«Қазақ технология және бизнес университеті» АҚ колледжі
Мемлекеттік лицензиясы KZ29LAA00006760
Колледж 2020-2021 оқу жылына төмендегі мамандықтар бойынша
талапкерлер қабылдайды:
Мамандық
коды

Мамандық атауы

Мамандықтың
біліктілігі

Оқу мерзімі
9 сынып
негізінде
3 ж 10 ай

11 сынып
негізінде
2 ж 10 ай

2 ж 10 ай
2 ж 10 ай

1 ж 10 ай
1 ж 10 ай

Түсу емтихандары
9 сынып негізінде

11 сынып негізінде

2 шығармашылық
емтихан
Құқық негіздері
Қазақстан тарихы

2 шығармашылық
емтихан
Дүниежүзі тарихы
Дүниежүзі тарихы
2 шығармашылық
емтихан
Математика

0103000

Дене тәрбиесі және спорт

0201000
0202000

Құқықтану
Құқық қорғау қызметі

дене тәрбиесі пәнінің
мұғалімі
заңгер
заңгер

0402000

Дизайн (бейін бойынша)

дизайнер

3 ж 10 ай

2 ж 10 ай

0507000

супервайзер (ауысым
басшысы)
менеджер

2 ж 10 ай

1 ж 10 ай

0511000

Қонақ үй шаруашылығына қызмет
көрсету және ұйымдастыру
Туризм (салалар бойынша)

2шығармашылық
емтихан
Математика

3 ж 10 ай

2 ж 10 ай

География

География

0516000

Қаржы (салалар бойынша)

2 ж 10 ай

1 ж 10 ай

Математика

Математика

0601000

Стандарттау, метрология және
сертификаттау (салалар бойынша)
Мұнай және газды қайта өңдеу
технологиясы
Тігін өндірісі және киімдерді
үлгілеу
Тамақтандыру кәсіпорындары-ның
өнімдерін өндіру технологиясы
және оны ұйымдастыру
Ақпараттық жүйелер (қолдану
саласы бойынша)
Сәулет өнері

қаржы
жұмысы
бойынша экономист
стандарттау-технигі

2 ж 10 ай

1 ж 10 ай

математика

математика

техник-технолог

3 ж 10 ай

2 ж 10 ай

химия

химия

модельерконструктор
техник-технолог

3 ж 10 ай

2 ж 10 ай

математика

математика

3 ж 10 ай

2 ж 10 ай

биология

химия

техник-бағдарламашы
техник-жобалаушы

3 ж 10 ай

2 ж 10 ай

математика

математика

3 ж 10 ай

2 ж 10 ай

2 шығармашылық
емтихан

2 шығармашылық
емтихан

0819000
1211000
1226000

1305000
1418000

Мүгедек-балалар үшін қашықтықтан оқу технологиясы қарастырылған.
Басқа өңірлерден келген балалар жатақханамен толық қамтамасыз етіледі.
Оқу ақысына 10-50 пайызға дейін жеңілдіктер бар.
Колледжге оқуға құжаттар қабылдау оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, оқудың сырттай нысанына 20 маусым мен 20
қыркүйек аралығында, 0103000 – «Дене тәрбиесі және спорт», 0402000 –«Дизайн (бейін бойынша)», 1418000 – «Сәулет өнері» мамандықтары бойынша 20
маусымнан 15 тамыз аралығында жүзеге асырылады.
Оқуға түсетін тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары 1 тамыз бен 28 тамыз аралығында, оқудың сырттай нысанына 1 тамыз бен 25
қыркүйек аралығында; 0103000 – «Дене тәрбиесі және спорт», 0402000 – «Дизайн (бейін бойынша)» және 1418000 – «Сәулет өнері» мамандықтары бойынша
шығармашылық емтихандар 21 шілде мен 20 тамыз аралығында өткізіледі.
Оқуға түсушілер қабылдау комиссиясына келесі құжаттар тапсырады:
1. Білімі туралы құжаттың (аттестат) түпнұсқасы;
2. Жеке куәліктің (тууы туралы куәлік) көшірмесі;
3. 086-у нысандағы медициналық анықтама (мүгедек балалар үшін № 088-У нысаны бойынша МӘСҚ);
4. 3*4 көлемдегі 4 фотосурет
5. Флюрография түсірілімі.
Қабылдау комиссиясының мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қ., Республика даңғылы, 54/2 (Технопарк)
байланыс телефондары: 999-838, 999-840, 8-702-344-92-99, 8-776-175-67-67
www.qutb.kz
Е-mail: kazutb_kolledzh@mail.ru

