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КИМЭП-тегі 

магистратура бұл:

Жеке тұлғалық 

даму

Еңбек нарығында 

сапалық 

артықшылықтар

Іскерлік байланыстар

Тегін оқу 

мүмкіндігі

Жұмыс істейтін 

кәсіпқойлар үшін 

қолайлы сабақ кестесі

Ғылыми немесе 

басқарушылық мансап 

үшін іргетас

Қысқарақ мерзім ішінде 

жаңа мамандықты 

меңгерудің тамаша 

мүмкіндігі

	ОҚУҒА ТҮСУ ТУРАЛЫ ВЕБИНАРЛАР   
	АШЫҚ ЕСІК КҮНДЕРІ
	АКАДЕМИЯЛЫҚ СЕССИЯЛАР

іс-шараларымыз туралы ақпарат, оларға 

тіркелу тәртібі туралы ақпаратты қоса 

веб-сайтымыздан қолжетімді:  

Дипломдарды халықаралық 
деңгейде тану

Гранттар мен 
жеңілдіктер

Халықаралық 
перспективалар мен 
академиялық ұтқырлық 

жұмысқа орналасудың 
жоғары көрсеткіштері

«нақты әлемдегі» 
жұмысқа дайындық

бірден бірнеше 
маманданулар алу 
мүмкіндігі

жылғы үздіксіз 
жетістіктер 

ұлттық және 
халықаралық 
аккредитация

Неліктен КИМЭП?

қос диплом 
бағдарламасында оқу 
мүмкіндігі

жұмыс берушілер 
КИМЭП дипломдарын 
академиялық сапа белгісі 
ретінде таныған
Еңбек нарығында 
көшбасшылық 
лауазымдарға ие 13 000-нан 
аса түлектер   

	ЖАЗҒЫ ПИКНИКТЕР  
	ПРЕЗЕНТАЦИЯҒА ТАПСЫРЫС ЖАСА
	КАМПУСТЫ АРАЛАУ ТУРЛАРЫ

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚОЛДАУ 

ЖӘНЕ ГРАНТТАР 
КИМЭП Университеті жыл сайын 
бакалавриат, магистратура және 
докторантура бағдарламаларына түсуші 
Қазақстандық және шетелдік білім беру 
мекемелерінің түлектері үшін гранттар кең 
ауқымын ұсынуда. 
Осыған қоса, қазіргі оқып жатқан 
студенттерге академиялық және оқудан 
тыс жетістіктер үшін берілетін 100%, 50% 
және 25% гранттар алу жарысына қатысуға 
мүмкіндік беріледі. 
Ішкі гранттарға қоса, КИМЭП Университеті 
қорлар мен жеке меншікті ұйымдардын 
демеушілігі арқасында берілетін гранттарды 
ұсынады. 
Жыл сайын қаржылық қолдау орталығы 
университет веб-сайтында келесі оқу жылы 
үшін гранттар туралы ақпаратты жариялайды 
(шамамен ақпан – наурыз айларында):  
www.kimep.kz  Талапкерлер үшін  
Қаржылық қолдау, гранттар. Ағымдағы 
жылдың көктемгі семестріне бөлінетін 
гранттарға байланысты сұрақтарыңызбен 
тікелей бөлім қызметкерлеріне келесі 
байланыстар бойынша хабарласыңыз;
Қаржылық қолдау бөлімінің 
байланыстары:
КИМЭП Университеті, Абай даңғылы 4,
Уәлиханов ғимараты, офис 203
050010, Алматы, Қазақстан
Тел: +7 (727) 270 43 16
WhatsApp: +7 707 970 43 16
www.kimep.kz
Электрондық пошта: finaid@kimep.kz 
Жұмыс уақыты: Дүйсенбі - Жұма (09:00 - 18:00)
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6. MPA, MIR және МЕРМ бағдарламаларының талапкерлері 
үшін 1 ұсынымхатты жүктеу 

7. Сандық фото(300 ppi, 8 МП-ден кем емес, JPEG форматында)
8. Бар болған жағдайда мерзімі бойынша жарамды IELTS/

TOEFL/Duolingo сертификаттарының көшірмелерін жүктеу
9. Талапкердің қалауы бойынша ғылыми және ғылыми-

әдістемелік жұмыстарының тізімін жүктеуге болады 
Шетелдік талапкерлер үшін қосымша талаптар
10. 3500 АҚШ долларынан кем емес cомасына банк шотынан 

көшірім (этникалық қазақтарға қолданылмайды)
11. Сотталмағандығы туралы анықтама 

Талапкер Порталы тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн қолжетімді
1. Талапкер Порталында онлайн сауалнаманы толтыру:  
2. Порталға сканерленген жеке куәліктің 

(Қазақстан азаматтары үшін) немесе 
төлқұжаттың (шетелдік азаматтар үшін) 
көшірмесін жүктеу 

3. Жоғары білімі туралы құжаттың 
(қосымшасымен) көшірмесін жүктеу

4. Еңбек кітапшасының көшірмесін немесе түйіндемені жүктеу
5. LLM бағдарламасының талапкерлері үшін 2 ұсынымхатты 

жүктеу 

КИМЭП Университетінің магистратура бағдарламалары
Бейіндік магистратура (MAFL қоспағанда барлық бағдарламалар үшін)
Бағдарлама ұзақтығы: 1жылдан 2 жылға дейін (алдыңғы мамандануға және семестрде тіркелген пәндердің санына байланысты)
Оқу нысаны: Толыққанды (сабақтар басым түрде кешкі уақытта өткізіледі) 
Оқу тілі: ағылшын

ОҚУҒА ТҮСУ
КИМЭП Университеті  оқуға түсу барысында қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі немесе осы тілдерге куәландырылған 
аудармасымен құжаттар қабылдайды.

Бэнг атындағы бизнес факультеті
МВА – Іскерлік әкімшілдік   
7М04108
MFIN – Қаржы   
7М04105
MMKT – Маркетинг   
7М04102
MMGT – Менеджмент   
7М04103
MACTA – Есеп және аудит   
7М04104
ExMBA – Басқарушылар үшін іскерлік әкімшілдік   
7М04107
* МВА/ExMBA бағдарламаларына түсуші талапкерлер 
қабылдау мақсатымен Кешенді Тестілеуді (КТ) 
тапсырудан босатылады.

Әлеуметтік ғылымдар факультеті
MPMA – Мемлекеттік және жергілікті басқару   
7М04101
MAE – Экономика   
7М04106
MIR – Халықаралық қатынастар   
7М03101
MAIJ – Халықаралық журналистика   
7М03201

Білім беру және гуманитарлық ғылымдар факультеті
MEPM – Білім беру саясаты және басқару   
7М04109
MAFL – Шетел тілі: Екі шетел тілі   
7М01701

Құқық факультеті
LLM – Халықаралық құқық   
7М04201

ПӘНДЕРДІ (КРЕДИТТЕРДІ) АУДАРУ САЯСАТЫ  
Басқа бағдарламада және/немесе басқа университетте алынған пәндер үшін кредиттер, егер аталмыш пәндер баламалы пәндер 
болып табылған немесе бағдарламаның академиялық жоспарына сәйкес келген жағдайда КИМЭП Университетінде магистр 
дәрежесін алу үшін есепке алынуы мүмкін. Арнаулы комиссия әрбір студент бойынша шешімді жеке-жеке қарап шешеді.  

ҚОС ДИПЛОМ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
КИМЭП Университеті Бэнг атындағы бизнес факультетінде қос диплом алуға керемет мүмкіндіктер ұсынады. Қос диплом 
бағдарламасында оқи отырып, магистранттар КИМЭП Университетінде және серіктес университетте бір-бір оқу жылдан өтіп, 
нәтижесінде екі диплом – КИМЭП Университетінен және серіктес университетінен (мамандану бойынша магистрлік диплом) алады. 
Жеке бағдарламаларда қос диплом алу мүмкіндіктері туралы егжей-тегжейлі ақпаратты сіздерге бағдарлама менеджері ұсынады.   

КИМЭП Университетінде білім беру ағылшын тілінде өтеді, сол себептен, оқуға түсу сәтінде талапкер өз ағылшын тілін меңгеру 
деңгейін көрсетуге қажет. Бұның екі жолы бар: ішкі КЕРТ (KIMEP English Placement Test) тесті онлайн режимінде тапсыру немесе 
мерзім жарамды, нағыз TOEFL/IELTS/Duolingo тесттерден алынған сертификат тапсыру. КЕРТ емтиханына тіркелу талапкер 
порталының «Тесттер мен емтихандар» бөлігінде толтырылған онлайн сауалнама, жеке куәліктің көшірмесі және арнайы 
тағайындалған студенттік нөмірі бар болған жағдайда ашылады.

Level of English 
Foundation Course KEPT CEFR+ IELTS/ IELTS 

indicator
TOEFL 
IBT

TOEFL PBT/ 
Institutional TOEFL

Revised TOEFL paper- 
delivered test

Duolingo 
English Test

Direct to program 60-100% B1 4.5 70 523 52 65-70
Graduate English 
Foundation level A 50-59% A2 4.0 41-69 437-522 37-51 55-64

Graduate English 
Foundation level B 21-49% A1 3.5 27-40 380-436 19-36 45-54

Graduate English 
Foundation level C < 20 % Beginner or 

False Beginner <3.0 <26 <379  <18 <44

Назар аударыңыз! Жоғарыдағы кесте Білім беру саясаты мен менеджмент саласындағы магистратура 
бағдарламасынан басқа барлық бағдарламалар үшін жарамды. Аталған бағдарламаға арналған критерийлер келесі 
сілтеме бойынша жарияланған:  

1-ҚАДАМ ОНЛАЙН ӨТІНІШ БЕРУ

2-ҚАДАМ АҒЫЛШЫН ТІЛІН МЕҢГЕРУ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ
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3.1. Кешенді тестілеу (тек Қазақстан азаматтары үшін)

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазанында № 600 бұйрығымен 
бекітілген магистратура бағдарламасына оқуға қабылдау жөніндегі үлгілік ережелеріне сәйкес, магистратура 
бағдарламасына оқуға түсетін Қазақстан Республикасының азаматтары Ұлттық Тестілеу Орталығы (ҰТО) технологиясы 
бойынша дайындалған Кешенді тестілеуден (КТ) өтулері қажет. 
Тестілеуді өткізу туралы толық ақпарат Ұлттық тестілеу орталығының сайтында қолжетімді.
КТ бейіндік пәндері бекітілген мамандықтар тізіміне сәйес таңдалған мамандыққа сәйкес келуі қажет.

КИМЭП Университеті магистратурасына түсу үшін кешенді тестілеудің бейіндік пәндері

Бағдарлама атауы Бейіндік пәндер КТ өту 
ұпайы1-бейіндік пән 2-бейіндік пән

Шетел тілі: екі шетел тілі (MAFL) Педагогика Кәсіби бағытталған шетел тілі (ағылшын, неміс, 
француз тілдері)

75 –тен кем 
емес

Халықаралық қатынастар (MIR) Қазақстан Республикасының 
сыртқы саясаты Дипломатиялық және консулдық қызмет

50-ден кем 
емес

халықаралық журналистика (MAIJ) Қазақ журналистиканың 
тарихы

Заманауи журналастиканың жанрлық 
формалары және қызметі

Экономика (MAE) Кәсіпорын экономикасы Макроэкономика
Мемлекеттік және жергілікті басқару (MPMA) Мемлекеттік басқару теориясы Экономика мемлекеттік реттеу
Есеп және аудит (MACTA) Бухгалтерлік есеп негіздері Аудит
Қаржы (MFIN) Қаржы негіздері Корпоративтік қаржы
Маркетинг (MMKT) Маркетинг Маркетингтік зерттеулер
Менеджмент (MMGT) Менеджмент Бизнесті ұйымдастыру
Білім беру саясаты және басқару (МЕРМ) Менеджмент Бизнесті ұйымдастыру
Халықаралық құқық (LLM) Мемлекет және құқық 

теориясы Ситуативті кейс

КТ нәтижелері бойынша әр тестілеуге қатысушыға Ұлттық тестілеу орталығының сайтында қол жетімді стандартты үлгідегі 
электронды сертификат беріледі.
Талапкер порталындағы “DOCUMENTS FOR UPLOAD” секциясына, «Complex test for graduate level applicants/Комплексное 
тестирования для абитуриентов программ магистратуры» ұяшығына тестілеу қорытындыларының экран түсірімін (скриншотын) 
жүктеу қажет болады.
3.2. МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША КИМЭП ЕМТИХАНДАРЫ 

Бағдарлама Емтихан Өту ұпайы Тестке 
тіркелу Бағдарлама үйлестірушісі

MBA* MACTA, 
MFIN

KIMEP Graduate Entrance Test (KGET)**
Логикаға тапсырмалар, сыни ойлау 
және математика 

50-ден 15

Талапкер 
порталында 
онлайн 
(тесттер 
және 
емтихандар 
секциясы)

Ләззат Ташанова, +7 727 2704440 ішкі нөмірі.2356, bcb-graduate@kimep.kz
Айзада Агабаева, +7 727 2704440 ішкі нөмірі.2347, bcb-assistant@kimep.kz

MAE 50-ден 14 Камила Мусина, +7 727 2704212 ішкі нөмірі 3266, css_coordinator@kimep.kz

MEPM KIMEP Graduate Entrance Test (KGET)** 
Онлайн cұрақтар түрінде сұхбаттасу

50-ден 14
100-ден 50 Мағанат Шегебаев, +7 727 2704367 ішкі нөмірі 2137, magas@kimep.kz

MAFL

Онлайн сұхбаттасу

100-ден 50
MIR, MPA, 
MAIJ Есептелді/

есептелмеді

Камила Мусина, +7 727 2704212 ішкі нөмірі 3266, css_coordinator@kimep.kz

LLM Лаура Қамыспаева, +7 727 2717272 ішкі нөмірі 2727, lawcoord@kimep.kz 
ExMBA Жанна Болотова, +7 727 237 47 97 ішкі нөмірі 1155, eec-ext@kimep.kz 

*МВА бағдарламасының талапкерлері үшін қосымша критерий – 1 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі немесе оның баламасы 
** жарамды GMAT /GRE сертификаттары KGET-тен босату мақсатымен қабылданады

Қабылдау комиссиясына:
1. Жоғары білім туралы құжат (қосымшасы бар түпнұсқа)
*Құжаттар түпнұсқаларын сканерленген түрінде талапкер порталына жүктеуге немесе курьерлік пошта қызметін пайдаланып, 
келесі мекен-жайға жіберуге болады: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы 4, 103, 103А, 107 офистері – 
Қабылдау комиссиясы
КИМЭП Медицина Орталығына:
2. 075-у үлгідегі дәрігерлік анықтама  немесе шетелдік азаматтар үшін оның баламасы. Анықтамада терапевт, хирург, 

невропатолог, окулист, отоларинголог қорытындылары мен микрореакция тестінің қорытындысы, сонымен қатар екі дәрігер 
қолы мен екі дәрігерлік мөрі бар флюорографиялық түсірілімнің түпнұсқасы (мерзімі 6 айдан аспаған анықтама ғана жарамды).  

Назар аударыңыз! Егу картасының көшірмесі тек қана 32 жасқа толмаған тұлғалар үшін қажет.
Барлық сұрақтармен медицина орталығының бас дәрігері Сергей Дьяковқа хабарласыңыз, тел: 8 (727) 237 48 05 ішкі нөмірі 1087, 
эл. мекен-жайы: s.dyakov@kimep.kz  

1.  Электрондық пошта КИМЭП Университетінің талапкермен ресми байланыс арнасы болып табылғандықтан онлайн өтініште 
көрсетілген электрондық поштаның адресі студенттер қатарына қабылдау кезінде жарамды болуы тиіс. 

2.  КИМЭП Университетіне қабылдау туралы хабарлама Сіздің электрондық поштаңызға жіберілетін болады және Талапкер 
Порталындағы «Acceptance Package» секциясына орналастырылады.   

3.  Білімдік қызмет көрсету шарты да Сіздің Талапкер Порталындағы «Acceptance Package» секциясына орналастырылатын болады. 
Өзіңіз басып шығарып, қолыңызды қойған шарттың екі көшірмесін Күзгі семестр пәндеріне тіркелу біткенге дейін Қабылдау 
комиссиясына тапсыруыңыз керек.         

Сабақ кестесін құрастыру, құнын есептеу және пәндерге тіркелу мәселелері бойынша бағдарлама үйлестірушілеріне хабарласу 
қажет, олардың байланыс деректері «МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША КИМЭП ЕМТИХАНДАРЫ» секциясында көрсетілген.

Магистратура бағдарламаларында оқұ құны 
Оқу құны студент алдағы семестрде  меңгеруді жоспарлаған кредиттер құнына теңеседі. КИМЭП Университеті 
студентке өзінің ұнатуы мен қаржылық мүмкіндіктерінен шыға отырып, пәндер санын өз бетінше анықтау 
құқығын береді.   
Кредиттік технология студенттің бірінші курстан бастап соңғы курсқа дейін өспелі траектория бойынша 
кредиттер санын толықтыратын жинақтаушы жүйені көрсетеді.
Басқа валютамен төлем мөлшері төлем жасалған күніне теңге ресми айырбастау бағамын ескере анықталады
*КИМЭП Университеті келесі оқу жылдарында оқу құны мен басқа жарналардың мөлшерін өзгерту құқығын өзінде 
қалдырады.  

3-ҚАДАМ ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫН ТАПСЫРУ 4-ҚАДАМ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТҮПНҰСҚАЛАРЫН ТАПСЫРУ

5-ҚАДАМ
Оқуға қабылдау туралы шешімді білу және

білімдік қызмет көрсету шартына қол қою

6-ҚАДАМ Пәндерге тіркелу




