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Мазмұны
• Мамандықтың мақсаты мен міндеттері
• Оқытылатын пәндер
• Сабақ барысында
• Кәсіби тәжірибелер
• Студенттер қандай мекемелерде 
тәжірибеден өте алады?
• Бізде қандай клубтар бар?
•  Оқытушы-профессорлар құрамы
• Студенттердің жетістңктері
• Біздің түлектер



МАМАНДЫҚТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Мақсаты: бакалаврлар өлшемдеріне
сай келетін кәсіптік жоғары білім беру ,
жоғары білікті мамандарды даярлау
болып табылады, мемлекеттік басқару
органдарының және ғылыми, жоғары
кәсіби оқу орындарының өңірдің ішкі
және сыртқы нарықтарда бағдарланған
жұмыс орындарында табысты
бәсекелесуге қабілетті еңбек кадрларын
даярлау.



 Міндеттер:

- "Халықаралық қатынастар" мамандығы бакалаврларды тереңдетіле даярлау -

кәсіби қызметтің жеке теориялық - практикалық білім беру бағытында;

- әлемнің ғылыми қауымдастығында ең алдыңғы қатарлы білімді қабылдау;

- іргелі игеру негізінде оларға кепілдік беретін кәсіби білімдерін, пәнаралық білім 

қабілеттерін қарастырады.

5В020200 "Халықаралық қатынастар" кәсіби деңгейі жоғары мәдениетті, соның 

ішінде және мәдениет азаматтық ұстанымын тұжырымдау және қазіргі заманғы 

ғылыми және іс жүзіндегі проблемалар бар кәсіптік қарым-қатынас сәтті шешуге 

қабілетті кәсіптік қызметті жүзеге асыру;

Кейінгі сатысы – білімді жалғастыру үшін жағдай жасауға кәсіптік білім беру 

жүйесі.

- «Халықаралық қатынастар" мамандығы бар 5В020200 бакалаврларды әзірлеу, 

қажеттіліктер мен дағдыларын меңгеру өзін-өзі жетілдіру және олардың барлық 

ішінде дербес шығармашылық қабілетінің жаңа білімі өздігінен дамуға белсенді 

тіршілік ететін.



Оқытылатын Пәндер 

•Халықаралық қатынастарға 
кіріспе
•Шет мемлекеттердің жаңа және 
қазіргі заман тарихы
•Дипломатиялық және өкілдік 
қызмет
•Энергетикалық саясат
•Жаңа замандағы халықаралық
қатынастар тарихы
•Сыртқы саясат анализі
•Жаңарған замандағы 
халықаралық қатынастар тарихы
•Қазіргі заманғы халықаралық
қатынастар жүйесі                      
Мемлекет және құқық теориясы

•Дипломатиялық шет тілі І
•Халықаралық қатынастар 
теориясы
•Түркияның сыртқы саясаты
•Дипломатиялық шет тілі ІІ
•Шығыс тілі (Араб н/е қытай 
тілі)
•ҚР сыртқы саясаты
•Әлемдік интеграция үрдістері
•Көпжақты дипломатия
•Саяси көзқарастар тарихы
•Халықаралық ұйымдар
•Дипломатиялық құжаттама
•Халықаралық қатынастардың
қазіргі кездегі мәселелері
•Дамушы елдердің сыртқ саясаты



даСабақ Барысында



Кәсіби тәжірибелер

4-курста өтетін « Өндірістік тәжірибесі» - 5 апта

4-курста өтетін « Өндірістік тәжірибесі» - 10 апта

2,3- курстарда өтетін « Өндірістік тәжірибесі» - 2,5 апта 

1-курста өтетін  «Оқу тәжірибесі» - 2,5 апта 

1-курста өтетін  «Оқу тәжірибесі» - 3 апта 



Студенттер қандай мекемелерде
тәжірибеден өте алады?

•Казақстан және Түркия істер Адамдар Қоғамы (КАТИАД)
•Евразия зерттеу институты 
•АҚ «БанкПозитив Казахстан» 
•KZI Bank 



БІЗДЕ ҚАНДАЙ КЛУБТАР БАР?
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ
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