С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
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Біз Қазақстанның солтүстік
және орталық аймақтарындағы
ең ірі аграрлық және техникалық
жоғары оқу орындарының бірі
болып табыламыз.
Егер cіз сұранымға ие, тұрақты
табыс көзі болатын мамандық
иегері атанғыңыз келсе, біздің
есігіміз ашық! Өз тарихыңызды
бізбен бірге жазыңыз – біздің 70
000-ға жуық түлектерден
тұратын отбасымызға
қосылыңыз. Олардың қатарында
Парламент депутаттары,
жетекші кәсіпорындардың
басшылары мен Қазақстан
Республикасына танымал қоғам
қайраткерлері бар.

Біздің мекен-жайымыз: Астана қ,,
Жеңіс даңғылы, 62. Бас ғимарат.
каб. №№ 1219, 1220, 1221.
Қабылдау комиссиясы
Анықтамалар үшін телефондар:
8 (7172) 317-556, 386-153.
Біздің сайт: www.kazatu.kz,
E-mail: 711_12@inbox.ru

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ 2018-2019 оқу
жылына жоғары оқу орыннан кейінгі білім беру
мамандықтарына
қабылдауды
жариялайды.
Магистранттар мен докторанттар шет тілі бойынша
тестілеудің және мамандық бойынша емтиханның
нәтижесінде қабылданады.
 Магистратура және докторантураға оқуға түсуге
өтініштер 3-ші және 30-ші шілде аралығында
қабылданады.
 Шет тілі бойынша тестілеу 10-15 тамыз
аралығында өтеді.
 Мамандық бойынша емтихандар 16-20 тамыз
аралығында өтеді.
 Магистратура мен докторантураға қабылдау 28-ші
тамызға дейін.
 Магистратураға қажетті құжаттар тізімі: ұйым
басшысының атына шет тілі бойынша түсу
емтиханын немесе оқыту ағылшын тілінде
жүргізілетін бейінді магистратураға кешенді
тестілеуді тапсыратын қала көрсетілген өтініш,
жоғары білімі туралы құжаттың көшірмесі, осы
Үлгілік қағидалардың 14-тармағында көрсетілген
бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны туралы
сертификаттың көшірмесін (бар болса), кадрлар
есебі бойынша жеке іс парағы мен еңбек қызметін
растайтын құжатты (еңбек өтілі бар тұлғалар үшін),
3x4 сантиметр мөлшеріндегі алты фотосурет, 086-У
нысанындағы медициналық анықтама, жеке
куәлігінің көшірмесі, ғылыми және ғылымиәдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болса).
Көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге
салыстыру
үшін
олардың
түпнұсқалары
ұсынылады.
 Докторантураға қажетті құжаттар тізімі: ұйым
басшысының атына шет тілі бойынша түсу
емтиханын тапсыратын қала көрсетілген өтініш,
жеке куәліктің көшірмесі, білімі туралы құжаттың
көшірмесі, осы Үлгілік қағидалардың 4-тармағында
көрсетілген
бағдарламалар
бойынша
тест
тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі (бар
болса),
ғылыми
және
ғылыми-әдістемелік
жұмыстардың тізімі (бар болса), 3x4 сантиметр
мөлшеріндегі алты фотосурет, 086-У нысанындағы
медициналық анықтама, кадрлар есебі бойынша
жеке іс парағы немесе жұмыс орны бойынша кадр
бөлімі растаған еңбек қызметін растайтын басқа
құжат.
Көрсетілген
құжаттардың
көшірмелерімен бірге салыстыру үшін олардың
түпнұсқалары ұсынылады.

Жоғары оқу орыннан кейінгі білім беру мамандықтары
Магистратура мамандықтары
6M012000
Кәсіптік оқыту
6M042000
Сәулет
6М042100
Дизайн
6M050600
Экономика
6M050700
Менеджмент
6М050800
Есеп және аудит
6M050900
Қаржы
6M051100
Маркетинг
6M070100
Биотехнология
6M070300
Ақпараттық жүйелер
6M070400
Есептеу техникасы және
бағдарламалық қамтамасыз ету
6М071300
Көлік, көліктік техника және
технологиялар
6M071700
Жылу энергетикасы
6M071800
Электр энергетикасы
6М071900
Радиотехника, электроника және
телекоммуникациялар
6М072400
Технологиялық машиналар және
жабдықтар
6М072700
Азық-түлік өнімдерінің
технологиясы
6М072800
Қайта өңдеу өндірістерінің
технологиясы
6M073200
Стандарттау және сертификаттау
(сала б-ша)
6M080100
Агрономия
6M080200
Мал шаруашылығы өнімдерін
өндіру технологиясы
6M080300
Аңшылықтану және аң
шаруашылығы
6M080400
Балық шаруашылығы және
өнеркәсіптік балық аулау
6M080600
Аграрлық техника және
технология
6M080700
Орман ресурстары және орман
шаруашылығы
6M080800
Топырақтану және агрохимия
6М081100
Өсімдік қорғау және карантин
6M090300
Жерге орналастыру
6M090700
Кадастр
6M120100
Ветеринарлық медицина
6M120200
Ветеринарлық санитария

PhD докторантура мамандықтары
6D012000 Кәсіптік оқыту
6D042000 Сәулет
6D050600
6D050700
6D050800
6D050900
6D051100

Экономика
Менеджмент
Есеп және аудит
Қаржы
Маркетинг

6D070300

Ақпараттық жүйелер

6D071300

Көлік, көліктік техника және
технологиялар
Жылу энергетикасы
Электр энергетикасы

6D071700
6D071800

6D072400
6D072700
6D072800
6D073200
6D080100
6D080200

6D080600

Технологиялық машиналар
және жабдықтар
Азық-түлік өнімдерінің
технологиясы
Қайта өңдеу өндірістерінің
технологиясы
Стандарттау және
сертификаттау
Агрономия
Мал шаруашылығы өнімдерін
өндіру технологиясы

6D080800
6D081100

Аграрлық техника және
технология
Орман ресурстары және
орман шаруашылығы
Топырақтану және агрохимия
Өсімдік қорғау және карантин

6D120100
6D120200

Ветеринарлық медицина
Ветеринарлық санитария

6D080700

