


ЖОЛСІЛТЕМЕ ТУРАЛЫ

 
Қымбатты дос!
Сен еліміздегі ең үздік 
бизнес-жоғары оқу орны-
Almaty Management University 
студенті атандың.
Сен өзіндік мақсаты, миссиясы, 
дәстүрі, құндылығы мен корпоративтік 
мәдениеті бар үлкен командаға қосылдың.
Сенің өміріңдегі жаңа кезең – 
студенттік жылдар басталды!
Студенттік ортаның ортақ девизі бар:
«Біз бағындырмайтын жол жоқ!»

Осы жолсілтеменің пайдасы зор, 
ол саған айналаға тез бейімделіп 
кетуге көмектеседі!

Ізгі тілектермен,
AlmaU командасы!
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РЕКТОРДЫҢ ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ 

Құрметті  студент,

Жоғары оқу орны мен мамандықты таңдау  – әрбір адамның өмірдегі 
маңызды және жауапкершілікті сәті! Кәсіби мықты маман болу, мансап-
тық өсу мен өзін-өзі жетілдіру алған білімнің сапасына байланысты.

Алматы Менеджмент Университетінің студенті болу – мәртебе және жау-
апкершілігі зор. Біздің оқу орында әрбір жас талапкердің алдынан үлкен 
перспективалар ашылады. Студенттер арнайы дайындалған универси-
теттік бағдарламалар бойынша оқиды, үздік оқытушылардың жетекшілі-
гімен пәнаралық инновациялық зерттеулер жүргізеді, кең көлемді жастар 
жобаларына қатысады. 

Ақпараттық технологиялар мен инновациялар дәуірінде университет 
мамандардың жас буынын дайындаумен айналысады, Орталық Азия ай-
мағы, Қазақстан және әлем елдерінің қоғамдастығында жастардың әле-
уметтік-мәдени өмірге бейімделуіне мүмкіндік беретін, озық дүниетаным-
дық, жалпы адамзатқа тән және кәсіби құзіреттерді қалыптастырады.

Алматы Менеджмент Университетінде тек қана кәсіби жағынан дайындау 
ғана емес, сонымен бірге тұлғалық үйлесімді дамуға да барлық жағдай 
жасалған. Студенттердің мәдени, спорттық және қоғамдық өмірде қа-
білеттері мен таланттарының ашылуына да үлкен мән беріледі. Маңы-
зды оқиғалар, тартымды жобалар, ғылыми жаңалықтар ашу мен жаңа 
қызықты кездесулер – осының бәрі біздің Университетте!

Ректор 
Курганбаева Гульмира Аманжоловна, MPA 





МИССИЯ

«Біз серпінді дамып жатқан қоғам мен жаһандық инновациялық экономика 
үшін көшбасшылардың жаңа буынын дайындап, жаңа білім қалыптастыра-
мыз». 

AlmaU-ДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТЫ
AlmaU-дың 2025 жылға арналған бағдарына жету үшін, стратегиялық мақ-

саттарын іске асыру үшін және AlmaU-дың қоғамның дамуына қосатын 

үлесін арттыру үшін (Meaningful & Impactful University) 4 стратегиялық бағыт 

айқындалған:

I. Білімді басқару

II. Кәсіпкерлік университеттің экожүйесі

III. AlmaU-дың бизнестің, мемлекеттің, қоғамның және білімнің дамуына үлесі

IV. Адам, Мәдениет және Көшбасшылық

AlmaU-ДЫҢ 2025 ЖЫЛҒА СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
МАҚСАТТАРЫ 
1. Топ-200, әлемнің бизнес-университеттері  

2. 5 бұтақты   Eduniversal 

3. Топ-3, Еуразиялық экономикалық одағы елдерінің үздік бизнес-универси-

теттері (ЕЭОЕ) 

4. Топ-100,  «Үш Тәжді» аккредитацияға ие, әлем жоо-ның кәсіпкерлік уни-

верситеттері
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БАҒДАРЫ
Алматы Менеджмент Университеті – кәсіпкерлік, әлеуметтік тұрғыдан жауап-

ты, әлемдік деңгейдегі университет.



БІЗДІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗ

1. Қоғам игілігі үшін серіктестік   
«Win-Win-Win» принципін іске асыру, екі жақтың 
кез келген өзара тиімді ынтымақтастығына сәй-
кес (Win-Win)  үшінші жаққа – қоғамға (Win) пай-
да әкелуі тиіс.

2. Көшбасшылық
Әрбір студенттің, қызметкердің, оқытушының 
және AlmaU серіктестерінің «Мен – Көшбас-
шымын» деген аса балсенді дүниетанымдық 
ұстанымы өзгерістердің қозғаушы күші болуға, 
кәсіпкерлік ойлау мен мәдениетін көрсетуге, 
өзін-өзі, өзінің эмоциясын, өзінің дамуын басқа-
руға, өзіндік даралығын көрсетуге, абыройлы 
және адал болуға, өзін және басқаларды құр-
меттеуге мүмкіндік береді.   

3. Еркіндік
AlmaU рухтың, ой мен сөз еркіндігін, жұмыс пен 
өмір құндылықтарын қолдайды. Біз академи-
ялық, зерттеулер мен кәсіпкерлік еркіндік негіз-
дерін жоғары ұстаймыз.

4. Жауапкершілік
AlmaU серіктестері, клиенттері, әріптестері 
және қоғам алдында, тұтастай алғанда, алда 
болуға жұмыс істей жүріп, қоғамның сұранысын 
ескере отырып, өзінің нәтижелеріне жауапкер-
шілікпен қарайды.

5. Командалық рух және синергия
Университет жетістігі адамдар командасынан, 
оның құрамынан, кәсіби шеберлігінен, тиімділі-
гінен, ауызбіршілігінен, нәтижеге қол жеткізуге 
талпынысы мен синергиясынан тұрады.    

TRIPLE CROWN
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АВТОБУС

Автобус қала тұрғындарының күнделікті пайдаланатын қоғамдық көліктерінің басты 
түрі болып табылады.
Жақын автобус маршруттары: 

Түнгі уақытта жол жүру үшін, Алматыда № 3 автобус маршруты бар, ол Алматы 
қаласының әуежайынан бастап, Орбита -3 шағын ауданына дейінгі аралықты қала 
орталығымен жүріп өтеді. 
Қозғалыс интервалы 20 – 30 минут. 
Жол ақысы – 200 теңге.

ТРОЛЛЕЙБУС

Троллейбус жүйесі Алматы қаласында 8 маршруттан тұрады, олар қаланың баты-
сын, шығысын және оңтүстігін «Алматы-1» және «Алматы-2» теміржол вокзалда-
рымен жалғастырады.

Маршрут № Соңғы аялдамасы

1 МжДСО (ЦПКиО) – Кожабеков к-сі
7 Алматы -1 т/ж вокзалы– ТВК Атакент

9 Көк базар – Кожабеков к-сі

11 Көк базар – Марғұлан к-сі

12 МжДСО (ЦПКиО) – Қарғалы шипажайы

ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК

Маршрут № Соңғы аялдамасы

30 Алматы -1 т/ж вокзалы – свх. Алатау
31 Казахфильм ш/а –  Барлык базары

124 Горный Гигант – Водник ш/а
77 Алматы-1 т/ж вокзалы → Автостанция Арман
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  «ОҢАЙ» СТУДЕНТТІҢ ЖОЛ ЖҮРУ КАРТАСЫ

Онай картасы  – Алматы қаласының қоғамдық көлікпен жол жүрудің бірыңғай төлем 
картасы. Оңай картасымен қаланың қоғамдық көліктерінің барлық түрінде жүре ала-
сыз, атап айтсақ: автобустар, троллейбустар және метро. Жол ақысын төлеу үшін 
картада кемінде 80 теңге болуы тиіс – бұл Алматы қаласының қоғамдық көліктерін-
дегі жол ақысы. Төлеуден бас тартқан жағдайда, айыппұл 2 МРП (ең аз есептік көр-
сеткіш) құрайды.
«Оңай» бірыңғай жол жүру картасын алу үшін Студенттермен жұмыс Орталығының 
электронды поштасына келесі ақпараттарды жіберу қажет center.student.affairs@
gmail.com: 
• Аты-жөні
• Курс, мамандық, тілдік бөлімшесі
• Жеке куәлігінің сканерленген көшірмесі (Jpeg форматында екі жағынан)
• Оқу орнынан берілген анықтаманың сканерленген көшірмесі (Jpeg форматы)
• 3*4 суреті (Jpeg форматы)
Оңай картасын алуға өтінім жібергеннен кейін Сізге терминалға карта төлемі үшін 
код беріледі. Төлем жүргізілгеннен кейін, түбіртекті студенттермен жұмыс жөніндегі 
Орталыққа апарасыз. 

Картаның құны 500 теңгені құрайды. 
Студенттік «Оңай» көлік картасы бойынша бір жолғы жүру бағасы 40 теңгені құрай-
ды. 
«Оңай» картасын жоғалтып алған жағдайда «Оңай Орталыққа» хабарласу қажет: 
Мекенжайы: Рысқұлбеков к-сі, 33 (Мұстафин к-сінің қиылысы)

Телефон: +7 727 397 0191
Жұмыс тәртібі: 
Дүйсенбі – жұма 
9:30–17:30
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УАҚЫТША ТІРКЕУДІ РЕСІМДЕУ ЕРЕЖЕСІ 

Шетелдік азаматтар паспорты тұрақты немесе уақытша тұру бойынша бес күнтізбелік 
күн ішінде келген жері бойынша ішкі істер органдарында тіркелуге жатады. Шетелдік 
азаматтардың паспортын тіркеуге негіздеме Қазақстан Республикасының визасы, ал 
ел азаматтары үшін, Қазақстан Республикасының визасыз кіру (шығу) тәртібі туралы 
келісім – Университет өтініші  болып табылады. 
Шетелдік студенттер паспорты бір оқу жылына немесе семестрге тіркеледі. Шетелдік 
студенттердің Қазақстан Республикасында өзінің уақытша тұруы бойынша үзіліс кезін-
де, студент Университетті жазбаша хабардар етуге міндетті, әрі қарай Университет 
бұл жайында 3 күнтізбелік күн ішінде ішкі істер органдарына хабарлайды. Шетелдік 
азаматтар Қазақстан Республикасының аймағы бойынша, шетелдік азаматтар келуге 
ашық жерлерге еркін бара алады. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 
шетелдік студенттер үшін алғашқы уақытша тіркеу үшін қажет құжаттар:
1. Паспорт
2.  Хостелде немесе пәтерде тұрған жағдайда, студент пәтердің/хостелдің иесінен но-
тариалды куәландырылған келісім, сонымен бірге пәтер иесінің жеке куәлігінің көшір-
месін ұсынуы тиіс.  
3.  Университет жатақханасында тұрмаған жағдайда, тұрғын үйді жалға алу  келісім-
шартын (көшірмесі) және жалғаберушінің формасы бойынша өтінішін беру
4.   Білім алушының оқуға қабылданғаны туралы бұйрықтың көшірмесі 
5.   Анықтама 086 (флюорография, СПИД анықтама) 
6.    Фотосурет 3×4 (2 дана).
       
  Студент жоғарыда аталған құжаттардың барлығын университеттегі көші-қон полици-
ясы мәселелерімен айналысатын жауапты тұлғаға тапсырады. Біздің университетте 
бұл халықаралық офис, 117 кабинет.     
Байланыс телефондары:
Жанат Корлан – Академиялық ұтқырлық бөлімінің бастығы
korlan.zhanat@almau.edu.kz
тел.: +7 727 313 30 52 / ішкі 503
ұялы тел.: +7 701 996 1717
Токтарбай Марал – визалық және кіру мәселелері жөніндегі бас маман.
t.maral@alamu.edu.kz 
тел.: +7 727 313 28 41 / ішкі 587
ұялы тел.: +7 702 923 60 05
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«AlmaU Student House» - студенттердің оқу жылы кезінде тұратын, қауіпсіз, зама-
науи, жайлы қосымша кампусы.

ДЕРЕКТЕР және ЦИФРЛАР
• 2-3-4 адамнан бөлмеде
• Төлем айына 30 000 теңге
• 7 постан тұратын күзет
• Ер балалар мен қыздарға арналған жеке бөлінген қабаттар
• Бейнебақылау
• Өрт қауіпсіздігінің жүйесі
• Тегін Wi-Fi
• Әрбір қабатта вахтер-әкімші
• Рұқсат беру: 06:00 – 23:00

ТҰРУ ШАРТЫ

«AlmaU Student House» - Алматы қаласының орталығында орналасқан, еуропалық 
стандартпен салынған студенттер жатақханасы.
Студенттер екі, үш және төрт орынды секциялық бөлмелерде тұрады. Барлық бөл-
мелер түгелімен жаңа жиһаздармен жабдықталған: төсек, киім шкафы, жұмыс үстелі, 
орындықтар, тумбалар.
Әрбір қабатта сабақ оқуға және демалыс ісшарасына арналған relax room (демалу 
бөлмесі) және ортақ ас бөлмесі бар, олар барлық қажет жабдықтармен қамтылған: 
мұздатқыштар, газ плиталар, үстелдер, орындықтар, қысқа толқынды пештер және 
дайындауға арналған құралдар.
Секциялы бөлмелерде өздерінің душ қабылдайтын бөлмесі және дәретханалары 
бар.
Сондай-ақ студенттерге қызмет көрсету – әрбір қабатта кір жуатын бөлме орана-
ласқан.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚОСЫМША ҚЫЗМЕТТЕР 

Жатақханада студенттердің қауіпсіз тұруына барлық жағдай жасалған: жеті постан 
тұратын күзет қызметі, онлайн-бейнебақылау, өрт қауіпсіздігі жүйесі, әрбір қабатта 
вахтер-әкімші.
Кіруге белгіленген уақыт: 06:00 - 23:00
Студенттер үшін арнайы жасалған қосымша демалыс аймағы:
Жастар орталығы: кинотеатр, брейн-ринг бөлмесі, КВН командасы, би үйірмесі, тен-
нис үстелі, футбол алаңы.
Жатақхана аймағында, корпустар арасында көгалдандырылған, жарықтандырылған 
саябағы бар, орындықтар, асхана, фитнес-зал, футбол алаңы, дыбыс жазу студия-
сы, медициналық клиника, жазғы терраса, караоке, корея және үнді асханасы бар 
мейрамханалар, сұлулық салоны, шет тілдерінің курсы және басқалар.
Мәдени-спорттық шаралар өткізіледі: футболдан, пейнтболдан, үстел теннисінен, би-
ден жарыстар және табиғатқа шығу

STUDENT HOUSE ALMAU
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НАЗАРЫҢЫЗҒА САЛАМЫЗ!
Маңызды!  Жатақханада тұру үшін төлем тоқсан бойынша жүргізіледі – 3 айға 
алдын-ала және ол 90.000тг. құрайды (1 айға - 30 000тг) + 10.000тг - депозит (қай-
тарылатын).
* Бұл сомаға коммуналдық және пайдалану қызметі кіреді!

МЕКЕНЖАЙЫ және УНИВЕРСИТЕТКЕ ДЕЙІНГІ АРА ҚАШЫҚТЫҚ 
Мекенжайы: Карасай батыр к-сі, 152 – Нурмаков көш.қиылысы
Ара қашықтығы: 5-6 шақырым (км)

Жол жүру:
• Троллейбус № 1 – 30 мин (ауысып отырусыз)
• Автобус 56 - 40 мин
• Машина/Такси – 15 мин (еш кептеліссіз)
Лайфхак: Жол жүру нұсқаларын қалалық 2 ГИС қосымшасынан қараған ыңғай-
лы, автобустар кестесі – City Bus.

Байланыс телефоны: 
Кадырбек Азамат 
Студенттермен жұмыс жөніндегі Орталықтың жобалық менеджері
тел.: 313-24-76  
e-mail: a.kadyrbek@almau.edu.kz





СТУДЕНТТІҢ ЭТИКАЛЫҚ КОДЕКСІ

«Алматы Менеджмент Университеті» Білім 
беру мекемесінде білім алушы қазақстандық 
білім берудегі көшбасшы Университеттің осы 
және болашақтағы өзінің жауапкершілігін сезіне 
отырып, сондай-ақ Университеттің Қазақстан-
дағы және шетелдегі беделі мен корпоративтік 
мәдениетін қолдауға және дамытуға, дәстүрін 
сақтауға және арттыруға, білім алушылар, Уни-
верситет қызметкерлері мен оның Әкімшілігі 
арасында тең құқылы қатынас жүйесін қалып-
тастыруға және қолдауға жауапкершілікпен 
қарай отырып, Білім алушының осы Этикалық 
кодексін (әрі қарай-Кодекс) қабылдайды және 
оның мүлтіксіз орындалуын міндетіне алады. 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Университетте Білім алушы осы Кодексті, 
бұйрықтарды, өкімдерді және Университеттің 
өзге де ішкі актілерін қатаң сақтауы тиіс.
1.2. Осы Кодекстің іс-әрекеті оқу түрі мен бағы-
ты/мамандығына қарамастан, Университеттің 
әрбір Білім алушысына таратылады.
1.3. Осы Кодекс Білім алушының оқуға қабыл-
данған сәттен бітіргенге дейін, Университет 
Білім алушысының этикалық нормалары мен 
мінез-құлқын айқындайтын еркін келісімі болып 
табылады.
1.4. Университетте Білім алушы  оқудың бар-
лық деңгейіндегі білім беру бағдарламалары-
ның оқу жоспарларымен қарастырылған бар-
лық оқу сабақтары мен бақылаудың барлық 
нысандарына адал қарайды.
1.5. Осы Кодекспен қарастырылған негізгі қағи-
далар адалдық, тәртіптілік және ұқыптылық бо-
лып табылады. 

2. УНИВЕРСИТЕТТЕ БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ 
ЭТИКАЛЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ НОРМАЛАРЫ

2.1. Университет деканы  академиялық ке-
леңсіздіктің барлық түрімен күресуді өзінің 
борышы санайды, оның ішінде:
– көшіріп алу және бөгде адамдармен 
білімді бақылау процедураларын өту;
– дайын оқу материалдарының  (рефе-
раттар, курс жұмыстары, бақылау, диплом 
және басқа жұмыстар), Интернет-ресур-
старын қоса, өзінің еңбек нәтижесі ретінде 
ұсыну;
– барынша жоғары баға алу үшін туыстық 
немесе қызметтік байланыстарды пайдала-
ну;
– оқытушыны алдау және оны сыйламау;
– Университеттегі оқуына тікелей немесе 
жанама қатысы бар құжаттарды қолдан 
жасау.
2.2. Университет деканы  осы Кодекстің 
2.1.пунктінде қарастырылған академиялық 
келеңсіздіктің барлық түрін Қазақстанның 
болашақ экономикалық, саяси және басқа-
рушылық, сапалы және бәсекеге қабілетті 
білім алумен үйлеспейтін ретінде қарайды.
2.3. Университетте Білім алушы өзі үшін 
жол берілмейтін санайды:
– кез келген наркотикалық заттарды пайда-
лану, дайындау және тарату;
– дөрекі сөздерді қолдану;
– әдепсіз ісқимылдарды пайдалану;
– рұқсат етілмеген орындарда темекі тарту;
– алкогольді ішімдіктер ішу және Универси-
тет аймағында масаң күйде жүру;
– қоғамдық орындарда ар-ұждан нормала-
рын сақтамау;
– Университет білім алушыларына, оқы-
тушылар мен қызметкерлеріне қатысты 
дөрекілік көрсету;
– көпшілік алдында әртүрлі күш көрсету;
– сексуалды зорлық-зомбылық;
– жүру, сөз, жиналыс бостандығын бұзу;
– қару-жарақ, өткір-кесетін құралдар, жа-
рылғыш заттарды алып жүру;
– Әкімшіліктің рұқсатынсыз Университет-
тің аймағында коммерциялық қызметті іске 
асыру.
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2.4. Университет Білім алушысы құқына қайшы 
келетін әрекетке бармауы және төмендегілерге 
жол бермеуі тиіс:
– университеттің және білім алушылардың, қы-
зметкерлердің және үшінші бір адамның затта-
рын ұрлауға;
– материалдық және өзге де қорға ұқыпсыз қа-
рау;
– тиісті рұқсатсыз дәрісханадан, зертханадан, 
кабинеттерден, оқу корпустары мен басқа да 
орындардан түрлі құрал-жабдықтарды алып 
шығуға;
– вандализм (Университет мүлкін саналы түрде 
бұзу немесе талқандау).

2.5. Университет Білім алушысы киімнің іскерлік 
стилін ұстанады, кісінің назарын аударатын зат-
тар мен макияждан, өткір иіс судан сақтанады, 
таза және ұқыпты болуға тырысады.

2.6. Университет Білім алушысы салауатты 
өмір салтын ұстанады.

2.7. Университет Білім алушысы  ұқыпты бо-
луы және сабаққа уақтында келуі тиіс. Кешіккен 
Білім алушы топ старостысына немесе тікелей 
оқытушыны алдын ала ескертпеген болса, са-
баққа жіберілмеуі мүмкін.

2.8. Университет Білім алушысы  оқытушы-
ның оқу процесі үшін қойылған барлық та-
лаптарын орындайды. Сабақ өтуге және 
басқалардың білім алуына кедергі келтіретін 
қандай да бір әрекеттерге, сабақ кезінде ау-
дитория ішінде еркін жүріп-тұру, оның ішінде 
ұялы байланыс арқылы кедергі келтіруге жол 
берілмейді.

2.9. Университет Білім алушысы универси-
теттік қоғамдастықта сенім мен өзара жауап-
кершілікті қолдайды және Университет бас-
шылығының талаптарын орындайды.

2.10. Университет Білім алушысы Универси-
теттің кітапханалық-ақпараттық ресурстары-
на мұқият және құрметпен қарайды.

2.11. Университет Білім алушысы  студенттік 
өзін-өзі басқару жүйесін нығайтуға, студент-
тік шығармашылық белсенділікті дамытуға 
(ғылыми-білім беру, спорттық, көркемдік 
және т.б.), Университет беделінің корпора-
тивтік мәдениетін арттыруға бағытталған 
барлық қызметінің қажет және пайдалы 
екенін мойындайды. 

15



3. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ

3.1. Осы Кодекстің ережесін жүйелі немесе дөрекі түрде бұзушыларға Тәртіптік ко-
митет моральдық жазалардың әр түрін қолдана алады. Университет әкімшілігі осы 
Кодекстің ережелерін бұзушыларды Университет Білім алушыларының қатарынан 
шығаруға дейін құқылы.

3.2. Осы Кодекс ережелерінің бұзылғандығын анықтаған Университет Білім алушы-
сы, қолданыстағы заңдар аясында жолын кесуге әрекеттенуі тиіс, ал мүмкін бол-
маған жағдайда, ол туралы Университет Әкімшілігіне немесе студенттік басқару ор-
гандарына хабарлайды.
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СТУДЕНТТЕРМЕН ЖҰМЫС ЖӨНІНДЕГІ ОРТАЛЫҚ 

Байланыс:
Мусабекова Зарина Кенесовна
тел: 313 30 95
e-mail: z.mussabekova@almau.edu.kz
1 қабат, 119 каб.

Студенттермен жұмыс жөніндегі орталық – студенттер арасында ғылыми-зерт-
теулік, рухани-адамгершілік, азаматтық-патриоттық, кәсіби-шығармашылық және 
спорттық қызметті дамытумен айналысатын сала, орталық.

Орталықтың басты мақсаты – студенттердің бойында әлеуметтік маңызды және 
кәсіби қасиеттерді қалыптастыру, заманауи қоғамда жетекші орын алатын және 
интеллектуалды-шығармашыл әлеуетін жан-жақты дамыту болып табылады.

СЖО негізгі мақсатына жету үшін келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
– студенттердің әлеуметтік қызметі;
– студенттердің ғылыми-зерттеулік қызметі;
– студенттердің кәсіби дағдыларын қалыптастыру;
– студенттердің шығармашылық дамуы;  
– студенттердің халықаралық өзара әрекеттестігін қалыптастыру;
– студенттер арасында өзара әрекеттестікті қалыптастыру;
– Студенттік Үкімет, студенттік клубтар мен бірлестіктердің жұмысын ұйымдасты-
ру.

Студенттік Кеңес

Студенттік Кеңестің Президентін жылсайын сайлау студенттер арасында дауысқа 
салу әдісімен жүргізіледі. Дауысқа салу нәтижесі бойынша Студенттік Кеңестің 
Президенті сайланады, ол біртұтас командамен бірге қалалық, ұлттық және ха-
лықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынасты дамытумен және студенттік 
өмірді қызықты ұйымдастырумен, сондай-ақ университеттің студенттік ісшарала-
рын өткізумен айналысады.

Студенттік Кеңестің басшылығымен студенттік өзін-өзі басқару, студенттік клуб-
тардың белсенділігін реттеуді жүзеге асырады.

Студенттік Кеңес Creative Zone басқарады – атап айтқанда, сол аймақта барынша 
студенттердің белсенділігі, қызықты жобалар мен идеялар туындайды.
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АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 
СТУДЕНТТІК ҰЙЫМДАРЫ МЕН КЛУБТАРЫ
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Атауы: SYNERGY
Миссия: Маңызды тақырыптарды талқылау мақсатында студенттер мен 
жастарға арналған пікірталас алаңын жасау.
Жетекші: Жантасова Зару, +7 700 668 9302

Атауы: ДОС
Миссия: Алматы Менеджмент Университет қабырғасында қайырым-
дылықты дамыту; Студенттер арасында мейірімділікке тәрбиелеу.
Жетекші: Аманжолова Малика, +7 771 855 5429

Атауы: ENACTUS
Миссия: Қоғамды дамытуға, ал студенттерді өзін-өзі көрсетуге ынталан-
дыру.
Жетекші: Аманжарова Айнур, +7 776 242 7677

Атауы: City of Lost Heaven
Миссия: Өзара бірлескен ойындар ұйымдастыру жолымен, сондай-ақ ло-
гикалық, стратегиялық және математикалық ойлау дағдыларын дамыту 
арқылы студенттердің ықпалдасуы.
Жетекші: Рамитан Пазилов, +7 747 410 8421

Атауы: SPORT LIFE
Миссия: Алматы Менеджмент Университетінің студенттерін салауатты 
өмір салтына   баулу.
Жетекші: Кулькеев Алим , +7 775 535 2221

Атауы: MOF
Миссия: Студенттердің өзін-өзі дамытуына, ұйымдық қабілеттерді дамы-
туға себепші болатын жағдайлар жасау.
Жетекші: Азатова Амина, + 7 701 936 2000

Атауы: REMUS
Миссия: Студенттер арасында қызықты демалыс пен студенттік жайлы 
орта құруға бағытталған студенттік клуб және студенттер арасында көш-
басшылық қасиетті дамыту мақсатында әр түрлі ісшаралар ұйымдастыру-
мен айналысады.
Жетекші: Сагенов Шахид, +7 702 550 8586

Атауы: Welcome
Миссия: Қонақжайлылық пен туризм Мектебінің мүддесін білдіретін бірін-
ші студенттік клуб. Мейрамханалық іс және қонақ үй бизнесі мен туризм 
саласымен байланысты қонақжай лекциялар мен ісшараларды ұйымда-
стыруға бағытталған.
Жетекші: Осипова Алина , +7 701 550 0029

Атауы: Time 12.55
Миссия: Студенттік газет пен Университет журналын шығаратын Студент-
тік баспалық ұйым

Атауы: Pride
Миссия: Студенттердің бойында кәсіби іскерлік қасиеттерді дамытуға 
және студенттер арасында ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған сту-
денттік ұйым.
Жетекші: Пазыл Дильназ, +7 705 472 9529





ТІРКЕУШІ ОФИС

Байланыс:
Тіркеуші офис жетекшісі - Касен-теги Нургуль
тел.:313 28 74
Жұмыс істеу тәртібі: дүйсенбі-жұма
Уақыты: 9.00 - 18.00 

Тіркеуші офистің жұмыс істеу тәртібінде техникалық үзіліс (техникалық жұ-
мыс) уақыты қарастырылған: 
Сейсенбі: 15.00-ден 16.30-ға дейін, 
Бейсенбі: 10.00 - 11.30.
1 қабат, 111 каб.

Тіркеуші Офис  – білім алушылардың кредиттерді игеруін, олардың аралық 
және қорытынды аттестацияларын ұйымдастыруын және олардың акаде-
миялық рейтингтерімен есеп айырысуын ескере отырып, білім алушылар-
дың оқу жетістіктерінің тарихын (барысы) тіркеумен айналысатын академи-
ялық қызмет.

Негізгі қызметтік бағыты:
• студенттерді тіркеу және студенттердің жеке деректерін жеке мәліметтер 
базасына енгізу;
• студенттік билеттерді ресімдеу және беру;
• транскрипт толтыру және беру;
• оқу пәндеріне, қайталап оқу пәндері мен жазғы семестрге тіркеу процесін 
ұйымдастыру;
• студенттердің жеке кабинеттері арқылы студенттердің академиялық нәти-
желері жөнінде ақпараттар беру;
• аралық бақылау мен семестрлер нәтижелері бойынша академиялық үл-
герімі жөнінде студенттерге хабарлау; 
• студенттер мен олардың ата-аналарының сұрауы бойынша академиялық 
процестер бойынша тиісті ақпараттарды ұсыну;
• кезекті курс қорытындысы бойынша академиялық рейтинг (ауыстыру балл 
деңгейі) есептік көрсеткіші.

Академиялық үлгерімнің барлық мәселесі бойынша: оқу процесі бойынша 
ақпарат алу,  семестр қорытындысы және GPA деңгейі бойынша нәтижесін, 
Университетке оқуға түсу кезіндегі ұсынылған жеке құжаттарды алу үшін 
Тіркеуші Офиске хабарласу керек.   
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СТУДЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ

Байланыстар: 
Кыздарбекова Гульбагира - 
менеджер-консультант
тел.313-27-45
email: g.kyzdarbekova@almau.edu.kz

Ахонова Ляззат- шығыс академиялық 
ұтқырлығы бойынша бас маман
тел.313-30-44
email:l.akhonova@almau.edu.kz

Студенттерге қызмет көрсету Орталығы қызметінің негізгі бағыттары 
• Академиялық мәселелер бойынша қызмет көрсету 
• Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында оқу мәселелері бойынша қызмет
• Студенттерді қаржылық қолдау мәселелері бойынша (жеңілдіктер беру және т.б.) 
қызмет
• Оқу төлеміне қатысты мәселелер бойынша қызмет көрсету
• Визалық қолдау көрсету және шетелдік студенттерді тіркеу

Академиялық мәселелер бойынша қызметтер тізбесі: 
•  оқуды растайтын, әр түрлі анықтамалар беру;
•  транскрипттер беру;
•  ID карт/ студ.билеттерді қалпына келтіру;
•  Университет ішінде бір мамандықтан екіншісіне ауысу; 
•  оқуға қайта қабылдану;
•  Университеттен шығару;
•  Аты-жөнінің ауысуы (некеге тұруына байланысты, жеке басын куәландыратын 
және т.б. құжаттарға өзгеріс енгізу);
•  академиялық демалыс ұсыну немесе қайтып келу;
•  төлемнің жеке кестесіне өтініштер қабылдау; 
•  оқу төлемінің кестесінің өзгеруі негізінде қосымша келісімдер жасау;
•  білім алушылардың академиялық мәселелері (оқу үлгерімі (GPA) және т.б.) бой-
ынша кеңестер беру. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында оқыту мәселелері бойынша 
қызметтер:
- академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында оқыту мәселелері бойынша 
кеңестер беру;
- академиялық ұтқырлық бағдарламасының конкурсына қатысуға құжаттар қа-
былдау;
- білім алушыларды визалық қолдау (кіру ұтқырлығы);
- оқу пәндерінің өзара есеп айырысуы;
- шетелдік студенттерді тіркеу (кіру ұтқырлығы). 
Қаржылық мәселелер бойынша қызметтер:
- Оқу төлемі бойынша орын алған мәселелер (жеңілдіктер, қаржылық берешек 
және басқалары);
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Бекмуратова Самал-бухгалтер
тел.313-30-76
email: s.bekmuratova@almau.edu.
kz

Жұмыс істеу тәртібі: 
дүйсенбі-жұма
Уақыты: 9.00 - 18.00
1 қабат, 115 каб.



ТӨРТ БАЛЛДЫ ЖҮЙЕ БОЙЫНША ЦИФРЛЫҚ ЭКВИВАЛЕНТ-
КЕ СӘЙКЕС КЕЛЕТІН, БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН 
БАҒАЛАУДЫҢ ӘРІПТІК ЖҮЙЕСІ

Әріптік жүйе 
бойынша 
бағалау

A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D
FX 
F

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

өте жақсы

жақсы

қанағаттанарлық

қанағаттанарлықсыз

ОҚУДЫҢ КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯСЫ КЕЗІНДЕ 
СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ 

Университеттің оқу процесінде бакалавриат бағдарламасында оқитын 
білім алушылар үшін қарастырылған:      
• сабақтарда жүргізілетін, студенттердің оқитын пәндерін меңгеруін ағым-
дық бақылау;
• студенттердің білімін аралық бақылау – пәндердің белгілі бір бөлігін мең-
геруін бағалау академиялық күнтізбемен белгіленген кезеңде жүргізіледі;
• қорытынды бақылау (емтихан) – емтихандық сессия кезеңінде жүр-
гізіледі.

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

Балл (%) Цифрлық 
эквивалент

Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалау
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Almaty Management University студенттерінің білімін бақылау жүйесі 
келесі нысанда жүргізіледі:

Ағымдық бақылау  – оқу бағдарламалары мен сабақ кестесіне сәйкес, 
оқытушымен ағымдағы сабақтарда жүргізілген, білім алушылардың оқу 
жетістіктерін жүйелі түрде тексеру.  Ағымдық бақылау түрлері: ауызша 
сұрау, жазбаша бақылау, құрастырылған бақылау, үй тапсырмасын пре-
зентациялау, пікірталас, тренингтер, дөңгелек үстелдер, кейс-стадия, 
тест, практикалық тапсырмаларды шешу және басқалары;

Аралық бақылау  – белгілі бір кезеңде практикалық дағдыларды, зер-
деленген теориялық материалдарды меңгеруін бақылаулық бағалау. 
Студенттерді аралық бақылау бірінші және екінші рейтингтік бақылауға 
бөлінеді. Аралық бақылау бекітілген академиялық күнтізбелік кезеңде 
жүргізіледі.  2017-18 оқу жылынан бастап, теориялық білім беру 4 тоқсан 
аясында жоспарланған, бірінші кварталдағы оқу ұзақтығы – 8 апта, екінші 
тоқсандағы ұзақтығы – 7 апта, үшінші тоқсанда -8 апта, төртінші  тоқсанда 
-7 апта. Аралық бақылаулар 8 апталық тоқсан үшін оқудың 4 аптасына 
(ҚР-да бірінші) және оқудың 8 аптасына (ҚР-да екінші) жоспарланған. Ара-
лық бақылаулар 7 апталық тоқсан үшін оқудың 4 аптасына (ҚР-да бірін-
ші) және оқудың 7 аптасына (ҚР-да екінші) жоспарланған.

Аралық аттестация / Қорытынды бақылау (емтихан)  -  студенттердің 
барлық пәндер мазмұны бойынша соңғы аттестациясы, емтихандық сес-
сия кезеңіндегі емтихандар кестесіне сәйкес, теориялық кезеңнен кейін 
(тоқсан) жүргізіледі;

Университетте әріптік символдарды пайдалану арқылы бағалаудың жи-
нақты баллдық-рейтингтік жүйесі және студенттердің білім деңгейін ай-
қындауға арналған тиісті цифрлық эквивалент, сондай-ақ барлық пәндер 
мен курстар бойынша (GPA) студент үлгерімінің жиынтықты көрсеткішін 
қалыптастырады.





ADVISING CENTER

Байланыстар: 
Еспергенова Ляззат
Орталық жетекшісі
тел.:313 29 38 
e-mail: lyazzat.espergenova@almau.edu.kz
1 қабат, 103 каб.

ADVISING CENTER – тиісті мамандық бойынша білім алушының акаде-
миялық тәлімгерінің қызметін атқаратын, білім алушыға оқу кезеңінде 
және оны таңдаған пәндеріне тіркеу кезеңінде білім беру бағдарламасын 
таңдау және меңгеру бойынша жеке оқу жоспарын жасауға жәрдем бе-
ретін орталық.

ADVISING CENTER қызметінің негізгі бағыттары:

• ұйымдық-әдістемелік ісшаралар жүргізу: студенттерді дайындық бағыт-
тары бойынша ОПК  (оқу пәндерінің каталогы)  және ЖОЖ (жұмыс оқу 
жоспары) таныстыру, таңдаған білім траекториясы бойынша ЖОЖ жасау 
кезінде студенттерге кеңес беру;

• білім беру траекториясын жоспарлауда, дайындық бағыттарын таңдау 
мәселесінде студенттерге консультативтік көмек көрсету; пәндерді таңдау 
кезінде шешім қабылдауға, университет шеңберінде оқу процесіне бей-
імделу мен бағдарлануда, білім алушының болашақ кәсіби бағытталуын 
қалыптастыруда, пәндерге тіркелу процедурасына қатысуға көмек көр-
сету. 
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№ Мамандықтар-
шифрлары Мамандықтар атауы 1 кредит 

құны

Жалпы құны
1 курс

(60 кредит)

1 5В050700 Менеджмент

18 500 1 110 000

 2 HR Менеджмент
3 5В050900 Қаржы
4 5В051100 Маркетинг
5 5В050800 Есеп және аудит
6 5В050600 Экономика/Бизнес-

аналитика және Экономика
7 5В090900 Логистика
8 5В030100 Юриспруденция
9 5В050500 Аймақтану

10 5В051000 МжЖБ/Мемлекеттік және 
халықаралық саясат

11 Урбанистика және 
сити-менеджмент

12 5В051400 Қоғаммен байланыс (PR)
13 5В091200 Мейрамханалық іс және 

қонақ үй бизнесі
14 Tourism and Events 

Management
15 5В070300 Ақпараттық жүйелер
16 Business Analytics and Big 

Data
17 Software Engineering
18 Кәсіпкерлік саласындағы 

бизнес-әкімшілдендіру

ОҚУ ҚҰНЫ 

Бакалавриат бағдарламасының 2019-2020 оқу жылындағы 1 кредит 
құны (теңгемен):

Ескерту! Бакалавриат бағдарламасы бойынша кредит құнын жыл сайынғы 
(күндізгі бөлім) 10 % көлемінде көтеру бекітілген.



Бакалавриат бағдарламасы бойынша жылдарға бөлініп таратылған
оқу курстары бойынша 1 кредит құны (теңгемен):

Төлем келесі реквизиттер бойынша тек банк арқылы жүргізіледі:

«Алматы Менеджмент Университеті» Білім беру мекемесі
РНН 600 400 079 841, КБЕ 18

«Алматы Менеджмент Университеті» ББМ
БИН 971 240 001 583

ИИК KZ406017131000053681
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

БИК HSBKKZKX
050060 Алматы қ., Розыбакиев к-сі,227
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Курс Оқу жылы Құны
1 курс 2019-2020 18 500
2 курс 2020-2021 20 400
3 курс 2021-2022 22 400
4 курс 2022 -2023 24 600



МЕНЕДЖМЕНТ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

МЕКТЕП ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:
– Менеджмент жоғары мектебі (МЖМ) – университеттің ірі мектептерінің бірі. Оқу экономи-
калық мамандықтар бойынша мамандандырылған бағдарламаларды дамытуға бағытталған.
– Мектеп оқытушылары: 30% - практиктер, компания басшылары; 45% - прошли обучение и 
международные стажировки по программе «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқыған және 
халықаралық машықтанудан, шетелдік университеттерде академиялық ұтқырлықтан өт-
кен (The University of California, Berkeley, Leiden University, Singapore Management University, 
University of East England және басқ.); 70% - ғылым кандидаттары мен докторлары академи-
ялық атақтары бар, PhD, MBA, DBA.
– Серіктес-компаниялар сарапшылары теорияға қосымша ретінде студенттер үшін үнемі прак-
тикалық тренингтер мен мастер-кластар өткізіп тұрады.
– Жетекші серіктес-компанияларда тәжірибе, машықтану және жұмысқа орналасу. 
– Үш тілде оқу: қазақша, орысша, ағылшынша.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (БАКАЛАВРИАТ):

Құрметті студенттер!

Қазіргі уақытта мамандықпен, белгілі бір саламен қатар, 
бүкіл әлем өзгеруде. Менеджмент жоғары мектебінің 
бағдарламаларымен Сіз тек өзгеруге дайын болып қана 
қоймай, осы өзгерістердің бастамашысы боласыз.
Менеджмент бойынша білім – сіздің болашағыңызға ең 
бағалы инвестиция болмақ. Бакалавриат, магистратура 
және  PhD докторантураның менеджмент, қаржы және 
экономика саласындағы ең озық бағдарламаларын 
AlmaU-дың ірі мектептерінің бірі – Менеджмент Жоғары 
Мектебі жүзеге асырады.

Декан 
Жакыпбек Ляйля Бекетовна
Тел. +7 727 313 27 46 (вн. 615)
email: l.zhakypbek@almau.edu.kz
3 қабат, 323 каб.

Білім беру бағдарламалары Білім траекториялары (мамандандыру)

Қаржы
Қаржылық риск-менеджмент

Қаржылық нарық және финтех

Есеп және Аудит Есеп және Аудит (АССА)

Экономика
Бизнес аналитика және Экономика

Логистика
Трансфорт логистикасы

Өндіріс логистикасы

Менеджмент

Корпоративтік менеджер

Technology Manager

IT Project Manager

HR Management

Маркетинг
SMM Marketing

Entertainment Marketing
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ИНЖЕНЕРЛІК МЕНЕДЖМЕНТ МЕКТЕБІ

МЕКТЕП ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Инженерлік Менеджмент Мектебі – бұл Қазақстандағы инженерлік менеджмент саласының ха-
лықаралық деңгейдегі мектебі, мақсаты – IT, бағдарламалық инженерия және басқарушылық 
құзіреттерімен Big Data саласының мамандарын дайындау болып табылады. Біздің мектеп тех-
никадан хабары, ақпараттық технологияларға қызығушылығы бар, инновациялық жобалар мен 
стартаптарға қатысуға және жасауға дайын адамдарға арналған. Біздің бағдарламалар ақпарат-
тық жүйелер саласында ғана негізгі білім беріп қоймай, сонымен қатар бағдарламалау, дерек-
терді талдау, ойындар, қаржы технологияларын және т.б. әзірлеуде де білім береді. Бағдарла-
малар алгоритмдік және архитектуралық ойлауды дамыта түседі.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:

Инженерлік Менеджмент Мектебі 2018-2019 оқу жылында:

1.Robocon 2019 роботтехникаларының чемпионатында жеңіске жетті және  Robot-X мектебімен 
бірлесіп робототехникалар зертханасын ашты (3D-принтерлері, Arduino, Raspberry және бар-
лық керектілер)!
2. МФЦА және Refinitiv бірлесіп FinTech зертханасын, Thomson Reuters Eikon терминалдарымен
3.  EPAM Қазақстанмен бірге Codenjoy конкурсын өткізді
4. Data Science Academy-мен бірлесіп  DS/ML Meetup өткізді
5. SAGRAD-пен бірлесіп (Python, React JS/Native) бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындау 
бойынша стартаптар зертханасын ашты
6.  Yessenov Data Lab-пен бірлесіп, деректерді талдау бойынша кезекті Жазғы мектепті өткізді
7. Бірінші Президент Қорының стартаптар байқауында жеңіске жетті
8. Астанада өткен Хакатон- UNICEF-те жеңіске жетті
9. ҚБТУ-да өткен Хакатон-ҚазПошта-да жеңіске жетті.

Декан
Абешев Куаныш Шурабатырович
e-mail: k.abeshev@almau.edu.kz
тел. 313-28-56 вн.573
3 қабат, 306 каб.

Білім беру бағдарламалары Білім траекториялары (мамандандыру)

Ақпараттық жүйелер
1. Graphic Design and Game Development

2. Big Data and Machine Learning
3. Web and Mobile Development

Big Data and Business Analyst 1. Big Data and Machine Learning
2. Financial Engineering

Software engineering

1. Web and Mobile Development
2. Internet of Things

3. Graphic Design and Game Development
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МЕМЛЕКЕТТІК, ҚОҒАМДЫҚ САЯСАТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
МЕКТЕБІ

МЕКТЕП ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Мемлекеттік және қоғамдық саясат мектебі 2013 жылы наурыз айында үкіметтік емес секторын, 
сондай-ақ құқық саласын мемлекеттік басқару мақсатында құрылған. Мектеп жұмысына эконо-
мика мен саясаттың түрлі салаларында жұмыс істеп жүрген жоғары санаттағы практик-маман-
дар, сондай-ақ шақырылған шетелдік оқытушылар тартылған. Оқытушылардың көпшілігі шет 
тілдерін меңгерген, Еуропа және Азия елдерінде машықтанудан өткен. 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:

Мемлекеттік және қоғамдық саясат мектебі сонымен бірге «Қазақстанның қазіргі тарихы», «Фи-
лософия», дене шынықтыру және т.б. сияқты жалпы білім беретін пәндер бойынша университет 
студенттерінің оқуына жауапкершілікпен қарайды. Мектеп «Service Learning» бағыты аясында 
Университет студенттерінің қоғамға қызмет етуге дайындауда және студенттерді азаматтық 
және әлеуметтік жауапкершілікке тәрбиелеуде ерекше көңіл бөледі. 

Декан - Нурша Аскар Куандыкулы
Тарих ғылымдарының кандидаты
Тел.: +7 (727) 313-29-41, вн.528
Эл.пошта:   a.nursha@almau.edu.kz
2 қабат, 239 каб.

Білім беру бағдарламалары Білім траекториялары (мамандандыру)

Юриспруденция Бизнес саласының заңгері
Қаржы саласының заңгері

Аймақтану Әлем саясатындағы батыс
Әлем саясатындағы Азия 

Қоғаммен байланыс

Мемлекеттік және халықаралық 
саясат

Public policy and administration 
Regional and Global Govemance 

Урбанистика және 
сити-менеджмент

Urban Public Policy 
Қаланы басқарудағы әлеуметтік серіктестік
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ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ ТУРИЗМ МЕКТЕБІ

МЕКТЕП ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Қонақжайлылық және туризм Мектебі 2018 жылы Менеджмент Жоғары Мектебі негізінде 
құрылған. Оқу қонақжайлылықты басқарудағы мамандандырылған бағдарламаларды дамы-
туға бағытталған.
Мектеп оқытушылары – практиктер, мейрамханалар мен халықаралық отельдердің топ-ме-
неджерлері -  олар бизнесті басқару тәжірибесімен бөлісе отырып, AlmaU студенттері үшін 
қонақжай дәрістер мен шеберлік сағаттарын ұдайы өткізіп тұрады.
Халықаралық серіктестер желісі, академиялық ұтқырлық, «Дни карьеры» және озық отель-
дер мен мейрамханаларда тәжірибеден өту – бітіушілерге жұмыс қарастыруда және табысты 
мансап құруда көмектеседі. AlmaU Hospitality and Tourism School өзінің студенттеріне оқу мен 
өмір ағымында мансаптық және тұлғалық өсу жолында қажымас қайрат, сарқылмас күш бе-
реді.
«Мейрамханалық іс және қонақ үй бизнесі» мамандығы бойынша бәсекелес-жоо арасында 
қабылдау мен оқыту бойынша көшбасшы. 
Оқу үш тілде: қазақша, орысша, ағылшынша. 
Компаниялар-серіктестер - қонақжайлылық және мейрамханалық бизнес саласындағы ірі қа-
зақстандық және халықаралық компаниялар. 

ДЕРЕКТЕР және ЦИФРЛАР
• № 1 - Қазақстандағы Бірінші қонақжайлылық Мектебі.
• Пәндердің 50%-ы  – қонақ үйлер мен мейрамханалар базасында, дуалды форматта 
жүргізіледі.
• Пәндердің 75%-ы – ағылшын тілінде жүреді.
• екінші шет тілі – француз тілі.
• 700 – бітірушілер, мамандық 2011 ж.ашылғаннан бастап
• 25 - бизнеске арналған тренингтік корпоративтік бағдарламалар.

              Халықаралық сертификация AHLEI (США)  2018-2019 оқу жылы  
              www.ahlei.org/

Стратегиялық серіктес

       The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) 
        www.polyu.edu.hk

Мектеп директоры
Азамат Ауезханулы 
e-mail: azamat.kozybagarov@almau.edu.kz
тел. 313-28-56 вн.573
4 қабат,  400А  каб.
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:

Бағдарлама Мамандық Оқу траекториясы

БАКАЛАВРИАТ

Мейрамханалық іс және 
қонақ үй бизнесі (Hospitality 

Management)

1. Hotel Management
2. Food and Beverage 

Management

Туризм және event-менед-
жмент (Tourism and Events 

Management)

* 2019 -2020 оқу жылында ашу 
жоспарланған

1. Tourism Management
2. Events Management

MBA 
Master of business 

administration
(Бизнес әкімшілдендіру 

магистрі)

MBA in Hospitality Management
*2019 -2020 оқу жылында ашу 

жоспарланған

Оқудың артықшылықтары
• Оқу бағдарламасы батыстық мектептер аналогы бойынша жасалған - The Hong Kong 

Polytechnic University (PolyU) –қонақжайлылық пен туризм бағыты бойынша Азиядағы озық 

жоо-дың бірі.

• Курс AHLEI халықаралық сертификациялы бағдарламалар негізінде әзірленді – Американдық 

қонақжайлылық қауымдастығы www.ahlei.org 

• 3-4 курстарда пәндердің жартысы – дуальді түрде: сабақтың көбісі келесі компанияларда 

өткізіледі: 5* отель Rixos Almaty, Café Central & Roma Café, шоу-рум бренд Monin және басқа 

компаниялар-серіктестер. 

• 60% оқытушылар- практиктер.

• Қонақжайлылық пен туризм саласының заманауи нарық талабымен мамандық бойынша пән-

дер ағылшын тілінде оқытылады.  

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Қос дипломды бағдарлама 
Мектепте EU Business School (Швейцария) бірлескен қос дипломды бағдарлама жүзеге асы-
рылуда:
• Алматыда 2 жыл+ 1 жыл Еуропада + 1 жыл Алматыда
• Студент екі диплом алады: Almaty Management University (Қазақстан) + EU Business School 
(Швейцария)
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LANGUAGE CENTER

Миссия 
Біз 21 -ші ғасырға қажет болатын коммуникативтік құзіреттерді қалыптастыруда AlmaU сту-
денттерін, профессорлық-оқытушылар құрамын, қызметкерлер мен университет тыңдаушы-
ларын қолдаймыз.

Біз ұсынамыз
• AlmaU студенттеріне арналған кредиттік тілдік пәндер ББ аясында 1-4 курстар
• Халықаралық студенттер үшін Foundation бағдарламасы 
• Студенттер үшін қосымша тілдік курстар
• English Speaking Club

Команда 
Қазақ тілінен 6 тәжірибелі оқытушылар, ғылым кандидаттары

Қазақ тілі (халықаралық студенттер үшін)
Kazakh Foundation (Free Electives)
Қазақ тілі 
Кәсіби қазақ тілі
Таным (қазақ мәдениеті мен тұрмысын зерделеу курсы)

2 тәжірибелі оқытушы орыс тілінен

Орыс тілі (халықаралық студенттер үшін), кәсіби орыс тілі, орыс тілі

10 тәжірибелі оқытушы ағылшын тілі бойынша 
General English
Academic English
Business English
IELTS/TOEFL Preparation
English for Professional Purposes
Business Communication
Public Speaking 
Interactive Grammar
English Foundation (Free Electives)

әлем тілдері бойынша 4  тәжірибелі оқытушы (испан, қытай, француз, италья, корея)

Академиялық ұтқырлыққа арналған ұсыныс хаттар (Reference Letter) 

Халықаралық білім беру бағдарламаларына және академиялық, кредиттік ұтқырлық бағдар-
ламаларына қатысу үшін, ALPT тестін жүргізу үшін ұсыныс хаттарын (reference) алу мақса-
тында жеке өтінімдер бойынша жүргізіледі.  Хат 3-4 күн ішінде дайындалады.

Директор
Амантай Асем Кабдоллаевна
+7 727 313 3092 (524)
a.amantay@almau.edu.kz
Каб. 208, 206
languagecenter.almau@gmail.com
2 қабат, 206, 208 каб.
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SCHOOL OF ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION 
ALMATY MANAGEMENT UNIVERSITY

   Байланыс:
   Декан 
   Давар Арад 
   e-mail: arad.davar@almau.edu.kz
   тел. 313 30 64
  м 4 қабат, 418 каб.
  

School of Entrepreneurship & Innovation Almaty Management University  – бұл 
инновациялық хаб, мұнда адамдар, ресурстар мен технологиялар бірігіп, сыртқы 
шынайы дүниені жасайды. 
Біз AlmaU-дың барлық студенттері мен оқытушыларының жобалары мен жоға-
ры әлеуетті идеяларын ойдағыдай өмірге енгізу үшін қажет болатын, кәсіпкерлік 
дағдыларды оқытуға арналған тренингтер мен бағдарламалар арқылы оқытудың 
жандандырылған тәжірибелерімен қамтамасыз ететін боламыз. 

Адамдар алған білімі мен дағдыларының арқасында, кез келген ұйымдар мен 
компаниялардың проблемаларын шешуге арналған мүмкіндіктерді айқындауға 
және пайдалануға барынша дайын болады. 

Біздің миссия:
Серпінді дамып жатқан қоғамдастықтарда инновациялық өзгерістер жасауға 
дайын, аса белсенді кәсіпкерлік ойлау мен іс-әрекетті жаңа көшбасшыларды да-
мыту.
 

Біздің мақсатымыз: 
Біз көшбасшылардың өз білімдерін ұдайы жетілдіруге ұмтылатын қоғамдастық 
құрамыз және оларды кәсіпкерлік пен сыни ойлары үшін, әлемдегі алуан түрлі  
құндылықтар мен көзқарастарды құрметтегені үшін көтермелейміз.
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AlmaU-ДЫҢ БИЗНЕС- ИНКУБАТОРЫ 

   Байланыс:
   Данияр Медетов,
   Бизнес-инкубатор жетекшісі 
   +7-727-313-30-47 (вн. 408)
   daniyar.medetov@almau.edu.kz
   4 қабат, 418 каб.

Біз студенттерден кәсіпкерлер жасаймыз! 

AlmaU-дың студенттік бизнес-инкубаторы (BIA) — AlmaU-дың кәсіпкерлік пен ин-
новацияны дамыту Орталығының құрылымдық бөлімшесі. Оның негізгі мақсаты 
— студенттердің креативтік және инновациялық әлеуетін жүзеге асыру арқылы, 
студенттерге арналған кәсіпкерлік ортаны құруға жәрдемдесу.

Бизнес-инкубатор Creative Economy, Technology, Agropreneurship, IOT, Online 
Education инновациялық стартаптарына қолдау білдіреді. Әрбір стартап ресур-
старға кіре алады және инкубатор сарапшыларына көмектесе алады.

Студенттік бизнес-инкубатор қызметінен шығатын өнім, ол тәуелсіз студент – на-
рықтық ортаға жақсы бейімделген кәсіпкер болып табылады.

Біздің жобалар:
1. AlmaU Spark акселерациясының бағдарламасы

2. Тәлімгерлік бағдарламасы
Бұл студент-кәсіпкерлерді қолдаудың бір түрі – тәжірибелі бизнесмен өз еркімен 
және қайтарымсыз түрде, өзінің білімі мен тәжірибесін беру және қолдау арқылы 
жұмысын жаңа бастаушыларға көмектеседі. Бұл   peer to peer кеңес беру арқылы 
кәсіпкерлік экожүйені дамыту әдісі.
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Бұл студенттерді бар стартаптарымен немесе өздерінің биз-
нес-идеяларының генерациясымен кешенді түрде оқыту. 
Ұзақтығы – 2-4 ай.

Оқуға бизнес-модельдерді тиімді жасау, қаржылық жоспар-
лау мен талдау, бухгалтерлік есеп, маркетинг және PR, биз-
несті үлкейту, инвестиция тарту кіреді.

Тренерлер -  әрекет етуші кәсіпкерлер, мамандар және са-
рапшылар. 



2. Business Idea Clinic – 911

Стартаперлер мен кәсіпкерлер бизнестің негізгі бастамасы бойынша фаст-практи-
калық кеңестер мен клиникалық консалтинг алатын болады. Диагностика аясында 
студент-консультанттар мен оқытушылар бизнесті трансформациялау, ағымдағы 
жағдайды бағалау базасында құнды ұсыныстарымен және tools - ‘seven domain 
analysis’ ретінде кеңестер береді. Клиника жас кәсіпкерлер мен әрекет етуші биз-
нес үшін (оның ішінде Family business) университеттік хаб болмақ. Біз нарықтың 
сыртқы ойыншыларымен жұмыс істеуге дайынбыз. Осы экожүйенің бір бөлшегі бо-
луға Сізде тамаша мүмкіндік бар.
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ 
АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ

• 39 ел әлемде, Америкада, Еуропада және Азияда
• 115-тен астам жоо-серіктестер 
• 24 қауымдастықтар мен ұйымдар 
• 11 қос дипломды бағдарлама 

  Erasmus +
  Студенттердің, оқытушылар мен қызметкерлердің Erasmus + 
  бағдарламасы бойынша шетелде оқуға және машықтанудан өтуге  
  мүмкіндіктері бар: Ұлыбритания, Франция, Бельгия, Польша, 
  Эстония, Литва, Түркия және Чехия
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International Office
Директор 
Аянбаев Елдар Серикханович
Тел: +7 727 313 30 74 
email: e.ayanbayev@almau.edu.kz  
1 қабат, 117 каб.

Академиялық Ұтқырлық Бөлімі
Бөлім бастығы
Жанат Корлан Жанатовна
Тел: +7 727 313 29 45
email: korlan.zhanat@almau.edu.kz  
1 қабат, 115 каб.





МАНСАПТЫ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ 
БІТІРУШІЛЕРМЕН ЖҰМЫС ОРТАЛЫҒЫ

Алматы Менеджмент Университетінің Мансапты жоспарлау және бітірушілермен 
жұмыс Орталығы Университеттің студенттері мен бітірушілеріне мансапты жоспар-
лау мен дамытуға, кәсіби практиканы ұйымдастыруға, жұмысқа орналасуға, сон-
дай-ақ бітірушілердің   альма-матермен байланысты ұстауына жәрдемдеседі.

400  компания – серіктестер, кәсіби практика және жұмысқа орналасу.
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  Директор 
  Арзимбетова Назым  Маратовна 
  email: n.arzimbetova@almau.edu.kz
  тел: +7 727 313 24 79
  3 қабат, 319 каб.





КІТАПХАНА

  Директор 
  Колчина Юлия Викторовна
  тел: +7 727 313 29 55, вн. 133
  e-mail: lib@almau.edu.kz
  1 қабат, 129 каб.

Жұмыс істеу тәртібі:
Дүйсенбі – жұма: 9.00-18.00. 
Сенбі және жексенбі – демалыс.
Айдың соңғы жұмасы – санитарлық күн, қызмет көрсетілмейді.

Кітапхана өз қызметінде «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ 
Жарғысын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, кітапхана-
лық істер бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды, ҚР БҒМ-нің жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейінгі білім Департаментінің инструктивтік хат-
тарын басшылыққа алады.

Кітапхана қызметінің негізгі бағыттары:
• Пайдаланушыларға ақпараттық қызмет;
• Кітап қоры мен электронды білім ресурстарын сапалы қалыптастыру;
• Университеттің Электронды кітапханасын дамыту;
• Кітапхана пайдаланушыларын анықтамалық-ақпараттық қолдау;
• Университет Репозиториясын дамыту.

Пайдаланушыларды ақпараттық қамтамасыз етудің сапалы жаңа дең-
гейіне жету мақсатында, кітапхана  9  лицензиялы ақпараттық деректер 
базасын ұсынады.

Қосымша 40 ашық өзекті ақпараттық ресурстарды ұсынады. 

«Алматы Менеджмент Университеті» ББМ Кітапханасы оқу корпусының 
1-ші қабатында орналасқан.
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Sport  and Art  Zone

Алматы Менеджмент Университетінің спорт кешені студенттерге келесі 
секцияларды ұсынады:
Футбол, баскетбол, волейбол, үстел теннисі, самбо, джиу-джитсу, киоку-
шинкай карате.  

Жұмыс тәртібі
Дүйсенбі – Сенбі
8 00 – 23 00
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Директор 
Тлеубаев Бауржан Беркембаевич 
тел: +7 727 313 23 80
email: b.tleubayev@almau.edu.kz

Әкімші 
Елеусизов Газиз Бахитжанович 
тел: +7 727 313 23 82 
email: gaziz.eleussizov@almau.edu.kz 





МЕДИЦИНАЛЫҚ ПУНКТ 

    Дәрігер
    Ахметжанова Гульнар Тынырбергеновна 
    Дүйсенбі – Жұма  (08:00 – 17:00)
    Байланыстар:
    email: medicalpost@almau.edu.kz
    тел: +7 727 313 29 56  
    1 қабат, 135 каб.

Алматы Менеджмент Университетінің медициналық пункті оқу ғимараты-
ның бірінші қабатында орналасқан. 
Денсаулығына байланысты дене шынықтыру сабағынан босатылған 
Студент, көрсетілген диагнозды растайтын №035-1У нысанындағы ДКК 
анықтамасын (дәрігерлік-консультативтік комиссияның қортындысы) 
тапсыруға міндетті.

 
МАҢЫЗДЫ! Дене шынықтыру сабағынан босатылған студенттер арнайы 
бағдарлама курсынан өтуге міндетті.
Науқасына байланысты сабақтан қалған Студент, тұрғылықты жерінде-
гі емханадан 095/У нысандағы медициналық анықтаманы 3 күн ішінде  
медпунктке тапсыруға (3 күндік мерзімнен асқан анықтама жарамсыз) 
міндетті.
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АСХАНА

Алматы Менеджмент Университетінің 
асханасы оқу корпусының бірінші қаба-
тында орналасқан. 

Жұмыс уақыты:
Дүйсенбі – Сенбі 
8 00 – 19 00

Алматы Менеджмент Университетіндегі 
кофейня оқу ғимаратының үшінші қаба-
тында орналасқан.  

Жұмыс уақыты:
Дүйсенбі – Сенбі 
8 00 – 19 00    
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CREATIVE ZONE 

Қызықты идеялар мен жобалар туындайтын және әзірленетін, барынша бел-
сенділік танытылатын кеңістік.
 
Креативтік аймақ аудиторияларын сақтау үшін:
1. http://booking.almau.edu.kz сілтемесінен өту
2. «Аудиторияларды брондау» 
3. «Creative Zone» таңдау
4. Ыңғайлы аудитория таңдап алу
5. Күні мен Уақытын белгілеу
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МАҚАЛАЛАР ҮШІН  














