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Елбасы Н.Назарбаевтың «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - 

Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты жолдауында жоғары білім сапасы ең жоғары 

халықаралық талаптарды қанағаттандыру керек, ал ел университеттері әлемнің жетекші 

университеттерінің рейтингіне кіруге талпынуы керек. 

Білім беруді интернационалдандыру қазіргі заманғы маңызды үрдістердің бірі 

ретінде елдер мен аймақтардың бәсекеге қабілеттілігіне ықпал етеді. Ұлттық, салалық 

және институционалдық деңгейлерде жоғары білім беру саласындағы 

интернационализациялау білім беру қызметтерінің мақсаттарын, функцияларын және 

ұйымдастырылуын халықаралық өлшемге ие болатын үдеріс  ретінде түсіндіріледі. 

 

Университеттің халықаралық ынтымақтастығы халықаралық стандарттарға сәйкес 

мамандарды даярлау жүйесін жетілдіру, профессорлық-оқытушылар құрамының 

біліктілігін арттыру, шетелдік білім беру ұйымдарымен тікелей келісімшарттар арқылы 

білім беру және ғылыми қызметте жаңа технологиялар мен озық тәжірибелерді пайдалану 

арқылы жүзеге асырылады. 

Халықаралық ынтымақтастық саласындағы жұмыс үш негізгі бағыт бойынша жүзеге 

асырылады: 

• Ынтымақтастықтың басым бағыттарын перспективті жоспарлау 

• әлемнің білім беру және ғылыми ұйымдарымен әріптестік орнату 

• студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын арттыру 

Халықаралық бөлімнің мақсаты – Университеттің интернацияналдандыруын   

халықаралық қатынастар мен әріптестікті және университеттің әлемдік білім беру 

кеңістігінде орналасуын дамыта отырып, сондай-ақ шетел студенттерін, оқытушылары 

мен қызметкерлерін қолдау арқылы ілгерілету. 

 Университетте білім беру саласын интернационалдандыру халықаралық 

ынтымақтастықтың келесі түрлерін қамтиды: 
o жеке ұтқырлық;  білім саласындағы студенттер мен  ПОҚ ұтқырлығы; 
o білім беру бағдарламаларының ұтқырлығы; 
o Білім беру бағдарламалары үшін жаңа халықаралық стандарттар 

қалыптастыру; 
o халықаралық өлшем мен білім беру стандарттарының оқу бағдарламаларына 

кірістіру; 

       Yessenov University Еуро Одақтың Erasmus + және TEMPUS сияқты білім беру 

бағдарламаларына қатысады, ол жоғары білімнің халықаралық интеграциясының 

маңызды факторларының бірі болып табылады. Ынтымақтастықтың нәтижесі ретінде 

жетекшілердің, оқытушылардың және студенттердің айтарлықтай бөлігі еуропалық 

университтетті басқарудағы еуропалық тәжірибелермен алмасу, еуропалық мәдениет және 

еуропалық білім беру кеңістігіне қол жеткізу мүмкіндіктеріне ие болады. 

Университетте  Болон процесінің қағидаларына сәйкес университеттің еуропалық 

білім беру кеңістігіне интеграциялануын жеделдетуге және жақын және алыс шет 

елдердегі университеттермен өзара тиімді қарым-қатынастарды нығайтуға бағытталған 

түрлі бағдарламалар жүзеге асырылуда. 

 

Бүгінгі таңда университетте 50- ге жуық шетелдік жоғары оқу ұйымдарымен 

келісімдер жасалған.  

 
 


