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Mühendisliği 



İÇİNDEKİLER
• Pasaport

• Okutulacak dersler

• Uygulama

• Stajı nerede yapıyoruz?

• Genç kimya mühendisi bilim 
insanları

• Kimya mühendisi olmak 
istiyorsanız sizin en önemli 
hedefiniz

• Öğretim üyeleri.

• Mezunlarımız



Mühendisliğin pasaportu
6М060600 – Kimya mühendisliği
- Eğitim süresi 2 sene
- Eğitim türü : gündüz
- Öğretim seviyeleri: Lisansüstü eğitimden 
sonra
Mezunların mesleki faaliyet nesneleri: 
Okullar(mesleki), liseler ve kolejler;
Eğitim ve teknolojik hizmetler;
Üniversiteler;
Kimya sanayi işletmeleri ve araştırma 
faaliyetleri



Kimya 
öğretmeni(masteralı)

Danışman araştırmacı

Laboratuar laborantı

Bilimsel araştırma 
merkezlerinde 

laborant

Uzman mühendis

Kimya mühendisi

MESLEKİ HİZMET ÇEŞİTLERİ



KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA

Ahmet Yesevi adında Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi – Kazakistan’da Kimya
mühendislerin hazırlayan önemli üniversitelerden biridir.

2000 yılından itibaren bu bölümden eğitimli ve nitelikli kimya mühendisleri mezun olmaya
başlamıştır. Kimya mühendisliği mastera mezunlerinin çalışma alanları: kimya, metalürji,
petrokimya ve ilaç sanayı, bilim ve ekoloji. Bu bölümden mezun olanlar öğrencilere yukarıda
bahsedilen dersleri okutma hakkına sahiptir. Onun temelinde kişinin genel kültürünün
gelişmesine, eğitimin farklı yöntemlerin kullanarak mesleki eğitim programları yürütmeye
imkan sağlayacaktır. Bu programlar, Eğitim standardına ve Genel Devlet Eğitim Kurallarına
göre yürütülür.



ÜNİVERSİTEYİ KAZANMA

Yüksek lisans kabul şartı Kazakistan Cumhuriyetinin 
yönetmeliğine uygun belirlenerek, yüksek lisans grubunu 
oluşturmak, bilimsel ve pedagojik personellerı hazırlamak için 
Devlet eğitim yönetmenliğine uygun şekilde gerçekleşecektir

Öğrenciler  yüksek lisans eğitimi hakkına sahip olmaları için 
iki sınav sonunda en az 150 puan toplaması gerekir.

1. sınav – İnglizce (en az 50 puan)

2.sınav – Uzmanlık alanı (en az 50 puan)

Yüksek lisans eğitim grubunu destekleme, mesleki rehberlik, 
üniversite akademik olasılığı hakkında kamuoyunu bilgilendirme.
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KİMYA ALANINDA MASTERA ÖĞRENCİLERİNE 
VERİLECEK DERSLER

• Bilim Tarihi ve Felsefesi
• Yabancı dilde (mesleki)
• Psikoloji
• Pedagoji

ZORUNLU  
MODÜL

• Fiziksel kimya teorisi ve 
konuları

• -Bilimsel araştırmanın 
organizasyonu ve  planlanması

TEMEL 
MESLEKİ 

MODÜLLER



ÖZEL EĞİTİM 
TRAEKTORİYA MODÜLLERİ

JBT1 Fundamental  kimya temelleri

Modül- inorganik maddelerin 
Teknolojisi

İnorganik kimyanın seçilmiş bölümleri

Analitik kimyanının seçilmiş bölümleri

Modül - Organik Kimya ve 
Elektrokimya

Organik kimyanın çağdaş sorunları

Elektrokimyasal işlemlerin 
termodinamiğı ve kinetiği

JBT2 kimyasal sentez teknikleri

Modül - nanoteknoloji ve kataliz 
yasaları

Nanoyapılı sistemlerinin kimyası

Modern katalizin teorik yönleri

Modül- nadir metaller hammaddeleri 
ve polimer kimyası 

Nadir metal hammadde analizinin  
modern yöntemleri

Polimer kompozit kimyasının  sorunları 
.



Mesleki seçmeli modül

•İnorganik reaksiyonların mekanizmaları
•Kimya eğitiminde yenilikçi yöntemler
•Petrokimya, modern sorunlar
•Çevre kimyasının, modern sorunları
•Nanomalzemeler teknolojisi ve Sentezi
•Modern deneysel termodinamiğin temelleri
•Yüksek moleküllü bileşiklerin çağdaş 
sorunlar
•Modern katalitik organik sentezler 
•Özel analiz yöntemleri
•Elementların genel özellikleri
•Organik kimyanın çok adımlı  sentez 
planlaması
•Biyokimyanın özel konuları



Mesleki Staj

Stajlar KC BJĞM tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süreye göre yürütülür:

• Ekoloji ve kimya bölümü bilimsel araştırma laboratuarında 
yürütülecek «Araştırma stajı» - 6 hafta

1.sınıfta

• Ekoloji ve kimya bölümünde yürütülecek Экология  «Pedagojik 
staj» - 3 hafta;

• Ekoloji ve kimya bölümü bilimsel araştırma laboratuarında, 
Cümhüriyet Bilimsel Araştırma Enstitüsüde yürütülecek
«Araştırma stajı» - 6 hafta;

2.sınıfta



Yüksek lisans öğrencileri hangi 
kurumlarda staj yapabilir?

D.Sokolskiy adında "Organik Kataliz ve Elektrokimya Enstitüsü" 

Kıbrıs Üniversitesi

Satpayev adında Kazak  Teknik Üniversitesi

Al-Farabi adında Kazak Milli Üniversitesi

Gazi Üniversitesi, Türkiye

Muğla Üniversaitesi, Türkiye

Valencıa Üniversitesi, İspanya



LABORATUVAR DERSLERİN NEREDE YAPIYORUZ? 





Genç kimya mühendisleri



EĞER KİMYAGER OLMAK İSTİYORSANIZ, SİZİN 
ONEMLİ AMACINIZ:

Kimyanın mevcut 
durumu,  onun diğer 

eğitim alanları ile 
bağlantısı, kimya 

öğretiminin metodolojik 
temelı ve onun 

gelecekteki gelişimi 
hakkında bilgiye sahip  

olması, gelecekteki 
mesleğinin anlamını ve 

önemini anlamak 
gerekir.

Genel bilimsel yöntemleri  
yürütebilme, bilimsel  
bilgileri eleştirme ve 

kullanabilmesi. gerkir. 
Ayrıca  deneysel 

araştırmanın olumlu 
sonuçlarını  rapor etme, 

bilimsel makale  şeklinde 
paylaşa bilmesi gerekir.

Mesleki görevleri 
başarıyla yapma, küresel 

ekonomide olaylar ve 
süreçlere açık olmalı 



ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof.Dr. Nurdillayeva 
Rauşan Nurdillakızı

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Kabdrahimova 
Amina Karimovna

Prof.Dr. Turtabayev 
Sarsenbek Koyşıbayulı

A. Yesevi 
Üniversitesi Prof.Dr. 
Svetlana Absadıkkızı 
Jumadıllayeva



A.Yesevi Üniversitesi 
Prof.Dr. Sarbayeva 
Gulnar Tursınbaykızı

A.Yesevi Üniversitesi 
Prof.Dr. Jılısbayeva 
Gulhan Nurdillakızı

Doç.Dr. Altınbekova 
Mınaş Orazbay kızı

Doç.Dr. Abjalov 
Bağdat Sadıkulı



MEZUNLERİMİZ

Hamitova 
Marhamat

Kızıljol adında orta 
okul,

Kimya Öğretmeni

Ph D.Sarbayeva 
Makpal 

Yesevi Üniversitesi,
Fen Bilimleri 

Fakültesi,
Ekoloji ve Kimya 

Bölümü,
Öğretim üyesi

Şerimbetova 
Gauhar (master)

Yesevi 
Üniversitesi,

Tıp Fakültesi,
Öğret,m üyesi 

Kadırbayeva Altınay
Sokolski adında 

Enstitü,
PhD., araştırma 

görevlisi

Turlıbayeva Gulnaz
M.Auezov adında 

Bilimsel Araştırma 
Enstitüsü,

Araştırmacı


