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Сыртқы академиялық
ұтқырлық бағдарламасы 

дегеніміз не?



Сыртқы академиялық ұтқырлық – шетелдік

жоғары оқу орындарында студенттер мен

магистранттардың кемінде бір академиялық

кезеңінде (модуль, семестр) білім алуы.

 Университет бойынша

2012-2020 жылдар аралығында сыртқы

академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысқан

білім алушылар саны - 350.



 білім алушылардың теориялық білімі мен практикалық
дағдыларын тереңдетуге;

 өзге мәдениеттерді танып-білуге;

 түрлі қалалар, мемлекеттер мен континенттерден достар
табуға;

 жоғары оқу орнының бәсекелестік қабілетін көтеруге 
ынталандырады;

 шет тілін игеру деңгейін жақсартуға көмектеседі.



 IELTS, TOEFL-дың 5,5 деңгейі және

басқа да тілдік деңгейді анықтайтын 

сертификаттар;

 GPA балл 3,0-тен жоғары;

 белсенді, жан-жақты ізденуші студент.



• Mississippi Valley State University, 

•АҚШ        

• Nigde Omer Halisdemir University, 
Түркия 

• Western International Collеge of London, 

Ұлыбритания 

• University of Perpignan Via Domitia, 

Франция



• University of Silesia, 

Польша Республикасы 

• Sungshin University, 

Оңтүстік Корея 

• Hubei University, 

Қытай Халық Республикасы

• Yangtze University, 

Қытай Халық Республикасы



 1950 жылы негізі қаланған АҚШ-тың
мемлекеттік ЖОО;

 шамамен 4000-ға жуық студент білім алады;
 төмендегідей оқу бағыттары бойынша білім алу 

болады:
o College of Art & Sciences
o College of Professional Studies
o College of Education
o Graduate School
o www.mvsu.edu

http://www.mvsu.edu/


Itta Bena





https://www.mvsu.edu/LibraryTheme
https://www.mvsu.edu/LibraryTheme








 студенттерге арналған асхана;

 спортзал;

бассейн;

кітапхана;

жатақханалар.











 1992 жылы негізі қаланған ЖОО;
 шамамен 20 000-ға жуық студент білім алады;
 Түркияның үздік 50 Университеті қатарында;
 MEVLANA бағдарламасы;
 Faculties:

- Білім факультеті
- Өнер және ғылым факультеті
- Экономика және менеджмент факультеті
- Бейнелеу өнері факультеті
- Инженерлік факультет
- Сәулет факультеті
- Байланыс факультеті
- Аграрлық ғылымдар және технологиялар факультеті
- Ислам ғылымдары факультеті
- Медицина факультеті

 ohu.edu.tr

https://www.ohu.edu.tr/


Nigde









WINC London – Халықаралық Батыс колледжінің
филиалы;
WINC Online жұмысқа және отбасына кедергісіз 
академиялық дәреже алуға мүмкіндік беретін ЖОО;
 ATHE 4-дәрежелі Информатикадан білім беру 
бағдарламасы;
 Оқыту тәсілі – күндізгі, қашықтықтан және 
аралас.







 1350 жылы негізі қаланған ЖОО;

 шамамен 15 000-ға жуық студент, ішінде 2300 
шетелдік студенттер, 108 ұлт өкілдері білім 
алады;

 440-ге жуық оқытушы-профессорлар құрамы;

 “ERASMUS+” бағдарламасы;

 https://www.univ-perp.fr/

https://www.univ-perp.fr/










 1968 жылы негізі қаланған ЖОО;

 шамамен 25 000-ға жуық студент білім 
алады;

 250 мың-нан аса университет түлектері;

 70 жуық білім беру бағдарламалары;

 240 мамандық;

 12 факультет. 







 World’s most beautiful Library, 2012

 Building of the Year, 2012







Сунгшин Университеті 
Оңтүстік Корея 



 1936 жылы доктор Сук Чон Ли негізін қаланған 
қыздар университеті;

 университеттің басты ғимараты Сеулде қала 
үлгісіндегі кампус аумағында орналасқан;

 студенттер саны – 13, 000;

 42 мамандық бойынша магистратурада, 26 
мамандық бойынша доктарантурада білім 
алуға болады.







 1931 жылы негізі қаланған Қытайдағы мемлекеттік жоғары оқу 
орны. Орталық корпусы Ухань қаласында орналасқан.

 Hubei University – Қытайдың 80 үздік оқу орны қатарына
кіреді. Әлемдегі ең танымал және беделді оқу орындарының
5% -ына кіреді.

 1200-ден аса оқытушы-профессорлар құрамы;
 530-ден аса профессорлар мен доценттер;
 студенттер саны – 20 мың.





 Янзцы университеті – 2003 жылы құрылған көппрофильді 
мемлекеттік ЖОО.

 ұлттық рейтингіде 112 – орын;

 әлемдік рейтингіде – 1332 орын;

 студенттер саны – 45 000;

 оқытушылар саны – 4300;

 оқушылар мен мұғалімдер санының арақатынасы – 16: 1





Барлық сұрақтар бойынша 
Халықаралық ынтымақтастық 
бөліміне хабарласыңыз: 

 Тел. +7 (727) 237 00 50

 Email: academicmobility@bk.ru

 Instagram: @intoff.qyzdaruniversity

 Бас оқу ғимараты: 128 кабинет

mailto:academicmobility@bk.ru

