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Мамандық паспорты
6М030100-Құқықтану 

•оқу мерзімі 2 жыл;
•оқу түрі: күндізгі

•білім беру деңгейі: Жоғары білімнен
кейінгі білім

Кәсіби қызметінің саласы:
6М030100 – Құқықтану

мамандығы бойынша Құқық 
ғылымдарының магистрі

өзінің кәсіби қызметін  білім беру 
салаларында жүзеге асыра алады.



Оқытылатын пәндер
• МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

• Ғылымның тарихы мен философиясы

• Шетел тілі (кәсіби)

• Психология

• Педагогика

• КӘСІБИ МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

• Құқықтық талдаудың методологиясы 

• Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану теориясы

• КӘСІБИ ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ

• Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамаларын тәжірибеде қолданудың өзекті мәселелері 

• Мемлекет және құқық философиясы

• Құқық теориясының проблемалары

• ҚР-да еңбек заңдарының жетілдіру мәселелері

• Кәсіпкерлік құқығының теориялық мәселелері

• Инвестиция құқығының теориялық негіздері

• Жаһандану жағдайындағы көші-қон қатынастарды құқықтық реттеудің теориялық мәселелері

• ҚР-ғы конституционализм жүйесінің қалыптасуы мен дамуының теориялық мәселелері

• Экономикалық қылмыстар мәселелерінің (салалануы) квалификациясы

• Адвокатура практикасы мен теориясы

• Халықаралық құқықтың жаңа жағдайдағы даму ерекшеліктері

• Кәсіпкерлік, банктік, сақтандыру құқықтарының мәселелері

• Арнайы және ғылыми тапсырмалардың қолданылуының теориялық және практикалық аспектілері

• Мұрагерлік, отбасылық және тұрғын-үй құқықтарының өзекті мәселелері

• Жасөспірімдердің ісі бойынша прокурорлық қадағалау мәселелері



• ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

• ЖБТ 1 «Жеке құқықтық мәселелер»

• Модуль – Қоғамдық құқықты реттеу

• Қазақстан және шетелдің  конституциялық заңнамалары 

• Отбасы құқығының теориялық мәселелері

• Модуль- Заманауи іс жүргізу

• Халықаралық іс жүргізу құқығы 

• Құқықшығармашылық механизімінің негіздері

• ЖБТ2 Жалпы құқықтық мәселелер

• Модуль- Құқықтық қатынастар

• Халықаралық валюта құқығының теориялық мәселелері 

• Жер заттық құқық теориясы

• Модуль- Азаматтық құқықты реттеу

• Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың өзекті мәселелері

• Интеллектуалдық меншік құқығы



Кәсіби тәжірибелер

1-курста Құқықтану кафедрасында 
өтетін «Зерттеулік тәжірибесі І» –
6апта;
2-курстарда Құқықтану кафедрасында 
өтетін «Педагогикалық» – 3апта;
2-курста Құқықтану кафедрасында 
өтетін «Зерттеулік тәжірибесі І» –
6апта;



Магистранттар қандайМагистранттар қандай
мекемелерде тәжірибеден өте

алады?

Университет 
базасы



Оқытушы профессорларОқытушы-профессорлар
құрамы

Бүгінде кафедрада 4 ғылым докторы, 6 ғылым кандидаты, 6 аға оқытушы қызмет 
атқарады.Олар: 
1.Битемиров Қайрат Тұрлыбайұлы
2.Батырбаев Нұрлан Мұхтарұлы
3.Ерназаров Ғалымжан Бақытжанұлы
4.Нақыпов Балғабай Исақұлұлы
5.Есимкулов Садық Танирбергенович
6.Мергенбаев Ержан Пернеханұлы
7.Иманбекова Маншук Мажитқызы
8.Мұстафа Жамбаз
9.Фетих Кылыч
10.Үммігүлсім Кылыч
11.Молдалиев Мақсат Сүйіндікұлы
12.Бахаудинов Әмірхан Бабаханұлы
13.Тұрлыбеков Қайратбек Аманжолұлы
14.Хасанова Клара Рахимовна
15.Көшербаева Гүлшат Нұрлыбекқызы
16.Алимбаева Ақтолқын Алмасханқызы




