С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

Астана қ., Жеңіс даңғылы, 62
Қабылдау комиссиясы
Тел.: 8(7172) 317-556, 398-018
www.kazatu.kz
711_12@inbox.ru
Жоо коды 002

Біз Қазақстанның солтүстік
жəне орталық аймақтарындағы
ең ірі аграрлық жəне техникалық
жоғары оқу орындарының бірі
болып табыламыз.
Егер Сіз сұранымға ие, тұрақты
табыс көзі болатын мамандық
иегері атанғыңыз келсе, біздің
есігіміз ашық! Өз тарихыңызды
бізбен бірге жазыңыз – біздің 60
000-ға жуық түлектерден
тұратын отбасымызға
қосылыңыз. Олардың қатарында
Парламент депутаттары,
жетекші кəсіпорындардың
басшылары мен Қазақстан
Республикасына танымал қоғам
қайраткерлері бар.

Сандар сөйлейді:
701+ QS World University Rankings агенттігінің
нұсқасы
бойынша
əлемнің
үздік
университеттерінің
қатарында
біздің
университетіміздің рейтингісі, біз əлемдегі 800
үздік
университеттің
қатарына
енген
қазақстандық 9 университеттің біріміз. 2017
жылы біз батыс Еуропа жəне орталық Азия ЖОО
арасында EECA-2016 рейтингісінде топ-200
ендік, оның ішіне Қазақстанның 18 ЖОО кіреді.
2 2017 жылы Аккредиттеу жəне рейтингтің тəуелсіз
агенттігінің рейтингісі бойынша біздің ЖОО
елімізде «Ауылшаруашылық ғылымдар» бағыты
бойынша 2-ші орында.
рейтингтік
агенттіктің
11 Республикалық
нұсқасында «ЖОО генералдық рейтингісі-2017»
бойынша біздің университет ҚР 137 ЖОО ішінде
11-ші орында.
84 Жалпы университетте 84 оқу бағдарламасы
жүзеге асырылуда:
- 36 бакалавриат мамандықтары бойынша
- 31 магистратура мамандықтары бойынша
- 17 докторантура мамандықтары бойынша
С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-дың 30 білім
беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы
бойынша үздік үштікке кіреді.
62418 60 жылдық тарих ішінде біздің университетте
мамандар мен бакалаврлар даярланды. Олардың
қатарында Қазақстан Республикасы
Парламентінің депутаттары, табысты кəсіпкерлер,
ұйымдардың басшылары мен мемлекеттік
қызметкерлер бар.
11564 Біздің студенттер, магистранттар жəне
докторанттардың жалпы саны. Олардың ішінде
басым бөлігі мемлекеттік білім беру гранттары
бойынша білім алады.
890 Профессор-оқытушылар құрамының жалпы саны,
олардың ішінде:
- 60 профессорлар;
- 84 ғылым докторлары
- 370 ғылым кандидаттары
- 22 PhD.
80 % Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының мəліметі бойынша біздің түлектердің
жұмыспен қамтамасыз етілуі. Бұл көрсеткіш
бойынша біз 6-шы орынды иеленіп отырмыз.
≈3000 Талапкерлер білім алу үшін жыл сайын
С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-ға оқуға түседі.
Мемлекеттік грант иегерлерінің саны бойынша
университетіміз Қазақстан Республикасының
жоғары оқу орындары арасында ТОП 5-тікте.

С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ мамандықтарының пəндері, төлем ақысы
№

Мамандық атауы

Оқу мерзімі
екінші
жоғары
2 жыл

колледжден кейін
3 жыл

Колледж түлектері үшін,
қысқартылған оқу нысаны
Жалпы
Бейіндік пəн
кəсіптік пəн
Педагогика
Қазақстан
ж/е психоло- тарихы
гия негіздері
Қаржы жəне Ұйым
несие
экономикасы
Экономика
Менеджмент
негіздері
Қаржы жəне Ұйым
экономикасы
несие

Төлем
ақы
мың. тг

1

Кəсіптік білім

2

Экономика

2 жыл

3 жыл

3

Менеджмент

2 жыл

3 жыл

4

Есеп жəне аудит

2 жыл

3 жыл

5

Қаржы

2 жыл

3 жыл

Қаржы жəне
несие

Ұйым қаржысы

195,0

6

Маркетинг

2 жыл

3 жыл

Маркетинг

192,5

7

Экология

2 жыл

3 жыл

Экономика
негіздері
Химия

Биология

175,0

8

Ақпараттық жүйелер

2 жыл

3 жыл

Математика

185,0

2,5 жыл

3 жыл

Математика

Алгоритмдеу
негіздері жəне
бағдарламалау
Алгоритмдеу
негіздері жəне
бағдарламалау

2,5 жыл

3 жыл

География

Геодезия

175,0

2,5 жыл

3 жыл

Физика

Еңбекті қорғау

195,0

2,5 жыл

3 жыл

Физика

187,5

13 Электр энергетикасы

2,5 жыл

3 жыл

Физика

14 Радиотехника,
электроника жəне
телекоммуникациялар
15 Технологиялық
машиналар жəне
жабдықтар

2,5 жыл

3 жыл

Физика

Жылутехника
жəне жылумен
қамтамасыз ету
Электротехника
жəне электрмен
қамтамасыз ету
Электроника
жəне схемотехника
негіздері

2,5 жыл

3 жыл

Физика

200,0

2,5 жыл

3 жыл

Химия

Конструкциялық
материалдар
жəне машина
бөлшектері
Микробиология

187,5

2,5 жыл

3 жыл

Физика

Стандартизация

195,0

9

Есептеу техникасы
жəне бағдарламалық
қамтамасыз ету
10 Геодезия жəне
картография
11 Көлік, көліктік
техника жəне
технологиялар
12 Жылу энергетикасы

16 Қайта өңдеу
өндірістерінің
технологиясы
17 Стандарттау,
сертификаттау жəне
метрология

180,0
192,5
192,5
195,0

185,0

195,0
200,0

№

Мамандық атауы

Оқу мерзімі

Колледж түлектері үшін,
қысқартылған оқу нысаны
Жалпы
Бейіндік пəн
кəсіптік пəн
Биология
Агрономия
негіздері
Биология
Мал
шаруашылығы

Төлем
ақы
мың. тг

екінші
жоғары
2,5 жыл

колледжден кейін
3 жыл

19 Мал шаруашылығы
өнімдерін өндіру
технологиясы
20 Аңшылықтану жəне
аң шаруашылығы
21 Балық
шаруашылығы жəне
өнеркəсіптік балық
аулау
22 Аграрлық техника
жəне технология
23 Орман ресурстары
жəне орман
шаруашылығы
24 Топырақтану жəне
агрохимия

2,5 жыл

3 жыл

2,5 жыл

3 жыл

Биология

Аңшылықтану

175,0

2,5 жыл

3 жыл

Биология

Табиғатты
қолданудың
экологиялық
негіздері

175,0

2,5 жыл

3 жыл

Биология

200,0

2,5 жыл

3 жыл

Биология

Ауылшаруашылық машиналары
Дендрология

2,5 жыл

3 жыл

Химия

Агрономия
негіздері

175,0

25 Өсімдік қорғау жəне
карантин
26 А/ш энергиямен
қамтамасыз ету
27 Көлікті пайдалану,
жүк қозғалысы мен
тасымалдауды
ұйымдастыру
28 Жерге орналастыру

2,5 жыл

3 жыл

Биология

175,0

2,5 жыл

3 жыл

Физика

175,0

2,5 жыл

3 жыл

Физика

Агрономия
негіздері
Ауылшаруашылық машиналары
Еңбекті қорғау

2,5 жыл

3 жыл

География

Геодезия

175,0

29 Кадастр

2,5 жыл

3 жыл

География

Геодезия

187,5

30 Бағалау

2,5 жыл

3 жыл

Экономикалық теория
негіздері

Менеджмент
негіздері

187,5

18 Агрономия

175,0
175,0

175,0

187,5

С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ 2018-2019 оқу жылына колледжден кейін
жəне екінші жоғары білім мамандықтары бойынша қабылдауды хабарлайды.
Қабылдау сырттай оқу бөлімі бойынша Қазақстан Республикасының жоғары оқу
орындарына қабылдаудың ережелеріне сəйкес жүргізіледі.
Оқудың қысқартылған білім бағдарламалары бойынша (колледжден кейін)
жеделдетілген оқу мерзімімен (3 жыл) ұқсас мамандықтарға түсушілер үшін
талапкерлерге тестілеу 2 пəн бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі:
жалпы кəсіптік пəн жəне бейіндік пəн (кесте бойынша).
Кешенді тестілеуге өткен жылдың мектеп түлектері мен техникалық жəне
кəсіптік білімі бар азаматтар қатысады.
Екінші жоғары білім мамандықтары бойынша түсушілер əңгімелесу негізінде
қабылданады.

9 Кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштер 1 маусымнан 20 маусымға дейін
қабылданады. Кешенді тестілеу 17-23 шілде аралығында өткізіледі.
9 Екінші жоғары білімге өтініштерді қабылдау 20 маусымнан 10 тамызға дейін
жүзеге асырылады. Екінші жоғары білімге оқуға қабылдау емтихандары 11-20
тамыз аралығында өткізіледі.
9 Қайта ҰБТ мен КТ қатысу үшін өтініштер 1-8 тамыз аралығында қабылданады.
Қайта ҰБТ мен КТ 19-24 тамыз аралығында өткізіледі.
9 Оқудың барлық түрлері бойынша талапкерлерді студенттер қатарына қабылдау
10-28 тамыз аралығында жүзеге асырылады.
9 Студенттер қатарына қабылдау конкурсына қатысу үшін қажетті ең төменгі
балдар деңгейі ҚР Білім жəне ғылым министрлігімен белгіленеді, оның ішінде
бейіндік жəне қалған пəндер бойынша мөлшер қойылады.
9 Қажетті құжаттар тізімі: аттестат (диплом) түпнұсқа, У-086 жəне 063нысанындағы медициналық анықтамалар, флюорография суреті, 3х4 көлемiндегi
8 фотосурет, жеке күəлік немесе паспорт көшiрмесi, тестілеу нəтижесі
көрсетілген (ҰБТ немесе ТКТ) сертификаты.
9 Біздің мекен-жайымыз: Астана қ, Жеңіс даңғылы 62. Бас ғимарат. Қабылдау
комиссиясы. № 1219, 1220, 1221 кабинеттері.
9 Анықтама телефондары: 8(7172) 31-75-56, 39-80-18. Біздің сайт:
www.kazatu.kz жəне E-mail: 711_12@inbox.ru
9 Қажетті сайттар: ҚР БжəнеҒМ сайты www.edu.gov.kz, ҚР ҰТО сайты
www.testcenter.kz

