
 

 

«Докторантура және магистратура бағдарламалар офисінің 2018 жылғы 

 қызметінің қорытындылары мен даму  перспективалары туралы»  

мәселесі бойынша  

2018 жылғы 20 қарашадағы  №3 Ғылыми кеңесінің  

 

ҚАУЛЫСЫ 

 

 

Ғылыми зерттеулер және  технологияларды дамыту орталығының  

директоры М. Б. Алиярованың баяндамасын тыңдап және талқылай отырып, 

Ғылыми кеңес  есеп беру кезінде ДМБО АЭжБУ докторанттарымен және 

магистранттарымен жұмысты, оның ішінде оқу мәселелері мен білім беру 

қызметтерін көрсетуді ұйымдастыру және өткізу бойынша жалпы алғанда 

нәтижелі жұмыс жасағанын атап өтті.  

 Қабылдау комиссиясының қорытындысы бойынша ДМБО жұмысының 

қорытындысы қабылдау көрсеткіштерінің өткен жылмен салыстырғанда 

жақсарғанын көрсетті, қазіргі таңда АЭжБУ-да магистратураның 8 мамандығы 

мен докторантураның 3 мамандығында 273 адам және 60 адам тиісінше оқуда. 

2017 жылмен салыстырғанда білім алушылар санының ұлғаюы 61%-ды  

құрады.  

ДМБО бойынша, соның ішінде ғылыми тағылымдамадан (ішкі ұтқырлық 

бойынша) өту бойынша сыртқы магистранттар мен докторанттарға білім беру 

қызметтерін көрсету шарттарынан түскен табыс 2018 жылы 7 млн. 755 мың 

теңгені құрады.  

АЭжБУ магистратура және докторантура контингентін ұлғайту бойынша 

АЭжБУ студенттерімен, ҚР кәсіпорындары мен ұйымдармен кәсіби бағдарлық    

жұмыстар жүргізілуде. 

Шетелдік университеттермен және халықаралық сарапшылармен 

докторанттардың және магистранттардың диссертациялық жұмыстарының 

сапасын нығайту бойынша байланыстар орнатылуда. 

Тығыз қарым-қатынас орнатылып, ынтымақтастық туралы 

меморандумдарға қол қойылды. Қазіргі уақытта магистранттар «МИФИ» 

ҰЯЗУ, Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика және оптика 

мемлекеттік университеті (АТМО), «МЭИ» ҰЗУ, ШЫҰ университеттерінің 

бірлескен бағдарламамалары бойынша оқытылуда. Франция мен Жапония 

университеттерімен ынтымақтастықты кеңейту жоспарлануда. 

 

Ғылыми кеңес қаулы етеді: 

 

1. ДМБО  есептік  кезеңдегі жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.  

 

2.  АЭжБУ мамандықтары бойынша магистратура бірлескен білім беру 

бағдарламалары, оның ішінде қашықтықтан оқыту технологиясы 

пайдаланылатын, туралы шетелдік ЖОО-мен шарттардың тізімі 

кеңейтілсін.  

 



 

 

Жауаптылар – ДМБО директоры,  

ХЫАҰД директоры, ҒЗТДО директоры  

Мерзімі –01.09.2019 жылға дейін 

 

3.  Магистратураның білім беру бағдарламалары саны арттырылсын, 

АЭжБУ-де бакалаврларды дайындау жүргізілетін магистратураның  4 

мамандығы  бойынша мемлекеттік лицензиялар алу бойынша жұмыс 

жандандырылсын. 

Жауаптылар – институт директорлары, кафедра 

меңгерушілері, ДМБО директоры , ҒЗТДО директоры  

Мерзімі –01.09.2019 жылға дейін 

 

4. Магистратура және докторантура ББ бағыттары бойынша 

магистранттар мен докторанттарға  дәрістер оқитын, ғылыми зерттеулер 

жүргізуін қолдайтын  таяу және алыс шет елдерден шақырылған 

дәріскерлер мен зерттеушілердің саны арттырылсын.  

Жауаптылар -  ДМБО директоры   

институт директорлары, кафедра меңгерушілері. 

Мерзімі -  үнемі. 

 

5. Контингентті арттыру және магистранттар мен докторанттардың 

диссертациялық жұмыстарының сапасын жоғарылату мақсатында 

кәсіпорындармен, бизнес-қауымдастықтардың өкілдерімен, ғылыми-

зерттеу мекемелерімен, жобалау ұйымдарымен байланысты нығайту 

жалғастырылсын. 

Жауаптылар -  ДМБО дирекциясы  

Мерзімі -  үнемі. 

 

6. Осы  қаулының  орындалуын  бақылау  ҒИҚ  жөніндегі   проректор 

В.В. Стоякқа  жүктелсін.  

 

 

Төрайым                                                      С. Сагинтаева  

 

Ғылыми хатшы                                              А. Бегимбетова 
 

 

 

 
 


