
Сізге арналған мүмкіндіктер: 

 

 ең жақсы отандық және шет елдік 

профессорлар;  

 үш тілде оқыту;  

 ақылы оқу бөліміне түскен жағдайда 

грантқа ауысудың зор, шынайы мүмкіндігі;  

 қашықтықтан оқыту түрі;  

 әскери кафедра;  

 заманауи ғылыми кітапхана қызметі;  

 оқу интернет-орталығы және тегін 

Wi-Fi; 

 халықаралық Қазақстан-Оңтүстік 

Корея диагностикалық орталығы; 

 «Керемет» студенттерге қызмет 

көрсету орталығы;  

 жатақханамен қамтамасыз ету;  

 Ыстық көлдегі спорттық-сауықтыру 

лагерь;  

 спорттық кешен және стадион;  

 келесідей жақын және алыс шет ел 

университеттерінде жарты жылдық 

академиялық мобильдік бағдарламасы 

бойынша оқу: 

Санта-Барбарадағы Калифорния 

университеті, Колумбия университеті 

(АҚШ), Ренн университеті (Франция), 

Ханьян университеті (Сеул, Оңтүстік 

Корея), Шыңжаң педагогикалық 

университеті, Шанхай университеті 

(Қытай), РФ Президенті жанындағы Ресей 

халық шаруашылығы және мемлекеттік 

қызмет академиясы және т.б. 
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2016 жылдың 1 мамырында Қазақстан 

Республикасында 17 753 184 халық 

тіркелді, жыл сайын 40 адам біздің 

мамандықтың түлегі атанады. Сол үшінде 

әрбір 443 830 тұрғынға 1 саясаттанушы 

сай келеді.  
 

Сіздің нарықта сұраныста болуыңыз бен 

жұмыспен қамтылуыңызға кепілдік 

беріледі. 
 

Анықтама телефондары: 

+7 747 291 04 51, +7 (727) 292 57 17 

ҚазҰУ сайтындағы кафедра 

парақшасы: 

http://goo.gl/2Cl0CD 

Біз әлеуметтік желілерде: 

 polit_science_kaznu 

 politsciencekaznu 

 politology_kaznu@mail.ru 
 

  
 

ТАБЫСТЫ БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛЕ МЕ?! 

МАМАНДЫҚ: САЯСАТТАНУШЫ 

 

«5B050200 – Саясаттану» – 

жай ғана мамандық емес, 

ол – табысқа жетудің кілті! 
 

Таңдау пәні: 

ДҮНИЕЖҮЗІ ТАРИХЫ 
 

 

http://goo.gl/2Cl0CD
mailto:politology_kaznu@mail.ru


Дайындау жүйесі 
Бакалавриат 

Оқу мерзімі – 4 жыл. 

Мамандық – әлеуметтік білім бакалавры. 

 Магистратура 

Оқу мерзімдері: 

 Кәсіби бағыт – 1 жыл. 

 Ғылыми-педагогикалық бағыт – 2 жыл. 

Мамандық – әлеуметтік ғылымдар магистрі. 

Тұңғыш Президент Б.Ельцин атындағы 

УрФУ және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

арасындағы «Әлемдік саясат, халықаралық 

қатынас, геосаясат (ШЫҰ-ға мүше-елдерімен 

ынтымақтастық)» атты халықаралық 

магистрлік бағдарлама ашылды. 

Бітірушілердің PhD докторантураға және 

«Болашақ» бағдарламасы бойынша әлемдік 

деңгейдегі оқу орындарына білім алуға 

мүмкіндіктер бар. 

 

 
 

Саясаттану – қоғамдық өмір мен саяси 

билік арақатынасын зерттейтін саяси ғылым 

саласы. 

Саясаттанушы – саясаттану саласындағы 

кәсіби маман, саяси оқиғаларға талдау жасап 

саяси болжам жасайды. 

Саясаттанушылар жұмыс істеуде: 
 

 мемлекеттік басқару органдарында және 

әкімшіліктерде (ҚР Президентінің 

әкімшілігі, Парламент, Сыртқы істер 

министрлігі, мәслихаттар және 

әкімшіліктер);  

 саяси партияларда;  

 қоғамдық қорларда, бірлестіктерде мен 

қозғалыстарда, мемлекеттік емес 

ұйымдарда;  

 халықаралық үкіметаралық және үкіметтік 

ұйымдарда; 

 сайлау кампанияларын ұйымдастыратын 

агенттіктерде саяси кеңесші және 

талдамашы болып;  

 ақпараттық-талдау және ғылыми-зерттеу 

орталықтары мен институттарда; 

 білім беру мекемелерінде;  

 ақпараттық және PR-агенттіктерде;  

 баспасөз орталықтарында және БАҚ 

саласында;  

 бизнес, халықаралық қатынастар және саяси 

сарап саласында. 

 

 
 

© http://www.gene-callahan.org  

Саясаттану және саяси 

технологиялар кафедрасының 

жетістіктері: 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ дипломы 

саясаттанушыларды дайындауда Еуропа 

және ТМД елдерінде арнайы ACQUIN 

неміс аккредиттеу агенттігімен 

сертификатталған. 

Саясаттану және саяси технологиялар 

кафедрасы Қазақстан Республикасында 

кәсіби саясаттанушыларды дайындауда 

Тәуелсіз жасалған рейтинг бойынша 

1–орынға ие. 
 

 
 

Болашақ саясаттанушы – бұл: 
 

 мемлекеттік қызметкер; 

 саяси сарапшы;  

 саяси технолог;  

 саяси маркетолог;  

 саяси тілші;  

 саяси менеджер; 

 саяси консультант;  

 саяси PR саласында маман; 

 әлеуметтік-саяси пәндер оқытушысы. 

http://www.gene-callahan.org/

