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Халықаралық іс-шаралар
1

«Sustainable Tourism
Development» III халықаралық
қашықтықтан ғылыми
жұмыстар байқауы

2

«Құкықтык реттеудің озекті
мәселелері және ұлттық
құқықты іске асырудың жаңа
тәсілдері» атты халықаралық
ғылыми-практикалық
конференция
АКТ пайдалану бойынша
студенттер мен
магистранттардың ғылыми
жұмыстары мен
шығармашылық жобаларының
халықаралық конкурсы

3

4

«Дәстүрлі құндылыктарды
сақтау жағдайында үздіксіз
педагогикалық білім беру
сапасының цифрлық
мәдениетін қалыптастыру»
атты халықаралық ғылыми-

Экономика
факультетінің деканы:
Ж.С. Хусайнова
тел: 8 (7212)356302
факс: 8 (7212) 356398
Заң
факультетінің
деканы:
А.М.Серікбаев
тел: 8 (7212) 356416
факс: 8 (7212) 356398

8-9 ақпан

20\10

26 ақпан

70\10

Математика
жэне
ақпараттық
технологиялар
факультетінің деканы:
Д.А. Казимова
тел: 8 (7212) 356430
факс: 8 (7212) 356398
Педагогика
факультетінің деканы:
М.М. Иманбеков
тел: 8 (7212) 351155
факс: 8 (7212)356398

3 наурыз

70\20

18 наурыз

100\80

5

6

практикалық конференция
«Тұлғаның өзін-өзі жүзеге
асыру
факторы
ретінде
мәдени-білім беру ортасын
дамыту»
халықаралық
ғылыми-практикалық
интернет-конференциясы
«Цифрлық
экономика:
бизнестің
жаңа
архитектоникасы
және
құзыреттерді
трансформациялау»
халықаралық
ғылымипрактикалық конференциясы

7

Педагогика
факультетінің деканы:
М.М. Иманбеков
тел: 8 (7212) 351155
факс: 8 (7212)356398

28 қыркүйек

100\80

Экономика
факультетінің деканы:
Ж.С. Хусайнова
тел: 8 (7212) 356302
факс: 8 (7212)356398

14-15
желтоқсан

100/10

14-15
желтоқсан

100/10

26 ақпан

100/10

2 сәуір

60

9 сәуір

70\6

16 сэуір

100

«Youth. Science.
Business» Экономика
факультетінің деканы:
студенттер
мен
Ж.С. Хусайнова
магистранттардың
тел: 8 (7212)356302
халықаралық
ғылыми- факс: 8 (7212)356398
практикалық конференциясы
Республикалық іс-шаралар
8 «Жаңа ұрпақ жэне Қазақстан
Экономика
Республикасының
факультетінің деканы:
экономиқалық дамуының
Ж.С. Хусайнова
қазіргі мәселелері»
тел: 8 (7212) 356302
республикалық ғылыми факс: 8 (7212)356398
практикалық конференциясы
9 Мемлекеттік жэне қоғам
Заң
факультетінің
қайраткері, академик
деканы:
С.З.Зимановқа арналған
А.М.Серікбаев
республикалық ғылымител: 8 (7212) 356416
ирактикалық конференция
факс: 8 (7212)356398
10 Қазакстан
Республикасы Тарих
факультетінің
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына деканы:
арналған «Жуасов оқулары- Ж.А. Жұмабеков
«25» республикалық ғылыми- тел: 8 (7212) 516606
практикалық конференциясы факс: 8 (7212)356398
(шетелдік
қонақтардың
қатысуымен)
11 «Әлеуметтік жұмыс және
Философия
жэне
элеуметтік педагогика:
психология
реалийлер мен
факультетінің деканы:
иерсиективалар» атты
Д.Қ. Құсбеков
республикалық ғылымител: 8 (7212) 770388
практикалық конференция
факс: 8 (7212) 356398
*

12 «Қазіргі
физика
мен
мағыналық
педагогиканың
өзекті
мәселелері»
атты
республикалық
ғылымипрактикалық конференция
13 «Қазіргі заман шындығында
шет тілдерін оқытудың
қолданбалы аспектілері» атты
білім алушыларға арналған
республикалық ғылымипрактикалық конференция
14 Қазақстан
Республикасы
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына
арналған жас зерттеушілердің
VIII кұрылтайы
15 Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына
арналған «Қазақстан - менің
Отаным» республикалық
студенттік ғылыми практикалық конференциясы
ҒКБ бастығы

Физика-техникалық
факультетінің деканы:
А.К. Зейниденов
тел: 8 (7212) 356450
факс: 8 (7212) 356398
Шет тілдер
факультетінің деканы:
Г.К. Тілеужанова
тел: 8 (7212) 770413
факс: 8 (7212) 356398
Тар их
факультетінің
деканы:
Ж.А. Жұмабеков
тел: 8 (7212)516606
факс: 8 (7212) 356398
Тарих
факультетінің
деканы:
Ж.А. Жұмабеков
тел: 8 (7212) 516606
факс: 8 (7212) 356398

13-15 мамыр

120X15

18-19 қараша

80\5

19 қараша

70

10-11
желтоқсан

100

С.С. Қасымов

