынша оқытуды өткізеді:
«Кіші бизнес кәсіпкері», «Хатшы референт», «Кәсіпорын есепшісі»,
«Зейнеткерлік қор агенті», «Жарнама агенті», «Аударма ісі», «Қазақ
тілінің практикалық курсы», «Іскер ағылшын тілі» және т.б.
Орталық қызметінің екінші ірі бағыты - қала кәсіпорындарына
білім беру қызметтерін көрсету.
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Карьера мен тұлғаны дамыту орталығы
ҚАЕУ AES Корпорациясы мен Орталық Азия Еуразиясы
Қорымен серіктесе отырып, карьера мен тұлғаны дамыту орталығын
құрды. Оның негізгі мақсаты - орташа және жоғарғы сатыдағы басқарушыларға халықаралық деңгейдегі жоғарғы сапалы тренингтер
өткізу.
Орталықтың оқыту бағдарламасына көшбасшылық пен көшбасшылық дағдыларды дамыту, қаржы менеджменті, жобаларды басқару,
күйзеліс пен уақытты басқару және бизнес пен басқару саласындағы
басқа да көптеген өзекті тақырыптарды қозғайтын тренингсеминарларды қамтиды. Бұл курс орташа үш күннен бес күнге дейін
созылады.
Орталықтың қызметіне ағылшын тілін керекті деңгейде оқыту да
кіреді. Орталықтағы оқытуды қазақстандық және халықаралық ірі
компаниялармен жаттықтырушылық және консалтингтік жұмыс тәжірибесі мен практикалық білімі бар жоғары біліктілікті жаттықтырушылар өткізеді. Олар АҚШ пен Қазақстанның бизнес мектептеріне барып, Орталықтың бағдарламасына менеджмент саласына
жаңашыл жоспарларды енгізеді.
Орталықта нарық шарттары мен кәсіптік білім берудегі жаңа тенденцияларға жауап беретін «Басқарушыларға арналған МВА»
бағдарламасы жасалып, жүзеге асырылуда.
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Институционалдық зерттеу орталығы
Халықаралық сапа стандарттары білім беру үрдісіндегі тұтынушылар қажеттіліктері мен мүдделеріне негізделеді (булум алушылар)
және басқа да мүдделі тұлғалардың мақсатты топтарына (ПОҚ,
серіктестер, түлектер, жұмыспен қамтушылар және т.б.), осындай
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зерттеулердің батыс стандартына сәйкес ЖОО–да дербес құрылым
бөлімшесі кешенді неғұрлым әділетті көзқарасқа бағытталған
институционалды зерттеудің кешенді жүйесін құруды талап етті
(ИЗО).
ИЗО қызметін ұйымдастыру жүйесі және кейіннен жүзеге
асырылып алынған мониторинг нәтижелері, бірінші деңгейде - ИЗО,
деканат, кафдера, МБжСББ, екінші деңгейде жұмыспен қамтушылар,
түлектер, студенттер мен ПОҚ қатысқан, шараларды түзеп әзірлеу,
оларды жүзеге асыру, нәтижесін бағалау, талдау, сауалнаманың көп
деңгейлі күрделі циклын көрсетеді.
ИЗО жүзеге асырған сауалнаманың нәтижесі статистикалық
мәліметтер жиынтығы мен констатация болып табылады, бұл тұрақты
және ұйымдасқан зерттеулер қатары, университеттің білім беру
қызметін тұтынатындардың нәтижесі жақсарғанын атап өтуге болады.

зерттеулердің батыс стандартына сәйкес ЖОО–да дербес құрылым
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Студенттерге қызмет көрсету орталығы
Студенттерге қызмет көрсету орталығының негізгі міндеті
студенттерге қызмет көрсетудің мәдениеті мен сапасын арттыру
мақсатында «бір терезе» қағидаты бойынша уақтылы және тиімді
қызмет көрсету үшін жағдай жасау. Студенттер, магистранттар,
докторанттар, ата-аналар құжаттарды, аударымдар бойынша
куәліктерді, тіркеуді, кетуді және басқа да жеке сұрақтары бойынша
мәліметтерді бір жерден ала алады.
Студенттерге қызмет көрсету орталығында жеке деректер,
транскрипттер, оқу бітіру туралы дипломдар мен диплом
қосымшалары сақталады. Әртүрлі жылдардағы түлектер студенттерге
қызмет көрсету орталығынан мұрағаттық анықтама және/немесе
басқа құжаттар ала алады.
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Студенттік даму Орталығы
Студенттік даму Орталығының негізгі мақсаты:
- студенттерді патриотизмге және азаматтыққа тән қасиеттерге
тәрбиелеуді ұйымдастыру;
- жас отбасын қолдау және іргесін нығайту мақсатында шаралар
өткізу;
- салауатты өмір салты мен дене шынықтыру жөнінде үгітнасихат жұмысын жүргізу;
- экологиялық сананы, құндылықтар мен эстетикалық идеалдар
және этикалық жүйелерді қалыптастыру;
- көмек көрсету кеңестері, қолдау және студенттік мәселелерді
оқып үйрену;
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- құқық бұзушылықтың алдын алу жұмысын ұйымдастыру, студенттер арасында жұқпалы ВИЧ және нашақорлықтың алдын алу жұымысын ұйымдастыру;
- студенттерді бос уақытында біріктіретін мәдени-көпшілік,
спорттық, шығармашылық ұйымдарға тарту;
- студенттерді ақпаратпен қамтамасыз ету, студенттік бұқаралық
ақпарат құралдардың дамуы және оған қолдау көрсету;
- тәрбие жұмысын ұйымдастыруға белсене ат салысатын студенттерге материалдық және моральдық қолдау таныту жүйесін құру;
Студенттік даму орталығының аясында төмендегі бірлестіктер
жұмыс істейді:
- «Эрудит» дебат клубы;
- Психологтар клубы;
- Студенттердің «Фемида» заңгерлік клиникасы;
- КТК;
- Мәдени көпшілік клубы;
- би студиясы;
- «FREE STUDENTS» студенттік газеті;
- «ENAKTUS» бизнес клубы;
- ҚАЕУ волонтерлік ассоциациясы;
- «Тілашар» тілдер клубы;
- Туристік клуб;
- Вокал студиясы
- «Art и Shok» көркемөнер клубы
- «KILT» (KAFU International Languages Theatre) театрлық клубы
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- «ENAKTUS» бизнес клубы;
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Жұртшылықпен байланыс және редакциялық баспа қызметі жөніндегі
орталық
Орталық қызметінің негізгі бағыты болып ҚАЕУ-нің аймақтағы
өнеркәсіп, әлеуметтік-экономикалық салалар және жұртшылықпен
әрекеттестік стратегиясының дамыту және ЖОО ғылымипедагогикалық қызметінің жұртшылық алдындағы беделін көтеру
бағдарламасын жүзеге асуыру.
ҚАЕУ медиа - Орталық бағдарламасын жүзеге асыру төмендегі
мақсаттарға бағытталған:
- ҚАЕУ тұрақты ақпараттық-идеологиялық қызметін алып
жүруге,
- шетелде, республика көлемінде, облыстық жұртышылық
ортасында ҚАЕУ беделін қалыптастыру,
- ЖОО абитуренттерді тартуға.
ҚАЕУ инновациялық даму бағдарламасы аясында Орталық
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«Заманауи отандық журналистиканың ұлттық ерекшеліктері және
әлемдік тендециялар» жобасын жүзеге асырылуда.

«Заманауи отандық журналистиканың ұлттық ерекшеліктері және
әлемдік тендециялар» жобасын жүзеге асырылуда.

Көп тілділік және халықаралық бағдарламалар орталығы
Орталықтың негізгі міндеті жоғары білікті мамандарды дайындауға бейімделген аймақтық білім және ғылым орталықтары, халықаралық серіктестіктегі Университет ретінде қызметтің орындалуын
қамтамасыз ететін университеттің жоғары оқу орындары арасындағы
халықаралық қатынастарды дамыту жөніндегі шараларды әзірлеу
және ұйымдастыру.
Орталықтың міндеті төмендегі бағдарларға бағытталған:
− Ынтымақтастықтың басым бағыттарын анықтау, университеттің жоғары оқу орындары арасындағы халықаралық қатынастарды
тиімді жоспарлау, жалпы университеттік деңгейде байланысты орнату үшін серіктестерді іздеу және іріктеу;
− Жоғары оқу орындары арасындағы алмасу мен байланысты жүзеге асыру және өзара келісім әрекеті мақсатында шет елдік оқу орындарымен (білім беру мекемелерімен) университеттің ынтымақтастық
бағдарламасының орындалуын ұйымдастыру және серіктестікті
орнату;
− Американдық бағдарламаның басым бағыттарын анықтау;
− Шетелдік университет-жазғы мектеп серіктестерімен бірлесе
отырып олардың жұмысына Университет магистранттары мен докторанттарын, студенттерін қатысуын ұйымдастыру және қамтамасыз
ету;
− Мүдделі құрылымдық бөлімшелермен бірлесе отырып Университет оқытушыларын, қызметкерлерін, студенттерін, магистраттары мен докторанттарын шетелге іс сапарға (белгілі бір бағытқа)
жіберуді ұйғару;
− Орталықтың құзіретіне қатысты мәселелер жөнінде шетелдік
оқу орындарымен (білім беру мекемелері) келісім шарт бойынша
Университеттің қызметкерлерін бірлесе әрекет етуге тарту, жоғары
оқу орындарының халықаралық ынтымақтастығын жүзеге асыру
негізінде Университеттің басқа да бөлімшелері мен кафедраларына,
факультеттеріне көмек көрсету және басқару;
− Университеттің жоғары оқу орындары арасындағы халықаралық бағдарламасы саласында келісім шарттың орында-луын
бақылау және нәтижелігін талдау;
− Университеттің ресми сайты негізінде университетке шақырылған шетелдік мамандардың қатысуымен білім және ғылым
шараларын анонстау.
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− Мүдделі құрылымдық бөлімшелермен бірлесе отырып Университет оқытушыларын, қызметкерлерін, студенттерін, магистраттары мен докторанттарын шетелге іс сапарға (белгілі бір бағытқа)
жіберуді ұйғару;
− Орталықтың құзіретіне қатысты мәселелер жөнінде шетелдік
оқу орындарымен (білім беру мекемелері) келісім шарт бойынша
Университеттің қызметкерлерін бірлесе әрекет етуге тарту, жоғары
оқу орындарының халықаралық ынтымақтастығын жүзеге асыру
негізінде Университеттің басқа да бөлімшелері мен кафедраларына,
факультеттеріне көмек көрсету және басқару;
− Университеттің жоғары оқу орындары арасындағы халықаралық бағдарламасы саласында келісім шарттың орында-луын
бақылау және нәтижелігін талдау;
− Университеттің ресми сайты негізінде университетке шақырылған шетелдік мамандардың қатысуымен білім және ғылым
шараларын анонстау.
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Кәсіби даму және және өзара әрекет ету Орталығы
Кәсіби даму және өзара әрекет ету Орталығы ҚАЕУ базасында
«Ньютон-Аль-Фараби» үкіметаралық қазақстан-британ бағдарламасы
шеңберінде құрылған.
«Ньютон-Аль-Фараби» серіктестік бағдарламасы, Қазақстанның
экономикалық дамуын қолдау үшін, Үлыбритания мен Қазақстан
үкіметтерімен бірлесіп қаржыландырып үкімет, мемлекеттік мекеме,
ғылми-зерттеу ұйымдар, ЖОО-лар, компаниялар мен өнеркәсіптер
арасындағы
иннновациялар
мен
зерттеулер
саласындағы
ынтымақтастықты кеңейтіп арттыруға негіз болып табылады.
«Ньютон-Аль-Фараби»
бағдарламасының
координаторлары
Ұлыбритания жақтан British Council (Британиялық Кеңес) және
Қазақстан жақтан «Ғылым қоры» АҚ болып табылады.
«Ньютон-Аль-Фараби» серіктестік бағдарламасының бағытының
бірі, ол кәсіби даму және өзара әрекет етуді қолдау мақсатында
Қазақстандағы ғылыми-зерттеу қызметін қолдау және ғылыми
зерттеулердің нәтижелігін арттыру болып табылады.
Осы бағыт шеңберінде British Council және «Ғылым қоры» АҚ
Қазақстанның әртүрлі аймақтарында ЖОО жанында және ғылымизерттеу ұйымдарында сегіз кәсіби даму және өзара әрекет ету
Орталығы құрылуына бастамашылық етті.
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«Ньютон-Аль-Фараби» серіктестік бағдарламасының бағытының
бірі, ол кәсіби даму және өзара әрекет етуді қолдау мақсатында
Қазақстандағы ғылыми-зерттеу қызметін қолдау және ғылыми
зерттеулердің нәтижелігін арттыру болып табылады.
Осы бағыт шеңберінде British Council және «Ғылым қоры» АҚ
Қазақстанның әртүрлі аймақтарында ЖОО жанында және ғылымизерттеу ұйымдарында сегіз кәсіби даму және өзара әрекет ету
Орталығы құрылуына бастамашылық етті.

ҚАЕУ Сапа Менеджменті жүйесі (ISO 9001:2008)
ҚАЕУ сапа менеджменті жүйесін NQA (Ұлыбритания)
компаниясы ИСО 9001:2008 стандарты талаптарына сәйкес 2009
жылы сертификаттады.
ҚАЕУ сапа саласындағы стратегиялық мақсаты: көп тілді қоғам
мен көп мәдениеттің тұрақты дамуы және оны құруға ұмтылған,
мемлекеттік және халықаралық білім беру стандарты критерилеріне
жауап беретін, жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды
дайындау бойынша элитарлық білім беруді ұсыну.
Сапа саласындағы ҚАЕУ саясатының негізгі бағыттары:
- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және сапаны қамтамассыз етудегі әлемдік тәжірибені пайдалану;
- білім беру қызметінің заңнамалық және нормативтік қамтамасыз
етілуі;
- сапа менеджментінің тиімді жүйесін дамыту және оны тұрақты
түрде жақсартып отыру;
- білім беру қызметі сапасы үшін жауапкершілікті күшейту және
сапаға мониторинг пен бақылау жүйесін жетілдіру.
ҚАЕУ СМЖ келесі процестер топтары анықталған:
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мемлекеттік және халықаралық білім беру стандарты критерилеріне
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ҚАЕУ СМЖ келесі процестер топтары анықталған:
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- басшылықтың басқару қызметі процесі;
- өнімнің өмірлік цикл процесі;
- қолдау, мақұлдау процестері;
- өлшеу, талдау және жақсарту процестері.

- басшылықтың басқару қызметі процесі;
- өнімнің өмірлік цикл процесі;
- қолдау, мақұлдау процестері;
- өлшеу, талдау және жақсарту процестері.

Білім беру бағдарламаларының халықаралық аккредитациясы
2006 жылы ҚАЕУ ACBSP ұйымының (Association of Collegiate
Business Schools and Programs) мүшесі болды.
Серіктес Бизнес мектептер мен Бағдарламалардың Ассоциациясы
университеттер, институттар мен колледждердің бизнес бағдарламаларын аккредитациялау бойынша жетекші арнайы ұйым болып
табылады. ACBSP 1988 жылы АҚШ-тың Канзас штатында
ұйымдастырылған болатын. Бүгінде ассоциация тоғыз аймақта жұмыс
істеуде және оның сегізінші және тоғызыншы аймақтары
халықаралық болып табылады. ҚАЕУ сегізінші аймаққа жатады және
онда Еуропа, Таяу Шығыс, ТМД және Азия елдерінің университеттері
кіреді. Ассоциацияның мақсаты - сапалы бизнес - білімді қамтамасыз
ететін алдыңғы қатарлы тәжірибені дамыту мен қолдау (www.
acbsp.org).
ACBSP ҚР БжҒМ акредитациялау ұйымдарының Ұлттық
реестріне енгізілді.
2010 жылдың қазанында Қазақстан-Американдық еркін университеті
ACBSP-ден «Менеджмент» (бакалавриат, магистратура және PhD
докторантурасы),
«Қаржы»
(бакалавриат),
«Экономика»
(бакалавриат), «Мемлекеттік және жергілікті басқару» (бакалавриат),
«Туризм» (бакалавриат) және «Ақпараттық жүйелер» (бакалавриат)
мамандықтары бойынша халықаралық аккредитациясын алды. 2018
жылы ACBSP ҚАЕУ акредиттелген бағдарламалары тізіміне тағы 3
мамандықты қосыт: «Есеп және аудит» (бакалавриат); «Қаржы»
(магистратура); 6М070300 – «Ақпараттық жүйелер» (магистратура).
ҚАЕУ 10 жыл мерзімге аккредитациядан өтті және сонымен
қатар ҚАЕУ-дің карьера мен тұлғаны дамыту орталығының басшылары үшін МВА бағдарламасы аккредиттелді. 2011 жылдың 26
маусымда, Индиана штаты, Индианаполис қаласындағы жыл сайынғы
ACBSP халықаралық конференциясында ҚАЕУ делегациясына
халықаралық сертификат табыс етіліп, аккредитациялау статусы
расталды.
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(магистратура); 6М070300 – «Ақпараттық жүйелер» (магистратура).
ҚАЕУ 10 жыл мерзімге аккредитациядан өтті және сонымен
қатар ҚАЕУ-дің карьера мен тұлғаны дамыту орталығының басшылары үшін МВА бағдарламасы аккредиттелді. 2011 жылдың 26
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ü Бакалавриат бағдарламасы
ü Мамандықтар бойынша оқу төлемі
ü Университет гранттары

ü Бакалавриат бағдарламасы
ü Мамандықтар бойынша оқу төлемі
ü Университет гранттары

Университеттің қабылдау комиссиясы өз жұмысында «Қазақстан
Республикасының жоғарғы оқу орындарына қабылдаудың Үлгідегі
ережелерін» және «Қазақстан-Американдық еркін университетінің
қабылдау Ережелерін» басшылыққа алады.
ҚАЕУ-ге орта жалпы, бастауыш кәсіптік, техникалық және
кәсіптік, жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары,
шет ел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

Университеттің қабылдау комиссиясы өз жұмысында «Қазақстан
Республикасының жоғарғы оқу орындарына қабылдаудың Үлгідегі
ережелерін» және «Қазақстан-Американдық еркін университетінің
қабылдау Ережелерін» басшылыққа алады.
ҚАЕУ-ге орта жалпы, бастауыш кәсіптік, техникалық және
кәсіптік, жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары,
шет ел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

Бакалавриат бағдарламасы
ҚАЕУ күндізгі және кешкі оқу түріне қабылдау Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік білім
стандарттары және Ұлттық тестілеу орталығы (ҰТО) даярлап жасаған
технологиялары бойынша, берілген сертификат баллдарына сәйкес
конкурстық негізде талапкерлердің ұлттық біртұтас тестілеу (ҰБТ)
немесе кешенді тестілеу нәтижелері (ТКТ) бойынша және өтініші
негізінде жүргізіледі.
ҚАЕУ техникалық және кәсіптік білімі бар тұлғаларды,
қысқартып білім беру бағдарламасы негізінде орта білімнен кейін
(колледж) сол мамандыққа қабылдау кешенді тестілеу нәтижесі
бойынша жүзеге асырылады. Ары қарай жалғастырып оқитын
мамандықтар тізімін білім саласындағы органдар бекітеді. Кешенді
тестілеу шілде айының 14-нен 18 аралығында өтеді.
Күндізгі бөлім бойынша бірінші академиялық мерзім аяқталғанға
дейін ҰБТ мен КТ өтпеген тұлғаларға, ҰБТ мен КТ қайта тапсыру
мүмкіндігі қарастырылған.
Университетке ҰБТ мен КТ 50 балл жинаған тұлғалар
қабылданады,
оның
ішінде
Қазақстан
тарихы
бойынша,
математикалық және оқу тілі сауаттылығынан - 5 баллдан кем
болмауы керек және шығармашылық емтихан тапсыруды талап ететін
мамандықтарға түсетіндерден басқаларына әр бейінді пән бойынша 5
балдан кем болмауы тиіс.
Жоғары оқу орындарына ақылы түрде білім алуға орта білім беру
ұйымдарының техникалық және кәсіби білім бағдарламаларын жүзеге
асыратын, орта білімнен кейінгі, қысқартылып білім беру
бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсетін, КТ өткен,
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тестілеудін қорытындысы бойынша 35 балдан кем алмаған, соның
ішінде жалпы бейінді пәннен 5 балдан кем емес және бейінді пәннен 5
балдан кем емес жинаған талапкерлер қабылданады.
Қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша жоғары білімді
тұлғаларды оқуға қабылдау ҚАЕУ қабылдау комиссиясы жүргізген
әңгімелесу негізінде жүзеге асырылады.
Ақылы оқыту түріне (күндізгі оқыту түрі) шетел азаматтарын
қабылдау да ҚАЕУ қабылдау комиссиясы өткізетін әңгімелесу
негізінде жүзеге асады.
5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт», 5В050400 «Журналистика»
мамандығына
тапсыратын
талапкерлер
шығармашылық емтихан тапсыруға міндетті. Шығармашылық
емтихандары ҚАЕУ қабылдау комиссиясымен шілде айының 8-нен 13
аралығында өткізіледі.
Орта (жалпы орта) немесе техникалық және кәсіби, орта білімнен
кейінгі білімі туралы құжаттары бар талапкерлерге шығармашылық
емтихандар 40 балды жүйемен бағаланады.
Жеделдетіп білім беру мерзімімен қысқартылып білім беру
бағдарламасы бойынша ұқсас мамандықтарға түсетін талапкерлерге
шығармашылық емтихан 20 балды жүйемен бағаланады.
Шығармашылық емтихан бойынша 15 балдан кем алған тұлғалар,
5 бал ((жалпы орта) немесе техникалық және кәсіби, орта білімнен
кейінгі құжаттары бар тұлғалар) немесе5 балдан кем (қысқартылып
білім беру бағдарламасы бойынша ұқсас мамандықтарға түсетін
тұлғалар), немесе білім беру тапсырысын (білім гранты) ұсыну үшін
байқауға қатысып оқуға түсішу үшін шығармашылық емтиханға, КТ
келмегенде берілген мамандық бойынша кіргізілмейді.
Педагогикалық
мамандыққа
тапсыратын
талапкерлер
педагогикалық кәсіпке рұқсат алу үшін арнай емтихан тапсырулары
қажет. Педагогикалық мамандыққа рұқсат алған кезде талапкер білім
беру грантын ұсыну үшін конкурсқа қатысуға немесе ақылы түрде
білім алуға есепке алынуға құқылы.
Американдық бағдарлама бойынша оқығысы келетін талапкерлер
қосымша ҚАЕУ –де ағылшын тілінен тестілеу және әңгімелесуден
өтулері тиіс. Тестке 50 сұрақ кіреді, 1-курсқа түсу үшін ең төменгі
балл – 25, 2 курсқа түсу үшін – 40.
Шілде айының 18-нен 26 аралығында мемлекеттік білім грантын
ұсыну үшін өтініштерді қабылдау жүзеге асырылады. Бұл ретте
талапкер өтінішінде 4 мамандық пен 4 ЖОО-ны көрсетруге құқылы.
10 тамызға дейін білім грантын ұсыну бойынша Республикалық
комиссияның отырысы өткізіледі, кейін БАҚ-та білім грантының
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иегерлерінің тізімі жарияланып, білім грантын ұсыну туралы
куәліктер ұсынылады.
ЖОО-ға есепке алу тамыз айының 10-нан 25 жұлдызына дейін
жүргізіледі.
ҚАЕУ қабылдау комиссиясына талапкердің тапсыратыны:
- белгіленген үлгі бланкісінде өтініш;
- оқу орнын тәмамдаған туралы аттестат немесе диплом
(түпнұсқасы);
- тестілеуден өткізу қызметі үшін төлем туралы түбіртек;
- 3,5 х 4,5 мөлшеріндегі алты фотосурет;
- 086-У пішініндегі дәрігерлік анықтама;
- жеке басын куәландыратын құжат көшірмесін.
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20 маусым - 04
шілде

5В010800 "Дене шынықтыру және спорт", 5В050400
"Журналистика" шығармашылық мамандықтарына
өтініштер қабылдау

20 маусым - 04
шілде

5В010800 "Дене шынықтыру және спорт", 5В050400
"Журналистика" шығармашылық мамандықтарына
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5В010800 "Дене шынықтыру және спорт", 5В050400
"Журналистика" шығармашылық емтихандар өткізу
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"Журналистика" шығармашылық емтихандар өткізу
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МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША ОҚУ АҚЫСЫ
2018-2019 оқу жылы
Күндізгі оқыту түрі бойынша оқу құны мамандыққа сәйкес
мемлекеттік білім беру гранты мөлшерінде анықталады.
Студенттермен оқуға келісім-шарт жасалады, онда оқу үшін
төлемақының мерзімі мен шарттары белгіленеді. Оқу үшін төле-
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мақыны студенттер екінші деңгейдегі банктер арқылы төлей алады.
Сонымен бірге төлеу университет кассасы арқылы чек беру арқылы
жүргізіледі.
Білім алушының еркі бойынша бір реттік немесе ай сайынғы
төлеу қарастырылған. Төлеу мерзімі бірдей: келесі семестрдің
басталуына дейін.
Оқудан шығарылған немесе басқа ЖОО-ға ауысқан жағдайда
білім алушы есеп-шотын ашуға тиіс, оған университет бухгалтериясы
ақша қаражатын қайтарады.
Кітапхана ресурстарын пайдаланғаны үшін жеке ақы төленбейді,
оқу түріне қарамастан барлық білім алушылар қағаз және электронды
тасымалдаушы қорлары әдебиетін және «Заң» базасын пайдалана
алады.
ЖОО- да орталықтандырылған жоғары жылдамдықтағы (256 М
бит/с) ISDN қосылысындағы Интернет желісіне қатынау студенттерге тегін ұсынылады.
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УНИВЕРСИТЕТ ГРАНТТАРЫ
ҚАЕУ өз студенттеріне Қазақстанда кездеспейтін қаржылық
қолдаудың бірегей бағдарламасын ұсынады:
Конкурстық негізде төмендегідей грант түрлерін ұсынады:
1. Мемлекеттік білім беру гранттары
2. «Co Serve International» (АҚШ) қорының гранттары
3. «Е2 Education services» ұйымының гранттары (АҚШ).
5. Рид Ларсонның атаулы гранты.
6. ҚАЕУ Президентінің гранты.
7. Қорлармен, компаниялармен және жеке тұлғалармен ұсынылатын гранттар.
8. Оқу ақысы бойынша жеке жеңілдіктер
Қаржылық қолдау алу үшін негізгі талаптар:
1. Университеттің студенті болу;
2. Академиялық үлгерімнің жоғарғы балы болуы;
3. Сабаққа қатысудың жоғары пайызы болуы;
4. Үнемі ізденіс үстінде болу, дағдылары мен білімді жетілдіру;
5. Университет өмірінде белсенді ұстанымда болу;
6. Университет немесе демеушілердің қосымша талаптарына сай
келу;
7. Қаржы қолдауын алу үшін қажетті құжаттарды өз мерзімінде
және дұрыс рәсімдеу.
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Мемлекеттік білім беру гранттары
Бұл гранттар мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен бүкіл
академиялық кезеңге оқу ақысы үшін 100% береді.

Мемлекеттік білім беру гранттары
Бұл гранттар мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен бүкіл
академиялық кезеңге оқу ақысы үшін 100% береді.

«Co Serve International» қорының гранттары
«Co Serve International» Қоры (Портленд, Орегон штаты) ҚАЕУ
үздік студенттеріне және түлектеріне АҚШ университеттерінде
бакалавриат, магистратура және PhD докторантура бағдарламалары
бойынша оқуларын жалғастыруға мүмкіндік береді. «Co Serve
International» Қоры сонымен бірге американдық бизнесте жетекші
қатардағы
шетелдік
мамандардан
тұратын
тәлімгерлердің
«Халықаралық көшбасшылық» бағдарламасын да қаржыландырады.
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«E2 Еducation services» (АҚШ) ұйымының гранты
«E2 Еducation services» (Сиэтл, Ва-шингтон штаты) – ҚАЕУ
АҚШ-та жазғы іс-тәжірибені ұйымдастыру жөніндегі негізгі серіктесі.
АҚШ-тағы компаниялар мен ұйымдардың үлкен тобының қосымша
демеушілігімен «E2 Еducation services» ҚАЕУ студенттеріне гранттар
береді, оған кіретіндер: АҚШ-тағы іс-тәжірибе кезінде үйде тұрған
ақысы, тамақтануы, көлік шығындары. Іс-тәжірибе Американың 7
штатында ұйымдастырылады: Портленд қаласы, (Орегон штаты),
Сиэттл қаласы (Вашингтон штаты), Чикаго қаласы (Иллинойс штаты),
Эвенсвиль қаласы (Индиана штаты), Остин қаласы (Техас штаты),
Хартфорд қаласы (Коннектикут штаты), АҚШ астанасы Вашингтон.

«E2 Еducation services» (АҚШ) ұйымының гранты
«E2 Еducation services» (Сиэтл, Ва-шингтон штаты) – ҚАЕУ
АҚШ-та жазғы іс-тәжірибені ұйымдастыру жөніндегі негізгі серіктесі.
АҚШ-тағы компаниялар мен ұйымдардың үлкен тобының қосымша
демеушілігімен «E2 Еducation services» ҚАЕУ студенттеріне гранттар
береді, оған кіретіндер: АҚШ-тағы іс-тәжірибе кезінде үйде тұрған
ақысы, тамақтануы, көлік шығындары. Іс-тәжірибе Американың 7
штатында ұйымдастырылады: Портленд қаласы, (Орегон штаты),
Сиэттл қаласы (Вашингтон штаты), Чикаго қаласы (Иллинойс штаты),
Эвенсвиль қаласы (Индиана штаты), Остин қаласы (Техас штаты),
Хартфорд қаласы (Коннектикут штаты), АҚШ астанасы Вашингтон.

Рид Ларсон гранты
Атаулы грант қазақстандық бағдарлама студенттеріне ұсынылады
және грант студенттерге американдық бағдарлама бойынша оқуға
мүмкіндік береді. Конкурстың шарттары ағылшын тілінде тестілеу
мен әңгімелесуден өту болып табылады.

Рид Ларсон гранты
Атаулы грант қазақстандық бағдарлама студенттеріне ұсынылады
және грант студенттерге американдық бағдарлама бойынша оқуға
мүмкіндік береді. Конкурстың шарттары ағылшын тілінде тестілеу
мен әңгімелесуден өту болып табылады.

ҚАЕУ Президентінің гранты
ҚАЕУ Президентінің гранты үлгерімінің жоғары деңгейі бар және
университеттің өмірінде белсенді қатардағы студенттерге 10% -дан
100% -ға дейінгі мөлшерде оқу ақысына жеңілдік беруді қарастырады.
Грант беру негіздемесі: факультет деканының ұсынысы
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Қорлар мен компаниялар беретін гранттар
Студенттер, олардың даярлығы мен одан әрі жұмысқа қабылдауға
қызығушылық танытқан компаниялардан демеушілік қолдауын
өздігімен тауып алуына болады. Мамандарды отандық немесе
шетелдік фирмалар, компаниялар, кәсіпорындар тапсырысымен
мақсатты даярлау жағдайында оқытуды тапсырыс беруші грант
түрінде төлейді. Бұл сонымен бірге қазақстандық бағдарламаның
үлгерімі өте жақсы студенттердің американдық бағдарламаға
ауысуына американдық қорлар, компаниялар мен жеке адамдардың
беретін гранттары.
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Оқу ақысын төлеуге жеңілдіктер
Оқудың жылдық ақысын 1 тамызға дейін толығымен төлеген
студенттердің 10%, 1-қыркүйекке дейін толығымен төлеген
студенттердің жеңілдікке 5% құқығы бар.
Шет елге оқуға баратын студенттер оқудың жеке кестесіне
ауыстырылады және қайтып келген соң оқуды курсын жоғалтпай,
өткізген жылының ақысын төлемей жалғастырады.
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АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН
ОҚЫТУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІПТЕРІ
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Академиялық күнтізбек
Әдеп ережелері
Құқықтар мен міндеттер
Академиялық саясат
Қатысу
Студенттің жеке ақпаратын алу
Тіркелу
Үлгерімі
Оқу жетістіктерінің бағасы
Жаздық семестр
Апелляция
Білім алушының ауысуы мен қайта келуі
Басқа оқу орындарының кредиттерін
аудару
Қорытынды аттестация
Транскрипт
Оқудан шығару
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Университет білім беру қызметін үш кезеңдік «үлгісі» бойынша
«бакалавриат – магистратура – докторантура (PhD)» білімнің кредиттік технологиясы бойынша мамандар дайындайды.
Мамандықтар бойынша кадрлар дайындау ҚР МББС (ГОСО)
көлемі мен мазмұнына сәйкес жасалынған модульдік білім беру
бағдарламалары мен оқу жұмыс жоспарлары бойынша жүзеге
асырылады.
Кафедралар жалпы білім беру, базалық, бейінді пәндер бойынша
оқытуды, оқытушылар мен студенттердің ғылыми – зерттеу қызметімен, кәсіби тәжірибемен, курстық және диплом жұмыстарына
жетекшілік етумен қамтамасыз етумен айналысады.
Университеттегі оқу үдерісі көбінесе ҚР Білім беру және ғылым
министрлігінің нормативті құжаттарына сәйкес, сонымен қатар
университеттің Ғылыми кеңестерінде бекітілген құжаттармен және
ағымды оқу жылындағы акдемиялық күнтізбе негізінде бекітілген
жұмыстар көлемінде ұйымдастырылған.
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АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ОҚЫТУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІПТЕРІ

АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ОҚЫТУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІПТЕРІ

беру, мәдени, адамгершілікті, ар - ожданды болу міндеттерін алады,
ол жастардың миссияларын орындау үшін қажет екенін түсінеді.
Олардың әрқайсысы оның негізінде келесілер жатқанын түсінулері
керек:
- оқуға жауапкершілікпен қарау;
- сапалы білім алуға ұмтылу, кәсіби қызметке қажетті білім,
іскерік пен дағдыны қалыптастыру мақсатында талпынады;
- біздің бабаларымыздың мәдени мұраларын, руханилықты игеру;
- өз отанын сүю, оның берік азаматты болу және оған деген жас
азаматтың шынайы патриоттық сезімін оятып дамытуға үйрену;
- өз денсаулығын сақтау және жандандыру, дене және рухани
байлығын дамыту, өз денсаулығы болашақ Қазақстандықтардың
денсаулығы екенін түсініп, біздің Қазақстан Республикамыздың
қуаттылығын, байлығы мен игілігін арттыруға күш-жігерін салу.
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ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Студент құқылы:
1) университет Президентінің бұйрығы негізінде ауысу және
қайта қабылдау Ережелерімен бекітілген тәртіп бойынша бір оқу
түрінен басқасына ауысуға, бір білім беру ұйымынан басқа ұйымға
ауысуға, бір мамандықтан екіншісіне ауысуға, сондай-ақ ақылы оқыту
түрінен білім беру гранты бойынша оқуға ауысуға;
2) оқу мерзімінің барлық кезеңіне алдын ала төлем жасауға;
3) оқу ақысын кезең-кезеңмен төлеуге, бұл ретте төлем ақысы
өзгеруі мүмкін, инфляция индексі және еңбек ақысының шығындары
көбейген кезде жақтардың келісімі бойынша жылына бір реттен көп
емес;
4) қосымша төлем төлеп мемлекеттік стандарттан тыс қосымша
білім алуға;
5) оқырмандар залында және кітапхана базасында оқуәдістемелік әдебиетпен және оқулықтар қорымен еркін қолдануға;
6) студенттік өзі-өзі басқару органдарына қатысуға;
7) университеттің шешімі бойынша жеке оқу жоспары және
жеделдетілген бағдарлама бойынша оқуға;
8) ауысу және қайта қабылдану Ережелерімен белгіленген
ретімен университетке қайта қабылдануға.
Студент міндетті:
1) мемлекеттік жалпы міндетті стандартқа сай білім меңгеруге,
оқу және тәжірибелік оқуларға қатысуға;
2) Оқуға қатыса алмай қалған жағдайда, ол туралы
университетке жазбаша түрде бір аптаның ішінде хабарлауға;
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3) Білім беру ұйымына отбасылық жағдайының өзгеруі және
байланыс ақпаратының өзгеруі туралы хабарлауға (мекен-жайы,
телефон нөмірі, элекронды поштасы т.б);
4) Амбулаториялық немесе станционарлық емделуде болған
жағдайда кейін растайтын анықтама ұсынумен университетке ескерту
жасауға;
5) Университет президентінің бұйрықтары мен өкімдерін, ішкі
тәртіп Ережелерін орындап сақтауға;
6) ЖОО мүлігіне ұқыпты қарап сақтауға, жатақханада тұрып оқу
үшін қалыпты жағдай жасауға қатысуға (берілген жағдайда);
7) Әскери есеп ережелерін сақтауға;
8) Университет оқытушыларына, қызметкерлеріне және білім
алушыларға құрметпен әдептілікпен қарауға;
9) Жоғары оқу орнын тәмамдағаннан кейін мемлекеттік білім
беру ұйымдарында, мемлекеттік медициналық ұйымдарында,
мемлекеттік орган бөлімшелерінде, мемлекеттік ветеринарлық
ұйымдарында кем дегенде үш жыл жұмыс істеп өтеулері қажет.
Бұл Ереже ауыл жастары есебінен педагогикалық, медициналық,
ветеринарлық мамандықтарға квота көлемінде оқуға түскен
азаматтарға таратылады:
10) мемлекеттік білім беру ұйымдарында және мемлекеттік
медициналық ұйымдарында кем дегенде үш жыл қызмет өтеу.
Бұл Ереже ауыл жастары есебінен педагогикалық және
медициналық мамандықтарға мемлекеттік білім гранты негізінде
оқуға түскен азаматтарға таратылады:
11) оқуға түскен аймақ бойынша жоғары оқу орнын
тәмамдағаннан кейін кем дегенде үш жыл қызмет өтеу.
Бұл Ереже ауыл жастары есебінен педагогикалық, техникалық,
ауылшаруашылық мамандықтарына квота көлемінде оқуға түскен
азаматтарға таратылады.
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СТУДЕНТТІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ ӘДІЛДІГІ
Академиялық әділдік білім беру үрдісін, білім беру сапасының
ұтымды ұйымдастыруды жоғарылату, академиялық әділдіктен және
студенттің жеке дамуына жақсы жағдай жасайтын ережелер мен
үрдістердің тізімі түрінде болады:
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жағдайында студенттер тапсырманы тапсыра алады. Алайда бағасы
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силлабустағы шарттарға сай оқытушының қарастыруымен төмендетіледі. Студент сабақтың 50%-нан артығын белгілі себептерсіз
босатса, студенті бұл сабақты басынан бастап оқуға міндетті болады.
2. Сабаққа кешігуге мүлдем болмайды. 10 минуттан аз уақытқа
кешіккен жағдайда, оқытушының рұқсатымен ғана кіре алады. Егер
студент 10 минуттан артық уақытқа кешіксе, студент сабаққа кіру
мүмкіндігінен айырылып, сабақтан белгісіз себептермен босатылған
болып есептеледі.
3. Студенттер аудиториядан тыс жұмысты өз бетімен орындауға
дайын болу керек. Оқытудың кредиттік технологиясына сәйкес
студент бір сағаттық (50 минут) аудиториялық жұмысқа аз дегенде
аудиториядан тыс екі сағат жұмыс істеп, сабаққа тыңғылықты
дайындалу керек. Пән бойынша сұрақтар туған кезде, студент СӨӨЖ
сабақтары кезінде немесе «Қосымша кеңес алу кестесіне» сәйкес
оқытушыдан кеңес ала алады.
4. Академиялық әділетсіздіктің әр түріне (плагиат, келісім, алдау,
бағаларды жалған жасау, бағалау жұмыстарын опасыз түрде алу,
ақпараттарды немесе құрылғыларды дұрыс пайдаланбау) тыйым
салынады. Жазбаша жұмыстардың бағалануы пайдалану әр дерек
көзінен сілтемелермен рәсімделу керек. Курстық, дипломдық
жұмыстар, магистерлік диссертациялар мен жобалар «Антиплагиат»
жүйесі арқылы тиісті анықтама рәсімдеумен тексеруден өту керек.
Академиялық әділетсіздік табылған жағдайда оқытушы заттай
дәлелмен бұзушылық туралы Акт жасап факультет деканына
жіберіледі. Жүйелі бұзу болған жағдайда (үш немесе оданда көп)
факультет деканы құжаттарды университеттің Қоғамдық тәртіптік
кеңесктің қарауына жібереді.
5. Студенттерге сабақ кезінде ұялы телефондармен, плеерлермен,
планшетпен, интернетпен және де басқа техникалық құралдармен
пайдалануға рұқсат етілмейді. Ерекшелік ретінде бұл құрылғылармен
оқытушының рұқсаты бойынша ғана оқу мақсатында пайдалануға
болады (егерде бұл пәндеріндер силлабусында көрсетілсе ғана).
6. Студенттің сыртқа келбеті жинақы және эстетикалық негізгі
талғамдарға сай болу керек. Студенттің сыртқа келбетін келесілер
анықтайды: киімі, аяқ киімі, шаш қиюы, макияж, әшекей бұйымдар
және олардың үйлесімді сәйкестеліп қоданылуы. Сабаққа спорттық
киіммен, пляждық киіммен, күнге қарсы көзілдірікпен, бас киіммен,
қысқа, ашық киіммен келуге тыйым салынған. Студенттің сыртқы
келбеті ҚАЕУ статусына сай болу керек.
7. Шылым шегуге, спирттік ішімдіктерді ішуге, нашақорлықпен
айналысуға және университет қабырғасында дөрекі сөйлеуге тыйым
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салынған. Бұл ережені бұзған жағдайда студент Қазақстан
Республикасының Кодексіне сәйкес жауапқа тартылады. Тәртіпбұзушылық қайталанса, студентті университеттен шығару мәселесі
қарастырылады.
8. Студенттерден университеттің аудиториядан тыс шараларына,
демек, конференцияларға, спорттық жарыстарға, олимпиадаларға,
студенттік клубтарға, сайыстарға, мерекелік және басқа да шараларға
белсене қатысуы күтіледі.
Бұл студенттің академиялық әділдігі ҚАЕУ-де оқып жүрген
мерзімге қолданылады. Өзгерістер мен қосымшалар енгізілген
жағдайда бұл құжат қайта рәсімделеді.
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ҚАТЫСУ
ҚАЕУ-де бекітілгендей қатысуға жалпы талаптар, күндізгі оқу
түрінде оқитын студенттерге, сабақ кестесіне сәйкес барлық
сабақтардың түрлеріне қатысуға міндеткерлік жүктеледі. Деканат
тарапынан күнделікті студенттің сабаққа қатысуынын мониторингі
жүргізіледі. Сонымен қатар, силлабустың «Курс саясаты» бөлімінде
көрсетілгендей оқытушылар өздері жүргізетін пәндер бойынша
қатысуға дербес талап етуі мүмкін.
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СТУДЕНТТІҢ ЖЕКЕ АҚПАРАТЫНА КІРУ
«Платонус» ақпараттық жүйесінде әр студенттің жеке оқу
карточкасы қалыптастырылады, онда енетіндер:
1. Студент туралы жеке мәлімет (Аты, тегі, әкесінің аты; жылы
мен туған айы; ұлты; туған жері; ЖТН; отбасылық жағдайы; қандай
оқу орнын және қашан бітіргені және т.б.).
2. Байланыс ақпараты (пошталық мекен-жайы, үй телефонының
нөмірі, ұялы телефонының нөмірі, электронды пошта мекенжайы).
3. Қозғалыс туралы мәліметтер (тіркелгені, ауысқаны, мадақтау
туралы бұйырықтардың нөмірі мен күні).
4. Курс бойынша жеке оқу жоспарының орындалуы туралы мәліметтер.
5. Қорытынды аттестаттау туралы мәлімет.
Бұл ақпаратқа ену қызметтік мақсатқа байланысты еркін
қолданылады.
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ТІРКЕУ
Бірінші курс студенттері оқу басталғанға дейін (25-31 тамыз)
деканаттан оқу жоспарынан үзіндіні алады. Эдвайзерден кеңес алған
соң ол академиялық кезеңде пәндерді таңдайды және тіркейді, өзінің
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оқу барысында сөйтіп өзінің жеке оқу жоспарын бір оқу жылына
қалыптастырады. Ағымдағы оқу жылы барысында ары қарайғы
қосымша өзгертулер енгізуге болмайды және рұқсат етілмейді.
Екінші және жоғары курс студенттері сәуір – мамыр айларында
болашақта оқитын пәндерді таңдап, жеке оқу жоспарларын анықтап
бекітіп қояды, оны бекітілген форма бойынша істейді. Бұл жоспар
оқушының қолы қойылған соң деканатқа мамыр айының соңына дейін
тапсырылуы қажет.
Екінші және жоғары курс студенттері өз жеке оқу жоспарларына
өзгертуді кредит санына байланысты 10% көлемде 20 тамызға дейін
енгізе алады. Бұндай жағдайда бекітілген формаға сәйкес деканатқа
арыз жазып, өздерінің пән таңдаудағы бөліктің өзгергендері туралы
айтылуы керек.
Университет пәнді оқытудағы қажеттіліктерде оқушының аз
сандығымен, ал оқытушылар үшін академиялық топта оқушылардың
санын жоғары деңгейімен қамтамасыз етеді.
Егер де 20 маусымға дейін бір пәнге оқушылар аз тіркелсе, онда
пән ашылмайды және жұмыс оқу жоспарына енгізілмейді. Ол туралы
студенттердің қабырғалық бөлігіне және факультеттің оқу порталына
(сайтқа) ақпарат жіберіліп, мәлімдеме жасалады. Осы пәнге тапсырыс
берген оқушылар 25 тамызға дейінгі мерзімде басқа пәнді таңдап ол
туралы жеке оқу жоспарларына өзгерістер енгізілгені туралы арыз
берулері керек. Егерде оқушы басқа курсқа көшер кезде жеке оқу
жоспарын тапсырмаған жағдайда, деканат тарапынан жұмыс оқу
жоспарын негізге ала отыра сол курстың пәндерін тіркеп жеке жоспар
жасауға міндетті.
Оқу пәндеріне соңғы жазбалар жазылған соң, оқушылар өз оқу
жоспарларына өзгертулер мен қосымшалар енгізгеннен кейін
студенттердің жеке оқу жоспарларын бекіткені туралы факультет
деканы қол қояды және ол жұмыс оқу жоспарын құрастырудың негізі
болады, ағымды оқу жылының ақысын негіздеуге және академиялық
кезеңді нақтылау үшін қажет.
Пәнге тіркеуді жазбаша формада өтініш түрінде бергендей,
сондай-ақ «Платонус» ақпараттық жүйесінде электронды түрде де
жүзеге асыруға болады.
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ҮЛГЕРІМ
Білім алушының оқу жетістігін бақылау формалары
• Ағымды және аралық бақылау (сабақ үстіндегі тестілеу, оқу
пәнінін тақырыптары бойынша тестілеу, бақылау жұмыстары,
лабораториялық жұмыстарды қорғау, курстық жұмыстар, коллоквиум
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және басқалары) Рубежді бақылау әр пән бойынша ағымды
академиялық кезеңнің 7 және 15 аптасында болады. Пәнді игергендегі
баға келесі формула бойынша есептеледі:
Р = АБ * 0,6 + БЖ * 0,4;
Р бұл жерде – аралық бақылау;
АБ – ағымдық бақылау (әртүрлі жұмыстардан тұратын бағалардың қорытындысы, бір кезеңде өткізілген жұмыстары бойынша);
БЖ – өткен кезеңдеу бойынша бақылау жұмысы (өткізілу
формасын оқытушы белгілейді). Қорытынды бақылау бағасын санар
кезде барлық академиялық уақытта өткен сабақтың түрлері бойынша
қойылған бағалар есертелінеді, оны Рорташа. = (Р1+Р2)/2 формуласы
бойынша есептейді. Барлық ағымдағы және рубежді бақылаудың
бағалары оқытушы жүргізетін жұмыстар түріне сәйкес жүргізілініп,
бақылауға алынады. Бұл бағалар оқу пәні бойынша білімнің жинақталған түрі болғандықтан, оқу пәнінің білімінің тек 60% құрайды, ал
қалған 40% студент қорытынды емтихан кезде жинайды. Екі рубеждік
бақылау бағасы ағымды баға болып саналады.
• Аралық аттестация/қорытынды бақылау (оқу пәндерінің
бөлімдеріне сәйкес тестілер, емтихан, тәжірибе бойынша есептерді
қорғау),
• Қорытынды аттестация (диплом жұмысын қорғау,
магистрлік немесе докторлық диссертацияны қорғау, мамандық
бойынша мемлекеттік емтихан).
ҚАЕУ-де оқушылардың білім сапасын бақылауды офис-тіркеуші
жүзеге асырады.
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ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ
Оқушылардың оқу жетістіктері (білім, дағды, қабілет пен
құзыреттілік) жүз баллдық баға жүйесі бойынша есептелінеді
(жағымды бағалар төмендеу санына байланысты, А дан D-ға дейін
қойылады, F – «қанағаттанарлықсыз»), төрт жүйелілік бағамен бағаланады. Ол төмендегі кестеде көрсетілген.
Әріптік
Баллдар
% - дық
Дәстүрлі жүйе
жүйедегі
мазмұны
бойынша бағалар
баға
А
4,00
95-100
Өте жақсы
А3,67
90-94
В+
3,33
85-89
Жақсы
В
3,00
80-84
В2,67
75-79
С+
2,33
70-74
Қанағаттанарлық
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Кредиттік оқыту жүйесі жинақталушы баға болып есептеледі,
бұрынғы жинақталған кредиттер есепке алынады сонымен жинақтаушы болып есептеледі. Кредит – оқу жұмысының өлшеу бірлігінің
бірегейлігі. Бір кредит академиялық кезеңнің (семестр) апталық
академиялық контактты сағатқа теңеледі. Әрбір академиялық сағат
аудиториялық контактты сағат бакалаврда оқитындар үшін екі өзіндік
сағатпен қамтамасыз етіледі. Бір академиялық сағат 50 минөт тұрады.
Оқушылардың оқу жетістігінін қорытынды бақылауында алған
жақсы бағасы сол пән бойынша кредиттің белгіленген санына байланысты, қосымша жинақтаудағы кредиттерінің негізі болып есептеледі.
Оқушылар ағымды/рубежді бақылау мен ағымды аттестация
кезінде қайталап тапсыру мен егерде «қанағаттанарлықсыз» деген
баға алған жағдайда жіберілмейді, белгілі себептер болған жағдайда
апелляция.
Оқушы қорытынды бақылауда «қанағаттанарлықсыз» баға алған
жағдайда, жазғы семестр кезінде немесе келесі академиялық кезеңде
ақылы негізде сол сабақтан кесте жасалынып, пәнді қайталап
тындауға және тапсыруға құқылы.
Оқушылардың оқу жетістіктерінің есебі «Платонус» ақпараттық
бағдарламасында жүзеге асады. Оқу жетістіктері туралы ақпартатты
www.platon-kafu.kz порталынан алуға болады.
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жағдайда, жазғы семестр кезінде немесе келесі академиялық кезеңде
ақылы негізде сол сабақтан кесте жасалынып, пәнді қайталап
тындауға және тапсыруға құқылы.
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ЖАЗҒЫ СЕМЕСТР
Оқушылардың тілегі бойынша қосымша оқытуды қысқарту
мақсатында және академиялық қарыздарды жою үшін, оқу
бағдарламасындағы айырмашылықты негіздеп жазғы семестр
ұйымдастырылды.
Жазғы семестрдің мерзімі маман мен курстарды оқу үдерісін
негізге ала отырып академиялық күнтізбемен анықталады.
Жаздық семестрді өтуге келесі оқушылар құқылы:
• «жақсы», «өте жақсы» бағаға оқитын оқушылар (қосымша
қысқартылған оқуды өту үшін);
• рубеждік
бақылау
қорытындысы
бойынша
сессияға
жіберілмеген оқушылар;
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• рубежді
бақылау
қорытындысы
бойынша
сессияға
жіберілмеген оқушылар;
• өткен академиялық кезеңде академиялық қарыздары бар
оқушылар;
• академиялық демалыстан қайтып келгендерге, ауысып келгенде, қайта тіркелгендерде академиялық айырма болған жағдайда.
Жазғы семестрге білім алушылардың қатысуы келесі білім беру
қызметін жүзеге асыруды қарастырады:
• академиялық қарыздарды жою мақсатында оқушылар кеңес
алуға;
• кәсіби деңгейлерін кеңейту мақсатында оқушылардың кез
келген оқу курсты меңгеру;
• оқу пәндерін меңгерудегі оқушылардың мамандық бойынша
оқу жоспарында дағдыландыру.
Жазғы семестрге оқу ақысы келесі негізде жүзеге асырылады:
пәннің бір кредиттік ақысы жылдық оқу ақысына негізделген кредит
саны қанша, қарыз соған бөлінеді. Білім беру қызметінің бағасынын
өзгеруіне байланысты жаздық семестрдің ақысы да өзгеруі мүмкін.
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АПЕЛЛЯЦИЯ
Қорытынды бақылау бағасымен келіспейтін оқушылар (төмен
немесе ауызша жауапта, жазбаша және тестілеу кезінде қанағаттанарлықсыз баға алса), емтихан болғаннан кейін келесі күні
жазбаша түрде аппеляцияға арыз беруі керек. Осы мақсатта ағымдық
аттестациялау мерзіміне апелляциялық комиссия құрылады.
Апелляциялық қарастыру, оқытушылар мен оқушылардың ұсынылған
құжаттары мен жұмыстарын қарап, зерттеп, сараптама жасаудан
тұрады.
Студент апелляцияға беруге құқысы жоқ, егерде:
- жауап берер кезде билет сұрақтарына байланысты қосымша
материалдар қолданылса, ұялы телефоннан және басқа ақпарат көздерінен мәліметтер алған жағдайда;
- билет сұрақтарына жауап берер кезде кітап және басқа қағаз
саласынан көшірген жағдайда;
- апелляциялық комиссияға талап арызын еш себепсіз түсірген
жағдайда;
- ауызша жауапқа емтихан қабылдайтын комиссия қойған
жағдайда;
- бір пән қайта оқытылған жағдайда.
Апелляциялық комиссияның шешімі соңғы және қайта қарауға
жатпайды.

АПЕЛЛЯЦИЯ
Қорытынды бақылау бағасымен келіспейтін оқушылар (төмен
немесе ауызша жауапта, жазбаша және тестілеу кезінде қанағаттанарлықсыз баға алса), емтихан болғаннан кейін келесі күні
жазбаша түрде аппеляцияға арыз беруі керек. Осы мақсатта ағымдық
аттестациялау мерзіміне апелляциялық комиссия құрылады.
Апелляциялық қарастыру, оқытушылар мен оқушылардың ұсынылған
құжаттары мен жұмыстарын қарап, зерттеп, сараптама жасаудан
тұрады.
Студент апелляцияға беруге құқысы жоқ, егерде:
- жауап берер кезде билет сұрақтарына байланысты қосымша
материалдар қолданылса, ұялы телефоннан және басқа ақпарат көздерінен мәліметтер алған жағдайда;
- билет сұрақтарына жауап берер кезде кітап және басқа қағаз
саласынан көшірген жағдайда;
- апелляциялық комиссияға талап арызын еш себепсіз түсірген
жағдайда;
- ауызша жауапқа емтихан қабылдайтын комиссия қойған
жағдайда;
- бір пән қайта оқытылған жағдайда.
Апелляциялық комиссияның шешімі соңғы және қайта қарауға
жатпайды.

33

33

АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ОҚЫТУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІПТЕРІ

АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ОҚЫТУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІПТЕРІ

БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ АУЫСУЫ ЖӘНЕ ҚАЙТА КЕЛУІ
Оқушының қайта келуі және ауысуы білім беру ұйымдарындағы
ауысу және қайта келу ережесіне сай жүргізіледі. Оқушының бір
ұйымнан екінші ұйымға ауысып келуі, қайта қабылдануы туралы арыз
тек универститтің президентімен жазғы және қысқы айларда дем алу
кездерінде жүргізіледі. Пререквизитті есепке алумен студенттің
ауысатын немесе қайта қабылданатын курсы белгіленеді.
Жыл сайын университетте факультет аралық деңгейде, курстан
курқа ауысқаны жайлы ректордың қол қоюымен бұйрықтар
шығарылады. Студенттің білімін сапалы ету мақсатында студенттер
үшін курс соңында орта балдық жүйе (GPA) анықталады, ол тек
кредиттік жүйеде оқитындарға байланысты.
Студенттерді курстан курсқа ауыстыруға байланысты өтпелі балл
бекітіледі (GPA – General Point Average) – таңдалған бағдарлама
бойынша оқушының оқу жетістіктерінің нәтижесінде есептелінетін
орта мөлшерлік баға. Ол жылдық кредит санымен әр пәннен алған
бағасының қосындысы бойынша ортақ баға шығарылады. Бірінші
курстан екінші курсқа ауысу үшін ҚАЕУ студенттері үшін орта
ауыспалы балл 1,67 құрайды, екінші курстан үшіншіге 2,0 баллды
құрайды. Егерде оқушының GPA төмен болған жағдайда сол курсқа
қайта қалдырылады. Бұндай жағдайда оқушы бұрын қабылдаған жеке
жоспарындағы пәндерді қайта қарастырады немесе қайта тапсырады,
немесе ереже бойынша қайтадан жаңа жеке оқу жоспарын жасайды.
Мемлекеттік қорытынды аттестацияда «қанағаттанарлықсыз»
деген баға алған жағдайда студенттер университет бойынша
бұйрықпен оқудан шығарылып белгіленген үлгідегі анықтама
беріледі. Қорытынды аттестация қорытындысы бойынша оқудан
шығарылған студент, бір жылдан сон, қорытынды аттестация
басталуға екі апта қалғанда, «қанағаттанарлықсыз» бағасын алған
формаларға кіруге рұқсат беру туралы өтініш жазады. МАК
емтиханнан «қанағаттанарлықсыз» баға алғаннан кейін денсаулығына
байланысты әкелінген анықтама жарамсыз болып есептелінеді.
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БАСҚА ОҚУ ОРЫНДАРЫНАН КРЕДИТТІ АУЫСТЫРУ
КАЕУ студенттері академиялық ауыспалықты толық пайдалану
мақсатында басқа жоғары оқу орындарында оқыпта кредит санын
жинақтай алады, тіпті шет елдерде. Бұл жағдайда ҚАЕУ басқа ЖОО
оқу үшін кредиттердің жоғарғылық деңгейін қояды. ҚАЕУ
студенттері басқа ЖОО жеке пәндерді оқимын деп шешкен жағдайда
ҚАЕУ басшылары сол университеттерімен екі жақты келісім шартқа
отырады.
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Аралық аттестацияны өткен соң пәнге сәйкес алынған бағаны
ҚАЕУ деканатына сол ЖОО емтихандық ведомостті немесе
транскрипті әкеліп көрсетеді, онда ағымды, аралық және қорытынды
бақылаудың бағалары мен кредит саны көрсетілуі керек.
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ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАЦИЯ
Қорытынды аттестация ЖОО оқитын студенттердің тапсырылуы
жоспарға сәйкестелінген кесте бойынша өткізіледі. Ол академиялық
жоспарлар мен мамандық бойынша жұмыс оқу жоспарына сай
қарастырылады.
Жоғары білім беру мамандықтары үшін қорытынды аттестация
БММС – да көрсетілген формалар бойынша жүргізіледі. Білім
алушылар барлық мемлекеттік емтиханды тапсырып, диплом қорғауы
керек. Оның барлығы қатаң жұмыс оқу жоспарына сәйкес, барлығына
бірдей оқу бағдарламаларына сәйкес жасалады.
Мамандық бойынша мемлекеттік емтиханды жоғары білімнің
мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес шығарылатын
курстың барлық студенттері тапсырады.
Студенттер диплом жұмысының (жобасының) қорғау орнына
мамандықтың бағдарланатын пән бойынша екі мемлекеттік емтихан
тапсыра алады (білім беру бағдарламалары).
Екі мемлекеттік емтиханның пәндер тізімін шығарушы
кафедраның ұсынысы негізінде университеттің Ғылыми Кеңесі
шешімімен бекітіледі.
Қорытынды аттестацияны өткізу үшін әр оқыту бөлім бойынша
әрбір мамандыққа мемлекеттік аттестациялық комиссия құрылады
(ары қарай МАК). МАК төрағасы мен құрамы ағымдағы оқу
жылының қаңтар айының 10 жұлдызына дейін ЖОО Ғылыми кеңес
шешімі негізінде басшының бұйрығымен бекітіледі және ағымдағы
күнтізбелік жылда қолданылады. МАК құрамында мүше ретінде:
факультет деканы немесе бітіруші кафедранын меңгерушісі бола
алады. МАК басқа мүшелері бітіретін мамандыққа байланысты
жоғары білімды сапалы маман, кафедра профессорлары мен
доценттерінен құралады.
Студенттердің мемлекеттік қорытынды емтихан тапсыруы жайлы
факультет деканын бұйрығы бойынша МАК және қорытынды
аттестациялық бақылауға екі апта қалған уақыт аралығында
белгіленіп, бұйрықпен негізделінеді.
МАК жұмыс істеу кестесі факльтет деканымен құралып, МАК
жұмыс істеуге дейін екі апта бұрын ескертіліп, ортақ мәлімет ретінде
қабырғаға ілінеді.
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Қорытынды аттестация өткізгенге дейін МАК–қа келесі құжаттар
беріледі:
1) деканның студенттердің жеке жоспарларын орындағандары
туралы анықтамасы, барлық пәндер бойынша ондағы бағалары,
тәжірибелер түрлері мен оның бағасы және курстық жұмыстың бағасы
бар анықтама;
2) диплом жұмысының (жобасының) ғылыми жетекшісінің пікірі,
онда жетекшінің жұмысты «қорғауға рұқсат етемін» немесе
«жұмысты қорғауға рұқсат етпеймін» деген белгісі болуы қажет;
3) диплом жұмысына сын пікір, ол өнеркәсіп немесе басқа ЖОО
қызметкерінің көзқарасы болуы керек. Онда диплом жұмысына жан –
жақты баға беріліп, кемшіліктері жазылуы керек. Соңында «өте
жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық», «қанағаттанарлықсыз» деген
бағалар қойылуы керек және қорғаушыға «бакалавр» дәрежесі беріліп,
мамандыққа байланысты мамандануды иемденуі туралы жазылуы
керек.
МАК басқа да құжаттар әкелінуі мүмкін, диплом жұмысының
құндылығына байланысты халықаралық деңгейде немесе мемлекеттік
деңгейде жасалынған жұмыстардағы алған марапатаулар немесе көзқарастар, өнеркәсіптер тарапынан қызығушылық білдіргені жайлы
жазбаша қағаздар, ғылыми зерттеу жетістігін практикалық тұрғыда
егерде енгізген жағдайда онын нәтижесіне байланысты сол мекемелердің басшылары тарапынан жазылған актілер мен анықтамалар.
Диплом жұмысына сын пікір жазу, яғни, сын пікірші тек басқа
өндірістің қызметкері бірақ сол саланың маманы болуы керек.
Бакалавриатта білім алушылардың қорытынды аттестациясы
мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру, диплом жұмысын
(жобасын) қорғау немесе мамандық бойынша екі бейімделу пәннен
мемлекеттік емтихан тапсыру арқылы өткізіледі.
Оқу бағдарламалары көлемінде мемлекеттік емтихандар келесі
түрлер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін: ауызша, жазбаша, тестілеу
(кешенді тестілеу). Мамандық бойынша мемлекеттік емтиханды
өткізу бағдарлама бойынша ЖОО өңдеген оқу пәнінін бағдарламасы
бойынша жүргізіледі.
Диплом жұмысын (жобасын) қорғау МАК ашық отырысында
жарияланады. Бір диплом жұмысын (жобасын) қорғау ұзақтығы бір
студентке 50 минуттен аспау қажет. МАК алдындағы қорғау кезінде
қорғаушы баяндамасы 15 минуттен артық болмау керек.
Диплом жұмысын (жобасын) қорғағаннан кейін студенттің
білімінің бағасы рейтингттік – баллдық жүйе бойынша қойылады. Бұл
кезде студенттің теориялық, ғылыми және практикалық дайындығын
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ескеріп, ғылыми жетекшінің пікірмен келісе отыра, сын пікіршінің
бағасына да назар аудару қажет.
Қорытынты аттестацияға келмеген студент кестеге сәйкес
уақытта белгілі бір жағдайларға байланысты келмеген жағдайда
төраға атына арыз жазып, рұқсатын алған соң кейінгілермен кесте
бойынша емтихан мен диплом қорғауға болады.
Бағаны көтеру мақсатында емтихан мен дипломды қайта қорғауға
рұқсат етілмейді. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған студент сол
аралықта рұқсат етілмейді, келесі жолы комиссия жұмыс істеген
уақытта рұқсат алып барып тапсыруына болады. Оқушылардың
қорытынды аттестациясын қайта өткізу келесі жолы қорытынды
аттестация болған кезде өткізіледі.
Қорытынды аттестацияның бағасымен келіспеген студент
емтиханды тапсырған күннің келесі жұмыс күнінен кешіктірмей
апелляцияға беруі керек.
Апеляцияны өткізу үшін ЖОО басшысының бұйрығымен
тәжірибелі маман-оқытушылар құрамынан апелляцияға түскен
мамандыққа сәйкес апелляциялық комиссия құрылады.
Апелляция қанағаттандырған жағдайда МАК қайтадан отырыс
хаттамасы толтырылады. Бұл жағдайда алғашқы хаттаманың
нәтижесіне «Баға ______ ____ж. № ___хаттамамен қайта қаралды»
деген жазу жазылып, оған МАК барлық мүшелері қол қойған соң
жойылады.
«Қанағаттанарлықсыз» баға алған соң МАК-на денсаулығы
туралы тапсырылған құжат қаралмайды.
Қорытынды аттестацияны тапсырып және дипломды сәтті
қорғаған студентке МАК мамандығына сәйкес «бакалавр» атағымен
сол мамандықтың иегері деген квалификацияны беріп, мемлекеттік
үлгідегі диплом берілуіне рұқсат етеді.
Оқу жоспарындағы барлық пәндердің бағаларын 75 пайызын А,
А- яғни «өте жақсы» бағаға тапсырғандар, басқаларын В-, В, В+ яғни
«жақсыға» тапсырғандар барлық мемлекеттік емтиханды және диплом
жобасын тек «өте жақсыға» тапсырғандарға «үздік» диплом беріледі.
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ТРАНСКРИПТ
Курсты оқытылған кезеңдерде барлық бағалар мен кредиттер
саны сынақ кітапшасына енгізіледі, курс соңында дипломға қосымша
ретінде транскрипт беріледі. Ол ресми құжат, курс бойынша
тапсырылған пәндер мен ондағы алған бағалар, тәжірибелер мен
курстық жұмыстар және кредиттер саны және диплом жұмысының
(жобасының) тақырыбы мен алған бағасы, мемлекеттік қорытынды
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АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ОҚЫТУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІПТЕРІ

АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ОҚЫТУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІПТЕРІ

емтихан бағалары да жазылады. ЖОО ары қарай жалғастырған
жағдайда және жұмысқа орналасатын мекеме басшыларынын сұраған
жағдайда көрсетілуі керек.
Білім алушы кез келген уақытта өзінің ағымды үлгерім бағасын
тексере алады. Студенттің жазбаша өтініші бойынша қажет болған
жағдайда транскрипт (студенттің басқа оқу орнына ауысу, жұмыс
орнына өту және т.б.) Студенттерге қызмет көрсету орталығымен
ресми жіберілуге жатады.
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ОҚУДАН ШЫҒАРУ
1. Университеттен студентің шығарылуы мүмкін:
1.1. Өз қалауы бойынша.
1.2. Басқа оқу орнына ауысуына байланысты.
1.3. Білім беру қызметін жүзеге асыру туралы Шарттың оқу ақысы
бойынша бөлімінің талаптарын орындамағаны үшін (оқу ақысы
бойынша берешегі үшін).
1.4. Оқу тәртібін бұзған үшін:
а) академиялық демалыстан шықпау;
ә) дәлелді себепсіз оқу сабақтарын өткізу;
б) университетпен байланысын үзілу (дәлелді себепсіз ұзақ мерзім
болмауы);
в) басқа.
1.5. ҚАЕУ Жарғысы мен ішкі тәртіп Ережелерін бұзғаны үшін:
а) нәтижесінде ауыр салдарға әкелетін еңбекті қорғау және өрт
қауіпсіздігі ережелерін бұзу;
ә) университеттін мүмлігін қирату;
б) жатақханада тұру ережелерін бұзу;
в) университетте қоғамға жат қылығы үшін.
2. Сабақты босатудың дәлелді себептері болып табылатын
жағдайлар: студенттік поликлиника анықтамасымен расталатын
медициналық көрсетімдер, шет елге іссапарға шығу, университеттің
әкімшілігінің келісімімен республикалық деңгейдегі спорттық және
басқа іс-шараларға қатысу және де форс-мажорлық жағдайлар.
3. Студенттің оқудан шығуы университет ректорының
бұйрығымен рәсімделінеді.
4. Университеттен шығарылған студентке жоғары білімнің
аяқталмауы туралы белгіленген үлгідегі анықтама мен транскрипт
беріледі.
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Студенттік құрылыс отрядтары
Студенттік спартакиадалар
Түлектер ассоциациясы
Студенттік үкімет
АҚШ – та тәжірибеден өту
Студенттік күнтізбе
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ҚАЕУ-де студенттік сервисті ұйымдастыру деканат, кафедралар,
Эдвайзерлер кеңесі және Студенттік орталық арқылы жүргізіледі.
Эдвайзерлер кеңесі. Эдвайзерлер кеңесінің құрамы факультет
бойынша өкіммен бекітіледі, студенттік топтарға бекітілген эдвайзерлердің атқаратын міндеттері, старостаға арналған қызметтік
ереже қарастырылады. Студенттік топтың эдвайзерлері бекітілген
жоспарға сәйкес қызмет етіп, оқу жылы соңында атқарылған істері
туралы есеп береді.
Студенттердің ғылыми – зерттеу жұмыстары (СҒЗЖ).
СҒЗЖ-нын ұйымдастырудың бірнеше сатылық сипаты бар:
1) Дайындық бағыттары бойынша Ғылым және шығармашылық
апталығы өткізіледі;
2) Халықаралық студенттердің ғылыми – практикалық конференциясынын өткізіу;
3) «ҚАЕУ хабаршысы» республикалық ғылыми журналын
шығару.
Ғылым мен шығармашылық аптасы аясындағы шаралар:
- пәндік олимпиадалар, студенттік конференциялар, іскерлік ойындар, семинарлар, тренинг – жаттығулар және оқытудың басқа да
түрлері;
- ары қарайғы халықаралық студенттер конференциясына қатысу
үшін қажетті дағды мен қабілетті қалыптастырады;
- зерттеу нәтижесін республикалық «ҚАЕУ хабаршысы»
журналына жариялауға мүмкіндік алады.
Студенттік құрылыс отряды. Студенттерді уақытша
жұмыспен қамту бойынша қызметтік бағытты жүзеге асыру үшін
ҚАЕУ-де жаздық демалыс кезінде «Жасыл ел» студенттік құрылыс
отрядтары құрылып, жұмыс істейді.
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жұмыспен қамту бойынша қызметтік бағытты жүзеге асыру үшін
ҚАЕУ-де жаздық демалыс кезінде «Жасыл ел» студенттік құрылыс
отрядтары құрылып, жұмыс істейді.
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Студенттік спартакиадалар. Жыл бойы дені саудың жаны сау
акциясын қолдай отыра жоспар бойынша жоғары оқу орны ішілік
және жоғары оқу орны аралық барлық спорт түрлері бойынша жазғы
және қысқы спартакиадалар өткізіледі. ЖОО студенттері үнемі
халықаралық, республикалық және аймақтық деңгейдегі жарыстарға
қатысады. Университетте волейболдан, баскетболдан, бокстан, үстел
тенисінен, шахматтан, тоғыз құмалақтан және бадминтоннан
үйірмелер жұмыс істейді.
Түлектер ассоциациясы. «Альма Матер» түлектер ассоциациясы
қызметінің негізгі бағыттары:
- ҚАЕУ туралы көптеп ақпарат тарату;
- ҚАЕУ рөлін республикалық және халықаралық аренада
арттыру;
- түлектерді ары қарайғы жұмысқа тұруларын және тәжірибеден
өту базаларын қалыптастыру;
- ҚАЕУ-дің материалды-техникалық базасын дамытуға ықпал
ету.
Студенттік үкімет. Студенттік үкімет студенттің жеке табысы
мен акдемиялық жетістігіне жетуге қолдау жасауға негізделген әр
түрлі бағдарламаларды жоспарлап жүзеге асыратын өзін-өзі басқару
органы. Студенттік үкімет сайланатын құрылым болып табылады.
Сайлау жылына 1 рет өтеді. Студенттік үкімет құрамына президент,
вице-президент пен үкімет мүшелері кіреді.
Студенттік үкімет төмендегі студенттердің бірлескен кәсіптік,
шығармашылық, волонтерлік және шығармашылық бірлестіктерінің
қызметін басқарады:
Ø «Эрудит» дебат клубы. ҚАЕУ дебаттық қозғалысы өз
пікірлестерінің бойына отаншылдық сезімін қалыптастырады және
оларды тұлға ретінде танылуына жағдай жасайды.
Ø ҚАЕУ-дің «Фемида» заңгерлік клиникасы. Бұл клиниканың
негізгі мақсаты – бейінді мамандықтың білімдерін дамыту мен бекіту,
студенттер арасында жемқорлыққа қарсы сананы ояту және дамыту,
қоғамдық–саяси сауаттылықты дамыту, студенттердің бойларына
деструктивті діни идеологияға қарсы иммунитетті тәрбиелеу, тегін
заңгерлік кеңес ұйымдастыру, сонымен қатар ҚАЕУ студенттері үшін
де және т.б.
Ø Психологтар клубы. Клубтың негізгі мақсаты – университет
студенттері үшін дамытушылық сипаттағы тренинг-семинарларды
ұйымдастыру (қарым-қатынас жасау дағдыларын дамыту, «Team
building», өзін – өзі тану, іштей «МЕН», көшбасшылық дағдыларды
дамыту, «Мен концепциямын», «Мен-мықты адаммын» тренингі,
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болашақтың психологиясы, т.б.), жастар мәселелерін шешу
мақсатымен әлеуметтік зерттеулерді жүргізу, студент жастар
бойларынан ізгілікті құндылықтар жүйесін қалыптастыру.
Ø Тілдер клубы. Клубтың негізгі мақсаты - студенттердің
сөйлеу мәдениеті мен шешендігін дамыту, оқу материалын бекіту,
шет тілінде жылдам сөйлеуге үйрету, сөйлеу алдындағы
қорқыныштан арылту. Клуб отырыстарында ағылшын тілінде түрлі
жаъандық
саяси,
жастар
туралы,
әлеуметтік-экономикалық
мәселелерді талқылайды.
Ø Би студиясы. Би студиясының мақсаты - түрлі сайыстарда
биден жүлделі орындарға ие болуға үйрету емес, түрлі студенттерді
ырғақты сезе отырып билеуге, би кезінде өзін еркін сезінуге үйрету.
Ø Вокал студиясы. Студияның негізгі мақсаты студенттерді
вокал өнеріне тарту, ән айтуға үйрету және олардың әншілік
қабілеттерін дамыту.
Ø «Free Studets» студенттік газеті. Газета ҚАЕУ-дің
қызметкерлері мен студенттерін өзекті ақпараттармен, ҚАЕУ-нің
студенттік өмірі туралы көкейкесті және жедел, анық ақпараттармен
қамтамасыз етуге арналған, ҚАЕУ-дегі маңызды оқиғалар мен
шаралар, оның шегінен тысқары болып жатқан маңызды құбылыстар
туралы, студенттердің күрделі және негізгі мәселелері жайлы ақпарат
береді.
Ø Туристік клуб «Liberti». Турклубтың мақсаты денсаулықты
жан жақты нығайту, салауат-ты өмір салтын қалыптастыру,
студенттерді,
клиникалық
ординаторларды,
аспирантттарды,
университет қызметкерлерін, соны-мен қатар олардың отбасын
белсенді демалысқа тарту. Қойылған мақ-сатқа жету жолында турклуб
төмендегі міндеттерді шешеді: білім алу-шыларды, қызметкерлер мен
олардың отбасы мүшелерін туризмнің барлық түрлерімен айналысуға
тартуды жүзеге асырады, экскур-сиялық жұмыстың дамуына белсенді
түрде әрекет етеді. Туризм және экскурсия, спорт туралы кеңінен үгітнасихат жұмысын жүргізеді. Студенттер, қызметкерлер мен
тұрғындар арасында салауатты өмір салтын насихаттау бойынша
жұмыс жүргізеді. Экологиялық акциялар мен бағдарламаларды
ұйымдастырады және өткізеді.
Ø КТК. Құрылуының мақсаты – Мемлекеттік жастар саясатын
жүзеге асыру, студенттер арасында көркемөнер шығармашылығының
деңгейін дамыту, ұлттық дәстүрді бекітіп, ары қарай дамыту,
студенттердің әдеп мәдениетін арттыру, олардың дарынды, бойында
шығармашылық қабілеті бар студенттерді анықтау және олардың ары
қарай дамуына ықпал ету.
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Ø Волонтерлік ассоциациясы. Университет студенттері мен
студент белсенділер қатарынан ҚАЕУ-нің волонтерлік қозғалысы
құрылды. ҚАЕУ- дің волонтерлік қозғалысының негізгі ұстанымы басқаға көмек қолыңды соз.
Бизнес-клуб. «Enactus» студенттік бизнес клубы – бұл жоғары
білім мен бизнес арасындағы одақ. Enactus (Энактус) – 39 елді, 1600
университет пен 62000 студенттерді қамтитын жаъандық ұйым.
ENACTUS бизнес, оқытушылар (акаде-миялық көшбасшылар)
мен студенттік көш-басшылар бірлестігі.
Enactus студенттерге дүние жүзі бойынша университеттерде
топтар құруға көмектеседі. Enactus ұлттық кеңсесі топтардың
жобалық қызметін үйлестіреді.
Enactus студенттері тұрғындардың өмір сапасы мен тұрмыс
деңгейін жақсартуға жағдай жасайтын әлеуметтік-экономикалық
жобаларды жүзеге асыру үшін кәсіпкерлік тәсіл мен бизнестұжырымдамаларды қолданады.
Өз қызметінде Бизнес-клуб:
- бизнес саласында теориялық және практикалық білім алу
жағдайы мен мүмкіндіктері туралы ақпарат мәселелерінде клубқа
қатысушылардың мүдделерінің келісімі мен қызметінің жұмысын
басқаруға ықпал етеді.
- нақты бизнес-жобаларды жүзеге асыруда клубқа қатысушыларға
практикалық көмек көрсетеді.
- клуб қатысушыларына мүдделі болып табылатын әр түрлі сала
қызметінің кәсіпо-рындарымен өзара әрекет негізін ұйым-дастырады.
Мәдени көпшілік клуб. Клуб бос уақыт - рекреационды қызмет
процесінде ерекше орын алады және студенттердің оқудан тыс
лайықты шаралар ұйымдастыруға арналған. Мәдени-көпшілік клуб
келесі міндеттерді шешіп, төмендегі қызметті атқарады:
- ЖОО-дағы демалыс және әлеуметтік-тәрбие жұмыстарын
ұйымдастырады;
- студенттердің қызығушылықтарын ескере отырып, оларды түрлі
әлеуметтік- тәрбиелік мазмұндағы жұмыстарға қаты-стыру;
- мәдени сұраныстар мен рухани қажеттіліктерді қанағаттандыру
мен қалыптастыруға, шығармашылық потен-циалды дамытуға жағдай
жасау;
- студенттерді байқаулар, сайыстар мен фестивалдарға және түрлі
деңгейдегі мәдени-көпшілік шаралараға қатысуларын қамтамасыз ету;
- қызығушылық бойынша клубтарды ұйымдастыруға ықпал ету.
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- «Art и Shok» көркемөнер клубы
Клубтың негізгі қызметі болып сурет салу, жаңа мүмкіндіктерді
ашу және қағазға сезімін ыршықтау болып табылады.
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ашу және қағазға сезімін ыршықтау болып табылады.

- «KILT» (KAFU International Languages Theatre) театрлық
клубы
Театрлық клуб орыс, ағылшын, қазақ тілдерінде сөйлеу дағдысы
сияқты, актерлық дағдалырды дамытуға ықпалы етеді.
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АҚШ-ТА ТӘЖІРИБЕДЕН ӨТЕТІН БАЗАЛАР
2000 – 2018 жылдар
Компания
Қала, Штат
ЛЛК тауарлары бойынша заңгерлік кеңес
Эйвон, Коннектикут
Лайтхауз рекрутты компаниясы
Эйвон, Коннектикут
Мэриотта қонақ үй кешені
Эйвон, Коннектикут
Бонтрагер заңгерлік тәжірибесі
Гесперус, Колорадо
Анкордағы өнеркәсіптік мекемелер
Эвансвиль, Индиана
Фасад өндірісі бойынша бірлестіктер
Эвансвиль, Индиана
Эвансвильдегі хирургиялық Ассоциация
Эвансвиль, Индиана
Христиан діні ізбасарларының бірлестігі
Эвансвиль, Индиана
Смит және Батерфильд мекемелері
Эвансвиль, Индиана
Сауықтыру кешенінің бірлестіктері
Эвансвиль, Индиана
Қарттарға қамқор болу бірлестігі
Эвансвиль, Индиана
Эдвард және ұлдары AG Компаниясы
Эвансвиль, Индиана
Мерил Линч кәсіпорыны
Эвансвиль, Индиана
WBGN Радио
Эвансвиль, Индиана
Мьютурал Лайфтың солтүстік – батыс
Эвансвиль, Индиана
филиалы
Ұлттық зейнетақы салымдары
Эвансвиль, Индиана
Винтер және Скоггинс КПЭ мекемелері
Далтон, Джорджия
Карпет Миллдің Джей және Джей Филиалы Далтон, Джорджия
ББ және Т банк ісі
Далтон, Джорджия
Бригхамдағы мұнай және газ мекемелері
Остин, Техас
Макдональд
Остин, Техас
NXP
Остин, Техас
ТТАRА
Остин, Техас
Диспэир және Эмплифаир
Остин, Техас
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Қоғамдық тамақтану ұйымы бойынша 12
агенттігі
Фермонт Олимпик отелі
Карл В. Фостердің КПА ЛЛК мекемесі
РойКо, ЛЛК компанияларының өндірісі
Фок электр энергиясы өндірісі компаниясы
Рой компаниясының өндірісі
Құтқару қызметінің орталығы «Тиламук
911»
О’Руж Бьюти Салун салоны
Маршаллдың коммерциялық қоры
НВ Ипотекалық кәсіпорындар топтары
Метро жағдайын бағалау
Investment
Тайтл компаниясының трансұлттық кеңсесі.
Тайтл-Сансет трансұлттық компаниясының
филиалы.
Интел корпорациясы
Бевертон қаласындағы қайта өңдеу
орталығы
Маккормик және Шмидт
Арамарк
Бүгінгі халықаралық Христиандықдық.
Американ Экспресс
Макдональд корпорациясы
Моторолла компаниясы
Брайт Оактың инвестициялық компаниясы
Фостер Ассошиэйтстың аудидорлық
фирмасы
GISI компаниясының маркетингтік тобы
Кенайн Клаб Хаус иттеріне арналған мектеп
және қонақ үй
Кармон жерлеу бюросы
Элим Парк қарттар үйі
Уорнер Пасифик университеті
Intel халықаралық корпорациясы
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US Digital –жаңа ақпараттық технология
әзірлейтін компания
AKT LLP аудиторлық компаниясы
Medical Teams International халықаралық
медициналық гуманитарлық ұйым
Western Pacific College
Powells Book Store
Good News Clinic
Украина кредиттік одағы коммерциялық
банк
American Licorice кәмпит фабрикасы
Bend Research фармацевттік компаниясы
Healing Reins коммерциялық емес ұйымы.
Spice Shop франчайзингтік дәмдеуіштер
дүкені
Deschute Economic Alliance экономикалық
одағы
First Fruit of Washington азық-түлік
компаниясы
Vista Hermosa жеке жалпы білім беретін
мектеп
Collegium қалалық қоғамдық орталығы
Jubilee Ranch реабилитациялық орталығы
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Deschute Economic Alliance экономикалық
одағы
First Fruit of Washington азық-түлік
компаниясы
Vista Hermosa жеке жалпы білім беретін
мектеп
Collegium қалалық қоғамдық орталығы
Jubilee Ranch реабилитациялық орталығы

СТУДЕНТТІК КҮНТІЗБЕ
Шаралар атауы

Мерзімі

2018-2019 оқу жылына Студенттік даму Орталығының
жұмыс жоспарын анықтау
СДО Үкіметінің студенттік құрамын қалыптастыру

1.

1 курс студенттеріне арналған студенттік даму
Орталығының бағыты мен клубтың тұсаукесерін өткізу
«ILoveUka» фотобайқауы
Студенттік активтің жиналысын өткізу
«Free Students» студенттік газетін шығару
YouTube – ҚАЕУ каналын өткізу
Студенттік даму Орталығы клубының отырысын
өткізу
«Шығыс
Қазақстан
азаматтарының
азаматтық
сәйкестігін қалыптастыру және «Рухани Жаңғыру»
идеясы негізінде ұлтаралық келісімді нығайту» жобасы

3.

Қыркүйек -қазан
2018 ж.
Қыркүйек 2018
ж.
06.09.2018 ж.

4.
5.
6.
7.
8.

08.06.2018 ж
ай сайын
тоқсанына 1 рет
ай сайын
апта сайын

9.

тоқсан сайын
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2.

Портленд, Орегон
Портленд, Орегон
Портленд, Орегон
Портленд, Орегон
Портленд, Орегон
Портленд, Орегон
Портленд, Орегон
Бэнд,
Бэнд,
Бэнд,
Бэнд,

Орегон
Орегон
Орегон
Орегон

Бэнд, Орегон
Вашингтон штаты
Вашингтон штаты
Вашингтон штаты
Вашингтон штаты

СТУДЕНТТІК КҮНТІЗБЕ
Шаралар атауы
2018-2019 оқу жылына Студенттік даму Орталығының
жұмыс жоспарын анықтау
СДО Үкіметінің студенттік құрамын қалыптастыру
1 курс студенттеріне арналған студенттік даму
Орталығының бағыты мен клубтың тұсаукесерін өткізу
«ILoveUka» фотобайқауы
Студенттік активтің жиналысын өткізу
«Free Students» студенттік газетін шығару
YouTube – ҚАЕУ каналын өткізу
Студенттік даму Орталығы клубының отырысын
өткізу
«Шығыс
Қазақстан
азаматтарының
азаматтық
сәйкестігін қалыптастыру және «Рухани Жаңғыру»
идеясы негізінде ұлтаралық келісімді нығайту» жобасы
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СТУДЕНТТІК СЕРВИС

10.
11.
12.

сұраныс бойынша
08.09.2018 ж.
тоқсан сайын

13.

21. 09. 2018 ж.

14.

21-23.09.2018 ж.

15.
16.

30.09.2018 ж.
қыркүйек -қазан
2018 ж.

17.
18.
19.

05.10.2018 ж.
1 қазан - 1
қараша 2018 ж.
18.10.2017 ж.

20.

18.10.2018 ж.

21.
22.
23.

31 қазан 2018ж
7.11.2017 ж.
09.11.2017 ж.

24.
25.

13.11.2017 ж.
15.11.2017 ж.

26.
27.

24.11. 2017 ж.
29.11.2019 ж.

28.
29.
30.

30.11.2018 ж.
1-2.12.2018 ж.
04.12.2017 ж.

31.
32.

05.12.2018 ж.
15.12.2018 ж.

33.
34.
35.
36.
37.

22.12.2018 ж.
04.02 2019 ж.
14. 02. 2019 ж.
21.02.2019 ж.
ақпан 2019 ж.

2018-2019 оқу жылы

СТУДЕНТТІК СЕРВИС

бойынша фокус-топтардың жұмысына қатысу
психологтың жеке кеңесі
Қала Күнін мерекелеу
Қарттар үйіне арналған қайырымдылық концертін
ұйымдастыру
«Бірінші курсқа арнау» мерекесіне дайындалу үшін 1
курс пен студенттік актив старостатынын жиналысы
Қазақстан халықтарының тілдері күнін мерекелеу,
«Менің тілім - менің досым» тақырыбында дөңгелек
үстел
Мұғалімдер күніне университет ұстаздарын құттықтау
Қаланың колледж бен мектептерінде кәсіптік
бағдарламалық жұмыстар жүргізу үшін мобильді
топтар құру
«Студентке арнау» іс-шарасын өткізу
Қарттар және Мүгедектер күніне арналған
қайырымдылық айлығы
Рухани келісім күніне орай шығармашылық алаңды
ұйымдастыру
«Шығыс
Қазақстан
азаматтарының
азаматтық
сәйкестігін қалыптастыру және «Рухани Жақыры»
идеясы негізінде ұлтаралық келісімді нығайту» жобасы
бойынша шығармашылық зертхана
«Halloween» мерекесін өткізу
Еріктілік бойынша тренинг
«Бірінші курс студенттерін жоғары білімге бейімдеу»
психологиялық тренингі
«Sweet Mob үшін темекіні өзгерту» акциясын өткізу
Ұлттық валюта – тенге күніне арналған іс-шараны
өткізу
«Жақсы іс-әрекет» қайырымдылық акциясын өткізу
Жастар арасында діни экстремизм мен терроризмнің
алдын алу бойынша тренингтер өткізу
«ҚАЕУ таланттары 2017» іс-шарасын өткізу
Бірінші Президент Күнін мерекелеу
ЖИТС-пен күрес Дүниежүзілік күніне арналған акция
өткізу
Викторина «Астана болашақ қаласы» викторинасы
ҚР Тәуелсіздік Күніне арналған іс-шараларды өткізу
Жаңажылдық бал өткізу
«ҚАЕУ Салауатты Өмір Салты үшін» акциясын өткізу
Әулие Валетин күніне арналған іс-шаралар өткізу
«Тегін беремін» акциясын өткізу
Оқушылардың сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
бойынша құқық қорғау органдарының өкілдерімен
кездесуі
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10.
11.
12.

сұраныс бойынша
08.09.2018 ж.
тоқсан сайын

13.

21. 09. 2018 ж.

14.

21-23.09.2018 ж.

15.
16.

30.09.2018 ж.
қыркүйек -қазан
2018 ж.

17.
18.
19.

05.10.2018 ж.
1 қазан - 1
қараша 2018 ж.
18.10.2017 ж.

20.

18.10.2018 ж.

21.
22.
23.

31 қазан 2018ж
7.11.2017 ж.
09.11.2017 ж.

24.
25.

13.11.2017 ж.
15.11.2017 ж.

26.
27.

24.11. 2017 ж.
29.11.2019 ж.

28.
29.
30.

30.11.2018 ж.
1-2.12.2018 ж.
04.12.2017 ж.

31.
32.

05.12.2018 ж.
15.12.2018 ж.

33.
34.
35.
36.
37.

22.12.2018 ж.
04.02 2019 ж.
14. 02. 2019 ж.
21.02.2019 ж.
ақпан 2019 ж.

2018-2019 оқу жылы

бойынша фокус-топтардың жұмысына қатысу
психологтың жеке кеңесі
Қала Күнін мерекелеу
Қарттар үйіне арналған қайырымдылық концертін
ұйымдастыру
«Бірінші курсқа арнау» мерекесіне дайындалу үшін 1
курс пен студенттік актив старостатынын жиналысы
Қазақстан халықтарының тілдері күнін мерекелеу,
«Менің тілім - менің досым» тақырыбында дөңгелек
үстел
Мұғалімдер күніне университет ұстаздарын құттықтау
Қаланың колледж бен мектептерінде кәсіптік
бағдарламалық жұмыстар жүргізу үшін мобильді
топтар құру
«Студентке арнау» іс-шарасын өткізу
Қарттар және Мүгедектер күніне арналған
қайырымдылық айлығы
Рухани келісім күніне орай шығармашылық алаңды
ұйымдастыру
«Шығыс
Қазақстан
азаматтарының
азаматтық
сәйкестігін қалыптастыру және «Рухани Жақыры»
идеясы негізінде ұлтаралық келісімді нығайту» жобасы
бойынша шығармашылық зертхана
«Halloween» мерекесін өткізу
Еріктілік бойынша тренинг
«Бірінші курс студенттерін жоғары білімге бейімдеу»
психологиялық тренингі
«Sweet Mob үшін темекіні өзгерту» акциясын өткізу
Ұлттық валюта – тенге күніне арналған іс-шараны
өткізу
«Жақсы іс-әрекет» қайырымдылық акциясын өткізу
Жастар арасында діни экстремизм мен терроризмнің
алдын алу бойынша тренингтер өткізу
«ҚАЕУ таланттары 2017» іс-шарасын өткізу
Бірінші Президент Күнін мерекелеу
ЖИТС-пен күрес Дүниежүзілік күніне арналған акция
өткізу
Викторина «Астана болашақ қаласы» викторинасы
ҚР Тәуелсіздік Күніне арналған іс-шараларды өткізу
Жаңажылдық бал өткізу
«ҚАЕУ Салауатты Өмір Салты үшін» акциясын өткізу
Әулие Валетин күніне арналған іс-шаралар өткізу
«Тегін беремін» акциясын өткізу
Оқушылардың сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
бойынша құқық қорғау органдарының өкілдерімен
кездесуі
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АНЫҚТАМА - ЖОЛ КӨРСЕТКІШ

38.

ақпан 2019 ж.

39.

ақпан 2019 ж.

40.

27.02.2019 ж.

41.

06.03.2019 ж.

42.

07.03.2019 ж.

43.

наурыз 2019 ж.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

21.03.2019 ж.
01.04.2019 ж.
сәуір 2019 ж.
16.04.2019 ж.
19.04.2019 ж.
сәуір – мамыр
2019 ж.

50.

сәуір – мамыр
2019 ж.
01.05.2019 ж.

51.

53.

4-9 мамыр 2019
ж.
09.05.2019 ж.

54.

мамыр 2019 ж.

55.

04.06.2019 ж.

52.

АНЫҚТАМА - ЖОЛ КӨРСЕТКІШ

«Coding Skills» бағдарламалау бойынша ІІ Аймақтық
олимпиада
«Жаңғырту 3.0» бағдарламасы шеңберінде ҚАЕУ
студенттері арасында кибер-турнир өткізу
Байланыс дағдыларын дамыту бойынша әлеуметтікпсихологиялық тренинг
«ҚАЕУ хайншайымы мен ханзадасы - 2019» шарасын
өткіз
Халықаралық әйелдер күніне арналған шараларды
өткізу
Діни экстремизммен күресу бойынша студенттердің
құқық қорғау органдарының өкілдерімен кездесуі
Наурыз» мерекесіне арналған іс-шараларды өткізу
Күлкі күнін мерекелеу
Стрессті басқару бойынша психологиялық тренинг
Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу Күні – акустикалық кеш
«Студенттік көктем - 2018» байқауын өткізу
СҚО құрамын, оның жұмысын, болашақ жоспарларын,
медкомиссиядан өту шараларын қалыптастыру және
бекіту
Түлектерді жұмысқа орналасуына жәрдемдесу
бойынша іс-шаралар
Қазақстан елінің бірлік Күніне арналған қалалық
жастар шеруіне қатысу
ҰОС ардагерлерімен кездесу өткізу

38.

ақпан 2019 ж.

39.

ақпан 2019 ж.

40.

27.02.2019 ж.

41.

06.03.2019 ж.

42.

07.03.2019 ж.

43.

наурыз 2019 ж.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

21.03.2019 ж.
01.04.2019 ж.
сәуір 2019 ж.
16.04.2019 ж.
19.04.2019 ж.
сәуір – мамыр
2019 ж.

50.

сәуір – мамыр
2019 ж.
01.05.2019 ж.

Жеңіс Күнін мерекесі құрметіне Мәңгілік алауға гүл
шоғын қою, «Шам жағу», «Өлмес полк» акцияларына
қатысу
Студенттердің «Студенттік көктем 2018» қалалық
байқауына қатысуы
«Біздің ту! Біздің әнұран! Біздің елтаңба!» акциясы

53.

4-9 мамыр 2019
ж.
09.05.2019 ж.

54.

мамыр 2019 ж.

55.

04.06.2019 ж.
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51.
52.

«Coding Skills» бағдарламалау бойынша ІІ Аймақтық
олимпиада
«Жаңғырту 3.0» бағдарламасы шеңберінде ҚАЕУ
студенттері арасында кибер-турнир өткізу
Байланыс дағдыларын дамыту бойынша әлеуметтікпсихологиялық тренинг
«ҚАЕУ хайншайымы мен ханзадасы - 2019» шарасын
өткіз
Халықаралық әйелдер күніне арналған шараларды
өткізу
Діни экстремизммен күресу бойынша студенттердің
құқық қорғау органдарының өкілдерімен кездесуі
Наурыз» мерекесіне арналған іс-шараларды өткізу
Күлкі күнін мерекелеу
Стрессті басқару бойынша психологиялық тренинг
Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу Күні – акустикалық кеш
«Студенттік көктем - 2018» байқауын өткізу
СҚО құрамын, оның жұмысын, болашақ жоспарларын,
медкомиссиядан өту шараларын қалыптастыру және
бекіту
Түлектерді жұмысқа орналасуына жәрдемдесу
бойынша іс-шаралар
Қазақстан елінің бірлік Күніне арналған қалалық
жастар шеруіне қатысу
ҰОС ардагерлерімен кездесу өткізу
Жеңіс Күнін мерекесі құрметіне Мәңгілік алауға гүл
шоғын қою, «Шам жағу», «Өлмес полк» акцияларына
қатысу
Студенттердің «Студенттік көктем 2018» қалалық
байқауына қатысуы
«Біздің ту! Біздің әнұран! Біздің елтаңба!» акциясы
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УНИВЕРСИТЕТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

УНИВЕРСИТЕТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

УНИВЕРСИТЕТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

УНИВЕРСИТЕТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

ü Жоғарғы кәсіптік білім
ü Бакалавриат

ü Жоғарғы кәсіптік білім
ü Бакалавриат

ЖОҒАРҒЫ КӘСІПТІК БІЛІМ
Бакалавриат
Бакалавриат мамандарын даярлау келесі оқыту түрлері бойынша
жүргізіледі: күндізгі, техникалық және кәсіби білім базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі (ТжКБ),
жоғары білім базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы
бойынша күндізгі (ЖБ), кешкі, техникалық және кәсіби білім базасы
негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, жоғары
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
сырттай.
Мамандарды дайындау мемлекеттік, орыс және ағылшын тілінде
жүргізіледі.

ЖОҒАРҒЫ КӘСІПТІК БІЛІМ
Бакалавриат
Бакалавриат мамандарын даярлау келесі оқыту түрлері бойынша
жүргізіледі: күндізгі, техникалық және кәсіби білім базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі (ТжКБ),
жоғары білім базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы
бойынша күндізгі (ЖБ), кешкі, техникалық және кәсіби білім базасы
негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, жоғары
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
сырттай.
Мамандарды дайындау мемлекеттік, орыс және ағылшын тілінде
жүргізіледі.

«БИЗНЕС, ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М.Горький көш., 76, № 219 кабинет.
Факультет деканы: Мензюк Галина Анатольевна, доцент, заң
ғылымдарының кандидаты.
Факультеттің күндізгі оқу түрі 19 бакалавриат мамандығы
бойынша студенттерді дайындайды.

«БИЗНЕС, ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М.Горький көш., 76, № 219 кабинет.
Факультет деканы: Мензюк Галина Анатольевна, доцент, заң
ғылымдарының кандидаты.
Факультеттің күндізгі оқу түрі 19 бакалавриат мамандығы
бойынша студенттерді дайындайды.

Факультет миссиясы
Тез өзгеретін экономикалық жағдайда бәсекеге қабілетті жоғары
деңгейдегі кәсіпқой мамандарды дайындау.

Факультет миссиясы
Тез өзгеретін экономикалық жағдайда бәсекеге қабілетті жоғары
деңгейдегі кәсіпқой мамандарды дайындау.

Факультет мақсаты
- факультеттің барлық қызметтері арқылы білім беру үдерісінің
сапалы білімін қамтамасыз етуді жүзеге асыру;
- студенттердің тек арнайы ағылшын тілі мен компьютерлік
технологияларды мең-геру мақсатында ғана емес, жаъандану
жағдайында кәсіби ұтқырлықты қамтамасыз ету жағдайын жасау;
- білім беру үдерісінің қызметін үнемді қамтамасыз ету үшін барлық
ресурстарды жұмылдыру;
- ғылыми
жобаларды
кеңейту
шеңберінде
профессорлықоқытушылар құрамы мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу

Факультет мақсаты
- факультеттің барлық қызметтері арқылы білім беру үдерісінің
сапалы білімін қамтамасыз етуді жүзеге асыру;
- студенттердің тек арнайы ағылшын тілі мен компьютерлік
технологияларды мең-геру мақсатында ғана емес, жаъандану
жағдайында кәсіби ұтқырлықты қамтамасыз ету жағдайын жасау;
- білім беру үдерісінің қызметін үнемді қамтамасыз ету үшін барлық
ресурстарды жұмылдыру;
- ғылыми
жобаларды
кеңейту
шеңберінде
профессорлықоқытушылар құрамы мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу
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жұмыстарын ұйымдастыру және бағыттау;
- профессорлық-оқытушылар
құрамы
біліктілігінің
жоғарылатылуын қамтамасыз ету.
Факультеттің мамандықтар бойынша білім беру
университет кафедралары атқарады.

үздіксіз
қызметін
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жұмыстарын ұйымдастыру және бағыттау;
- профессорлық-оқытушылар
құрамы
біліктілігінің
жоғарылатылуын қамтамасыз ету.
Факультеттің мамандықтар бойынша білім беру
университет кафедралары атқарады.

үздіксіз
қызметін

СЫРТТАЙ ЖӘНЕ КЕШКІ-ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ
ФАКУЛЬТЕТІ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М.Горький көш., 76, №310 кабинет.
Факультет деканы: Шефер Надежда Михайловна, педагогика
ғылымының кандидаты, доцент.
Факультет қашықтық технологиясын қолдану арқылы қысқартып
білім беру бағдарламасы негізінде кешкі және сырттай оқу түрінде 19
бакалавриат мамандығы бойынша студенттерді дайындайды.
Факультеттің мамандықтар бойынша білім беру қызметін
университет кафедралары атқарады.

СЫРТТАЙ ЖӘНЕ КЕШКІ-ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ
ФАКУЛЬТЕТІ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М.Горький көш., 76, №310 кабинет.
Факультет деканы: Шефер Надежда Михайловна, педагогика
ғылымының кандидаты, доцент.
Факультет қашықтық технологиясын қолдану арқылы қысқартып
білім беру бағдарламасы негізінде кешкі және сырттай оқу түрінде 19
бакалавриат мамандығы бойынша студенттерді дайындайды.
Факультеттің мамандықтар бойынша білім беру қызметін
университет кафедралары атқарады.

Факультет миссиясы
Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық жағдай бойынша
аймақтың сұранысы мен талабына сай білікті кадрларды кешкі және
сырттай оқыту түрі арқылы жоғары кәсіби мамандарды дайындау.

Факультет миссиясы
Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық жағдай бойынша
аймақтың сұранысы мен талабына сай білікті кадрларды кешкі және
сырттай оқыту түрі арқылы жоғары кәсіби мамандарды дайындау.

Факультет мақсаты
- үздіксіз білім беру үрдісінде біліктілікті арттыру мақсатында
жоғарғы және орта–кәсіптік білім негізінде тұлғаның білім беру
қажеттіліктерін қанағаттандыру, білім берудің қажетті критерийлерін
қамтамасыз ету;
- білім сапасын қажетті критерилермен қамтамасыз ету;
- ақпараттық технологиямен оқытудың белсенді әдістерін
пайдалану;
- еңбек нарығындағы бәсекелестікті қамтамасыз ету мақсатында
компьютерлік технологиялар бойынша қосымша білім алуға жағдай
жасау.

Факультет мақсаты
- үздіксіз білім беру үрдісінде біліктілікті арттыру мақсатында
жоғарғы және орта–кәсіптік білім негізінде тұлғаның білім беру
қажеттіліктерін қанағаттандыру, білім берудің қажетті критерийлерін
қамтамасыз ету;
- білім сапасын қажетті критерилермен қамтамасыз ету;
- ақпараттық технологиямен оқытудың белсенді әдістерін
пайдалану;
- еңбек нарығындағы бәсекелестікті қамтамасыз ету мақсатында
компьютерлік технологиялар бойынша қосымша білім алуға жағдай
жасау.
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«БИЗНЕС» КАФЕДРАСЫ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М.Горький көш., 76, № 401 кабинет.
Кафедра меңгерушісі: Бордияну Илона Владимировна, PhD
докторы

«БИЗНЕС» КАФЕДРАСЫ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М.Горький көш., 76, № 401 кабинет.
Кафедра меңгерушісі: Бордияну Илона Владимировна, PhD
докторы

5В050700 «Менеджмент» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Біліктілік: экономика және бизнес бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: экономика және бизнес бакалавры
кәсіптік қызметтің келесі түрлерін атқара алады: әлеуметтік даму
және материалды өндірісті басқару саласында педагогикалық,
коммерциялық, зерттеу, жоспарлы экономикалық, ұйымдық басқару.
Менеджмент бакалавры кәсіпорындарды басқару және ұлттық
экономиканың даму үрдістері жайлы ұғымы болуы тиіс, пайда
болатын мәселелердің негізгі құбылыстарының мәнісін түсінуі,
өндірісті ұйымдастырудың және кәсіпорындар мен ұйымдарды
басқарудың негіздерін білуі; басқару, әкімшілік міндеттерді сапалы
орындай білуі, серпінді дамушы сыртқы орта жағдайында стандартты
емес ахуалдардағы мәселелер мен іс-тәжірибелік міндеттерді орындау
дағдыларының болуы.
Кәсіби
қызметінің
нысандары:
коммерциялық
және
коммерциялық емес ұйымдар.

5В050700 «Менеджмент» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Біліктілік: экономика және бизнес бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: экономика және бизнес бакалавры
кәсіптік қызметтің келесі түрлерін атқара алады: әлеуметтік даму
және материалды өндірісті басқару саласында педагогикалық,
коммерциялық, зерттеу, жоспарлы экономикалық, ұйымдық басқару.
Менеджмент бакалавры кәсіпорындарды басқару және ұлттық
экономиканың даму үрдістері жайлы ұғымы болуы тиіс, пайда
болатын мәселелердің негізгі құбылыстарының мәнісін түсінуі,
өндірісті ұйымдастырудың және кәсіпорындар мен ұйымдарды
басқарудың негіздерін білуі; басқару, әкімшілік міндеттерді сапалы
орындай білуі, серпінді дамушы сыртқы орта жағдайында стандартты
емес ахуалдардағы мәселелер мен іс-тәжірибелік міндеттерді орындау
дағдыларының болуы.
Кәсіби
қызметінің
нысандары:
коммерциялық
және
коммерциялық емес ұйымдар.

5В050600 «Экономика» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: экономика және бизнес бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: экономика және бизнес бакалавры
экономикалық және ұйымдық сипаттағы ақпаратты өңдеу, сыртқы

5В050600 «Экономика» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: экономика және бизнес бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: экономика және бизнес бакалавры
экономикалық және ұйымдық сипаттағы ақпаратты өңдеу, сыртқы
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ортаның серпінді өзгеру жағдайында шешім қабылдау міндеттерін
шешуге қатысты арнайы теориялық білім және тәжірибелік дағдылар
кешендерін меңгеруі, ахуалдық басқарудың теориялық және
тәжірибелік дағдыларын, ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің
заманауи технологияларын қолдану дағдыларын меңгеруі тиіс, айқын
еместік және тәуекелділік жағдайына дайындық бойынша қажетті
теориялық даярлығы болуы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: қызмет түрі, көлемі, меншік түрі
мен қатысушылар санатына (ҚР резиденті және резиденттік емес)
байланысты емес ұйымдар мен фирмалар, қоршаған ортаны қорғау
және әртүрлі деңгейдегі табиғатты тиімді пайдалану мекемелері,
жалпы білім беру мекемелері (гимназиялар, колледждер); ғылымизерттеу институттары мен ұйымдары.

ортаның серпінді өзгеру жағдайында шешім қабылдау міндеттерін
шешуге қатысты арнайы теориялық білім және тәжірибелік дағдылар
кешендерін меңгеруі, ахуалдық басқарудың теориялық және
тәжірибелік дағдыларын, ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің
заманауи технологияларын қолдану дағдыларын меңгеруі тиіс, айқын
еместік және тәуекелділік жағдайына дайындық бойынша қажетті
теориялық даярлығы болуы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: қызмет түрі, көлемі, меншік түрі
мен қатысушылар санатына (ҚР резиденті және резиденттік емес)
байланысты емес ұйымдар мен фирмалар, қоршаған ортаны қорғау
және әртүрлі деңгейдегі табиғатты тиімді пайдалану мекемелері,
жалпы білім беру мекемелері (гимназиялар, колледждер); ғылымизерттеу институттары мен ұйымдары.

5В050900 «Қаржы» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: экономика және бизнес бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: экономика және бизнес бакалавры
қаржы-несие жүйесі саласында да, өз мамандануына сәйкес оның
нақтылы саласында да кәсіби қызметінде даярланған болуы, ақша
қатынасы, валюталық-несие, ақша айналымы, және қаржы
салаларында, макро және микро деңгейлерде де қажетті білімді
меңгеруі, қаржы, ақша айналым, кредит, салық салу, валюталық-несие
қатынастарда, қаржы-банк қызметінде, бухгалтерлік есеп, қаржылық
бақылау, шаруашылық қызметі мен аудит, статистикаға талдау жасай
білетін теориялық білімі және тәжірибелік дағдылары болуы керек.
Кәсіби қызметінің нысандары: республикалық және аумақтық
деңгейдегі мемлекеттік органдар; ҚР Қаржы министрлігі; ҚР Ұлттық
банкі; Министрліктер мен ведомстволар; банктер, биржалар,
бюджеттік мекемелер мен ұйымдар; инвестициялық қорлар; қаржы
органдары, салық органдары, қаржылық компаниялар; сақтандыру
компаниялары, фирмалар, әртүрлі ұйымдық-құқықтық түрлердің
шаруашылық субъектілері.

5В050900 «Қаржы» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: экономика және бизнес бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: экономика және бизнес бакалавры
қаржы-несие жүйесі саласында да, өз мамандануына сәйкес оның
нақтылы саласында да кәсіби қызметінде даярланған болуы, ақша
қатынасы, валюталық-несие, ақша айналымы, және қаржы
салаларында, макро және микро деңгейлерде де қажетті білімді
меңгеруі, қаржы, ақша айналым, кредит, салық салу, валюталық-несие
қатынастарда, қаржы-банк қызметінде, бухгалтерлік есеп, қаржылық
бақылау, шаруашылық қызметі мен аудит, статистикаға талдау жасай
білетін теориялық білімі және тәжірибелік дағдылары болуы керек.
Кәсіби қызметінің нысандары: республикалық және аумақтық
деңгейдегі мемлекеттік органдар; ҚР Қаржы министрлігі; ҚР Ұлттық
банкі; Министрліктер мен ведомстволар; банктер, биржалар,
бюджеттік мекемелер мен ұйымдар; инвестициялық қорлар; қаржы
органдары, салық органдары, қаржылық компаниялар; сақтандыру
компаниялары, фирмалар, әртүрлі ұйымдық-құқықтық түрлердің
шаруашылық субъектілері.
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5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: экономика және бизнес бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: экономика және бизнес бакалавры
экономиканы мемлекеттік басқарудың ұйымдық және теориялықметодологиялық негізідері, макроэкономикалық процестерді реттеу
мен халық шаруашылығын тиімді үйлестіруді қамтамасыз ету, жалпы
мемлекеттік, салалық және аймақтық қызығушылықты бір мезгілде
ескеруді талап ететін шешімдерге қатысты халық шаруашылығы
мәселелерін үйлестірудің жоспарлы және нарықтық сәйкестік
негіздері мен әдістері туралы ұғымы болу, мемлекеттік және жалпы
экономикалық басқару органдары қызметін ұйымдастырудың
құрылымдары мен негіздері жайлы ұғымы болуы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: Қазақстан Республикасы
Президентінің Аппараты мен Әкімшілігі; ҚР Парламенті аппараты;
ҚР Үкіметінің әртүрлі құрылымдық бөлімшелері, қаржы және
экономиканы басқару органдары (министрліктер, ведомстволар мен
агенттіктер); жергілікті басқару органдары (облыс, қала, аудан
әкімшіліктері), атқару органдары аппараттары; ұлттық мемлекеттік
және жекеменшік компаниялар, концерндер, корпарациялар және т.б.

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: экономика және бизнес бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: экономика және бизнес бакалавры
экономиканы мемлекеттік басқарудың ұйымдық және теориялықметодологиялық негізідері, макроэкономикалық процестерді реттеу
мен халық шаруашылығын тиімді үйлестіруді қамтамасыз ету, жалпы
мемлекеттік, салалық және аймақтық қызығушылықты бір мезгілде
ескеруді талап ететін шешімдерге қатысты халық шаруашылығы
мәселелерін үйлестірудің жоспарлы және нарықтық сәйкестік
негіздері мен әдістері туралы ұғымы болу, мемлекеттік және жалпы
экономикалық басқару органдары қызметін ұйымдастырудың
құрылымдары мен негіздері жайлы ұғымы болуы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: Қазақстан Республикасы
Президентінің Аппараты мен Әкімшілігі; ҚР Парламенті аппараты;
ҚР Үкіметінің әртүрлі құрылымдық бөлімшелері, қаржы және
экономиканы басқару органдары (министрліктер, ведомстволар мен
агенттіктер); жергілікті басқару органдары (облыс, қала, аудан
әкімшіліктері), атқару органдары аппараттары; ұлттық мемлекеттік
және жекеменшік компаниялар, концерндер, корпарациялар және т.б.

5В090200 «Туризм» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: қызмет көрсету саласының бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: қызмет көрсету саласының бакалавры
келесі қызметтік міндеттерді орындауға даяр болуы тиіс: туристік
саланың қазіргі заманғы жағдайына кадрлық және материалдық
қамтамасыздығын бірге алып шынайы баға беру, сонымен қатар өз
елінде және шетелде туристік нарықтың дамуын дәлелді болжау

5В090200 «Туризм» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: қызмет көрсету саласының бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: қызмет көрсету саласының бакалавры
келесі қызметтік міндеттерді орындауға даяр болуы тиіс: туристік
саланың қазіргі заманғы жағдайына кадрлық және материалдық
қамтамасыздығын бірге алып шынайы баға беру, сонымен қатар өз
елінде және шетелде туристік нарықтың дамуын дәлелді болжау
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жасай білу; туристік қызметтің болашағы бар бағыттарын анықтау,
туристік-экскурсиялық және қонақ үйлік қызмет көрсетудің тиімді
бағдарламаларын даярлап жасау және жүзеге асыру, жоғары сапалы
қызмет көрсету және тартымды экзотика элементтері арқылы
турларды жедел конструкциялау.
Кәсіби қызметінің нысандары: туризмді ұйымдастырумен
байланысты мемлекеттік басқару органдары (министрліктер,
әкімдіктер, олардың аймақтық бөлімшелері мен құрылымдары);
туристік бизнеспен айналысатын мемлекеттік және жеке меншік
компаниялар; туристік саладағы консалтингтік компаниялар; туристік
кәсіпорындардың маркетингтік қызметтері; туризм инфрақұрылымы
нысандары; туризм бойынша орта буын мамандарын даярлайтын оқу
орындары; туризм дамуының мәселелерін зерттеумен айналысатын
ғылыми-зерттеу ұйымдары; ішкі және сыртқы рынокқа туристік
қызмет көрсетуді алға жылжытумен айналысатын жарнамалық
агенттіктер; төтенше жағдайлар бойынша Министрлік жүйесінің
ұйымдары.

жасай білу; туристік қызметтің болашағы бар бағыттарын анықтау,
туристік-экскурсиялық және қонақ үйлік қызмет көрсетудің тиімді
бағдарламаларын даярлап жасау және жүзеге асыру, жоғары сапалы
қызмет көрсету және тартымды экзотика элементтері арқылы
турларды жедел конструкциялау.
Кәсіби қызметінің нысандары: туризмді ұйымдастырумен
байланысты мемлекеттік басқару органдары (министрліктер,
әкімдіктер, олардың аймақтық бөлімшелері мен құрылымдары);
туристік бизнеспен айналысатын мемлекеттік және жеке меншік
компаниялар; туристік саладағы консалтингтік компаниялар; туристік
кәсіпорындардың маркетингтік қызметтері; туризм инфрақұрылымы
нысандары; туризм бойынша орта буын мамандарын даярлайтын оқу
орындары; туризм дамуының мәселелерін зерттеумен айналысатын
ғылыми-зерттеу ұйымдары; ішкі және сыртқы рынокқа туристік
қызмет көрсетуді алға жылжытумен айналысатын жарнамалық
агенттіктер; төтенше жағдайлар бойынша Министрлік жүйесінің
ұйымдары.

5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: экономика мен бизнес бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: 5В0508 «Есеп және аудит» мамандығы
бойынша экономика мен бизнес бакалавры қазіргі экономикада болып
жатқан үдерістер мен құбылыстар жайлы, танымның ғылыми
мүмкіндіктері жайлы хабардар болу керек; бұл әдістерді пайдалана
отырып, оларды нақты мәселелерді шешуде пайдалана білу, нарық
жағдайында Қазақстан мен көршілес мемлекеттердің аймақтық
ұйымы мен өндірістің аймақтық таралу мазмұны жайлы ұғымы болу,
материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржы, банк,
сақтандыру, инвестициялық технология саласындағы технологиялық
үдерістер жайлы білу, қаржылық есеп берудің халықаралық
стандарттық ережесі мен қолданыстағы заңнаманы сақтауға
негізделген тиімді есеп саясатын таңдау негізінде есеп беру мен
есепке алуды ұйымдастырудың ұтымды жүйесін жасай білу; активтер
әрекеті мен қолда бар есеп бойынша жұмыстарды, ұйымның капиталы

5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: экономика мен бизнес бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: 5В0508 «Есеп және аудит» мамандығы
бойынша экономика мен бизнес бакалавры қазіргі экономикада болып
жатқан үдерістер мен құбылыстар жайлы, танымның ғылыми
мүмкіндіктері жайлы хабардар болу керек; бұл әдістерді пайдалана
отырып, оларды нақты мәселелерді шешуде пайдалана білу, нарық
жағдайында Қазақстан мен көршілес мемлекеттердің аймақтық
ұйымы мен өндірістің аймақтық таралу мазмұны жайлы ұғымы болу,
материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржы, банк,
сақтандыру, инвестициялық технология саласындағы технологиялық
үдерістер жайлы білу, қаржылық есеп берудің халықаралық
стандарттық ережесі мен қолданыстағы заңнаманы сақтауға
негізделген тиімді есеп саясатын таңдау негізінде есеп беру мен
есепке алуды ұйымдастырудың ұтымды жүйесін жасай білу; активтер
әрекеті мен қолда бар есеп бойынша жұмыстарды, ұйымның капиталы
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мен оның шаруашылық-қаржылық қызметі бойынша нәтижесін
анықтау міндеттерін орындау; шаруашылық операцияларының аудит
ережелері мен принциптерін практикалық түрде қолдана білу, басқару
шешімдерін қабылдау мақсатында есеп беру және есепке алу
ақпаратын аналитикалық өңдеу және нысандардың жұмыс істеуі үшін
тиімді бағасын алу.
Кәсіби қызметінің нысандары: құрамға өзгеріс әкелетін
мемлекет мүліктері мен оның міндеттері, шаруашылық операциялары
мен капитал, активтерді орналастыру мен оны құру деректері,
сонымен қатар экономиканың әр түрлі саласындағы маманданған сала
ескерілген ұйымдардың қызметі: Мемлекеттік басқару органдары
(Министрліктер мен ведомстволар, Салық комитеті, ҚР-ның
статистика
бойынша
агенттігі); ғылыми-зерттеу ұйымдары,
ұйымдастыру-құқық түріне қарамайтын ұйымдар мен фирмалар.

мен оның шаруашылық-қаржылық қызметі бойынша нәтижесін
анықтау міндеттерін орындау; шаруашылық операцияларының аудит
ережелері мен принциптерін практикалық түрде қолдана білу, басқару
шешімдерін қабылдау мақсатында есеп беру және есепке алу
ақпаратын аналитикалық өңдеу және нысандардың жұмыс істеуі үшін
тиімді бағасын алу.
Кәсіби қызметінің нысандары: құрамға өзгеріс әкелетін
мемлекет мүліктері мен оның міндеттері, шаруашылық операциялары
мен капитал, активтерді орналастыру мен оны құру деректері,
сонымен қатар экономиканың әр түрлі саласындағы маманданған сала
ескерілген ұйымдардың қызметі: Мемлекеттік басқару органдары
(Министрліктер мен ведомстволар, Салық комитеті, ҚР-ның
статистика
бойынша
агенттігі); ғылыми-зерттеу ұйымдары,
ұйымдастыру-құқық түріне қарамайтын ұйымдар мен фирмалар.

5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ТжКБ базасы
негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, Ж.Б.
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: техника және технология бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: техника және технология бакалавры
ақпараттық жүйелерді тұтас және ақпараттық жүйелердің әр түрлі
компоненттерін жобалай және әзірлей білуі керек; оларды сатылап,
үйлесімге келтіріп желілік ақпараттық инфрақұрылымын басқара білу
керек; ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін ақпараттық,
бағдарламалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз
етуді сүйемелдеуді жүзеге асыруы керек.
Кәсіби қызметінің нысандары: ақпараттық жүйелер мен
желілерді математикалық, ақпараттық, бағдарламалық, техникалық
және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету, оларды жобалаудың,
даярлап жасаудың, енгізудің, сүйемелдеудің және пайдаланудың
тәсілдері мен әдістерін білу.

5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ТжКБ базасы
негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, Ж.Б.
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: техника және технология бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: техника және технология бакалавры
ақпараттық жүйелерді тұтас және ақпараттық жүйелердің әр түрлі
компоненттерін жобалай және әзірлей білуі керек; оларды сатылап,
үйлесімге келтіріп желілік ақпараттық инфрақұрылымын басқара білу
керек; ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін ақпараттық,
бағдарламалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз
етуді сүйемелдеуді жүзеге асыруы керек.
Кәсіби қызметінің нысандары: ақпараттық жүйелер мен
желілерді математикалық, ақпараттық, бағдарламалық, техникалық
және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету, оларды жобалаудың,
даярлап жасаудың, енгізудің, сүйемелдеудің және пайдаланудың
тәсілдері мен әдістерін білу.

2018-2019 оқу жылы

2018-2019 оқу жылы
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ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
КАФЕДРАСЫ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М. Горький көш., 76, №407 кабинет.
Кафедра меңгерушісі: Гаврилова Юлия Александровна, заң
ғылымдарының кандидаты.

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
КАФЕДРАСЫ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М. Горький көш., 76, №407 кабинет.
Кафедра меңгерушісі: Гаврилова Юлия Александровна, заң
ғылымдарының кандидаты.

5В030100 «Құқықтану» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: құқық бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: құқық бакалаврының қызметі
құқықтық нормаларды жүзеге асыру мен көпшілік және жеке
мүдделерді қорғау кезінде қоғам өмірінің әр салаларында құқық
тәртібін қаматамасыз етуге бағыттау; құқықтық мемлекет пен
азаматтық қоғамның дамуына ықпал етуі; адам және азаматтың
құқықтары мен бостандығын қамтамасыз ету мен қорғауға көмектесуі;
құқықтық ықпал ету саласын кеңейтуі; құқықтық реттеу механизмін
жетілдіруі; құқықтық білім мен кәсіби дағдыларды тереңдетуі;
құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті қалыптастыруы; заманауи
прогрессивті саяси-құқықтық идеяларды таратуы; заманауи
заңнаманы сауатты қолдануы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: әлеуметтік-саяси және
қоғамдық-саяси саладағы құқықтық қолдану қызметі: заңдық маңызы
бар оқиғалар мен әрекеттер; мемлекеттік институттар қызмет ету
саласында пайда болатын құқықтық қатынастар; мемлекеттік
органдар, жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар арасындағы құқықтық
қатынастар.

5В030100 «Құқықтану» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: құқық бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: құқық бакалаврының қызметі
құқықтық нормаларды жүзеге асыру мен көпшілік және жеке
мүдделерді қорғау кезінде қоғам өмірінің әр салаларында құқық
тәртібін қаматамасыз етуге бағыттау; құқықтық мемлекет пен
азаматтық қоғамның дамуына ықпал етуі; адам және азаматтың
құқықтары мен бостандығын қамтамасыз ету мен қорғауға көмектесуі;
құқықтық ықпал ету саласын кеңейтуі; құқықтық реттеу механизмін
жетілдіруі; құқықтық білім мен кәсіби дағдыларды тереңдетуі;
құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті қалыптастыруы; заманауи
прогрессивті саяси-құқықтық идеяларды таратуы; заманауи
заңнаманы сауатты қолдануы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: әлеуметтік-саяси және
қоғамдық-саяси саладағы құқықтық қолдану қызметі: заңдық маңызы
бар оқиғалар мен әрекеттер; мемлекеттік институттар қызмет ету
саласында пайда болатын құқықтық қатынастар; мемлекеттік
органдар, жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар арасындағы құқықтық
қатынастар.

5В011500 «Экономика және құқық негіздері» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.

5В011500 «Экономика және құқық негіздері» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
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Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: білім бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: білім бакалаврының төмендегі қызмет
түрінен ұғымы болуы тиіс: халықаралық құқықтық нормалар мен
ұстанымдар, әртүрлі салалар мен қызмет түрлері ұйымдарын
нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету жайлы, психологиялықпедагогикалық зерттеу пәні мен әдістері жайлы; оқу мен тәрбиелеудің
тұтастығын қамтамасыз етудегі рөлі жайлы, оқу пәнін мәдениеттің бір
бөлігі екенін, оқу пәдерінің негізінде жататын ғылымдардың даму
логикасы жайлы; педагогика, құқық және экономика саласындағы
зерттеулердің көкейкесті бағыттары жайлы.
Кәсіби қызметінің нысандары: жалпы білім беретін және
арнайы мектептер, лицейлер, колледждер, гимназиялар, орта-арнайы
оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдар,
біліктілікті
көтеру
институттары,
баспалар,
кітапханалар,
педагогикалық, экономикалық, заң білімі кабинеттері, білім жүйесі
мекемелеріндегі педагогикалық үдеріс.

Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: білім бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: білім бакалаврының төмендегі қызмет
түрінен ұғымы болуы тиіс: халықаралық құқықтық нормалар мен
ұстанымдар, әртүрлі салалар мен қызмет түрлері ұйымдарын
нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету жайлы, психологиялықпедагогикалық зерттеу пәні мен әдістері жайлы; оқу мен тәрбиелеудің
тұтастығын қамтамасыз етудегі рөлі жайлы, оқу пәнін мәдениеттің бір
бөлігі екенін, оқу пәдерінің негізінде жататын ғылымдардың даму
логикасы жайлы; педагогика, құқық және экономика саласындағы
зерттеулердің көкейкесті бағыттары жайлы.
Кәсіби қызметінің нысандары: жалпы білім беретін және
арнайы мектептер, лицейлер, колледждер, гимназиялар, орта-арнайы
оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдар,
біліктілікті
көтеру
институттары,
баспалар,
кітапханалар,
педагогикалық, экономикалық, заң білімі кабинеттері, білім жүйесі
мекемелеріндегі педагогикалық үдеріс.

5В020200 «Халықаралық қатынастар» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негі-зінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: гуманитарлық білім бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: гуманитарлық білім бакалавры
қоғамның ғылыми, философиялық және діни сипатын білу керек;
дипломатия тарихы мен халықаралық қатынастардың заманауи
жүйесін білу керек; қоғамның дамуы жайлы білімі болу керек; шет
тілін біліп, әлемдік интеграция мен оның ерекшеліктерін, ұлттық
институттар қызметінің практикалық механизмін білу; қазіргі
қақтығыстар мәселесі бойынша халықаралық қатынастардың
заманауи концепциялары мен теорияларын білу; тарихи геосаяси
ойдың мектептері мен бағыттарын білу керек; дипломатиялық этикет
пен хаттаманың негізгі элементтері мен ережелерін білу керек.
Кәсіби қызметінің нысандары: Сыртқы істер министрлігі,
халықаралық қатынастар мен әлемдік саясат саласында жұмыс
істейтін мемлекеттік басқару органдары; халықаралық ұйымдар мен
бірлестіктер; трансұлттық корпорациялар.

5В020200 «Халықаралық қатынастар» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негі-зінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: гуманитарлық білім бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: гуманитарлық білім бакалавры
қоғамның ғылыми, философиялық және діни сипатын білу керек;
дипломатия тарихы мен халықаралық қатынастардың заманауи
жүйесін білу керек; қоғамның дамуы жайлы білімі болу керек; шет
тілін біліп, әлемдік интеграция мен оның ерекшеліктерін, ұлттық
институттар қызметінің практикалық механизмін білу; қазіргі
қақтығыстар мәселесі бойынша халықаралық қатынастардың
заманауи концепциялары мен теорияларын білу; тарихи геосаяси
ойдың мектептері мен бағыттарын білу керек; дипломатиялық этикет
пен хаттаманың негізгі элементтері мен ережелерін білу керек.
Кәсіби қызметінің нысандары: Сыртқы істер министрлігі,
халықаралық қатынастар мен әлемдік саясат саласында жұмыс
істейтін мемлекеттік басқару органдары; халықаралық ұйымдар мен
бірлестіктер; трансұлттық корпорациялар.

2018-2019 оқу жылы

2018-2019 оқу жылы
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5В030400 «Кеден ісі» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: құқық бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: құқық бакалавры ғылыми, философиялық және әлеуметтік концепциялар туралы түсінігі болып,
мемлекеттік – құқықтық құбылыстар, сыртқы экономикалық қызметті
мемлекеттік реттеу, елдің салық жүйесі, көлік ағымы мен
халықаралық көлік операциялары, тауар сапасының экспертизасы
туралы білуі, ақпараттық технологияларды меңгеруі, қоғамдағы
қарым – қатынасты реттейтін әдеп және құқық нормаларын сақтай
білуі керек.
Кәсіби қызметінің нысандары: ҚР кедендік бақылау
департаменті, құқық қорғау органдары, ҚР қаржы министрлігі мен
оның территориялық бөлімшелері, ҚР Мемлекеттік қызмет агенттігі,
сауда – өнеркісіптік палаталар, атқарушы биліктің орталық және
жергілікті органдарының жүйесі.

5В030400 «Кеден ісі» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: құқық бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: құқық бакалавры ғылыми, философиялық және әлеуметтік концепциялар туралы түсінігі болып,
мемлекеттік – құқықтық құбылыстар, сыртқы экономикалық қызметті
мемлекеттік реттеу, елдің салық жүйесі, көлік ағымы мен
халықаралық көлік операциялары, тауар сапасының экспертизасы
туралы білуі, ақпараттық технологияларды меңгеруі, қоғамдағы
қарым – қатынасты реттейтін әдеп және құқық нормаларын сақтай
білуі керек.
Кәсіби қызметінің нысандары: ҚР кедендік бақылау
департаменті, құқық қорғау органдары, ҚР қаржы министрлігі мен
оның территориялық бөлімшелері, ҚР Мемлекеттік қызмет агенттігі,
сауда – өнеркісіптік палаталар, атқарушы биліктің орталық және
жергілікті органдарының жүйесі.

ШЕТ ТІЛДЕР КАФЕДРАСЫ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М.Горький көш., 76, № 406 кабинет.
Кафедра меңгерушісі Новицкая Юлия Васильевна, магистр M.Ed.

ШЕТ ТІЛДЕР КАФЕДРАСЫ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М.Горький көш., 76, № 406 кабинет.
Кафедра меңгерушісі Новицкая Юлия Васильевна, магистр M.Ed.

5В020700 «Аударма ісі» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ТжКБ базасы
негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, Ж.Б.
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: гуманитарлық білім бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: гуманитарлық білім бакалавры басқа
мемлекеттермен сыртқы саясат, сыртқы экономикалық, ғылыми байланыстар жүргізетін ұйымдарда, экономиканың әртүрлі бөліктерінде;
халықаралық туризм жүйесінде; ақпараттық талдау қызметтері мен

5В020700 «Аударма ісі» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ТжКБ базасы
негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, Ж.Б.
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Академиялық дәрежесі: гуманитарлық білім бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: гуманитарлық білім бакалавры басқа
мемлекеттермен сыртқы саясат, сыртқы экономикалық, ғылыми байланыстар жүргізетін ұйымдарда, экономиканың әртүрлі бөліктерінде;
халықаралық туризм жүйесінде; ақпараттық талдау қызметтері мен
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агенттіктерінде жазбаша және ауызша аударма жүргізуі тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: мәдениет мекемелері, халықаралық ұйымдар, ақпараттық талдау қызметтері, елшіліктер мен өкілдіктер, министрліктер, туризм бойынша агенттіктер, баспалар,
аударма жөніндегі бюро; басқа ұйымдар мен кәсіпорындар.

агенттіктерінде жазбаша және ауызша аударма жүргізуі тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: мәдениет мекемелері, халықаралық ұйымдар, ақпараттық талдау қызметтері, елшіліктер мен өкілдіктер, министрліктер, туризм бойынша агенттіктер, баспалар,
аударма жөніндегі бюро; басқа ұйымдар мен кәсіпорындар.

5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: білім бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: білім бакалавры білімдік (педагогикалық), эксперименттік зерттеу, ұйымдық басқару, әлеуметтік
педагогикалық, оқу тәрбие, оқу технологиялық қызметке дайын болуы
қажет. Халықаралық-стандарттық талаптарға сәйкес, бакалаврдың
іргелі кәсіби даярлықтың жоғары деңгейі болуы, халықаралық
деңгейде басқа тілде сұхбатқа қабілетті, даяр болуы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: үздіксіз және сабақтастық шет
тілдік білім беру мекемелері; бастауыш, негізгі және салалық мектеп;
мамандандырылған мектеп; орта техникалық және кәсіби білім
мекемелері.

5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: білім бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: білім бакалавры білімдік (педагогикалық), эксперименттік зерттеу, ұйымдық басқару, әлеуметтік
педагогикалық, оқу тәрбие, оқу технологиялық қызметке дайын болуы
қажет. Халықаралық-стандарттық талаптарға сәйкес, бакалаврдың
іргелі кәсіби даярлықтың жоғары деңгейі болуы, халықаралық
деңгейде басқа тілде сұхбатқа қабілетті, даяр болуы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: үздіксіз және сабақтастық шет
тілдік білім беру мекемелері; бастауыш, негізгі және салалық мектеп;
мамандандырылған мектеп; орта техникалық және кәсіби білім
мекемелері.

«ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М.Горький көш., 76, № 222 кабинет
Кафедра меңгерушісі: Нурланова Асем Нурлановна, филология
ғылымдарының кандидаты.

«ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ
Байланыс ақпараты: 070000, Қазақстан Республикасы, Өскемен
қаласы, М.Горький көш., 76, № 222 кабинет
Кафедра меңгерушісі: Нурланова Асем Нурлановна, филология
ғылымдарының кандидаты.

5В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша

5В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
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кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: білім бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: білім бакалавры өз кәсіби қызметінде
теориялық білімдерін қолдана алуы, оқу тәрбие үдерісі жобаларын
даярлап жасап, жүзеге асыруда дағдылары болуы, білім сапасын
арттыруға ықпал етіп, педагогикалық мәселелерді алға қоюда және
шешуде құзырлы болуы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: жалпы білім беретін мектептер,
шағын жабдықталған мектептер, гимназиялар, лицейлер.

кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: білім бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: білім бакалавры өз кәсіби қызметінде
теориялық білімдерін қолдана алуы, оқу тәрбие үдерісі жобаларын
даярлап жасап, жүзеге асыруда дағдылары болуы, білім сапасын
арттыруға ықпал етіп, педагогикалық мәселелерді алға қоюда және
шешуде құзырлы болуы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: жалпы білім беретін мектептер,
шағын жабдықталған мектептер, гимназиялар, лицейлер.

5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б.базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі
оқыту түрі, Ж.Б.базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы
бойынша кешкі оқыту түрі.
Оқыту мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Дәрежесі: білім бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: Қоғамдық әлеуметтік ғылым негіздерін,
қоршаған ортамен қарым қатынасын реттеп отыратын этикалық және
заң нормаларын, Қазақстан территориясындағы әртүрлі қоғамдық
әлеуметтік құрылымдардың қалыптасуы мен дамуының тарихи
ерекшеліктерін және қазақ халқымен басқа халықтардың мәдениет
тарихын білуі керек. Компьютерді теру тәсілдерінен, кәсіптік қызметі
аясында қолданылатын ақпаратты сақтай және өңдей алудан дағдысы
болуы керек.
Кәсіби қызметінің объектілері: бітірушілердің кәсіптік
қызметінің объектісі болып жалпы білім беретін орта мектептер,
лицейлер, гимназиялар, орта кәсіптік ұйымдар, кәсіптік мектептер,
колледждер табылады.

5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б.базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі
оқыту түрі, Ж.Б.базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы
бойынша кешкі оқыту түрі.
Оқыту мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Дәрежесі: білім бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: Қоғамдық әлеуметтік ғылым негіздерін,
қоршаған ортамен қарым қатынасын реттеп отыратын этикалық және
заң нормаларын, Қазақстан территориясындағы әртүрлі қоғамдық
әлеуметтік құрылымдардың қалыптасуы мен дамуының тарихи
ерекшеліктерін және қазақ халқымен басқа халықтардың мәдениет
тарихын білуі керек. Компьютерді теру тәсілдерінен, кәсіптік қызметі
аясында қолданылатын ақпаратты сақтай және өңдей алудан дағдысы
болуы керек.
Кәсіби қызметінің объектілері: бітірушілердің кәсіптік
қызметінің объектісі болып жалпы білім беретін орта мектептер,
лицейлер, гимназиялар, орта кәсіптік ұйымдар, кәсіптік мектептер,
колледждер табылады.

5В050300 «Психология» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.

5В050300 «Психология» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
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Академиялық дәрежесі: әлеуметтік білім бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: әлеуметтік білім бакалавры маман
психологтың кәсіби құзырлығына қойылатын талаптарға сәйкес
психологтың кәсіби қызметінің мақсаттары, ғылыми әдіснамасы,
зерттеу және тәжірибелік әдістері жайлы ұғымы болуы; психологтың
негізгі ғылыми және іс-тәжірибелік міндеттерін және маман
психологтың кәсіби құзырлығына қойылатын талаптарға сәйкес
әртүрлі тіршілік қызметі салаларын білуі тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: мектепке дейінгі мекемелер,
орта мектептер, лицейлер мен гимназиялар, училище мен колледждер,
ғылыми зерттеу институттары мен зерттеу орталықтары; спорттық
және шығармашылық ұйымдар; денсаулық сақтау мекемелері;
кәсіптік бағдар және кәсіби білім орталықтары; қалалық және
республикалық әлеуметтік қызметтер, жұмыспен қамту орталықтары,
қоғамдық пікір және саяси технологияларды зерттеу орталықтары,
өндіріс кәсіпорындары мен бизнес ұйымдары; тәртіп сақтау
мекемелері мен пенитенциарлық орындар, оңалту және әлеуметтік
бейімдеу орталықтары.

Академиялық дәрежесі: әлеуметтік білім бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: әлеуметтік білім бакалавры маман
психологтың кәсіби құзырлығына қойылатын талаптарға сәйкес
психологтың кәсіби қызметінің мақсаттары, ғылыми әдіснамасы,
зерттеу және тәжірибелік әдістері жайлы ұғымы болуы; психологтың
негізгі ғылыми және іс-тәжірибелік міндеттерін және маман
психологтың кәсіби құзырлығына қойылатын талаптарға сәйкес
әртүрлі тіршілік қызметі салаларын білуі тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: мектепке дейінгі мекемелер,
орта мектептер, лицейлер мен гимназиялар, училище мен колледждер,
ғылыми зерттеу институттары мен зерттеу орталықтары; спорттық
және шығармашылық ұйымдар; денсаулық сақтау мекемелері;
кәсіптік бағдар және кәсіби білім орталықтары; қалалық және
республикалық әлеуметтік қызметтер, жұмыспен қамту орталықтары,
қоғамдық пікір және саяси технологияларды зерттеу орталықтары,
өндіріс кәсіпорындары мен бизнес ұйымдары; тәртіп сақтау
мекемелері мен пенитенциарлық орындар, оңалту және әлеуметтік
бейімдеу орталықтары.

5В011800 «Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: білім бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: білім бакалавры өз ойын сауатты,
қисынды, дәйекті және түсінікті етіп жеткізе білуі, жоғары ойлау
мәдениеті болуы, кәсіби міндеттерін орындау үшін қажетті танымдық
әдістері меңгеруі, өз кәсіби қызметінде базалық және мамандық
пәндердегі әдістер мен құралдарын пайдалана білуі; әртүрлі саладағы
әдебиетпен өз бетімен жұмыс дағдысы болуы, заманауи
технологияларды қолданып жаңа білім алу дағдылары болуы, базалық
және мамандық пәндер бойынша іргелі білімі есебінен филология
және педагогика саласында білікті болуы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: жалпы білім беретін орта
мектептер, Лицейлер мен гимназиялар, орта кәсіптік оқу орындары,
кәсіптік мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер.

5В011800 «Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: білім бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: білім бакалавры өз ойын сауатты,
қисынды, дәйекті және түсінікті етіп жеткізе білуі, жоғары ойлау
мәдениеті болуы, кәсіби міндеттерін орындау үшін қажетті танымдық
әдістері меңгеруі, өз кәсіби қызметінде базалық және мамандық
пәндердегі әдістер мен құралдарын пайдалана білуі; әртүрлі саладағы
әдебиетпен өз бетімен жұмыс дағдысы болуы, заманауи
технологияларды қолданып жаңа білім алу дағдылары болуы, базалық
және мамандық пәндер бойынша іргелі білімі есебінен филология
және педагогика саласында білікті болуы тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: жалпы білім беретін орта
мектептер, Лицейлер мен гимназиялар, орта кәсіптік оқу орындары,
кәсіптік мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер.
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5В050400 «Журналистика» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: әлеуметтік білім бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: әлеуметтік білім бакалавры өз ойын
сауатты, қисынды, дәйекті және түсінікті етіп жеткізе білуі, жоғары
ойлау мәдениеті болуы, кәсіби міндеттерін орындау үшін қажетті
танымдық әдістері меңгеру, өз кәсіби қызметінде базалық және
бейіндік пәндердегі әдістер мен құралдарды пайдалана білу;
редакциялық тапсырма немесе жеке бастама тақырыбы бойынша
ақпараттар жинау дағдысы; баспада, радиода, телевидение де
жуналистік материалды жарыққа шығару, әр түрлі тақырыптарға
редакторлық түзетулер енгізе білу, журналистік шығарманы
шығуаруға қажетті компьютерлік технология бағдарламаларын
меңгеру, сұхбаттар, әңгімелесулер өткізу, журналистік тексерулер
өткізу; бейіндік және базалық пәндер бойынша іргелі білімін игерген
нағыз маман ретінде журналистика саласында құзырлы болу.
Кәсіби қызметінің нысандары: отандық және шетелдік электронды БАҚ басылымдары, отандық және шетелдік баспалар мен
поли-графиялық кешендер; отандық және шетелдік, мемлекеттік
коммер-циялық және қоғамдық ұйымдар; жұртшылықпен байланыс
бойынша бө-лімшелер мен құрылымдар; жарнамалық агенттік;
желілік ақпараттық құрылымдар.

5В050400 «Журналистика» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: әлеуметтік білім бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: әлеуметтік білім бакалавры өз ойын
сауатты, қисынды, дәйекті және түсінікті етіп жеткізе білуі, жоғары
ойлау мәдениеті болуы, кәсіби міндеттерін орындау үшін қажетті
танымдық әдістері меңгеру, өз кәсіби қызметінде базалық және
бейіндік пәндердегі әдістер мен құралдарды пайдалана білу;
редакциялық тапсырма немесе жеке бастама тақырыбы бойынша
ақпараттар жинау дағдысы; баспада, радиода, телевидение де
жуналистік материалды жарыққа шығару, әр түрлі тақырыптарға
редакторлық түзетулер енгізе білу, журналистік шығарманы
шығуаруға қажетті компьютерлік технология бағдарламаларын
меңгеру, сұхбаттар, әңгімелесулер өткізу, журналистік тексерулер
өткізу; бейіндік және базалық пәндер бойынша іргелі білімін игерген
нағыз маман ретінде журналистика саласында құзырлы болу.
Кәсіби қызметінің нысандары: отандық және шетелдік электронды БАҚ басылымдары, отандық және шетелдік баспалар мен
поли-графиялық кешендер; отандық және шетелдік, мемлекеттік
коммер-циялық және қоғамдық ұйымдар; жұртшылықпен байланыс
бойынша бө-лімшелер мен құрылымдар; жарнамалық агенттік;
желілік ақпараттық құрылымдар.

5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: білі бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: білім бакалавры дене тәрбиесі,
денсаулықты нығайту құралы ретіндегі дене шынықтыру және
спорттың өмірде және мәдениеттегі ролі жайлы ұғымы болуы, дене

5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы
Оқыту түрі: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім
беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б. базасы негізінде
қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ
базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі,
Ж.Б. базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша
кешкі.
Оқу мерзімі: 4 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: білі бакалавры.
Біліктілік сипаттамасы: білім бакалавры дене тәрбиесі,
денсаулықты нығайту құралы ретіндегі дене шынықтыру және
спорттың өмірде және мәдениеттегі ролі жайлы ұғымы болуы, дене
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тәрбиесі сабақтарында тәрбие жұмысының мақсаттары, міндеттері,
ұстанымдары, құралдары, әдістері мен түрлері жайлы ұғымы болу,
дене тәрбиесі үдерісін әдістемелік жағынан негіздеп жоспарлап,
бақылап және басқара алуы, жоғары спорттық нәтижелерге,
денсаулыққа кесірін тигізбей және ағзаның бейімделу механизмін
бұзбай ағзаның қосымша мүмкіндіктерінің жетілдіруге және оңтайлы
дене жұмыс қабілетіне қол жеткізе алуы; дене шынықтыру
қозғалысының әртүрлі буындарында ұйымдық-бұқаралық жұмысты,
дене шынықтыру мен спорттың дамуын жоспарлауды жүзеге асыруға
қол жеткізуі тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: мемлекеттік, қоғамдық, жеке
меншік білім ұйымдары, мектепке дейінгі, мектептік, орта кәсіби оқу
орындары, колледждер, гимназиялар, училищелер, балалар спорт
мектептері мен клубтары, фирмалар, мемлекеттік ұйымдар, дене
шынықтыру спорт қызметін басқару органдары, жеке және
психикалық және дене саулығы мәселелерін даярлап жасайтын
дәрігерлік-биологиялық саладағы ғылыми зерттеу ұйымдары.

тәрбиесі сабақтарында тәрбие жұмысының мақсаттары, міндеттері,
ұстанымдары, құралдары, әдістері мен түрлері жайлы ұғымы болу,
дене тәрбиесі үдерісін әдістемелік жағынан негіздеп жоспарлап,
бақылап және басқара алуы, жоғары спорттық нәтижелерге,
денсаулыққа кесірін тигізбей және ағзаның бейімделу механизмін
бұзбай ағзаның қосымша мүмкіндіктерінің жетілдіруге және оңтайлы
дене жұмыс қабілетіне қол жеткізе алуы; дене шынықтыру
қозғалысының әртүрлі буындарында ұйымдық-бұқаралық жұмысты,
дене шынықтыру мен спорттың дамуын жоспарлауды жүзеге асыруға
қол жеткізуі тиіс.
Кәсіби қызметінің нысандары: мемлекеттік, қоғамдық, жеке
меншік білім ұйымдары, мектепке дейінгі, мектептік, орта кәсіби оқу
орындары, колледждер, гимназиялар, училищелер, балалар спорт
мектептері мен клубтары, фирмалар, мемлекеттік ұйымдар, дене
шынықтыру спорт қызметін басқару органдары, жеке және
психикалық және дене саулығы мәселелерін даярлап жасайтын
дәрігерлік-биологиялық саладағы ғылыми зерттеу ұйымдары.
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УНИВЕРСИТЕТ ҚҰРЫЛЫМЫ
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ü Әкімшілік құрам
ü Профессорлық-оқытушылар құрамы
ü Шетелден шақыртылған оқытушылар
мен мамандар
ӘКІМШІЛІК ҚҰРАМ
Ережеп Әлхайырұлы Мәмбетқазиев
ҚР ҰҒА академигі
Ректор
Айдар Ережепұлы Мәмбетқазиев
PhD докторы
Бірінші вице-президент Галина Ахбаевна Конопьянова
Экономика ғылымдарының кандидаты
Халықаралық
Бэлласт Дэн Джерома
бағдарламалар мен
ынтымақтастық
жөніндегі вицепрезиденті
Жалпы мәселелер
Хасенов Саяхат Саттарович
жөніндегі проректор
Педагогика ғылымдарының кандидаты
Өндірістік мәселелер
Шураев Махмет Гамитович
жөніндегі проректор

ü Әкімшілік құрам
ü Профессорлық-оқытушылар құрамы
ü Шетелден шақыртылған оқытушылар
мен мамандар
ӘКІМШІЛІК ҚҰРАМ
Ережеп Әлхайырұлы Мәмбетқазиев
ҚР ҰҒА академигі
Ректор
Айдар Ережепұлы Мәмбетқазиев
PhD докторы
Бірінші вице-президент Галина Ахбаевна Конопьянова
Экономика ғылымдарының кандидаты
Халықаралық
Бэлласт Дэн Джерома
бағдарламалар мен
ынтымақтастық
жөніндегі вицепрезиденті
Жалпы мәселелер
Хасенов Саяхат Саттарович
жөніндегі проректор
Педагогика ғылымдарының кандидаты
Өндірістік мәселелер
Шураев Махмет Гамитович
жөніндегі проректор

Президент

Президент

ӘкімшілікПанов Игорь Николаевич
шаруашылық мәселер
жөніндегі проректор
ҚАЕУ проректоры,
Набиев Ерсаин Ахметвалиевич
Өскемен ҚЭК
Педагогика ғылымдарының докторы
директоры
Проректор, ҚАЕУ
Кикина Марина Ивановна,
колледжінің директоры педагогика ғылымдарының кандидаты
Қызметкерлер құрамын басқару бөлімі
бөлім бастығының м.а. Уалибекова Айтжамал Кенесхановна
Қаржы-экономикалық бөлім
Бас бухгалтер
Колмагорова Татьяна Николаевна
Маркетинг және қабылдау бөлімі
Бөлім бастығы
Жапарова Тыныштык Касымтаевна
Академиялық саясат департаменті
Департамент
Сарсембаева Гульнар Жексембаевна
директоры

ӘкімшілікПанов Игорь Николаевич
шаруашылық мәселер
жөніндегі проректор
ҚАЕУ проректоры,
Набиев Ерсаин Ахметвалиевич
Өскемен ҚЭК
Педагогика ғылымдарының докторы
директоры
Проректор, ҚАЕУ
Кикина Марина Ивановна,
колледжінің директоры педагогика ғылымдарының кандидаты
Қызметкерлер құрамын басқару бөлімі
бөлім бастығының м.а. Уалибекова Айтжамал Кенесхановна
Қаржы-экономикалық бөлім
Бас бухгалтер
Колмагорова Татьяна Николаевна
Маркетинг және қабылдау бөлімі
Бөлім бастығы
Жапарова Тыныштык Касымтаевна
Академиялық саясат департаменті
Департамент
Сарсембаева Гульнар Жексембаевна
директоры
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Халықаралық ынтымақтастық департаменті
Департамент
Абилов Серик Мерзоянович
директоры
Ғылыми-зерттеу бөлімі
Бөлім бастығы
Мәмбетқазиева Раушан Асанхановна
Химия ғылымдарының кандидаты
Техникалық қолдау бөлімі
Бөлім бастығы
Хаукка Константин Николаевич

Халықаралық ынтымақтастық департаменті
Департамент
Абилов Серик Мерзоянович
директоры
Ғылыми-зерттеу бөлімі
Бөлім бастығы
Мәмбетқазиева Раушан Асанхановна
Химия ғылымдарының кандидаты
Техникалық қолдау бөлімі
Бөлім бастығы
Хаукка Константин Николаевич

Ақпараттық қолдау бөлімі

Ақпараттық қолдау бөлімі

Бөлім бастығы
Тютюньков Станислав Леонидович
Іскерлік білім беру және біліктілікті арттыру Орталығы
Орталық директоры
Тарабанова Лора Григорьевна
Институционалды зерттеу орталығы
Орталық
Андриевская Анастасия Евгеньевна
директорының м.а.
Студенттік даму орталығы
Орталық директоры
Уразова Наталья Павловна
Карьера мен тұлғаны дамыту орталығы
Орталық директоры
Астафьева Александра Геннадьевна

Бөлім бастығы
Тютюньков Станислав Леонидович
Іскерлік білім беру және біліктілікті арттыру Орталығы
Орталық директоры
Тарабанова Лора Григорьевна
Институционалды зерттеу орталығы
Орталық
Андриевская Анастасия Евгеньевна
директорының м.а.
Студенттік даму орталығы
Орталық директоры
Уразова Наталья Павловна
Карьера мен тұлғаны дамыту орталығы
Орталық директоры
Астафьева Александра Геннадьевна

Жұртшылықпен байланыс және редакциялық баспа қызметі
жөніндегі орталық
Орталық директоры
Маутканов Габдул Маутканович
«Бизнес, құқық және педагогика» факультеті
Декан
Мензюк Галина Анатольевна
Заң ғылымдарының кандидаты
«Сырттай және кешкі-қашықтықтан оқыту» факультеті
Декан
Шефер Надежда Михайловна
Педагогика ғылымдарының кандидаты
«Бизнес» кафедрасы
Кафедра меңгерушісі
Бордияну Илона Владимировна
PhD докторы
«Педагогика және психология» кафедрасы
Заведующий кафедрой Нурланова Асем Нурлановна
Филология ғылымдарының кандидаты
«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасы
Кафедра меңгерушісі
Гаврилова Юлия Александровна
Заң ғылымдарының кандидаты

Жұртшылықпен байланыс және редакциялық баспа қызметі
жөніндегі орталық
Орталық директоры
Маутканов Габдул Маутканович
«Бизнес, құқық және педагогика» факультеті
Декан
Мензюк Галина Анатольевна
Заң ғылымдарының кандидаты
«Сырттай және кешкі-қашықтықтан оқыту» факультеті
Декан
Шефер Надежда Михайловна
Педагогика ғылымдарының кандидаты
«Бизнес» кафедрасы
Кафедра меңгерушісі
Бордияну Илона Владимировна
PhD докторы
«Педагогика және психология» кафедрасы
Заведующий кафедрой Нурланова Асем Нурлановна
Филология ғылымдарының кандидаты
«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасы
Кафедра меңгерушісі
Гаврилова Юлия Александровна
Заң ғылымдарының кандидаты
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«Шет тілдер» кафедрасы
Кафедра
Новицкая Юлия Васильевна
меңгерушісі
M.Ed магистрі

«Шет тілдер» кафедрасы
Кафедра
Новицкая Юлия Васильевна
меңгерушісі
M.Ed магистрі

ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ
Бизнес кафедрасы
Т.А.Ә., лауазымы, ғылыми/
Базалық білімі
академиялық дәрежесі
Астафьева Александра Геннадьевна, Қазақстан-Американдық
аға оқытушы, магистр
еркін университеті
Ахметова Дана Кайратовна,
Шығыс-Қазақстан
оқытушы, магистр
мемлекеттік университеті
Ашимова
Алтынай
Сериковна, Қазақстан-Американдық
оқытушы, магистр
еркін университеті
Бердибеков Азамат Бердибекович,
Қазақстан-Американдық
аға оқытушы, магистр
еркін университеті
Богородская Оксана Григорьевна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы
мемлекеттік университеті
Бордияну Илона Владимировна,
Шығыс-Қазақстан
ҚАЕУ
«Бизнес»
кафедрасының мемлекеттік университеті
меңгерушісі, PhD докторы
Дёмина
Ирина
Александровна, Ярославск политехникалық
физика-математика
ғылымдарының институты
кандидаты, доцент
Жантасова Женискуль Зейнешовна
Қазақ мемлекеттік
техника ғылымдараның кандидаты, университеті
доцент
Искаков Узан Мулдашевич,
Қазақ мемлекеттік
ЖАК
профессоры,
экономика университеті
ғылымдарының докторы
Искендерова Фатима Велибековна, Қазақстан-Американдық
доцент, PhD докторы.
еркін университеті
Кайгородцев Александр
Новосібір халық
Александрович,
шаруашылығы институты
профессор, экономика ғылымдарының докторы, ЖАК доценті
Ким Эдуард Борисович,
Оңтүстік Қазақстан
аға оқытушы, техника ғылымдарының мемлекеттік университет
кандидаты

ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ
Бизнес кафедрасы
Т.А.Ә., лауазымы, ғылыми/
Базалық білімі
академиялық дәрежесі
Астафьева Александра Геннадьевна, Қазақстан-Американдық
аға оқытушы, магистр
еркін университеті
Ахметова Дана Кайратовна,
Шығыс-Қазақстан
оқытушы, магистр
мемлекеттік университеті
Ашимова
Алтынай
Сериковна, Қазақстан-Американдық
оқытушы, магистр
еркін университеті
Бердибеков Азамат Бердибекович,
Қазақстан-Американдық
аға оқытушы, магистр
еркін университеті
Богородская Оксана Григорьевна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы
мемлекеттік университеті
Бордияну Илона Владимировна,
Шығыс-Қазақстан
ҚАЕУ
«Бизнес»
кафедрасының мемлекеттік университеті
меңгерушісі, PhD докторы
Дёмина
Ирина
Александровна, Ярославск политехникалық
физика-математика
ғылымдарының институты
кандидаты, доцент
Жантасова Женискуль Зейнешовна
Қазақ мемлекеттік
техника ғылымдараның кандидаты, университеті
доцент
Искаков Узан Мулдашевич,
Қазақ мемлекеттік
ЖАК
профессоры,
экономика университеті
ғылымдарының докторы
Искендерова Фатима Велибековна, Қазақстан-Американдық
доцент, PhD докторы.
еркін университеті
Кайгородцев Александр
Новосібір халық
Александрович,
шаруашылығы институты
профессор, экономика ғылымдарының докторы, ЖАК доценті
Ким Эдуард Борисович,
Оңтүстік Қазақстан
аға оқытушы, техника ғылымдарының мемлекеттік университет
кандидаты
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Конопьянова Галина Ахбаевна,
академиялық мәселелер бойынша
Вице-президент, БҒСБК доценті,
экономика ғылымдарының
кандидаты, профессор
Курмангалиева Айжана Айтмуханбетовна,
аға оқытушы, магистр
Мәмбетқазиев Айдар Ережепович,
PhD докторы, доцент
Мәмбетқазиев Ережеп Альхаирович,
ҚР ҰҒА академигі, химия ғылымдарының докторы
Мамырбекова Динара Самаркановна,
Аға оқытушы, магистр
Михайлова Надежда Ивановна, ЖАК
доценті, минералогия ғылымдарының
кандидаты
Мұратұлы Дидар,
оқытушы, магистр
Непшина Виктория Николаевна
аға оқытушы, PhD докторы
Омархан Диляра Нұржанқызы, аға
оқытушы, PhD докторы
Попова Галина Владимировна,
физика-математика
ғылымдарының
кандидаты, доцент
Сарсембаева Гульнар Жексембаевна,
аға оқытушы, магистр
Сембинова Татьяна Сергеевна,
аға оқытушы, магистр
Трофимова Юлия Владимировна
аға оқытушы, магистр
Увалиев Бауржан Кайратович,
физика-математика
ғылымдарының
кандидаты, доцент
Четтыкбаев Руслан Кайратович,
аға оқытушы, магистр
Щербакова Лилия Ивановна,
биология ғылымдарының кандидаты,
доцент
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Мәскеу басқару институты

Қазақстан-Американдық
еркін университеті
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Абай атындағы Қазақ
мемлекеттік педагогикалық
институты
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Қазақ тау-кен металлургия
институты
Қазақстан-Американдық
еркін университеті
Қазақстан-Американдық
еркін университеті
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Томск политехникалық
институты
Шығыс гуманитарлық
институты
Қазақстан-Американдық
еркін университеті
Шығыс Қазақстан
мемлекеттік университеті
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Қазақстан-Американдық
еркін университеті
Өскемен педагогикалық
институты

Конопьянова Галина Ахбаевна,
академиялық мәселелер бойынша
Вице-президент, БҒСБК доценті,
экономика ғылымдарының
кандидаты, профессор
Курмангалиева Айжана Айтмуханбетовна,
аға оқытушы, магистр
Мәмбетқазиев Айдар Ережепович,
PhD докторы, доцент
Мәмбетқазиев Ережеп Альхаирович,
ҚР ҰҒА академигі, химия ғылымдарының докторы
Мамырбекова Динара Самаркановна,
Аға оқытушы, магистр
Михайлова Надежда Ивановна, ЖАК
доценті, минералогия ғылымдарының
кандидаты
Мұратұлы Дидар,
оқытушы, магистр
Непшина Виктория Николаевна
аға оқытушы, PhD докторы
Омархан Диляра Нұржанқызы, аға
оқытушы, PhD докторы
Попова Галина Владимировна,
физика-математика
ғылымдарының
кандидаты, доцент
Сарсембаева Гульнар Жексембаевна,
аға оқытушы, магистр
Сембинова Татьяна Сергеевна,
аға оқытушы, магистр
Трофимова Юлия Владимировна
аға оқытушы, магистр
Увалиев Бауржан Кайратович,
физика-математика
ғылымдарының
кандидаты, доцент
Четтыкбаев Руслан Кайратович,
аға оқытушы, магистр
Щербакова Лилия Ивановна,
биология ғылымдарының кандидаты,
доцент
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институты

АНЫҚТАМА - ЖОЛ КӨРСЕТКІШ

Педагогика және психология кафедрасы
Т.А.Ә. лауазымы, ғылыми/
Базалық білімі
академиялық дәрежесі
Аликанова Эльвира Абзаловна,
Шығыс-Қазақстан
оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Асмолова Любовь Александровна,
Қазақ дене шынықтыру
педагогика ғылымдарының
институты
кандидаты, доцент
Байтемирова Каракат Берикхановна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Вдовина Елена Николаевна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Едильбаева Гульжан Бакытбековна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Жайлаубек Назерке Даулетказиновна, Шығыс-Қазақстан
оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Жаксылыков Маяк Файзулович,
Қазақ мемлекеттік дене
доцент, педагогика ғылымының
шынықтыру институты
кандидаты, ЖАК доценті
Искендерова Фатима Велибековна,
Шығыс-Қазақстан
доцент, PhD докторы
Мемлекеттік университеті
Левина Татьяна Викторовна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Мамбетказиева Раушан Асанхановна, Қазақ мемлекеттік
профессор, химия ғылымдарының
университеті
кандидаты
Мацкевич Ирина Константиновна,
Шығыс-Қазақстан
ЖАК доценті, психология
Мемлекеттік университеті
ғылымдарының кандидаты, доцент
Мошенская Наталья Алексеевна,
Қазақстан-Американдық
оқытушы, магистр
еркін университеті
Мукашева Катира Мукашевна,
Өскемен педагогикалық
ЖАК доценті, педагогика
институты
ғылымдарының кандидаты, доцент
Набиев Ерсаин Ахметвалиевич,
Өскемен педагогикалық
ЖАК доценті, педагогика
институты
ғылымдарының докторы, профессор
Нариманян Карен Мамиконович,
Грузин мемлекеттік дене
ЖАК доценті, профессор
шынықтыру және спорт
университеті
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Педагогика және психология кафедрасы
Т.А.Ә. лауазымы, ғылыми/
Базалық білімі
академиялық дәрежесі
Аликанова Эльвира Абзаловна,
Шығыс-Қазақстан
оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Асмолова Любовь Александровна,
Қазақ дене шынықтыру
педагогика ғылымдарының
институты
кандидаты, доцент
Байтемирова Каракат Берикхановна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Вдовина Елена Николаевна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Едильбаева Гульжан Бакытбековна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Жайлаубек Назерке Даулетказиновна, Шығыс-Қазақстан
оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Жаксылыков Маяк Файзулович,
Қазақ мемлекеттік дене
доцент, педагогика ғылымының
шынықтыру институты
кандидаты, ЖАК доценті
Искендерова Фатима Велибековна,
Шығыс-Қазақстан
доцент, PhD докторы
Мемлекеттік университеті
Левина Татьяна Викторовна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
Мемлекеттік университеті
Мамбетказиева Раушан Асанхановна, Қазақ мемлекеттік
профессор, химия ғылымдарының
университеті
кандидаты
Мацкевич Ирина Константиновна,
Шығыс-Қазақстан
ЖАК доценті, психология
Мемлекеттік университеті
ғылымдарының кандидаты, доцент
Мошенская Наталья Алексеевна,
Қазақстан-Американдық
оқытушы, магистр
еркін университеті
Мукашева Катира Мукашевна,
Өскемен педагогикалық
ЖАК доценті, педагогика
институты
ғылымдарының кандидаты, доцент
Набиев Ерсаин Ахметвалиевич,
Өскемен педагогикалық
ЖАК доценті, педагогика
институты
ғылымдарының докторы, профессор
Нариманян Карен Мамиконович,
Грузин мемлекеттік дене
ЖАК доценті, профессор
шынықтыру және спорт
университеті
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Нурланова Асем Нурлановна,
кафедра меңгерушісі, филология
ғылымдарының кандидаты, ҚАЕУ
доценті
Оразбекова Самал Оразбеккызы,
аға оқытушы, магистр
Оракбаева Маржан Кабдулкановна,
аға оқытушы, магистр
Бакытбекова Балғын Бакытбековна,
оқытушы, магистр
Русанов Василий Петрович,
ЖАК профессоры, педагогика
ғылымдарының докторы
Саданова Жанар Кабыкенқызы,
аға оқытушы, магистр
Телеугалиев Юрист Габдулович,
ЖАК доценті, педагогика
ғылымдарының кандидаты,
профессор
Тургумбаева Нурсулу Каирдыновна,
аға оқытушы
Федорова Ирина Алексеевна,
аға оқытушы, магистр
Хасенов Саяхат Саттарович,
педагогика ғылымдарының
кандидаты, профессор, БҒСБК
доценті
Цыплаков Виктор Александрович,
аға оқытушы, магистр
Шефер Надежда Михайловна,
ЖАК доценті, педагогика
ғылымдарының кандидаты,
профессор

Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Шығыс Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Өскемен педагогикалық
институты
Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Қазақ мемлекеттік дене
шынықтыру институты
Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Шығыс Гуманитарлық
институты
Өскемен педагогикалық
институты
Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Өскемен педагогикалық
институты

Нурланова Асем Нурлановна,
кафедра меңгерушісі, филология
ғылымдарының кандидаты, ҚАЕУ
доценті
Оразбекова Самал Оразбеккызы,
аға оқытушы, магистр
Оракбаева Маржан Кабдулкановна,
аға оқытушы, магистр
Бакытбекова Балғын Бакытбековна,
оқытушы, магистр
Русанов Василий Петрович,
ЖАК профессоры, педагогика
ғылымдарының докторы
Саданова Жанар Кабыкенқызы,
аға оқытушы, магистр
Телеугалиев Юрист Габдулович,
ЖАК доценті, педагогика
ғылымдарының кандидаты,
профессор
Тургумбаева Нурсулу Каирдыновна,
аға оқытушы
Федорова Ирина Алексеевна,
аға оқытушы, магистр
Хасенов Саяхат Саттарович,
педагогика ғылымдарының
кандидаты, профессор, БҒСБК
доценті
Цыплаков Виктор Александрович,
аға оқытушы, магистр
Шефер Надежда Михайловна,
ЖАК доценті, педагогика
ғылымдарының кандидаты,
профессор

Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Шығыс Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Өскемен педагогикалық
институты
Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Қазақ мемлекеттік дене
шынықтыру институты
Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Шығыс Гуманитарлық
институты
Өскемен педагогикалық
институты
Шығыс-Қазақстан
Мемлекеттік университеті
Өскемен педагогикалық
институты

Шет тілдер кафедрасы
Т.А.Ә. лауазымы, ғылыми/
Базалық білімі
академиялық дәрежесі
Герсонская Валентина Владимировна, Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
мемлекеттік университеті
Кикина Мария Ивановна,
Өскемен педагогикалық
БҒСБК доценті, педагогика
институты

Шет тілдер кафедрасы
Т.А.Ә. лауазымы, ғылыми/
Базалық білімі
академиялық дәрежесі
Герсонская Валентина Владимировна, Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
мемлекеттік университеті
Кикина Мария Ивановна,
Өскемен педагогикалық
БҒСБК доценті, педагогика
институты

2018-2019 оқу жылы

2018-2019 оқу жылы
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ғылымының кандидаты
Кызыкеева Алма Бакытбековна,
аға оқытушы, магистр
Мельникова Татьяна Александровна,
аға оқытушы, магистр
Новицкая Юлия Всильевна,
Кафедра меңгерушісі, аға оқытушы,
M.Ed
Осколкова Анна Александровна,
аға оқытушы, магистр
Самойлова - Цыплакова Инна Михайловна, аға оқытушы, магистр
Смагина Анна Витальевна,
оқытушы, магистр

Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті

Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Қазақстан-Американдық
еркін университеті
С.Аманжолов атындағы
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Хазов Александр Васильевич,
Самарканд мемлекеттік
филология ғылымдарының кандидаты, университеті
ЖАК доценті
Хайруллина Айжан Ерлановна,
С.Аманжолов атындағы
оқытушы, магистр
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Шихотова Елена Витальевна, аға Шығыс-Қазақстан
оқытушы, магистр
мемлекеттік университеті

Құқық және халықаралық қатынастар кафедрасы
Т.А.Ә. лауазымы, ғылыми/
Базалық білімі
академиялық дәрежесі
Абдрахманова Ардак Курманбаевна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
мемлекеттік университеті
Алембаев Кайрат Оралканович,
Қазақстан-Американдық
ҚАЕУ доценті, PhD докторы
еркін университеті
Веремчук Людмила Павловна, тарих Томск мемлекеттік
ғылымдарының
кандидаты,
ЖАК университеті
доценті
Гаврилова Юлия Александровна,
Шығыс-Қазақстан
кафедра меңгерушісі, заң
мемлекеттік университеті
ғылымдарының кандидаты, ҚАЕУ
доценті
Жадауова Жанара Абдильдаевна,
Шығыс-Қазақстан
заң ғылымдарының кандидаты, доцент
мемлекеттік университеті
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ғылымының кандидаты
Кызыкеева Алма Бакытбековна,
аға оқытушы, магистр
Мельникова Татьяна Александровна,
аға оқытушы, магистр
Новицкая Юлия Всильевна,
Кафедра меңгерушісі, аға оқытушы,
M.Ed
Осколкова Анна Александровна,
аға оқытушы, магистр
Самойлова - Цыплакова Инна Михайловна, аға оқытушы, магистр
Смагина Анна Витальевна,
оқытушы, магистр

Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті

Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Қазақстан-Американдық
еркін университеті
С.Аманжолов атындағы
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Хазов Александр Васильевич,
Самарканд мемлекеттік
филология ғылымдарының кандидаты, университеті
ЖАК доценті
Хайруллина Айжан Ерлановна,
С.Аманжолов атындағы
оқытушы, магистр
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Шихотова Елена Витальевна, аға Шығыс-Қазақстан
оқытушы, магистр
мемлекеттік университеті

Құқық және халықаралық қатынастар кафедрасы
Т.А.Ә. лауазымы, ғылыми/
Базалық білімі
академиялық дәрежесі
Абдрахманова Ардак Курманбаевна,
Шығыс-Қазақстан
аға оқытушы, магистр
мемлекеттік университеті
Алембаев Кайрат Оралканович,
Қазақстан-Американдық
ҚАЕУ доценті, PhD докторы
еркін университеті
Веремчук Людмила Павловна, тарих Томск мемлекеттік
ғылымдарының
кандидаты,
ЖАК университеті
доценті
Гаврилова Юлия Александровна,
Шығыс-Қазақстан
кафедра меңгерушісі, заң
мемлекеттік университеті
ғылымдарының кандидаты, ҚАЕУ
доценті
Жадауова Жанара Абдильдаевна,
Шығыс-Қазақстан
заң ғылымдарының кандидаты, доцент
мемлекеттік университеті
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Зайнутдинова Нурия Мукарамовна,
аға оқытушы, магистр
Зиятова Жадра Кадылбеккызы,
аға оқытушы, магистр
Ибышева Рузана Даулеткановна,
аға оқытушы, магистр
Кожуганова Динара Зайнельевна,
аға оқытушы, PhD докторы
Мензюк Галина Анатольевна,
факультет деканы, заң ғылымдарының
кандидаты, ҚАЕУ профессоры, БҒСБК
доценті
Тажиева Маржан Нурбековна,
аға оқытушы, магистр
Умитчинова Ботагоз Аспендиаровна
аға оқытушы, магистр

Свердловск заң институты
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Қазақстан-Американдық
еркін университеті
Өскемен педагогикалық
институты
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Шығыс Қазақстан
мемлекеттік университеті

Зайнутдинова Нурия Мукарамовна,
аға оқытушы, магистр
Зиятова Жадра Кадылбеккызы,
аға оқытушы, магистр
Ибышева Рузана Даулеткановна,
аға оқытушы, магистр
Кожуганова Динара Зайнельевна,
аға оқытушы, PhD докторы
Мензюк Галина Анатольевна,
факультет деканы, заң ғылымдарының
кандидаты, ҚАЕУ профессоры, БҒСБК
доценті
Тажиева Маржан Нурбековна,
аға оқытушы, магистр
Умитчинова Ботагоз Аспендиаровна
аға оқытушы, магистр

Свердловск заң институты
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Шығыс-Қазақстан
мемлекеттік университеті
Қазақстан-Американдық
еркін университеті
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психология ғылымдарының
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Абилов Серик Мерзоянович,
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Буpтон Лиза
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Бернардина
жаратылыстану ғылымдарының магистрі,
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Вебер Ли
Техас университеті, Вебер Пропертис
компаниясының иесі, іскер әкімшілдік бакалавры
(Қаржы), АҚШ
ВерХей Марша
Чикаго университеті, іскер әкімшілдік магистрі,
АҚШ
Воррад
Ағылшын тілінің дипломды мұғалімі, Торонто
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университеті, Канада
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Вудвард Дэвид

Лингвистика және Тарих бакалавры, Жоғары
білім магистрі, «Американдық Мәдениет алмасу»
ұйымының президенті, АҚШ
Bоррад Лу
Нью-Иорк университеті, PhD докторы, Иден
Министрис компаниясының Президенті, Канада
Галловей Виллиам Индиан Веслиан Университеті, PhD докторы.
Голсон Мара
Білімдегі техникалық ғылымының бакалавры,
Алабама университеті, ағылшын тілінің мұғалімі,
білім саласындағы техника ғылымдарының
бакалавры, СЕНIM, АҚШ
Данн Лоис
жаратылыстану ғылымдарының бакалавры,
(Оливет Назарин колледжі), жаратылыстану
ғылымдарының магистрі (Висконсина
университеті)
Данн Самюел
Нортвест Назарин университетінің әкімі және
профессоры, іскер әкімшілік магистрі, Ph.D
докторы (Математика)
Джонсон Дэвид
Солтүстік-батыс университеті, іскер әкімшілік
магистрі, Сервис мастер компаниясының аға
вице-президенті, АҚШ
Джонсон Тимоти Сиэтл университеті, құқықтану докторы, Делоит
& Туш компаниясының салық инспекторы,
адвокат Сол практи, АҚШ
Дэвид Дьюби
PhD докторы, Либерти Университеті, АҚШ
Дэвид Хоттон
Оклахома университеті, PhD докторы, АҚШ
Зугнер Чарльз
Солтүстік Каролина университеті,
жаратылыстану ғылымдарының бакалавры, Дьюк
университеті, басқарма кеңесшісі және жобалау
менеджері
Ингоф Джули
Алабамдағы
Санфорд
Универсиеті,
білім
саласындағы техника ғылымдарының бакалавры,
әлеуметтік қызметкер, СЕНIM, АҚШ
Карпентер Ричард Гонзага унверситеті, құқық докторы, Витон
колледжінің профессоры, АҚШ.
Квон Джэффрей
Оңтүстік Калифорния университеті,
фармацевтика докторы, АҚШ
Кейв-Браун-Кейв, Гуелф университеті, техника ғылымдарының
Роланд
бакалвры, Холтикултурал Уерс Инк Президенті,
АҚШ
Кинг Кэти
Мичиган университеті, жаратылыстану
ғылымдарының бакалавры, білім беру магистрі,
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Клайд Волмерс
Кларк Стенли
Колар Трой
Коста Джозеф
Коуч Снэфорд
Крагз Стив
Куилиам Том
Левин Артур
Ли Ункью
Либа Джерими
Эдвард
Личи Адам
Лу Фолш
Мак Келви Джон
Мак Кенн Питер
Мак Крери Лю
Мак Ленан Иен
Мартин Коди
Мартин Уенди
Линн
Маршалл
Крситенсен

Білім саласының ұлттық колледжі
Вашингтон мемлекеттік университеті, PhD
докторы, АҚШ
Техас университеті, іскер әкімшілдік магистрі,
құнды қағаздар менеджері, Даффи, Кардвэлл,
Кларк энд Кларк компаниясы, АҚШ
Пеппердин университеті, іскер әкімшілдік
бакалавры, АҚШ
Коннектикут университеті, жаратылыстану
ғылымдарының бакалавры, АҚШ
Аризона мемлекеттік университеті, Ph.D докторы,
АҚШ
Бирмингхам университеті, техника
ғылымдарының магистрі, Англия
Калифорния мемлекеттік университеті,
жаратылыстану ғылымдарының бакалавры, АҚШ
Вебстер университеті, жаратылыстану
ғылымдарының бакалавры, АҚШ
Британдық Колумбия университеті, іскер
әкімшілік магистрі, АҚШ
Норвест Назарин университеті, физика
бакалавры, Иллинойс штаты, АҚШ
Ақпараттық технологиялар бакалавры,
«Майкрософт» компаниясының бағдарлама
әзірлеушісі, АҚШ
PhD докторы, Wamer Pacific University
Вашингтон штаты университеті, ғылым магистрі,
Дизайнерлік желілер компаниясының директоры,
АҚШ
Батыс Онтарио Университеті, іскер әкімшілік
магистрі, МакКен Корпорэйт Консалтинг
президенті, АҚШ
Луизиана мемлекеттік университеті, іскер
әкімшілік магистрі, АҚШ
Батыс Онтарио Университеті, техника
ғылымдарының бакалавры
Либерти университеті, ғылым бакалавры, АҚШ
Либерти университеті, жаратылыстану
ғылымдарының бакалавры, АҚШ
Орегон штаты Университеті, PhD докторы, АҚШ
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