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Kamu yönetimi uzmanlıgı

Bizim görevimiz halka hizmet etmektir

İÇİNDEKİLER

• Uzmanlık pasaportu

* Neden devlet ve yerel hükümet

yönetim uzmanlıgı?

* öğretilen dersler

* Deneyim                                              

* Bız deneyım derslerı nerde 

geçiyoruz?

* Bızde hangı kulüpler var ?

* Öğrenci Olimpiyatı

* Bilimsel araştırmalar

* Bu uzmanlık alanında sizin en asıl

hedefiniz ne?                                 

* Öğretim üyesi

* Değerli adaylar!



6М051000- Kamu yönetimi uzmanlıgı

Eğitim dönemi - 2 yıl;

Eğitim türleri - gün;

Eğitim seviyesi - 6М051000 - Kamu yönetimi yüksek 

lisans Eğitimi

Uzmanlık pasaportu

«Kamu yönetimi » uzmanlıgının mezunları farklı devlet 

bölümlerde: 

bakanlıklar, kurumlar, komiteler, kurumlar ve İdari

kurumlarda çalışıyorlar



H.A. Yesevi Uluslararası Kazak-Türk 

Üniversitesi ülkemizdin devlet ve yerel 

hükümet yönetim uzmanlıgın hazırlayan 

lıder eğitim kurumlarının biridir.

* Kamu yönetimi Mühendisliği Programı, 

öğrencilerini geleceği uluslararası düzeyde 

şekillendirecek bilgiye erişimlerini 

sağlayan, işletme mühendisliğine ait bilgi, 

teknik ve yaklaşımlarıyla donatıp onları 

yaratıcı, araştırmacı, sorgulayıcı, sosyal 

sorumluluk anlayışına sahip, meslek 

etiğine önem veren lider mühendisler 

olarak yetiştirmeyi amaçlar. 

Neden Kamu yönetimi uzmanlıgı?



Öğretim Programı

Yüksek lisans öğrencılerıne tercıh etme seçiminde geniş 

spektor modülleri açtı ve kendileri istediği profesyonel 

eğitim var.

Devlet zorunlu modül

Devlet hizmet ve 

personel 

yönetimi 

modülü

Örgüt kültürü ve liderlik

modül

Profesyonel zorunlu modül

Ekonomide Yenilikçi eğilim

modül

Bölgesel 

gelişme ve 

yerel kontrol 

modülü

Profesyonel seçmeli 

modül

•Kamu yönetimi uzmanlıgı

Bu uzmanlıktın zorunlu derslerin tecrübeli öğretim bölüm tarafından yürütülecek.



Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanan standartlarda 

belirtilen süre için eğitim ve üretim uygulamaları, düzenlenecek:

• I Kurs «Araştırma deneyimi» - 6 hafta

*   II Kurs «Öğretim deneyimi» - 3 hafta

*   II Kurs «Araştırma deneyimi» - 6 hafta

Deneyim



•Bız deneyım derslerı nerde geçiyoruz?

Pratik oturumları Türkistan şehrinin "Belediye Başkanı"

devlet kurumunda, iç politika bölümü, iş ve turizm bölümü,

tarım ve arazi ilişkiler bölümü ve devlet kurulumlarında

yapılacak.



Bilimsel araştırmalar

6M051000 Kamu yönetimi

yüksek lısans öğrencileri

(lisans tezi, bilimsel

konferanslara katılım)

«Hükümet ve iş pratik

arasındaki etkileşimi

sağlamak için ekonominin

öncelikli sektörlerinin

gelişimi için hazırlanacak ".

Bilimsel bölüm faiz oranı -

90.5%.



Bızde hangı kulüpler var ?

«İnsan Kaynakları Yönetimi» 

kulübü

«Yönetici» kulübü



Bu uzmanlık alanında sizin en asıl hedefiniz ne?

Ekonomik planlama stratejisi ve

ekonomi politikası, uluslararası ve

bölgesel kurum ve ekonominin

ihtiyaçlarını karşılamak örgütleri, hem de

etkili bir organizasyon, yönetsel

eylemleri yönetmek için bilgisi yolunu

açmaktır.

Bu mesleğe gitmeden önce, kendiniz

iyi düşünmeniz lazım. Çünkü Meslek

seçimi insanın hayatında vereceği en

önemli kararlardan biri. Meslek

tercihinin kişilerin hayatlarına yön veren

önemli bir karar olduğu asla

unutulmamalıdır.
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Değerli adaylar!

Sizlerin de tanık olduğu gibi dünya

hızla değişmekte; şartlar, gerek ülkeler

gerekse bireyler için her geçen gün biraz

daha farklılaşmakta, bilgiler hızla

eskiyip yerini bir yenisine

bırakmaktadır. Bugünün küresel

dünyasında başarılı olmanız, dünyanın

her ülkesinde kendinizi ispatlamanız

üniversitede edineceğiniz bilgi ve

birikimin yanında, bireysel olarak

göstereceğiniz gayretlere de bağlıdır. 

Bunun için de alacağınız eğitimin kalitesi

önemlidir.


