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МЕНЕДЖМЕНТ МАМАНДЫҒЫ

Сенің болашақта Сенің болашақта 
көшбасшы болу 

мүмкіндігің!



�Мамандық паспорты
�Менеджмент мамандығын таңдаудың 3 cебебі
�Оқытылатын пəндер
�Іс тəжірибе
�Біз іс-тəжірибе сабақтарын қайда өтеміз?
�Бізде қандай клубтар мен үйірмелер бар?
�Ғылыми зерттеу жұмыстары
�Бұл мамандықтағы сіздің ең басты мақсатыңыз?

МАЗМҰНЫ

�Бұл мамандықтағы сіздің ең басты мақсатыңыз?
�Оқытушы-профессорлар құрамы
�Құрметті талапкер!



Мамандық паспорты
5B050700-Менеджмент
оқу мерзімі 4 жыл;
оқу түрі - күндізгі;
білім беру деңгейі - жоғары; 

Кəсіби қызмет түрлері:
- бизнес жəне кəсiпкерлiк;
- экономика секторлары;
- қаржылай-банктiк жүйе;
- іскерлік-əкімшіліктік.



Менеджмент мамандығын таңдаудың 3 себебі:

Жоғары табысты 

Көшбасшы болу 
мүмкіндігі1

2

Жеке бизнес иесі 
болу мүмкіндігі

Жоғары табысты 
болу

2

3



5В050700 -

Студенттерге таңдау бойынша модульдердің кең 

спекторына жол ашылған жəне өздерінің қалаған 

жұмысына байланысты кəсіби даярлыққа 

толығымен мүмкіндік жасалынған.

Менеджмент жəне
маркетинг модулі

Бизнесті басқару
модулі

Мемлекеттік міндетті модуль

Экономикаға кіріспе 
модулі

Коммуникативтік модуль

БАЗАЛЫҚ КƏСІПТЕНДІРУ 
МОДУЛЬДЕРІ

Менеджмент мамандығыОқытылатын пəндер

Міндетті  жəне таңдау пəндері

5В050700 -
МЕНЕДЖМЕНТ

Ұйым персоналын 
басқару  модулі

ЖОО ЭЛЕКТИВ
МОДУЛІ

Менеджмент
ғылымының дамуы 
модулі

ЖБТ1 Стратегиялық басқару

ЖБТ2 «Адам ресурстарын басқару»

ЖЕКЕ БІЛІМ 
ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ 

МОДУЛЬДЕРІ

Аталған мамандықтардың міндетті курстарын кафедраның тəжiрибелi, бiлiктiлiгi 
жоғары профессор-оқытушылары жүргiзедi.



Оқу, өндірістік тəжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім 
бойынша өткізіледі:

� I Курста «Оқу тəжірибесі» - 3 апта

� II Курста «Өндірістік тəжірибе» - 2,5 апта

� III Курста «Өндірістік тəжірибе» - 2,5 апта

� IV Курста «Өндірістік тəжірибе» - 10 апта

ІС ТƏЖІРИБЕ

� IV Курста «Диплом алды тəжірибе» -5 апта



БІЗ ІС-ТƏЖІРИБЕ САБАҚТАРЫН ҚАЙДА ӨТЕМІЗ?

Іс-тəжірибе сабақтары ірі қалалар мен облыс орталықтарында,

келісім шарт негізінде кəсіпорындар мен мекемелерінде, компаниялар

мен холдингтерде, корпорацияларда, сонымен қатар, түрлі деңгейдегі

мемлекеттік басқару мекемелерінде өтеміз:

«Туркуаз инвест» ЖШС
«Индустриалық Синдикат» ЖШС
«Center Colors» ЖШС«Center Colors» ЖШС
«Саулет Бетон» ЖШС
«KazFoodProducts» ЖШС
«Pupil» ЖШС
«КазТермоПласт» ЖШС
«CAT Сентрал Азия Трейдинг» ЖШС



ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

5B050700-Менеджмент мамандығының студенттері (курстық жəне дипломдық

жұмыстар, ғылыми конференцияларға қатысу) «Экономиканың нақты секторларын

дамыту үшін бизнестің өзара іс-қимылын қамтамасыз етуде тəжірибелік негізін

əзірлеу» ҒЗЖ кафедралық тақырыптарын орындаушылар болып табылады.

Кафедраның ғылыми əлеуітінің пайыздық көрсеткіші – 90,5% құрайды.



БІЗДЕ ҚАНДАЙ КЛУБТАР МЕН ҮЙІРМЕЛЕР БАР?

«Адам ресурстарын басқару» 
үйірмесі

«Менеджер» үйірмесі



БҰЛ МАМАНДЫҚТАҒЫ СІЗДІҢ ЕҢ БАСТЫ МАҚСАТЫҢЫЗ?

Компания стратегиясы мен
бизнесті жоспарлай білетін,
халықаралық, аймақтық
компаниялар мен мекемелердің
сұранысын қанағаттандыратын,
сонымен бірге басқарудың тиімді
жолдарын іздестіруде
ұйымдастырушылық,ұйымдастырушылық,
басқарушылық іс-əрекеттерге жол
ашу болып табылады.

Сонымен, бұл мамандыққа бармас
бұрын өзіңіз жақсылап ой елегіңізден
өткізіңіз. Өйткені мамандық таңдау -
маңызды іс. Дұрыс бағыт таңдау
болашағыңды құру ғана емес, өмір
бойы айналысатын жұмысың,
араласатын ортаңды таңдау деген
сөз.



ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОРЛАР ҚҰРАМЫ

Абишов Н.О.

PhD., аға оқытушы

Байбосынова Г.Ж. 

э.ғ.к., доцент

Ерманкулова Р.И.

э.ғ.к., доцент

Дандаева Б.М.

э.ғ.к., доцент

Альмухамбетова Б.Ж. 

э.ғ.к., доцент м.а.

Мұқанов С. М.

аға оқытушыPhD., аға оқытушы э.ғ.к., доцент э.ғ.к., доцент э.ғ.к., доцент э.ғ.к., доцент м.а.

Алимбаева А.А. 

магистр оқытушы 

Анетова Б.Ə.

магистр оқытушы 

Момбекова Г.Р.

PhD

Изатуллаева Б.

э.ғ.к.,доцент м.а.              

Келесбаев Д. 

PhD., аға оқытушы
Кенешбаев Б. 

PhD., аға оқытушы



Құрметті талапкер!

Мамандығы
Менеджмент

Мамандық шифры
5B050700

Факультеті
Əлеуметтік 

ғылымдар

Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Өз ісіңіздің тəжірибелі, шебер маманы атануыңызға дұрыс таңдалған 
мамандық арқылы қол жеткізе аласыз. Өйткені бүгінгі маман бірқатар 
мəселелерді өз   бетінше шеше білуі қажет. Жоғары дəрежелі білікті маман 
болу сіздің қолыңызда. Сондықтан болашақ  мамандығыңызға 
адаспайтындай дұрыс қадам жасаңыз.

Өз ісіңіздің тəжірибелі, шебер маманы атануыңызға дұрыс таңдалған 
мамандық арқылы қол жеткізе аласыз. Өйткені бүгінгі маман бірқатар 
мəселелерді өз   бетінше шеше білуі қажет. Жоғары дəрежелі білікті маман 
болу сіздің қолыңызда. Сондықтан болашақ  мамандығыңызға 
адаспайтындай дұрыс қадам жасаңыз.

Оқу түрлері
Күндізгі

Таңдау пəні
География

Профильдік пəні
Математика


