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Университетке түсу үшін https://satbayev.hero.study/ сайтына тіркелу қажет.

Біз Сізге 17 білім беру бағдарламасының
бірін таңдауды ұсынамыз:

№
Білім беру бағдарламасы 

тобының шифры мен атауы
Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы

бакалавриат

1
В046 Қаржы, экономика, 
банк және сақтандыру ісі

6B04102 - Математикалық экономика және деректерді талдау

2 В051 Қоршаған орта 6В05103 - Инженерлік экология

3
В057 Ақпараттық 
технологиялар

6B06102 - Computer Science

4 В058 Ақпараттық қауіпсіздік 6B06301 - Ақпараттық қауіпсіздік

5
В059  Коммуникациялар
және коммуникациялық
технологиялар

6B06201 - Телекоммуникация

6
В062 Электротехника және
энергетика

6B07101- Энергетика

7
В063 Электротехника және
автоматтандыру

6B07112 - Electronic and Electrical Engineering

6В07103 - Автоматтандыру және роботтандыру

8
В064 Механика және металл 
өңдеу

6B07106 - Инженерлік механика

6B07105 - Индустриялық инженерия

6В07115 - Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар 
бойынша)

9 В065 Автокөлік құралдары 6B07108 - Көліктік инженерия

10
В071 Тау-кен ісі және
пайдалы қазбаларды өндіру

6B07204 - Petroleum engineering

6B07202 - Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын 
барлау

6B07205 - Тау-кен инженериясы

6B07203 - Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту

11 В073 Сәулет 6B07307- Сәулет



Қажетті құжаттар тізімі:

үш тілдегі қосымшаны қоса, бакалавр, колледж немесе техникум
дипломы;

өлшемі 3х4 екі сурет;

флюорография нәтижесімен 075-У нысанындағы медициналық 
анықтама;

жеке куәлік көшірмесі;

жұмыс орнынан анықтама.

Шетел азаматтары және ҚР резиденттері 
емес мұнымен бірге төмендегілерді ұсынады:

Қазақстан Республикасының ЖСН беру туралы куәліктің көшірмесі;

шетелдік дипломды нострификаттау туралы қолхат көшірмесі; 

қазақ немесе орыс тіліне аудармасы бар,

нотариалды куәландырылған паспорт көшірмесі;

қазақ немесе орыс тіліне аудармасы бар, 
нотариалды куәландырылған диплом көшірмесі.

Базалық білім Оқу мерзімі Оқуға түсу талаптары

Техникалық және кәсіптік білім

негізінде (ТжКБ)
3 жыл Сұхбаттан өту

Жоғары білім негізінде 2 жыл Сұхбаттан өту

2022-2023 оқу жылына оқуға түсу шарттары:

шетелдік дипломның нострификациясы туралы қолхаттың көшірмесі;



 Қашықтықтан оқыту 36 апта ішінде
http://polytechonline.kz/ білім беру порталы арқылы
Moodle-де ұйымдастырылған желілік және кейс-
технологиялар бойынша жүзеге асырылады.

 Студенттер міндетті түрде университетке жылына 2 рет
екі аптадан емтихан тапсыру үшін барады (қажет
болған жағдайда Университет ресми түрде анықтама-
шақырулар ұсынады).

 Ағымдағы оқу жылының барлық пәндері білім беру
порталында студенттер мен оқытушылардың жеке
беттерінде қашықтықтан оқыту форматында іске
қосылады.

 Университет білім алушыны жеке оқу жоспарымен,
ОӘК-де бекітілген білім беру бағдарламасын меңгеру
кестесімен қамтамасыз етеді.


