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6М050600 İktisat

Akademik ünvam: 6M050600 “İktisat”
ana bilim dalı İktisat ve İşletme yüksek
lisansı. Mesleki faliyet alanı: Devlet
daireleri, tüm mülkiyet biçimindeki kurum
ve kuruluşlar, bilimsel araştırma
merkezleri. Mesleki faliyet alanın
nesneleri: devlet çapında ve bölgesel kamu
kurumları, mülkiyet biçimleri, hizmet
çeşidi, katılımcıların dereceleri
(Kazakistan vatandaşı olup olmayan) her
türlü sektörde ekonomik, finansal,
pazarlama, endüstriyel ekonomik ve
analitik kurumlar ile işletmeler; bilimsel
araştırma enstitüleri, temel mesleki, ikincil
mesleki, yüksek mesleki eğitim
kurumları.



Mesleki faliyetler: 
• Dizayn;
• Bilimsel araştırma;
• Eğitim;
• Ekonomi dalında bilimsel 
araştırma çalışmalarını 
modelleyerek faliyete sokmak;
• Üniversite öğretim görevlisi;
•Yönetmen.

Mesleki faliyetin içeriği:
• Belirli kurumlarda yönetim
tekniğini oluşturmak ve uygulamak;
• planlamak, personel, yatırım,
yenilikçi ve çevre yönetim
prosedürlerini oluşturmak;
• Kurumlar ile işletmelerin dış
ekonomik faliyetini yürütmek;



DERS PROGRAMININ AMACI İLE GÖREVLERİ

5В050600 – İktisat mesleği öğrencileri hazırlamada ders
programlarının asıl amacı – eğitim, bilim, yünetim ve
ekonomi dallarındaki yenilikçi hareket yetenekli bilgili
yüksek bilimsel ve bilimsel pedagojik uzmanları
hazırlamaktır.
Amaca bağlı 6M050600 – Ekonomi alanında yüksek lisans
öğrencileri hazırlamak eğitim programının amaçlarının
eğitim sürecinde öğrencide oluşan bilgiler temelinde
bilinmektedir. Onlar aşağıdaki gibidir:
Ekonomik nesnelerin hareketin analiz etmek, bilimsel açıdan
ispatlanan sonuçlar yapmak ve üretimi organize etmek ile
yönetimin gerekli formları seçmek, yönetmen olarak
sorumluluk kabiliyetini oluşturmak;
Kaliteli ve sayısal analiz ile sentez yapma sürecini, durumları
açıklamak ve tahmin etmek için mödüller kurmak ve onları
kullanım yeteneğini oluşturmak;
Geniş çaplı bilgiyi kullanmak, mesleki meseleleri çözmek
için çeşitli bilgilerle çalışabilme ile bilgisayar tekniklerini
öğrenmek;
İstatistik ve hesap verilerin baz alarak sonuçları analiz etme
ile araştırma becerilerini oluşturmak ve geliştirmek;
Bilimsel araştırma çalışmaları yapmada genel bilimsel
metodunu, mantığını ve tekniğini kavrama becerisini
oluşturmak.



EĞİTİM PROGRAMININ DERS SONUÇLARI

Eğitimi:

Bilimsel araştırma işleri yürütüldüğünde genel bilimsel
metodun mantığı ile tekniğini bilmek ve araştırmak,
bilimsel ve deneyim çalışmaları kendi başına yapabilmesi
gerekir;
Günlük mesleki hizmette ve bilimsel araştırma
çalışmalarıyla uğraşabilmesi için yeni ilmi kavrama
yeteneğine sahip olması gerekir.

Nitelikleri:
Bilimsel araştırmalarda düşünceleri geliştirme ile
kullanım imkanını ya da asıl lisansta aldığı eğitim
düzeyini göstermektedir;
Araştırma dallarıyla ilgili geniş dallar çerçevesinde ve
yeni ya da belli olmayan durumlarda meseleleri çözme,
bilme, anlama yeteneğine sahip olma kullanmaktadır;
Eğitimi entegre etmek, büyük meseleleri çözebilmek, tam
olmayan ya da sınırlı bilgi temelinde eğitimleri kullandığı
için etik ve sosyal sorumluluğu hesaba katarak görüşünü
aktarabilmektedir;
Kendi bilgisi ile cevaplarını açık ve net bir şekilde anlata
bilmekte, onları uzman ve uzman olmayan şahıslara
yüklemektedir;
Eğitimi bağımsız devam edecektir.

Yetkililiği:
Gelecekteki ekonomi alanında uzmanlaşan iş verenler
yetkililiğine uygun olması gerekir.
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