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• Мамандық паспорты
• 6М050200-Саясаттану
• •оқу мерзімі 2 жыл;
• •оқу түрі: күндізгі;
• •білім беру деңгейі: жоғары оқу орнынан кейінгі білім;
• Кәсіби қызметінің саласы:
• 6М050200 – Саясаттану
• мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдарының магистрі
• өзінің кәсіби қызметін білім беру салаларында жүзеге асыра
• алады.



• Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары: 6М050200 – Саясаттану
бойынша әлеуметтік ғылымдары магистрінің кәсіби қызмет нысандары
төмендегідей болып табылады:

 Ғылыми зерттеу институттары; 

 аналитикалық орталықтар; 

 қорлар; 

 жоғарғы оқу орындары;

 орта және кәсіби орта оқу орындары;

• Кәсіби қызмет түрлері: 6М050200 – Саясаттану мамандығы бойынша
әлеуметтік ғылымдарының магистрі келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай 
алады:

 зерттеу жобаларының теориялық-әдістемелік және тәсілдік рәсімдеу 
тұжырымдарын жасақтау мен ішкі сыртқы үрдістерді талдау жөніндегі 
экспертті-кеңес беру қызметін атқара алады;

 зерттеу жобаларының теориялық-әдістемелік және тәсілдік рәсімдеу 
тұжырымдарын жасақтау, деректер мен саяси өмірдегі құбылыстарды ғылыми 
талдау мен жалпылау жөніндегі ғылыми-зерттеу қызметін;

 білім беру(педагогикалық) ЖОО, колледж, гимназия, лицей мектептеріндегі 
қызметін қамтиды;



Оқытылатын Пәндер Оқытылатын Пәндер 

Мемлекеттік билік және үкіметтің 
ішкі өзара қарым-қатынасы
Басқару жүйесін саяси талдау
Қоғамдық саясат және азаматтық 
білім беру
Саяси коммуникация тарихы
Қазіргі замаңғы саяси мәселелер 
мен зерттеу бағыттары
Саяси ғылымның зерттеу әдістемесі
Халықаралық қатынастар: теориясы 
және әдістемесі мен қолданбалы 
талдау 
Саяси талдау және болжамдау
Саяси философия
Саясаттағы топ мүдделері
Қазіргі саяси ғылымның негізгі 
мәселелері
Гендерлік саясаттану

Билік қоғам медиа
Қақтығыстану
Электоралддық саясаттану
Саяси жүйе теориялары
Қазіргі заманғы саяси теориялар
Мемлекеттік саясат
Әлемдік саяси процестер теориясы 
мен халықаралық қатынастар
Салыстырмалы саясаттанудың даму 
мәселелері
Саяси жаһандану 
Қоғамдық саяси ғылым мен білімді 
дамытудың инновациялық негіздері
Саяси модернизация
Қазақстандағы саяси процестер
Қазіргі заманғы халықаралық 
қатынастар және ғаламдық даму



Кәсіби тәжірибелерКәсіби тәжірибелер

• «Педагогикалық тәжірибесі» - 3 апта 

• «Зерттеушілік тәжірибесі» - 12 апта 

• «Өндірістік тәжірибесі» - 2,5 апта 



Магистранттар қандай мекемелерде
тәжірибеден өте алады?

Магистранттар қандай мекемелерде
тәжірибеден өте алады?

• Қожа Ахмет Ясауи атындығы Халықаралық
қазақ-түрік университеті

• Ғылыми зерттеу институттарында 
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