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ӘЛЕУМЕТТІК ЗЕРТТЕУЛЕР ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК  

ИНЖИНИРИНГ ОРТАЛЫҒЫ 

 

 

Орталық зерттеуі  

 

2016-2017 оқу жылы 

 «Университеті әріптестер көзімен – 2017» 

 «Оқытушы студенттердің көзімен – 2017» 

 «Таза сессия» акциясының аясындағы әлеуметтанулық зерттеу» 

 «Оқытылатын пәндердің тиімділігі» 

 «Поддержи свою ALMA-MATER» 

 «Оқытушы әріптестер көзімен  - 2017» 

 «Қазақстанның бірыңғай еуропалық білім беру кеңістігіне 

интеграциялануы: Болон үрдісінің параметрлерін жүзеге асыру» (2015-2017). 

 «Кәсіби еңбек нарығында қазақстандық жоо түлектерінің бәсекелестікке 

қабілеттіліктерін өлшеудің социологиялық индикаторлары: салыстырмалы 

елішілік зерттеу» (2015-2017). 

 

2015-2016 оқу жылы 

 «Оқытушы студенттердің көзімен -2016» 

 «Таза сессия» акциясының аясындағы әлеуметтанулық зерттеу» 

 «Оқытылатын пәндердің тиімділігі» 

 «Өз ALMA-MATER-інді қолда!» 

 «Қазақстан жастарының құндылықтық бағдарлары» 

 «Оқытушы әріптестер көзімен - 2016» 

 «Қазақстанның бірыңғай еуропалық білім беру кеңістігіне 

интеграциялануы: Болон үрдісінің параметрлерін жүзеге асыру». 

 «Кәсіби еңбек нарығында қазақстандық жоо түлектерінің бәсекелестікке 

қабілеттіліктерін өлшеудің социологиялық индикаторлары: салыстырмалы 

елішілік зерттеу». 
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2014-2015 оқу жылы  

 «Оқытушы студенттердің көзімен – 2015» 

 «Таза сессия» акциясының аясындағы әлеуметтанулық зерттеу» 

 «Қазақстан жастарының құндылықтық бағдарлары» 

 «Қазақстанның бірыңғай еуропалық білім беру кеңістігіне 

интеграциялануы: Болон үрдісінің параметрлерін жүзеге асыру». 

 «Кәсіби еңбек нарығында қазақстандық жоо түлектерінің бәсекелестікке 

қабілеттіліктерін өлшеудің социологиялық индикаторлары: салыстырмалы 

елішілік зерттеу». 

 «Қазақстандық қоғамның жаңа әлеуметтік құрылымы және аймақтық 

дамудың әлеуметтік-экономикалық  басымдылықтары» 

 

2013-2014 оқу жылы 

 «Жаңа Қызмет Көрсету Орталығының қызметтерін саралау» 

 «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың имиджі мен корпоративтік 

мәдениеті» 

 «Оқытушы әріптестер көзімен – 2014» 

 «Оқытылатын пәндердің тиімділігі» 

 «Өз ALMA-MATER-інді қолда!» 

 «Қазақстанның балалар мен жастар ұйымдары» 
 

2012-2013 оқу жылы 

 «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға оқуға түсудің мотивтері» 

 «Студенттерді кешенді зерттеу (жатахана мен қоғамдық тамақтану 

саласы» 

 «Оқытушы студенттер көзімен – 2013» 

 «Өз ALMA-MATER-інді қолда!» 

 «Қазақстанның жас ғалымдары: бүгінгі мен ертеңгі халі» 
 

2011-2012 оқу жылы 

 «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттерінің көңіл күйі» 

 «Студент жастарды рухани-адамгершіліке тәрбиелеу» 

 «Оқытушылық қызметтің қиындықтары мен басымдықтары» 

 «Студенттік кампус: тұрмыс пен бос уақыт жағдайлары» 

 «Тәрбие жұмысы эдвайзер-кураторлар көзімен» 

 «Оқытушы әріптестер көзімен – 2012» 

 «Қазақстандық жоғарғы білім жүйесін реформалаудағы қиындықтар мен 

перспективалар: халықаралық тәжірибе мен ұлттық дәстүрлер». 


