АГРОНОМИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
5В060800 - “Экология”
5В080100, 6М080100, 6D080100 - “Агрономия”
5В080700, 6М080700, 6D080700 -“Орман ресурстары және
шаруашылығы”
5В080800, 6М080800, 6D080800 - “Топырақтану және агрохимия”
5В081100, 6M081100, 6D081100 - “Өсімдік қорғау және карантин”

орман

Мамандардың қызмет саласы: әртүрлі меншік түріндегі ауыл шаруашылығы
кәсіпорындары; өңдеу өнеркәсібінің кәсіпорындары; карантинді қорғау
бойынша қызметтер; экологиялық полиция; Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігінің аймақтық, өңірлік және республикалық
қызметтері; ғылыми-зерттеу мекемелері.
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН
ФАКУЛЬТЕТІ
5В071100 - “Геодезия және картография”
5В090300, 6М090300 - “Жерге орналастыру”
5В090700, 6М090700 - “Кадастр”
5В090800 - “Бағалау”
Мамандардың қызмет саласы: жерге орналастыру жөніндегі аумақтық
органдар; жер ресурстарын басқару жөніндегі мемлекеттік жобалау және
зерттеу институттары; жер учаскелерін және жылжымайтын мүлікті сатып алусату, бағалау, кепілзат және лизингке байланысты шаруашылық және құқықтық
қызметті жүзеге асыратын кәсіпорындар, ұйымдар және мекемелер; жер
ресурстарын басқару, мемлекеттік кадастрлық есепке алу, жерді мемлекеттік
кадастрлық бағалау, жер учаскелерін және басқа да жылжымайтын мүлікті
бағалау бойынша бағалау қызметтерін ұсыну.
5В042000 (5 жыл), 6М042000, 6D042000 - “Сәулет”
5В042100 (5 жыл), 6M042100 - “Дизайн”
Мамандардың қызмет саласы: мемлекеттік және жеке дизайн фирмалары;
қалалық және аудандық архитектура бөлімдері; жарнама және модельдік
агенттіктер; жоғары және орта арнайы оқу орындары; ғылыми-зерттеу
мекемелері.
ВЕТЕРИНАРИЯ ЖӘНЕ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
ФАКУЛЬТЕТІ
5В070100, 6М070100 - “Биотехнология”
5B120100 (5 лет), 6М120100, 6D120100 - “Ветеринарлық медицина”
5B120200 (5 лет), 6М120200, 6D120200 - “Ветеринарлық санитария”

5В080200, 6М080200, 6D080200 - “Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру
технологиясы”
5В080300, 6М080300 - “Аңшылықтану және аң шаруашылығы”
5В080400, 6М080400 - “Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық
аулау”
Мамандардың қызмет саласы: әртүрлі меншік түріндегі ауыл шаруашылығы
кәсіпорындары; кеден және шекара қызметі; ауыл шаруашылығы өнімдерінің
сапасын анықтау зертханасы; ет өңдеу зауыттары; аң фермалары; ветеринарлық
бағыттағы ғылыми-зерттеу кәсіпорындары, ғылыми-зерттеу институттары мен
зертханалары; көліктік кеден; шекаралық бекеттер; ветеринарлық бақылау
қызметтері; жоғары және орта арнайы оқу орындары.
КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ
ФАКУЛЬТЕТІ
5В012000, 6М012000, 6D012000 - “Кәсіптік білім”
5В070300, 6М070300, 6D070300- “Ақпараттық жүйелер ”
5В070400, 6М070400 - “ Есептеу техникасы және бағдарламалық
қамтамасыз ету ”
Мамандардың
қызмет
саласы:
ақпараттық,
компьютерлік
және
статистикалық орталықтар және басқару; банктер; оқу орындары; ғылымизерттеу мекемелері; өндіріс; экономика, қаржы, бизнес мекемелері; білім беру
және өндіріс салалары.
ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ
5В071300, 6M071300, 6D071300 - “Көлік, көліктік техника және
технологиялар”
5В072400, 6M072400, 6D072400 - “Технологиялық машиналар және
жабдықтар”
5В072700, 6M072700, 6D072700 - “Азық-түлік өнімдерінің технологиясы”
5В072800, 6M072800, 6D072800 - “Қайта өңдеу өндірістерінің
технологиясы”
5В073200, 6М073200, 6D073200 - “Стандарттау, сертификаттау және
метрология ”
5В080600, 6М080600, 6D080600 - “ Аграрлық техника және технология ”
5В090100 - “Көлікті пайдалану, жүк қозғалысы мен тасымалдауды
ұйымдастыру”
Мамандардың қызмет саласы: әртүрлі меншік түріндегі ауыл шаруашылығы
кәсіпорындары; мемлекеттік стандарттау және сертификаттау органдары,
метрология; ғылыми-зерттеу мекемелері; өңдеу өнеркәсібінің кәсіпорындары;
машиналарды техникалық қызмет көрсету және жөндеу станциясы (ТҚС);

машина тестілеу станциялары (МТС); нан қабылдау мекемелері; лифттер;
автокөлік кәсіпорындары.
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ
5В071700, 6М071700, 6D071700 - “Жылу энергетикасы”
5В071800, 6М071800, 6D071800 - “Электр энергетикасы”
5В071900, 6М071900 - “Радиотехника, электроника және
телекоммуникациялар”
5В081200 - “Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету”
Мамандардың қызмет саласы: аймақтық энергетикалық компаниялардың
және аймақаралық электр желілерінің өндірістік бөлімдері; энергетика
саласындағы қызмет; тарату электр компаниясы; жылу электр станциялары;
байланыс кәсіпорындары; Қазақтелеком.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ
5В050600, 6М050600, 6D050600 - “Экономика”
5В050700, 6М050700, 6D050700 - “Менеджмент”
5В050800, 6M050800, 6D050800 - “Есеп және аудит”
5В050900, 6М050900, 6D050900 - “Қаржы”
5В051100, 6М051100, 6D051100 - “Маркетинг”
Мамандардың қызмет саласы: ғылыми-зерттеу институттары; қаржылық
және мемлекеттік бақылау органдары; өндірістік бірлестіктер; фирмалар;
әртүрлі меншік түріндегі кәсіпорындар; компьютерлік орталықтар; бюджеттік
ұйымдар; сенім; банктер; концерндер; компаниялар.
СЫРТТАЙ-ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ФАКУЛЬТЕТІ
- Қашықтықтан оқыту технологиясы
- Екінші жоғары білім

