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 "Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
у н и в е р с и т е т і н і ң  Т ү р к і  т і л д е с  
халықтарымыздың білім беру саласында, 
өзара мəдени-рухани тұрғыдан жақындаса 
түсуінде маңызы орасан зор".
                                                     

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев

 "Университетті Қожа Ахмет Ясауидің 
есімімен атау қаншалықты абыройлы 
мəртебе əкелсе, осы міндетті атқару да 
соншалықты жанқиярлықты талап ететіні 
анық. Өз басым, университетіміздің алдағы 
жылдары барша түркі əлеміне тың серпіліс 
беретініне, өз атына жəне миссиясына 
лайықты жұмыстар атқаратынына кəміл 
сенімдімін".

Түркия Республикасының Президенті 
Реджеп Тайып Ердоған
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Медеев Бағдат, Жоғары санатты дəрігер-радиолог, 2000 жылғы түлек:  

«Университет студенттерінің білім, медицина жəне спорт бағытындағы жарқын 

жетістіктері  жоғары деңгейде өз бағасын алып, мəртебелі статусын асқақтатып 

тұрғаны,  ең алдымен, еліміздің дамуына сүбелі үлесін берері анық. Еліміздегі 

медицина саласының дамуына, қарқын алып елеулі жетістіктерге жете білуге 

үйреткен медицина саласының оқытушы-профессорлар құрамы өз кəсіби 

құзыреттілігін көрсетіп, білім беруде».

Нұралина Лəззат, Жоғары санатты дəрігер-дерматовенеролог, 2000 жылғы 

түлек:

«Ақпараттар айдынында заманға сай болу үшін оқу орнымнан алған білімім мені 

абыройлы биіктерге жетелейді. Үздік түлек атанып, шет елде тəжірибе алмасып, 

еліме өз үлесімді қосып, халыққа адал қызмет көрсету – оқу орнымның маған берген 

мол мүмкіншілігі деп білемін. Əрбір болашақ мамандарға осындай мүмкіндік берген 

оқу орныма алғысым шексіз».

Жақыпов Еркін, «Kazmedia holding» ЖШС Бас директоры. «National 
Geographic» журналының бас редакторы, 2005 жылғы түлек:
«Тұлғаның өмірінде жоғары оқу орнының алатын орны ерекше. Өйткені, кез-келген 
адамда студент атанған сəттен бастап саналы азамат болуға деген талпыныс та 
күшейеді. Ал, қазіргі заман ондай талпыныстың талабын біліммен ғана емес, 
біліктілікпен де есептей бастағаны шындық. Сондықтан да білім, біліктілік пен 
бəсекелестік биігіне шыққан шыңымыздың əрқайсысы үшін Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіне алғыс айтуға тиіспіз. Тарихи 
тағылымы мол білім ордасының 28 жылдық белесі құтты болсын!».
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УНИВЕРСИТЕТ ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ПІКІРЛЕРІ

Шойбеков Бекарыс, Айтыскер ақын, «Дарын» жастар сыйлығының 
иегері, 1997 жылғы түлек:
«Университетіміз бүгінгі таңда студенттердің сан түрлі қажеттіліктерін қамтып, 
білім берудің барлық заманауи мүмкіндіктеріне ие болып отыр. Біз түлектер, 
жоғары білімді дамыту мүмкіндіктеріне шын көңілден қуанамыз. Оқытушы-
профессорлар құрамының студенттермен қарым-қатынасы, дəріс беру деңгейі 
өте жоғары. Ахмет Ясауи университеті – ағылшын жəне түрік тілдерінде 
əлемдік стандарттарға сай білім беретін университет. 



ƏЛЕУМЕТТІК ЖЕҢІЛДІКТЕР МЕН ҚОЛДАУЛАР
 Жыл сайын Түркия Республикасы тарапынан 500 грант бөлінеді. 

Түркия гранты бірінші кезекте Халықаралық және Республикалық 
пәндік Олимпиада жүлдегерлеріне, Халықаралық, Республикалық 
спорттық жарыс жеңімпаздарына, «Алтын белгі» иегерлеріне, тұл 
жетім және мүмкіндігі шектеулі талапкерлерге беріледі.  

 Жыл сайын мектеп бітіруші Қазақстан азаматтарына Республикалық 
“Ясауи” Олимпиадасы ұйымдастырылады. Жеңімпаздарға Түркия 
гранты беріледі. 

  Әлеуметтік жағдайы төмен және спорттық жарыстарда жеңімпаз   
атанып жүрген  студенттер университет асханасынан 2 мезгіл тегін 
тамақпен қамтамасыз етіледі.

 Университеттің студенттік асханасында студенттер үшін 3 мезгіл 
төмендетілген бағамен тамақ беріледі.  

4 25

Университетке есімі берілген Қожа Ахмет Ясауи, Аллаға деген сүйіспеншілік пен хош көрушілікті 

ту еткен, пішінді емес түп негізді алдыңғы қатарға қойған шығыстан батысқа дейінгі Түркі 

халықтарының рухани көсемдерінің бірі болып саналады. Оның жаққан білім шамшырағы бүкіл түркі 

әлеміне сәуле шашып, түркі-ислам мәдениетінің іргетасын қалыптастырды. Оның хикметтері адамзат 

баласына мәнді де мағыналы дәріс бере отырып, тіліміздің дамуы мен баюына үлкен үлес қосты. Оның 

өмір сүрген Түркістан жері тарихта «Түркі Ренессансы» деп аталған мәдениет ошағының негізі қаланған 

жер болды.    

Ахмет Ясауи университеті ашылған күннен бастап, осы күнге дейін үздіксіз түрде дами отырып, 

сондай-ақ, осы аймақтың оқу-білім деңгейінің өсуіне үлкен үлес қоса отырып, жүз мыңнан астам халқы 

бар шағын Яссы елді мекенінен қарқынды түрде дамыған Түркістан қаласының қалыптасуына себеп 

болды. Сондықтан, түркі-ислам мәдениетінің қалыптасуында маңызды рөл атқарған Түркістан жерінің 

оның атымен аталатын қала болуы да жүктелген миссия тұрғысынан да зор маңызға ие. Университетіміз 

жиырмадан астам түркі тілдес елдер мен қауымдастықтардан келген жастардың бір шаңырақ астында 

басын қосып, білім беріп жатқан әлемдегі жалғыз университет. Сонымен қатар, университетіміз 

Түркияда қашықтан оқыту саласында сапалы білім беріп жатқан алдыңғы қатарлы оқу орындарының 

бірі болып саналады.   

Қазақстан Республикасы мен Түркия Республикасының ортақтаса отырып ашқан университет 

1997 жылы 2030 Стратегиясын, ал, 2012 жылы 2050 Стратегиясын жария етіп, маңызды қадамдармен 

осы стратегиялық жоспарларды іске асыруды мақсат еткен жоғары оқу орындарының бірі болып 

табылады. Қазақстан мен Түркияның білікті оқытушы-профессорлары және әкімшілік-басқару 

саласындағы мамандарымен қамтамасыз етіп отырған Ахмет Ясауи университеті, әлемдегі алдыңғы 

қатарлы университеттердің қатарына ену жолында қарыштап дамып келеді.  

Түркі дүниесінің рухани астанасында орналасқан университетіміздің Орта Азияда және 

халықаралық деңгейде ерекше орны бар ықпалды білім ордасына айналуы үшін мамандарымыз аянбай 

еңбек етеді.  Университеттің Қожа Ахмет Ясауидің атымен аталуының үлкен мән-маңызға ие болуымен 

қатар, оның миссиясын арқалау да үлкен жауапкершілік пен жанқиярлық еңбекті талап етеді. 

Сондықтан да, университеттің қызметкерлеріне үлкен жауапкершілік жүктеледі. Осындай мақсатпен 

Ахмет Ясауидің атына сай болу үшін ғылыми жұмыстар мен білім беру үдерістерін жоғары деңгейде 

ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Бұл жұмыстар бауырлас ел болып саналатын Қазақстан мен Түркия 

арасындағы қарым-қатынастардың одан әрі жалғасуына септігін тигізеді.   

Осы тұрғыда түпкі мақсатымыз Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетін Қазақстандық бауырларымызбен бірге ұлттық және халықаралық деңгейдегі бәсекеге 

қабілетті университетке айналдыру болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін Ахмет Ясауидің білім 

жолымен маңызды қадамдар жасауды жалғастыра береміз.  

Муса ЙЫЛДЫЗ,

Өкілетті Кеңес төрағасы. Профессор, доктор.
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Жеңілдіктер
мен

 қолдаулар

РЕКТОР СӨЗІ
 1991 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

Жарлығымен ашылған Қазақстандағы тұңғыш Халықаралық жоғары оқу орны – Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетіне биыл – 28 жыл. 

 Университет Қазақстан және Түркия президенттерінің тікелей бақылауында болып, олардың ерекше 

көңіл бөлуімен түркі жастарына интернационалдық тәрбие мен сапалы білім беріп жатқан жоғары оқу орны 

ретінде жоғары бағалануда.

 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Жарғысы Қазақстан 

Республикасының және Түркия Республикасының Үкіметімен бекітілген. Дипломдар Үкіметаралық 

келісімдерге сәйкес Қазақстанда және Түркияда мемлекеттік үлгідегі диплом ретінде тепе-тең мойындалады. 

Университет еліміздегі көп салалы университеттердің алдыңғы қатарындағы жоғары оқу орны. Жыл сайын 

өтетін ұлттық рейтингісінде ондықта орын алып, өзін инновациялық университет ретінде танытады. 

 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті – мамандықтардың кең ауқымын 

ұсынады және ғылыми білім беру кешені болып табылады. Студенттердің сан түрлі қажеттіліктерін қамту 

жолындағы сапалы білім берудің барлық заманауи мүмкіндіктеріне ие. Білім беру жүйесі мен бағдарламалары 

Болон үдерісіне және Әлемнің алдыңғы қатарлы университеттерінің оқыту жүйелеріне негізделген.

 Негізгі ғылыми бағыттар – медицина, стоматология, жаратылыстану, инженерия, филология, 

гуманитарлық және әлеуметтік салаларында жүзеге асырылады. Білім беру процесінде қазіргі заманға сай 

компьютерлік, ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы ең озық оқу 

әдістері пайдаланылуда. Оқу орны зертханалық құрал-жабдықтар орналасқан заманауи мамандандырылған 

зертханаларды, оқу кабинеттерін, оқу процесін жеделдетуге және ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік 

беретін макеттерді иеленеді.

 Түркі халықтары жастарының бір шаңырақ астында білім алуларына жан-жақты жағдайлар 

жасалынған. Бұл университетте білім алу көп мүмкіндіктерге қол жеткізуге жол ашады.

Болатбек Серікбайұлы Абдрасилов,

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің ректоры. 
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АХМЕТ ЯСАУИ УНИВЕРСИТЕТІН ТАҢДАУҒА
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Жыл сайын мектеп бітіруші Қазақстан азаматтарына Түркия 
Республикасы тарапынан 500 грант бөлінеді. 

“Визитинг профессор” бағдарламасы бойынша Түркия, АҚШ, 
Ұлыбритания, Германия, Польша, Испания, Ресей елдерінің 
профессорлары дəріс беруге шақыртылады.

КазТЕП, ТүрТЕП негізінде бакалавриат, магистратура 
бағдарламалары бойынша қашықтықтан білім беру жүйесінің 
цифрлық контенттері жұмыс істейді.

Университет түлектері жұмыс берушілер арасында сұранысқа ие. 
75%-дан астамы алғашқы 6 ай ішінде жұмыспен қамтылады. 

Бүгінгі жаһандану мен бəсекелестік əлемінде қымбатты да сүйікті жастарымызды келешегімізді 
қалыптастырушы əрі ертеңгі күнімізді жалғастырушы азаматтар ретінде танимыз. Ғылым мен 
техниканың дамыған кезеңінде халықаралық стандарттарға жауап беретін бəсекеге қабілетті, сапалы 
маман дайындау басты мақсаттарымыздың бірі. Мақсатымыз – институционалдық құндылығы 
қалыптасқан, академиялық жетістігі жоғары, инфрақұрылымдық базасы халықаралық стандарттарға 
жауап беретін университетке айналу болып табылады.   
 Құрамында медицина факультеті жəне халықаралық статусы бар алғашқы жоғары оқу 
орындарының бірі саналатын Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті бас 
оқу ғимаратымен, 11 факультетімен, дайындық бөлімдерімен, Медицина факультетіне қарасты клиника-
диагностикалық орталығымен, ботаникалық бақшасымен, жатақханаларымен, шəкіртақыларымен, 
арнайы курстарымен, студенттік клубтарымен, кітапханаларымен, зертханаларымен, Мəдениет 
орталығымен, ашық жəне жабық спорт алаңдарымен, жүзу бассейнімен, түскі жəне кешкі тамақтарды 
қамтамасыз ететін орталық асханасымен жəне басқа да мəдени-əлеуметтік нысандарымен студенттерге 
қалтқысыз қызмет көрсетіп келеді. Осы бағыттағы мүмкіндіктерді заманауи стандарттарға жеткізу үшін 
аянбай еңбек етуде. Сонымен қатар, жүзге жуық таңдаулы университеттермен қол қойылған 
ынтымақтастық келісімдері, өзара студент жəне оқытушы алмасу бағдарламалары (Эрасмус, Мəулана, 
Орхон), қашықтан оқыту бағдарламалары (ТҮРТЕП, КАЗТЕП), өткізіліп жатқан халықаралық 
конференциялар мен басқа да іс-шаралар, əлемдік деңгейдегі ынтымақтастық шаралары, аккредитация 
жəне академиялық ұтқырлық бағдарламалары аясында студенттер мен оқытушылар үшін халықаралық 
атмосфера қалыптастырып отыр. 
 Университетімізде Қазақстан жəне Түркия Республикасымен қатар түркі тілдес елдер мен 
туыстас қауымдастықтарды қосқанда 17 ел мен 41 қауымдастықтан келген 9000-нан астам студент 
бакалавриат бағдарламаларында 54 мамандық, магистратура бағдарламасында 30 мамандық жəне 
докторантура бағдарламасында 11 мамандық бойынша қазақ, орыс, түрік жəне ағылшын тілдерінде 
білім алуда. Шын мəнінде университетіміздің заман талаптарына сай төрт тілде білім беруі ең басты 
ерекшеліктеріміздің бірі болып табылады. Осы төрт тілді меңгеріп, заман талаптарына сай сапалы білім 
алған жастарымыз əлемнің кез-келген жерінде əр түрлі салада бəсекеге қабілетті əрі жұмысқа орналасу 
мүмкіндігі жоғары сапалы маман ретінде сұранысқа ие болуда.  
 Университетімізді алдымен түркі əлемінде жəне жаһандық деңгейде маңызы бар алдыңғы 
қатарлы білім ордасына айналдыру, сондай-ақ имиджімізді ең жоғарғы деңгейге көтере отырып, 
жаһандық бəсекеге қабілетті, ғылым жəне инновация саласында заманауи талаптарға жауап беретін, 
динамикалық өндіріс пен ынтымақтастықты мақсат еткен оқу орнына айналдыру – басты мақсатымыз.   

Женгиз Томар,                                                                                                                                                        
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің                                   

Ректор өкілі. Профессор, доктор. 
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10 себеп
УНИВЕРСИТЕТТІҢ АШЫЛУ ТАРИХЫ
v 1991 жылғы 6 маусымда «Қожа Ахмет Ясауи атындағы Түркістан 

Мемлекеттік университеті» құрылды. 

v 1992 жылы 1 мамырда Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев пен Түркия Республикасының Премьер-
Министрі Сүлеймен Демирелдің келісімі нəтижесінде «Халықаралық 
университет» мəртебесі берілді. 

v 1992 жылғы 31 қазанда Анкарада Қазақстан Республикасы мен Түркия 
Республикасы Үкіметтері арасында оқу орнын «Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті етіп қайта құру 
туралы» келісімге қол қойылды. 

Түркі тілдес мемлекеттер мен қауымдастық жастарына бір шаңырақ 
астында сапалы білім беру жəне инновациялық оқыту мен ғылыми 
зерттеулерде көшбасшы болу.

МИССИЯ:



УНИВЕРСИТЕТ РЕЙТИНГІСІ

Университет жыл сайын 4 әлемдік , 3 ұлттық, 1 ішкі рейтинг бағалау 
жүйесі бойынша  жоғары оқу орындарының рейтингтік агенттіктеріне 
қатысады.

BANKING WEB 
OF UNIVERSITIES

“THE” - әлем университеттерінің Таймс 
жоғары білім рейтингісі

“QS” - әлемдік университеттерінің 
рейтингісі

“Webometrics”  - әлем университеттерінің
рейтингісі 

“Гринметрик” - әлемдік экологиялық
рейтингісі

2018 жылы “Білім сапасын қамтамасыздандыру агенттігі” - БСҚА 
(НКАОКО) ұлттық рейтингісі бойынша  
университет  орынға ие болды. 6-шы

«Республикалық рейтинг агенттігі» (РРА) ұйымдастыруымен
алғаш рет «ЖОО бас рейтингі - 2017» ұйымдастырылып, 

университет  орынға ие болды.7-ші

8 21

Қазіргі таңда 100-ге жуық студенттік үйірмелер жұмыс істейді.
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

“Мәулана”, Эрасмус +

бағдарламасы 
бойынша келісім

Отандық 
ЖОО

келісім

Шетелдік
ЖОО 

келісім

Меморандум

105

77

38

81

     Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Түркия 
Республикасының жуық университеттерімен білім, ғылым, өнер саласы 70-ке 
бойынша келісім-шарт жасасқан. 

Білім саласындағы өзара ынтымақтастық

Ш Ортақ білім беру бағдарламалары;
Ш Студенттік академиялық ұтқырлық;
Ш Студенттердің жаз оқулары;
Ш Іс-тәжірибе практикалары;
Ш PhD докторантура бағдарламалары;
Ш Оқытушы-профессорлар тәжірибесі;
Ш Біріккен ғылыми жобалар мен зерттеулер.

ӨЗІН-ӨЗІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МҮМКІНДІГІ
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Халықаралық Scopus (ELSEVIER) компаниясының ұйымдастыруымен Астана 

қаласында тұңғыш рет өткізілген Орта Азия бойынша «Scopus Award – 2018» 

сыйлығына  гуманитарлық сала бойынша үздік мақала жазғаны үшін, 

университетіміздің PhD докторлары Бақытжан Омаров пен Бағдат Баймуханбетов 

«Best Researcher in Humanities» номинациясымен ІІ-орынды иеленді.

Университетіміздің жас ғалымдары Дінмұхамед Келесбаев, Ғазиза Тойчибекова жəне 

Индира Аймбетова   ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің   «Ғылым саласындағы 

сыйлықтар мен мемлекеттік ғылыми стипендиялар» конкурсында жеңімпаз 

атанып, шəкіртақыға ие болды.

Жаңа оқу жылында магистратура, докторантура, резидентура контингенті 30%-ға 

арттырылды. Докторантура бағдарламасына қабылдау 2 есеге, магистратура 

бағдарламасына қабылдау 1,5 есеге артты. 

  ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІМІЗ

*

*

*

ЖОО дейінгі дайындық (foundation)

Өнер

Филология

Инженерия

Медицина

Стоматология

Жаратылыстану

Әлеуметтік ғылымдар

Гуманитарлық ғылымдар

Мемлекеттік басқару және экономика жоғары 

мектебі

Дипломнан кейінгі білім беру

Түркология

Экология

Археология

Жаратылыстану

Еуразия

«Ясауи» ғылыми-зерттеу және сараптамалық 

талдау орталығы

11 факультет

54 бакалавриат

30 магистратура

11 докторантура

7 интернатура

5 резидентура

1 колледж

2 клиника

1 кітапхана

11 жатақхана

14 оқу корпусы

1 мәдениет орталығы

5 стадион

2 мұражай 

1 қонақ үй

4 асхана

1 кафетерий

1 кафе бар

13 буфет 

Факультеттер

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

Ғылыми-зерттеу институттары
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Жаңа оқу жылында Инновациялық инфрақұрылымның негізгі құраушысы 

болып табылатын Технологияларды Коммерцияландыру Офисі құрылды. 

Кентау Трансформатор Заводымен  э н е р г е т и к а ,  а қ п а р а т т ы қ -

коммуникациялық технология салалары бойынша ортақ технопарк құру 

мəселесінде уағдаластыққа қол жеткізілді. Бұл бағытта қазіргі уақытта 

орналасу жері белгіленіп, жөндеу жұмыстары жүргізілуде.

Технопаркта дайындалған стартап жобалар:

    КТЗ мамандарына арналған виртуалды жұмыс кеңістігі; 

    КТЗ үшін электронды құжат айналым жүйесі;

    Түркістан аймағындағы тарихи-мəдени ескерткіштердің 3D туры.

Университет ғалымдарының ғылыми-зерттеу жұмыстарының нəтижесін 

коммерцияландыру бойынша Ғылым қорының 3 жылдық мерзімге арналған  

жалпы құны 745 млн теңгені құрайтын  4 грантын жеңіп алуы  өңір үшін 

сенсациялық құбылыс. 

«Bilig» ғылыми журналының  Clarivate Analytics (Tomson Reuters) жəне  

Scopus секілді алдыңғы қатарлы əлемдік ғылыми мəліметтер қорында 

индекстелді. (Гуманитарлық салада Қазақстандық журналдар ішінде 

жалғыз индекстелетін журнал). «ХҚТУ хабаршысы» журналы ҚР БжҒМ 

тарапынан ұсынылған журналдар тізіміне енгізілді.  

Археолог ғалымдарымыз тарапынан 2018 жылдың күз айында Сығанақ 

қалашығында ауқымды зерттеулер жүргізілді. Соның нəтижесінде, бұл 

нысанның ЮНЕСКО мəдени мұралар қатарына қосу бастамасы іске 

асырылды. 

*

*

*

*

Кампус



УНИВЕРСИТЕТТІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

«Визитинг профессор» бағдарламасы бойынша Ұлыбритания, АҚШ, 

Германия, Польша, Испания, Түркия жəне Ресей университеттерінен 

ғалымдар келіп дəріс оқиды, ғылыми тəжірибе алмасады. 

 Əлемнің 190 Еуропа, Азия жəне Америка елдерінің жоғары оқу 
орындарымен жəне ғылыми орталықтарымен ынтымақтастық 
келісімдерге қол қойылған.

Студенттерге “Эрасмус”, “Мəулана”, “Орхун” жəне ҚР БжҒМ-нің «Шетелде  1 

семестр білім алу» бағдарламалары бойынша алыс жəне жақын шетелдік 

университеттерде, сондай-ақ, «Академиялық ұтқырлық» бағдарламасы бойынша 

Түркия жəне Еуропа мемлекеттерінде 1 семестр бойы білім алу мүмкіндігі бар.
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БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА БЕРІЛЕТІН 
МҮМКІНДІКТЕР – (OPPORTUNITIES) 

1 “Болашақ”, “Мəулана”, “Эрасмус” жəне т. б бағдарламалар аясында шетелдік 
ЖББҰ-да менеджменттік кəсіби біліктіліктерді жетілдіру арқылы 
университеттің басқару жүйесіне əлемдік тəжірибені енгізу мүмкіндігі.

 
2   Білім алушыларды оқу орны мен өндірісте қатар оқыту, мамандар даярлауда 

жұмыс беруші мекемелердің жауапкершілігін арттыру мақсатында дуальды 
оқыту жүйесін пайдаланып, жұмыс берушілердің өндірістік базаларында 
практикалық сабақтарды өтуі. 

3 Болон үдерісі принциптері мен "Завод-Университет" жəне "Major and Minor" 
қа ғидаттары нег і з і нде  прак тик аға  бағытталған  б іл ім  беру  
бағдарламаларының трансформациялануы.

 
4 Қашықтықтан білім беру жүйесінің сапасын жақсартып, оны университеттің 

білім беру қызметіне кеңінен енгізу арқылы диверсификацияланған 
қолжетімді сапалы білім беру мүмкіндігі (ҚазТЕП оқу бағдарламалары, ҮКББ 
бағдарламалары, бленд-оқыту). 

5 Түркияда магистратура жəне PhD докторантура бағдарламалары бойынша 
мақсатты оқыту арқылы ғылыми дəрежелі оқытушылардың үлесін арттыру 
мүмкіндігі. 

 
6  Қаржы көздерін оңтайландыру, университеттің эндаумент қорын құру жəне 

дамыту мүмкіндігі. 

7 Шетелдік ғылыми мекемелермен бірлесіп жұмыс жасау, шетелдік беделді 
университеттермен байланыс орнату, бірлесіп ғылыми жобалар ұсыну. 



ШЕТЕЛДІК ПРОФЕССОРЛАРДЫҢ ПІКІРЛЕРІ
«Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде оқытушылардың сабақтар 

мен семинарларды тікелей өздері жəне əр түрлі аудио жəне визуалды материалдарды пайдалана 

отырып, интерактивті түрде  жүргізулері  маған өте ұнады. Сондай-ақ, оқытушылар мен 

студенттердің арасындағы əріптестік қарым-қатынастарға да таң қалдым. Университетте 

студенттердің қызығушылықтарына қарай фотосурет, спорт түрлері, ғылыми бағыттар мен музыка, 

БАҚ, кино, театр өнері жəне т.б. жүздеген бағытта жұмыс жүргізетін клубтар жұмыс атқарады екен. 

Əрине, бұл клубтардың барлығы əуесқойлық деңгейде. Дегенмен, студенттердің армандаған 

мақсаттарына жетулеріне, қабілеттерін ашуларына жəне белсенді дамытуға берер көмегі мол».

Юсуф КАЛЯНГО, АҚШ, Огайо университетінің профессоры.                                                                                 

 

«Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде «Visiting professor» 

бағдарламасы аясында алған əсерім туралы бөлісейін деп отырмын. Accounting and Financial 

Management бойынша семинар сабақтар өткіздім. Бір апталық мерзімге ғана келуіме қарамастан оқу 

үрдісіне бірден үйреніп  кеттім. Университетте кез-келген уақытта кеңес алуға мүмкіндік бар. 

Сонымен қатар, шетелдік студенттердің оқу үрдісіне үйреніп, икемделуіне бағытталған арнайы 

курстар, бағдарламалар ұйымдастырылған. Семинар, сабақ өтуден тыс аз уақыттың ішінде көптеген 

дос арттырдым. Жалпы айтқанда университетте көптеген іс-шаралар өткізіліп жатады, үйірмелер де 

мейлінші мол».                                                                                                                           

Дабабрата ЧАУДХУРИ,  Англия, Саффолк Кампус университетінің профессоры. 

«Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің ұсынып отырған 

мүмкіншіліктері өте көп. Мұның ішінде əлемнің көптеген жоғары оқу орындарымен студенттік 

ұтқырлықты жүзеге асыра білуі, шет мемлекеттерден оқытушы профессорлардың келуі, білім 

алудың жоғары стандарттары мен студенттермен қарым-қатынас орнатуы маған өте қатты ұнады. 

Біліктілігі жоғары оқытушылар, материалдық-техникалық жабдықталу, барлық жобалар туралы дер 

кезінде мəлімет алу студенттерге жасалып отырған үлкен мүмкіндіктер. Сол мүмкіндіктерді ұтымды 

пайдалана білу қажет». 

Белл ХЕРМАН, Англия, Оксфорд университетінің профессоры.                                                                                         
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