
 



2.  5В011900-Иностранный 

язык: два иностранных 

языка  

Түркия республикасының Ататүрк университеті арасында 

мемарандум жасалған. Мемарандум негізінде  Ататүрк 

униерситетінің Шетел тілдері білім беру бағдарламасынан 

тыңдау және сөйлеу, мәдениетаралық қарым-қатынас мән 

мәтініндегі базалық шетел тілі, бағалаудың өлшемдік 

технологиялары пәндері білім беру бағдарламасына 

енгізілген. Екі бағдарлама арасында жасалған нәтижелі 

жұмыстардың көрсеткіші ретінде қос дипломды білім 

беру бағдарламасы бойынша қосымша жоспарлау мен 

келіссөздер жүргізілуде. 

3.  6В02332-Иностранная 

филология (анг.язык) 

Түркияның  серіктес Гази  университетімен  2016 жылы 

меморандум жасалған. БББ  бір жылға, үлгерімі жоғары 

білімгерлер контингенті 20 оқу тобына жоспарланған. 

4.  6В02333-Иностранная 

филология (турец.язык) 

26.09.2017 г. университетомЙылдырым Беязит, Анкара, 

Турция, 28.03.2018 г. университетом 

Мерсин/Турция/составлен договор о 

сотрудничестве.Реализуемая совместная образовательная 

программа ориентирована на профессиональный 

социальный, связанных с необходимыми видами научно-

исследовательской и практической деятельности, 

скорректированных с учетом требований работадателей. 

Контингент обучающихся расчитан на 10 единиц. В 

реализации данной образовательной программы 

разработана академическая мобильность, которая 

осуществляется на основе договоров. 

5.  5В020700-Переводческое 

дело 

Түркияның  Кырыккале университетімен  2016 жылы  

меморандум жасалған.БББ  бір жылға, үлгерімі жоғары 

білімгерлер контингенті 10 оқу тобына жоспарланған. 

6.  5В011700 – Казахский язык 

и литература 

Ажинияз атындағы Нукус мемлекеттік педагогикалық 

институтымен 21.02.2019 бірлескен білім беру 

бағдарламасын іске асыру жөнінен№19/408 меморандум 

түзілді. 

7.  5В020500- Филология Түркия Республикасы Muğla Sıtkı Koçman University 

бірлескен білім бағдарламасы бойынша22.12.2016 

меморандум түзілді. Қазіргі уақытта оқу үдерісіне ендіру 

әрекеттері жасалуда. 

8.  5В050700- Менеджмент 2013 жылы Түркияның Гази университетімен әріптестік 

жөнінде және бірлескен білім бағдарламасы жасау туралы 

меморандум жасалған.Қазіргі уақытта оқу үдерісіне 

ендіру әрекеттері жасалуда. 

9.  5В051000-Государственное 

и местное управление 

2019 жылы 24 сәуірде Түркияның Невшехир қаласындағы 

Кападокия университетімен меморандум жасалды. Қазіргі 

уақытта «Мемлекеттік басқару және аймақтық даму» 

бағдарламасымен Түркия Республикасының Кападокия 

Университеті «Саясаттану және Мемлекеттік басқару» 

кафедрасымен Мемлекеттік және жергілікті басқару 

мамандығы бойынша қос дипломды магистратура 

бағдарламасын іске асыру мақсатында жұмыстар 

атқарылуда. Кападокия университетіндегі жиынға 

Халықаралық байланыс, Әлеуметтік ғылымдар 

институтының өкілдері, кафедра басшылары қатысып, 

Кападокия университеті осы қос дипломды тіркеу үшін 



YOK жауабын күтуде. Біздің «Мемлекеттік басқару және 

аймақтық даму» бағдарламасы мен Кападокияның 

«Саясаттану және Мемлекеттік басқару» кафедрасы 

арасында бірлескен БББ дайындау үшін жұмыстар 

басталып кетті. 2021-2022 оқу жылына қос дипломды 

магистратура бағдарламасына магистранттар 

қабылданады. 

10.  5В050600- Экономика 2019 жылы Түркияның Стамбул қаласындағы Стамбул 

университеті арасында келіссөздер жүріп, «Экономика» 

бағдарламасы және Түркия Республикасының Стамбул 

Университетінің «Экономика» кафедрасының арасында 

«Экономика» мамандығы бойынша қос дипломды 

магистратура бағдарламасын іске асыру мақсатында 

жұмыстар жасалуда. Стамбул университетіндегі жиынға 

университеттің басшылары, халақаралық байланысқа 

жауапты өкілдері және кафедра басшылары қатысып, 

Стамбул университеті аталған қос дипломды 

бағдарламаны тіркеу үшін YOK жолданған жауабын 

күтуде. 2021-2022 оқу жылына қос дипломды 

магистратура бағдарламасына магистранттар 

қабылданады деп жоспарланған. 

11.  5В050800-Учет и аудит Түркияның Гази университеті  «Есеп және аудит» 

мамандығы бойынша серіктес жоғарғы оқу орны болып 

табылады. Меморандум  осы екі университет арасында 

2013 жылы жасалған. 

12.  5В050900-Финансы,  Түркияның Гази университеті  «Қаржы» мамандығы 

бойынша серіктес жоғарғы оқу орны болып табылады. 

Меморандум  осы екі университет арасында 2013 жылы 

жасалған. 

13.  5B130100-Общая медицина,  Түркия Республикасы Гази университетімен бірлескен 

БББ. Мемарандум 2016 жыл 15 сәуір. Бір семестр немесе 

бір курс оқыту мақсатында 4-5 курс студенттерінің БББ-

ғы клиникалық пәндер сәйкестендірілді.  

14.  5B130200- Стоматология 2017 жылы сәуір айының 5 жұлдызында Қожа Ахмет 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

мен Туркияның Анкара университеті мен Гази 

университеті Стоматология факультеттерімен 

мемарандум жасалды. Білім беру бағдарламасы түрік, 

ағылышын тілдерінде жүргізіледі. Бірлескен білім беру 

бағдарламасына сәйкестендірілген 120 кредит 

жоспарланып, қазіргі уақытта қорытынды жұмыстар 

атқарылуда. 2021-2022 оқу жылына қос дипломды 

бакалавриат бағдарламасына білімгерлер қабылданады. 

15.  5В070300- Информационные 

системы 

1. MiddleEastTechnicalUniversity, Туркия. 29.11.2018ж.  

2. Yildiz Technical University, Туркия. 26.01.2019ж. 

Бірлескен білім беру бағдарламаларын енгізу білім беруге 

инновациялық идеялар мен технологияларды енгізуге 

ықпал етеді.Бірлескен білім беру бағдарламаларын 

дамыту: -дипломдарды өзара тану;- бітірушілерге қос 

диплом беру;-білім алушылардың академиялық 

ұтқырлығын тиімді жүзеге асыру;- шетелдік студенттерді 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-не оқуға тарту. 



16.  5В060200-Информатика Реализуется в виде программ двойного диплома, 

включенного обучения, обменных программ совместно  с 

ГАЗИ университетом (г.Анкара, Турция) в рамках 

договоров о сотрудничествеот 15.04.2016 года. Договор 

заключен на 5 лет. Опыт реализации совместной 

образовательной программы, полученный двумя вузами, 

подтверждает повышение качества образования, которое 

понимается как способность удовлетворять потребности в 

знаниях, умениях, навыках, различных сформированных 

компетенциях, уровне образованности обучающихся за 

счет объединения и совершенствования потенциалов двух 

вузов и расширения возможностей применения 

полученного образования.      

17.  5В070200-Автоматизация и 

управление 

MARMARA UMYERSITY, Туркия. 25.01.2019ж  

Бірлескен білім беру бағдарламаларын енгізу білім беруге 

инновациялық идеялар мен технологияларды енгізуге 

ықпал етеді.Бірлескен білім беру бағдарламасының 

бағыты: 

-дипломдарды өзара тану; 

- бітірушілерге қос диплом беру; 

-білім алушылардың академиялық ұтқырлығын тиімді 

жүзеге асыру; 

- шетелдік студенттердіАхмет Ясауи университетіне 

оқуға тарту 

18.  5В070400-Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 

1. MiddleEastTechnicalUniversity, Туркия. 29.11.2018ж.  

2. Yildiz Technical University, Туркия. 26.01.2019ж. 

Бірлескен білім беру бағдарламаларын енгізу білім беруге 

инновациялық идеялар мен технологияларды енгізуге 

ықпал етеді.Бірлескен білім беру бағдарламаларын 

дамыту: -дипломдарды өзара тану;- бітірушілерге қос 

диплом беру;-білім алушылардың академиялық 

ұтқырлығын тиімді жүзеге асыру;- шетелдік студенттерді 

Ахмет Ясауи университетіне оқуға тарту. 

19.  5В011100-Информатика, Реализуется в виде программ двойного диплома, 

включенного обучения, обменных программ совместно  с 

ГАЗИ университетом (г.Анкара, Турция) в рамках 

договоров о сотрудничествеот 15.04.2016 года. Договор 

заключен на 5 лет. Опыт реализации совместной 

образовательной программы, полученный двумя вузами, 

подтверждает повышение качества образования, которое 

понимается как способность удовлетворять потребности в 

знаниях, умениях, навыках, различных сформированных 

компетенциях, уровне образованности обучающихся за 

счет объединения и совершенствования потенциалов двух 

вузов и расширения возможностей применения 

полученного образования. 

20.  5В010600-Музыкальное 

образование 

2014 жылы Түркияның Хаджетепе, Гази, Анкара, 

Ататюрк, Акдениз, Мугл, Сакария университеттерімен 

меморандумдар жасалынды.Осы келісімдер негізінде 

қазіргі уақытта Өнер бағыты бойынша бірлескен 

бағдарламалар жасалуда.  

 

21.  5В040300-Вокальное 

искусство 

22.  5В040400-Традиционное 

музыкальное искусство  



23.  5В040700-Актерское 

искусство 

24.  5В040900-Хореография 

25.  5В041700-Декоративное 

искусство 

26.  5В042100-Дизайн 

 

Магистратура 

 

№ Образовательная 

программа 

Совместные образовательные программы с 

зарубежными партнерами по двухдипломному 

образованию 

1.  6М 011900- Иностранный 

язык: два иностранных 

языка 

Түркия республикасының Гази университеті арасында 

меморандум жасалған. Мемарандум негізінде  Гази 

униерситетінің Ағылшын тілін оқыту білім беру 

бағдарламасынан Ағылшын тілі оқытушыларының үздіксіз 

кәсіби дамуы, Қоғамдағы тіл мәселесі,Ағылшын тілін 

оқытудың кәсіби құзыреттілігі пәндері білім беру 

бағдарламасына енгізілген.Екі бағдарлама арасында 

жасалған нәтижелі жұмыстардың көрсеткіші ретінде 

болашақта қос дипломды білім беру бағдарламасын жасау 

жоспарланып,келіссөздер жүргізілуде. 

2.  7М 02313- Иностранная 

филология: английский 

язык 

Туркия Республикасының  Гази Университеті 2016 жылы 

меморандум  жасалған. БББ  бір семестрге жоспарланған.  

2021-2022 оқу жылында оқу үдерісін жоспарланды. 

3.  6М050700- Менеджмент 2013 жылы Түркияның Гази университетімен  және Дузже 

университетімен  қос дипломды магистратура 

бағдарламасын іске асыру жөніндегі келіссөздер жүргізіліп, 

нәтижесінде әріптестік қатынастар мен бірлескен білім 

бағдарламасы жасау туралы меморандум жасалған. Қазіргі 

уақытта оқу үдерісіне ендіру әрекеттері жасалуда. 

4.  6М 070300- 

Информационные 

системы 

1. Middle East Technical University, Туркия. 29.11.2018ж.  

2. Yildiz Technical University, Туркия. 26.01.2019ж. 

Магистратура бойынша бірлескен білім беру 

бағдарламалары жүзеге асыру, магистранттар екі дипломға 

ие болады. Бір мәртебеге ие екі дипломның нысаны бір 

мамандық бойынша оқыту негізінде жүзеге асырылатын 

болады. 

5.  6М 060200- Информатика Реализуется в виде программ двойного диплома, 

включенного обучения, обменных программ совместно  с 

ГАЗИ университетом (г.Анкара, Турция) в рамках 

договоров о сотрудничествеот 15.04.2016 года. Договор 

заключен на 5 лет. Опыт реализации совместной 

образовательной программы, полученный двумя вузами, 

подтверждает повышение качества образования, которое 

понимается как способность удовлетворять потребности в 

знаниях, умениях, навыках, различных сформированных 

компетенциях, уровне образованности обучающихся за 

счет объединения и совер-шенствования потенциалов двух 

вузов и расширения возможностей применения 

полученного образования.      



 

Докторантура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

Образовательная 

программа 

Совместные образовательные программы с 

зарубежными партнерами по двухдипломному 

образованию 

1.  6D050700- Менеджмент 2013 жылы Түркияның Гази университетімен  

әрііптестік жөнінде және бірлескен білім бағдарламасы 

жасау туралы меморандум жасалған. Қазіргі уақытта 

оқу үдерісіне ендіру әрекеттері жасалуда. 

2.  6D06115 

Информационные 

системы. 

1. Middle East Technical University, Туркия. 

29.11.2018ж. 2. Yildiz Technical University, Туркия. 

26.01.2019ж.Меморандум шеңберінде Ақпараттық 

жүйелер бойынша бірлескен PhD бағдарламасы жүзеге 

асырылуда.PhD докторларын қос дипломмен бірге 

бірлесіп оқыту жүзеге асырылады. 



 

Бірлескен білім беру бағдарламаларын дайындау бойынша  

әріптес жоғары білім беру ұйымдарымен меморандумдар 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 


