
Халықаралық семинарлар 

 

2017 жылдың 17 қазанында әлемдегі университеттерді іскерлік беделі 

мен зерттеу жүргізу деңгейіне қарай саралайтын QS World Ranking (әлемдік 

рейтинг) өкілдері қатысқан онлайн-семинар ұйымдастырылды.  Бүгінгі 

таңда QS World Ranking (әлемдік рейтинг) қатысуға дайындық шаралары 

қарқынды жүргізілуде. QS World Ranking (әлемдік рейтинг) тарапынан 

университетке http://www.core.qs.com/session?url=/statistics/graduate-

postgraduate-information#report=All адресіндегі профайл беті ашылды.  

Университеттің барлық бағыттағы қызметін негіздейтін кестелік және 

компьютерлік бағдарламалық мәліметтер жинау үлгілері дайындалуда. 

QS World Ranking рейтингіне ену университеттің әлем бойынша 

академиялық дәрежесінің жоғарылауына септігін тигізеді. Жер шарының кез 

келген түкпірінен студенттер мен оқытушылар, ғылым жолында ізденушілер 

мен зерттеушілерге әлем бойынша жоғары оқу орнын таңдауға кең мүмкіндік 

беретін ауқымды платформа болып табылады. Рейтинг сатысынан орын алу 

университеттің халықаралық деңгейдегі имиджін қалыптастырады.  
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«МӘУЛАНА» АКАДЕМИЯЛЫҚ АЛМАСУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Түркия жоғарғы білім кеңесі тарапынан қаржыландырылған Түркия 

Республикасының бірқатар жоғарғы оқу орындарына «Мәулана» 

академиялық алмасу бағдарламасы бойынша баруға болады.  «Мәулана» 

академиялық алмасу бағдарламасы студенттер және профессорлық-

оқытушылық құрамының алмасуын қарастырады. 

Бағдарламаның студенттерге қойған талаптары: 

-Ағылшын немесе түрік тілін еркін білу керек. Тілдік сертификатқа ие болу 

керек. 

-орташа бал бакалавр үшін 2,67-ден жоғары болуы шарт. Магистратура үшін 

3,00-тен жоғары болуы шарт. 

    Оқытушылар құрамына қойған талаптар: 

-Ағылшын немесе түрік тілін еркін білу керек. Тілдік сертификатқа ие болу 

керек. 

-Оқытушы аптасына кем дегенде 6 сағат ағылшын немесе түрік тілінде 

лекция беруі керек. 

- университетің өтініш үлгісін толтыру керек (бланк) және қол қою керек 

(әр университетің өз өтініш үлгісі болады). 

өтініштерді жіберетін почта: aidmukas@mail.ru 

Мәулана алмасу бағдарламасының шарттары: 

-ОЖ (оқу жоспарының көшірмесі, кафедрасында сұраңыз); 

- университет таңдауын және оқу жоспарын студент дербес, кафедра арқылы 

немесе халықаралық ынтымақтастық орталығының координаторы арқылы 

жүргізеді; 

-серіктес университеттің сайтындағы тізімде оқытылатын пәндер болмаған 

жағдайда, Мәулана қабылдаушы мекеменің (факультеттің) 

координаторларына хабарласыңыз; 

-жатақхана іздестіру толығымен студенттің құзырында. «Мәулана» 

бағдарламасы немесе университет жатақханаға жауап бермейді; 

- студент немесе оқытушы мекендеу құжатын (вид на жительство) Түркияға 

барғанда 1 ай ішінде өзі рәсімдеу керек. Виза шығындарын студент немесе 

оқытушы өзі қамтамасыз етеді; 

- Студенттер мен оқытушылар халықаралық сақтандыру компанияларынан 

Түркияда жарамды сақтандыру полисімен/ құжатымен қамтамассыз ету керек.  

Барлық үміткерлер сақтандыру құжатының ағылшынша нұсқасының 

сканерленген көшірмесін ұшақ билетін брондамас бұрын жіберу керек. 

Сақтандыру құжаты мекендеу құжатын (вид на жительство) рәсімдеу үшін 

талап етіледі. Әрбір өтініш беруші өз денсаулығы үшін жауапты болып 

табылады және міндетті түрде сақтандырылуы тиіс. 

  

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/en
http://www.yok.gov.tr/en/web/mevlana/anasayfa


  
 

 

 

 

 
Уильям Ф. Фулбрайт 1946 жылы американдықтар мен бүкіл әлем 

азаматтырының өзара қарым-қатынасын нығайтуға құрылған бағдарлама. 

Қазіргі таңда, Фулбрайт бағдарламасы дүниежүзіне танымал әрі беделді 

бағдарламалардың бірі. Бағдарламаның көптеген түлектері әлем бойынша 

саясат, білім және журналистика, жеке секторда жоғары лауазым иелері. 

Фулбрайт бағдарламасы гранты ашық байқау негізінде беріледі. Бұл 

бағдарлама мақсатына қол жеткізуге және  лайықты үміткерлерді әділ 

іріктелуіне мүмкіндік береді. 

Қазақстандағы АҚШ Елшілігі Фулбрайт бағдарламасы бойынша төмендегі 

келесі құжаттарды қабылдауды бастады: 

 

Магистратура бойынша Фулбрайт бағдарламасы (2018-2019 оқу жылы) 

Қазақ тілін оқытуға арналған Фулбрайт бағдарламасы (FLTA) 

Хьюберт Хамфри атындағы стипендиялық бағдарлама (2018-2019 оқу жылы) 

Шақырылған ғалымдарға арналған Фулбрайт бағдарламасы (2018 - 2019 оқу 

жылы) 
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1) DAAD, Германия 

Германияның академиялық алмасу қызметі (DAAD) әлемдегі ең ірі ұйым 

болып табылады, ұйым Германияның жоғары оқу орындарын біріктіреді 

және халықаралық академиялық алмасуға көмектеседі. DAAD студенттер 

мен ғалымдардың академиялық алмасуын ұйымдастырады және 

қаржыландырады, Германияда оқу және зерттеу мүмкіндіктері жайында 

ақпарат береді және неміс ЖОО-ның беделі мен интернационалдануына 

ықпал етеді. DAAD стипендиялық бағдарламалар неміс және ағылшын 

тілдерінде қол жетімді болып табылады. 

Ресми сайты: https://www.daad.org/en/ 

 

 

 

 

 
 

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ халықаралық ынтымақтастық орталығы 

«AКEAС» оқу орталығымен бірлесіп академиялық ұтқырлық бойынша білім 

гранттарын, тағылымдамаларды және АҚШ университеттерімен студенттер 

мен магистранттарға арналған бағдарламаларды жүзеге асырады. 

AKEAC (Aktobe Educational Advising Center AKEAC) — Батыс 

Қазақстандағы шетелде білім беру бойынша жетекші кеңес беру орталығы 

болып есептеледі. AKEAC — Education USA сарапшылардың жаһандық білім 

беру желісінің бөлігі (Education USA Advising Centers). Қазақстан 

Республикасы мен АҚШ арасындағы академиялық және кәсіби алмасу 

бағыттарын дамытуға ықпал ететін орталық.  

 

 

АҚШ үкіметі қаржыландыратын 

стипендиялық бағдарламалар 

 

Global UGRAD 

 

-  Студенттер алмасу бағдарламалары 

- 1, 2, 3 курстың студенттері қатыса алады 

- АҚШ университетінде 1 семестр білім алу 

- Өтініштерді қабылдау: 1 қараша-31 желтоқсан  

https://www.daad.org/en/


kz.usembassy.gov 

    АҚШ-тағы магистратура бағдарламасы 

 - Фулбрайт бағдарламасы түлектер мен жас мамандарға АҚШ-тағы 

магистр дәрежесін алуға мүмкіндік береді 

 - 1 және 2 жылдық оқу мерзімі 

 - Магистр дәрежесін алу мүмкіндігі  

 - Өтініштерді қабылдау: 1 ақпан – 31 мамыр 

                                          kz.usembassy.gov 
 

 

 
Назарбаев Университетімен бірлестікте «100 эксперт» жобасы 

бойынша оқытушылар мен білім алушыларға негізделген қазақстандық және 

шетелдік эксперттер қатысуымен өткізілетін халықаралық стандарттарға 

сәйкес педагогикалық кадрлар дайындау, білім саласындағы менеджмент 

мәселелері бойынша семинарлар сериясы басталды. 

 

 
Гёте-Институт дүние жүзінің барлық елдерінде орын тепкен Германия 

Федеративтік Республикасының Мәдениет Институты.  Біз шетелдегі неміс 

тілін оқыту ісіне және халықаралық мәдени ынтымақтастыққа қолдау 

көрсетеміз. 

Алматы Гёте-Институты шетелде неміс мәдениетін насихаттау мен мәдениет 

аралық тәжірибе алмастыру мақсатымен алуан түрлі мәдени шаралар 

ұйымдастырып тұрады.  

 

Біздің тіл бөліміндегі жұмыстарымызды неміс тілін шет тілі ретінде оқыту 

саласындағы мұғалімдер мен оқытушыларға арналған Workshop-тар мен 

семинарлар және емтихандар толықтыра түседі. Сонымен қатар біз түрлі 

деңгейдегі тіл курстарын ұсынамыз.  

 

Алматы Гёте-Институтының информация орталығы Германиядағы мәдени, 

қоғамдық және саяси өмірдің өзекті жақтары туралы ақпараттар береді. 



Мұндағы кең қорда Германияны қызықтаушыларға, неміс тілін оқушылар 

мен оқытушыларға қажет материалдар бар.  

Директор интитута Гете Ева Шмит 

https://www.goethe.de/ins/kz/ru/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Болашақ» халықаралық стипендиясы 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1993 жылғы 5 

қарашадағы қаулысымен құрылған. 

Қазақстан Республикасына тәуелсіздік таңында кейіннен реформалар жасап, 

елімізді әлемдік аренада лайықты танытатын жоғары білікті кадрлар талап 

етілді. 

Посткеңестік кеңістіктегі мемлекеттер тарихында алғаш ретталантты 

жастарға шетелде білімалу мүмкіндігі берілді. «Болашақ» стипендиясы 

түлектердің табысты мансаптық өсуі мен кәсіптік өзін-өзі 

жүзегеасыруыныңөзіндік кепіліне айналды. 

Негізгі іс-шаралар: 

• Құжаттарды қабылдау және өтінімдерді іріктеуді ұйымдастыру 

• Оқуды ұйымдастыру 

• Шәкіртақы жетістіктерінің мониторингі 

• Түлектердің жұмыспен қамтылуын бақылау және көтермелеу 

• Жұмысты талап ету және іздеу 



Негізгі талаптар: 

• жұмыс берушінің өтініші 

• Шақыру және тағылымдамадан өту бағдарламасы 

• 3 жыл жұмыс тәжірибесі 

Конкурсқа дайындық кезінде басшылыққа ұсынылдатын ақпарат 

• басым мамандықтардың тізімі; 

• ұсынылатын жетекші шетелдік ғылыми орталықтар, зертханалар мен 

университеттердің тізімі; 

• ілеспе мамандықтардың тізімі; 

Мемлекеттік және шет тілдерінде оқытудың ең төменгі деңгейіне қойылатын 

талаптар 

• Жазу және қажетті құжаттарды толтыру бойынша ұсыныстар 

2012-2017 ж.ж. арлығында университеттің  15 оқытушысы  «Болашак» 

бағдарламасы бойынша шетелдік тағылымдамадан өтті 

Жетекші ұйымдармен табысты ынтымақтастық  

   

 

https://www.bolashak.gov.kz/ru 

  



 
 

SES  (аға сарапшылар қызметі) 
 

“SES” ( Senior Experten Service) халықаралық ынтымақтастық 

шеңберіндегі неміс экономикасының фонды аясында, Қ.Жұбанов атындағы 

Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті халықаралық деңгейдегі 

мамандарды шақырту мүмкіндігі туылды. 

SES (аға сарапшылар қызметі) – бұл неміс экономикасының 

халықаралық ынтымақтастық шеңберінде жұмыс атқаратын жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі. Қоғамдық негізінде жұмыс істейтін аға сарапшылар 

басшы қызметкерлеріне қолдау көрсетіп, оларды кәсіби оқытуда немесе 

олардың біліктілігін арттыруда көмек көрсетеді . 

SES-сарапшылар ("SES" қысқартып айтқанда "Senior Experten Service", 
неміс тілінен аударғанда "Аға сарапшылар қызметі") – ұзақ жылдар бойы 
еңбек қызметінде алған дағдылары мен тәжірибесін мұқтаж кәсіпорындарға 
сараптамалық көмек көрсетуге дайын, еңбек демалысына шыққан 
еуропалық мамандар. SES құрылымы 1983 жылдан бастап коммерциялық 
ұйым емес ретінде әрекет етеді және барлық сарапшылар құрылымға 
біріктіріліп, төмендегі одақтардың есебінен қаржыландырылады: 

 
- Неміс өнеркәсібінің федеральді одағы 
- Германияның жұмыс берушілер бірлестіктігінің одағы  
- Сауда-өнеркәсіп палаталары  
- Германияның қолөнершілер одағының орталығы  
 
SES қорының орталық кеңсесі Бонн (Германия) қаласында 

орналасқан. 
 
Қосымша ақпарат үшін халықаралық ынтымақтастық орталығының 

халықаралық бағдарламалар бөліміне хабарласуыңызды сұраймыз. 
 
Жауапты маман: Еримбетова Д.А 
Байланыс үшін: Тел: 87711082883 

 


