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Не үшін туризм мамандығы???



Не үшін туризм мамандығы?
Қ.А.Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік 
университеті – Қазақстандағы 
туризм мамандарын 
дайындайтын бірден-бір жетекші 
оқу орны болып табылады. 
Туризм саласы басқару 
жұмыстарын жүргізуде  
практикалық  дағдыға  ие,  іс  
жүргізетін  мекемелердің  
жұмыстарының  негізгі  
бағыттарын білетін, ең бастысы 
туризм саласындағы 
жұмыстарға аса қажетті жоғары 
дәрежедегі  мамандық.
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ІС ТӘЖІРИБЕ

I Курста «Оқу тәжірибесі» - 3 апта

IІ Курста «Өндірістік тәжірибе» - 2,5 апта

IІІ Курста «Өндірістік тәжірибе» - 2,5 апта

IҮ Курста «Өндірістік тәжірибе» - 10 апта

IҮ Курста «Диплом алды тәжірибе» - 5 апта



БІЗ ОҚУ, ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕНІ ҚАЙДА 
ӨТЕМІЗ?

Туризм индустриясы мен 
қонақжайлылық 
мемекемелері;
Республикалық, аймақтық, 
жергілікті туризм 
индустриясындағы 
ұйымдастыру және басқару 
органдары;
Мейрамхана бизнесі;
Қонақ үй бизнесі;
Тур агенттіктер;
Тур операторлық 
компаниялар;
Экскурсиялық бюролар;
Денсаулық және демалыс 
орталықтары, курорттық іс, 
санаториялар мен 
турбазалар.



 5B090200-Туризм 
мамандығының студенттері 
(курстық және дипломдық 
жұмыстар, ғылыми 
конференцияларға қатысу) 
«Экономиканың басым 
саласы ретінде туризмді 
дамыту үшін туризм 
индустриясындағы туристік 
бизнестің өзара іс-қимылын 
қамтамасыз етуде 
тәжірибелік негізін әзірлеу» 
ҒЗЖ кафедралық 
тақырыптарын 
орындаушылар болып 
табылады.

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

ҒЫЛЫМИ-
ЗЕРТТЕУ 

ЖҰМЫСТАРЫ



БІЗДЕ ҚАНДАЙ КЛУБТАР МЕН 
ҮЙІРМЕЛЕР БАР?



БҰЛ МАМАНДЫҚТАҒЫ СІЗДІҢ 
ЕҢ БАСТЫ МАҚСАТЫҢЫЗ?

 экономиканың индустриалды-
инновациялық даму қажеттіліктерін, 
еңбек нарығындағы ішкі және сыртқы 
талаптарды қанағаттандыруда туризм 
саласы бойынша бәсекеге қабілетті 
кадрларды дайындау;

 экономиканың  дамуына қарқынды 
үлес қосатын туризм саласында: 
бизнес пен кәсіпкерлікті, еңбек 
нарығын,маркетинг, бренд және 
жарнаманы, инвестициялық 
жобаларды жоғары деңгейде 
меңгерген, жетілдірілген кәсіби 
мамандарды дайындауды қамтамасыз 
ету;

 қазіргі туризм саласының маңызы, 
мақсаты және құрылымымен қатар, 
туризм саласындағы мамандардың рөлі 
мен міндеттерін оқыту;

 жаңа ақпараттық технологияларды 
қолдана отырып, туризм саласындағы 
туристік қызмет пен туристік 
өнімдерді қалыптастыру мен 
таратудың әдіс-тәсілдерін үйрету.



Оқытушы-профессорлар құрамы

Абишов Н.О.
PhD., аға оқытушы

Баташ Ибраһим
доцент 

Абубакирова А.Т.
PhD., аға оқытушы

Батырова Н.Т
э.ғ.к.,доцент

Асан Д.С.
э.ғ.к.,доцент

Исаева А.М.
магистр-
оқытушы

Түркмен Фатих
PhD., аға оқытушы



Құрметті талапкер!

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

• Сіздің тәжірибелі, шебер маман 
атануыңызға дұрыс таңдалған 
мамандық арқылы қол жеткізе 
аласыз.Өйткені бүгінгі маман 
бірқатар мәселелерді өз   бетінше 
шеше білуі қажет. Жоғары 
дәрежелі білікті маман болу сіздің 
қолыңызда. Сондықтан болашақ  
мамандығыңызға адаспайтындай 
дұрыс қадам жасаңыз.


