Студенттер мен магистранттар назарына!
«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ ішкі
академиялық
ұтқырлық
бағдарламасы
аясында
студенттер
мен
магистранттарды 2017-2018 оқу жылының екінші семестрінде бакалавриат
жəне магистратура бағдарламалары бойынша оқудан өтуге шақырады.
Қажетті құжаттар:
1. Жеке бас куəлігі көшірмесі
2. Нотариалды расталған ата-аналардан өтініш
3. С. Сейфуллин атындағы ҚазАТУ ректоры атына өтініш (студенттен)
4. Қабылдаушы ЖОО-на үш дана өтініш
5. 3 дана келісім
6. Білім алушы транскрипті
7. Студент мінездемесі
8. Кафедра отырысынан үзінді көшірме (хаттама)
9. Студенттің жеке оқу жоспары
10. Сурет 3*4 – 4 дана
11. Файл
12. Жатақхана үшін флюорография (сурет)

Бағдарламаға қатысу талаптары:
1. Барлық оқу кезеңі бойынша қарызының болмауы
2. Жақсы үлгерім

Барлық қосымша сұрақтар бойынша Студенттердің білімін бағалау жəне
аттестаттау бөлімінің 1224 каб., тел.: 8 (7172) 31-75-33 хабарласуларыңызды
сұраймыз.
Академиялық ұтқырлықты үйлестірушісі: Алимова С.А.,
тел. 8 (7172) 31-75-33
e-mail:saule_nmb@mail.ru

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің
мамандықтары:
1. 5B080100 – «Агрономия»
2. 5В081100 – «Өсімдік қорғау жəне карантин»
3. 5В080700 – «Орман ресурстары жəне орман шаруашылығы мамандығы»
4. 5В080800 – «Топырақтану жəне агрохимия»
5. 5В060800 - «Экология»
6. 5В042000 - «Сəулет»
7. 5В042100 - «Дизайн»
8. 5В070100 - «Биотехнология»
9. 5В120100 - «Ветеринарлық медицина»
10. 5В120200 – «Ветеринариялық санитария»
11. 5В080300 - «Аңшылықтану жəне аң шаруашылығы»
12. 5В080400 - «Балық шаруашылығы жəне өнеркəсіптік балық аулау»
13. 5В080200 – «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы»
14. 5В071100 – «Геодезия жəне картография»
15. 5В090300 - «Жерге орналастыру»
16. 5В090700 - «Кадастр»
17. 5В090800 - «Бағалау»
18. 5В070400 – «Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету»
19. 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер»
20. 5В012000 – «Кəсіптік оқыту»
21. 5В080600 - «Аграрлық техника жəне технология»
22. 5B090100 – «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру жəне көлікті пайдалану»
23. 5B073200 – «Стандарттау жəне сертификаттау»
24. 5В072400 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»
25. 5В072700 – «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы»
26. 5В072800 – «Қайта өңдеу өндірістерінін технологиясы»
27. 5В071300 – «Көлік, көлік техникасы жəне технологиялары»
28. 5В051100 – «Маркетинг»
29. 5В050700 - «Менеджмент»
30. 5В050800 – «Есеп жəне аудит»
31. 5B050900 – «Қаржы»
32. 5В050600 - «Экономика»
33. 5B071900 - «Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар»
34. 5В071700 - «Жылу энергетикасы»
35. 5В071800 - «Электр энергетикасы»
36. 5В081200 – «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету»

