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5В050500 – Аймақтану
Мамандығы
Аймақтық экономика
Мамандандыру
Халықаралық экономикалық және валюталық-кредиттік
Бағдарламаның
қатынастар
саласындағы
маман
кез-келген
меншік
сипаттамасы

Оқыту нәтижелері

Модуль

Пәндер

нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар қызметінің
қаржылық тұрақтылығы мен стратегиялық тиімділігіне қол
жеткізу үшін кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті, креативті
ойлауға, сойлеу өнері дамыған, дағдарысқа төзімділілігі
жоғары, бірнеше шет тілдерін білетін, коммерциялық,
аналитикалық
мемлекеттік
және
халықаралық
құрылымдардағы көшбасшылық ұстанымдарға үміткер
маман.
"Аймақтану"
білім
беру
бағдарламасының
ерекшеліктері:
 Екі шет тілін меңгеру(Ағылшын тілі – негізгі, қытай/түрік
тілі – таңдау бойынша)
 Қазіргі
заманғы
экономикалық-математикалық
құралдардың көмегімен әлемдік экономика мен халықаралық
экономикалық
ынтымақтастықты
дамытудағы
жаңа
трендтерді зерттеу;
 Кеңістіктік жүйелер мен аймақтарды басқарудың
заманауи технологияларын білу;
 Табысты кәсіби қатынастарды қалыптастыруға ықпал
ететін қақтығыстарды басқару және оларды шешу
дағдыларын меңгеру.
 Экономиканы басқарудың орталық және жергілікті
органдарының сыртқы экономикалық қызметін ұйымдастыру,
жүзеге асыру және тиімділігін арттыру негіздерін білу.
Оқу нәтижесінде "Әлемдік экономика"мамандығы бойынша
экономика және бизнес бакалавры академиялық дәрежесі
беріледі. Диплом "Аймақтық экономика" кәсіби бағыты
көрсетілетін қосымшасымен беріледі.
 Құзыреттіліктер:
 жүйелі ойлау
 көптілділік және көпмәдениеттілік;
 адамдармен жұмыс;
 әртүрлі салалардағы технологияларды, процестерді және
нарықтық жағдайды түсіну;
 серіктес елдердің ұлттық және мәдени контекстін түсіну;
 жоғары белгісіздік режимінде жұмыс істеу және міндеттер
шарттарын жылдам ауыстыру;
 халықаралық кәсіпкерлік қызметке кәсіби қызмет көрсету
дағдысы;
 халықаралық нарықтарда қазақстандық бизнестің
мүдделерін ілгерілету бойынша тиімді басқару шешімдерін
қабылдай білу.

ТОБ

Пәндер бойынша кредиттерді бөлу

коды

MS
MS
MS
MS

циклі

БПМК
БПТК
ППМК
ППТК

сәйкес
кредиттердің
жалпы саны

20
29
5
15

Дәстүрлі және жаңа
инновациялық
бағдарламаларда
оқылатын жалпы
модульдер

Мамандану
модульдері (дәстүрлі
және жаңа,
инновациялық
бағдарламаларды
ерекшелендіретін)

15

14

9

6

ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДА
ОҚЫЛАТЫН ЖАЛПЫ МОДУЛЬДЕР
Пәндер
Модуль атауы
Пәндер атауы
Кредиттер
циклі
саны
БП ТК
Қытай (Түрік) тілі 1
Қытай (Түрік) тілі1
5
БП ТК
Халықаралық кәсіпкерлік
Халықаралық маркетинг
3
Кәсіпорынның сыртқы
2
экономикалық қызметі
БП ТК
Халықаралық
Халықаралық сауда
3
экономикалық қатынастар Қаржы нарығы және делдалдар
2
ПП МК
Сыртқы сауда
СЭҚ кедендік-көліктік қызмет
3
операцияларын
көрсету
сүйемелдеу
ПП ТК
Сыртқы сауда операцияларын
2
ұйымдастыру және техникасы
Soft Skills практикалық
2
менеджменті
ПП ТК
Халықаралық валюталықХалықаралық валюталық3
қаржылық қатынастар
қаржылық және кредиттік
қатынастар
Халықаралық банк жүйесі
2

2. Аймақтық экономика
Пәндер
циклі
БП ТК

БП ТК

Модуль атауы
Институционалдық
экономика

Аймақдамуы және
экономикалық өсуі

Пәннің атауы
Қазіргі экономиканың
принциптері
Мемлекеттік және аймақтық
басқарудың қазіргі заманғы
концепциялары
Мамандану аймағының саяси
жүйесі
Аймақтық экономика және
кеңістіктік даму
Шет елдердің экономикасын
мемлекеттік реттеу
Халықаралық қатынастар

Кредитте
р саны
2
2

3
3
2
2

ПП ТК

Әлемдік интеграция
үрдістері

жүйесіндегі Орталық Азия
Аймақтық экономикалық
интеграция
Қазіргі заманғы қақтығыстар
және оларды реттеу әдістері

3
3

