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КИМЭП ТҮЛЕКТЕРІ ЕҢ ҮЗДІК 

ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУ 

КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ИЕ 

-дан астамы оқуды бітіруден 
кейін алты айдың ішінде 
жұмысқа орналасада немесе 
оқуын жоғары деңгейлерде 
жалғастырады 

Түлектердің

90%

-дан астамы оқуды 
бітірмей-ақ жұмысқа 
орналасады

Студенттердің

40%

-нан астам түлектердің 
көпшілігі мемлекеттік 
органдар мен 
бизнесте көшбасшы 
лауазымдарында 

13 000

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР 

МЕН МҮМКІНДІКТЕР 

-тен астам серіктес 
университеттер

Әлемдегі

170

-ден астам КИМЭП 
Университетінің студенті жыл 
сайын академиялық алмасу 
бағдарламаларына қатысуда 

100

Студенттік контингенттің 
-ын шетелдік 

студенттер құрайды 

Дипломдарды 
халықаралық 
деңгейде тану 

Интерактивті 
педагогика

Гранттар мен 
жеңілдіктер

Халықаралық 
перспективалар мен 
академиялық ұтқырлық 

Жұмысқа орналасудың 
жоғары деңгейі

«Нақты өмірде» жұмыс 
істеуге дайындық

Академиялық және 
кәсіби практика

Ұмытылмас 
студенттік өмір

Бірден-ақ бірнеше 
мамандану алудың 
мүмкіндігі (Major-Minor)

лет непрерывного 
успеха

Ұлттық және 
халықаралық 
аккредитация

Неліктен КИМЭП?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)

Университеттің кәсіби 

бағдарлау іс-шараларына 

осы жерден тіркел: 

	АШЫҚ ЕСІК КҮНІ
	АТА-АНАЛАР ҮШІН ҚАБЫЛДАУ
	ЖЕКСЕНБІЛІК КЛУБ
	ЖАЗҒЫ ПИКНИК
	КАМПУС АРАЛАУ ТУРЛАРЫ

	ПРЕЗЕНТАЦИЯҒА ТАПСЫРЫС ЖАСА
	СТУДЕНТ БОЛЫП КӨР 
	ОҚУҒА ТҮСУ ТУРАЛЫ ВЕБИНАРЛАР
	ВИРТУАЛДЫ АКАДЕМИЯЛЫҚ СЕССИЯЛАР
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бакалавриат 
бағдарламаcында 
оқу 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. 
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.

Есеп және аудит 
Кәсіби бухгалтер / Аудит / Салық салу
Қаржы 
Корпоративтік қаржы және инвестициялық менеджмент / Қаржы 
институттары және тәуекел-менеджмент 
Маркетинг 
Маркетингтік коммуникация және / Брендинг / Туризм және 
қонақжайлық бизнесі 
Менеджмент 
Адам ресурстарын басқару / Көшбасшылық 
Ақпараттық жүйелер 
Үлкен деректерді талдау / Ақпараттық жүйелерді басқару

Мемлекеттік және жергілікті басқару 
Халықаралық даму және мемлекеттік саясат / Халықаралық сауда 
және корпоративтік саясат / Қаржылық менеджмент және мемлекеттік 
аудит / Басқару және құқық 
Экономика 
Қаржылық экономика / Бизнес экономика / Мемлекеттік саясат 
Журналистика 
Сандық журналистика / Әлеуметпен байланыстар (PR)
Халықаралық қатынастар 
Жаппай қауіпсіздік және халықаралық байланыстар / Аймақтану және 
энергетика саласындағы саясат / Еуропалық зерттеулер 

Шетел тілі: екі шетел тілі 
Аударма ісі 
Когнитивті ғылымдар 
Психология

Құқықтану 
Халықаралық құқық

Бэнг атындағы Бизнес факультеті

Әлеуметтік ғылымдар факультеті

Білім беру және гуманитарлық ғылымдар факультеті

Құқық мектебі

ФАКУЛЬТЕТТЕР ЖӘНЕ БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН МЕҢГЕРУ ДЕҢГЕЙІН ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ?
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 Academic /  
IELTS indicator TOEFL IBT 

TOEFL PBT/ 
Institutional 
TOEFL 

Revised 
TOEFL paper- 
delivered test

Duolingo 
English test 

Academic English 80-100% B2 5.5 (not less than 5.0 in 
the writing section) 70 523 52 85-90

UF A 51-79% B1 4.5 – 5.0 57-69 475-522 42-51 65 -84
UF B 30-50% A1 3.5 – 4.0 27-56 380-474 19-41 45-64

UF C < 30 % Beginner or 
False Beginner <3.0 <26 <379 <18 <44

БЕЛА мәртебесі 
КИМЭП Университеті шілде айының ортасынан бастап алдын ала күзгі семестрге тіркелуге дайын бакалавриат бағдарламасының 
кез келген талапкерлері ие бола алатын «БЕЛА» мәртебесін ұсынады.
Ол үшін не қажет? 
1. КИМЭП Университетінің Қабылдау комиссиясына аттестат / дипломның қосымшасымен түпнұсқасын тапсыру 
2. ТЖК нөмірі бар ҰБТ баллын талапкер порталына еңгізу 
3. Ағылшын тілі бойынша IELTS/TOEFL/Duolingo халықаралық емтихандардың немесе ішкі КЕРТ тестінің қорытындыларын ұсыну қажет
4. «BELA» келісім-шартына қол қою
«BELA» артықшылықтары:
1. Сіз студенттер құрамына қабылдауыңызды күтпей-ақ, күзгі семестрде пәндерге тіркелу мүмкіндігіне ие боласыз 
2. Сізге өзіңіздің жеке жоспарларыңызды ескере отырып, өзіңізге жайлы, ыңғайлы сабақ кестесін құру мүмкіндігі беріледі

КИМЭП дайындық бағдарламасы
• Provisional English– бұл жоғары сыныптар оқушыларын (9-11 сыныптар) КИМЭП Университетінде ағылшын тілінде оқу үшін 

дайындау (A,B,C деңгейлері, 225 академиялық сағат, аптасына үш рет, 18.00-ден 20.15-ке дейін);
• Мектеп оқушылары үшін ағылшын тіліндегі математика және физика (7-11 сыныптар, жекеше сабақтар);
• IELTS, SAT, GRE, GMAT халықаралық емтихандарға даярлау курстары. Курстан жекеше өтуге болады;
• Ағылшын тілінен біліктілік деңгейін анықтайтын ішкі тестке (КЕРТ) дайындық (жекеше сабақтар);
• Ағылшын тілін оқу кешкі курстары (9 деңгей, бір деңгейді оқу ұзақтығы – 42 академиялық сағат. Сабақтар аптасына 2 рет,  

18.50-ден 21.05-ке дейін өткізіледі);
• Шетелдіктер үшін орыс және қазақ тілі курстары - жекеше.

 +7 (727) 270 44 83, +7 747 223 33 08        wlp@kimep.kz

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 (шет елдерінің 
азаматтары үшін) көшірмесін жүктеу 

3. Бар болған жағдайда мерзімі бойынша жарамды 
IELTS/TOEFL сертификаттарының көшірмелерін 
жүктеу

4. Сандық фото (300 ppi, 8 МП-ден кем емес, JPEG 
форматында)

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

Бірыңғай ұлттық тестілеудің таңдау және бейінді пәндер бойынша пәндерді көрсетумен мамандықтар тізбесі
Мамандық Шекті балл Таңдау бойынша пән Бейінді пән
Экономика 

Барлығы 50-ден кем емес және әрбір пән 
бойынша 5-тен кем емес География Математика 

Менеджмент
Есеп және аудит 
Қаржы
Мемлекеттік және жергілікті басқару 
Маркетинг
Халықаралық құқық Барлығы 75-тен кем емес және әрбір пән 

бойынша 5-тен кем емес Дүниежүзі тарихы Құқық негіздеріҚұқықтану
Халықаралық қатынастар Барлығы 50-ден кем емес және әрбір пән 

бойынша 5-тен кем емес

Шетел тілі Дүниежүзі 
тарихы

Аударма ісі

Когнитивтік ғылымдар
Барлығы 50-ден кем емес және 
математикалық сауаттылық бойынша 8-ден 
кем емес, басқа пәндерден 5-тен кем емес

Шетел тілі: екі шетел тілі
*педагогикалық бағыт 

Барлығы 75-тен кем емес және әрбір пән 
бойынша 5-тен кем емес

Ақпараттық жүйелер
Барлығы 50-ден кем емес және әрбір пән 
бойынша 5-тен кем емес

Математика Физика/
Информатика

Журналистика 
*Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығы 
бойынша баллдар ескеріледі

Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

Психология География Биология
*Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттарда қазақ немесе орыс тіліне нотариалдық куәландырылған аудармасының болуы 
және бірінші академиялық семестрде нострификациялау/тану рәсімінен өтуі тиіс. 

Мектепті бітіру туралы аттестаттың немесе колледжді бітіру туралы 
дипломдың түпнұсқасын қосымшасымен бірге КИМЭП Университетінің 
Қабылдау комиссиясына тапсыру керек. 
*Құжат түпнұсқаcын курьерлік пошта қызметін пайдаланып, келесі мекен-жайға 
жіберуге болады: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы 4, 
103, 103А, 107 офис – Қабылдау комиссиясы

Бұл секциядағы құжаттар бірден олардың тиісті түпнұсқаларын алғаннан 
кейін тапсырылады 
1. Жалпы орта білімі туралы аттестаттың көшірмесі (қосымшасымен) 
2. ТЖК нөмірі мен ҰБТ сертификаты бойынша алған баллдар

КИМЭП Медицина Орталығына медициналық құжаттардың түпнұсқасын тапсыру 
1.  Қазақстан азаматтарына берілетін 075/у медициналық анықтамасы немесе 

шетелдік азаматтар үшін осы анықтаманың баламасы. 
2.  Қорытындысы бар кеуде қуысының рентген түсірілімі (флюорография) 
3.  Егу картасының көшірмесі (ф-065/у) 

Толығырақ 
ақпарат келесі 
сілтемеден 
қолжетімді:

1-ҚАДАМ ОНЛАЙН ӨТІНІШ БЕРУ 2-ҚАДАМ
Негізгі құжаттардың

көшірмелерін жүктеу

3-ҚАДАМ
КИМЭП Қабылдау комиссиясына

құжаттардың түпнұсқаларын тапсыру




