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5В020200-Халықаралық қатынастар
1. Халықаралық байланыстар ұйымы
2. Жаһандық қауіпсіздік
Мамандықтың студенттері халықаралық қатынастардың
заманауи
процестерін,
халықаралық
саяси,
әскери,
экономикалық қақтығыстар, халықаралық ұйымдардың
қызметі, әлемдік саясатты дамытудағы проблемалар мен
тенденцияларды, ҚР-ның ұлттық қауіпсіздік мәселелерін
және т.б. оқып үйренеді. Алынған білім, сондай-ақ бір батыс
және бір шығыс тілін зерттеу, түлектерге Қазақстанның, оның
компанияларына және фирмаларына халықаралық аренаға
кіру мақсатын жүзеге асыруға көмектеседі. «Халықаралық
қатынастар» білім беру бағдарламасының ерекшеліктері :
1.Пәнаралық сипат. Сонымен қатар, үшінші оқу жылында
әрбір студент ел мамандығын таңдайды, сол елдің / аймақтың
дамуының саяси және экономикалық ерекшеліктерін (ол
негізгі шетел тілімен сәйкес келуі мүмкін немесе студенттің
ғылыми мүдделеріне сәйкес болуы мүмкін) жан-жақты
ашады.
2. Екі мамандықтың қолжетімділігі.
3.Тәжірибелік-талдау жұмыстары мен теориялық базаны
үйлестіру.
Оқу нәтижесінде "Халықаралық қатынастар" мамандығы
бойынша гуманитарлы ғылымдар бакалавры академиялық
дәрежесі беріледі, диплом қосымшасында: "Халықаралық
қатынастар / Ғаламдық қауіпсіздік" бағдарламасының кәсіби
бағыты көрсетіледі.
Құзыреттіліктер:
* Жүйелі ойлау
* Көптілділік және көпмәдениеттілік
* Адамдармен жұмыс
* Билингвалды дағдылар
* Салааралық коммуникация
* Әлеуметтік-экономикалық үрдістерді талдай білу
* Қазақстанның сыртқы және ішкі саясатын білу
* Халықаралық-саяси талдау негіздерін меңгеру
* Халықаралық байланыстар мен халықаралық
байланыстарды орнату және дамыту білігі
* Жаһандық саясат жағдайында қауіпсіздікті қамтамасыз
етудің негізгі әдістері мен құралдарын білу
* Дипломатиялық этикет пен дипломатиялық құжаттарды
білу
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ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДА
ОҚЫЛАТЫН ЖАЛПЫ МОДУЛЬДЕР
Пәндер
циклі
БП МК
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Модуль атауы
Мамандыққа кіріспе
Дипломаттарға арналған
шығыс тілі
Саясат және тіл

БП ТК
Халықаралық қатынастар
теориясы мен практикасы
ПП ТК

ПП МК
ПП ТК

Халықаралық қауіпсіздік
жүйесіндегі өңірдің
саясаты

Халықаралық қатынастар
және әлемдік саясат

Пәндер атауы
Дипломатиялық және консулдық
қызмет
Шығыс тілінің негіздері
Қытай (Түрік) Тілі

Кредиттер
саны
3
3
5

Дипломатиялық келіссөздер
жүргізу техникасы
Қытай (түрік) тілінің саяси
лексикасы
Ағылшын тіліндегі Академиялық
хат
Theory of international relations
Орталық Азиядағы Қытай
дипломатиясы

2

АҚШ және халықаралық
қауіпсіздік
Орталық Азиядағы аймақтық
қауіпсіздік
ҚР сыртқы саясаты
ХҚ заманауи жүйесі

3

4
2
3
3

2
3
2

МАМАНДАНУ МОДУЛЬДЕРІ (ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ЖАҢА,
ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ЕРЕКШЕЛЕНДІРЕТІН)
Пәндер
циклі
БД КВ

Модуль атауы
Жаһандану үрдісінің
қазіргі мәселелері

Халықаралық
экологиялық құқық

ПД КВ

Жаһандану және
халықаралық қауіпсіздік
Халықаралық құқықтың
қазіргі мәселелері

Пәндер атауы
Жаһандану үрдісінің құрлықтық
және елдік ерекшеліктері
Қазіргі халықаралық
қатынастардағы діни экстремизм
мәселелері
Қоршаған ортаны қорғаудың
халықаралық құқығы
Халықаралық құқықтағы аумақ
Қазіргі қақтығыстар және оларды
реттеу әдістері
Терроризм және террорға қарсы
қызмет
Көлік тасымалдарын
халықаралық-құқықтық реттеу
Жаһандану және халықаралық
қауіпсіздік

Кредиттер
саны
3
2

3
3
3
3
2
2

