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I. ЖОБА 

1. Жоба мақсаты 

Жобаның негізгі мақсаты - студенттердің, академиялық және әкімшілік 

қызметкерлердің ұтқырлығына байланысты озық тәжірибені тарату, университеттер 

арасындағы халықаралық студенттік ұтқырлықты қолдау үшін ұстануға тиісті ережелер 

мен болжамдарды әзірлеу болды. 

Жоба шеңберінде жоғары оқу орындарының ынтымақтастығы жобаға 

қатысушылардың білімін, дағдылары мен құзыреттіліктерін кеңейтуге және дамытуға 

бағытталған, әсіресе: 

 Профессионалды құзыреттілікті арттыру; 

 Өз-өзің бағалау мен сенімділікті арттыру;  

 Шет тілі жетіктігін жақсарту; 

 Ынтымақтастықтың арқасында халықаралық қоршаған ортада негізгі 

әлеуметтік құзыреттілікті дамыту;  

 Жұмыс орындары мен зертханалардың тартымдылығын арттыру; 

 Оқытушылық қабілеттерді жақсарту; 

 Материалдар мен білім беру мақсаттарын байыту; 

 

Сонымен қатар, жоба аясындағы ынтымақтастықтың бағыты: 

 Қатысушы  университеттердің халықаралық стратегиясын әзірлеу және енгізу, 

 Білім  деңгейі мен сапасын арттыру, 

 Білім  беру бағдарламаларын салыстыру және жетілдіру, ал серіктес 

университеттер жағдайында білім беру бағдарламаларын Еуропалық 

стандарттарға сәйкестендіру - Бенчмаркинг 

 Магистранттарға  арналған жалпы білім беретін бағдарламалар бойынша жұмыс, 

 Серіктес  университеттермен қос дипломдық бағдарламаларды дайындау, 

 Халықаралық ғылыми жобалар мен бірлескен ғылыми басылымдар болуы 

мүмкін ғылыми-зерттеу қызметі саласындағы ынтымақтастық туралы 

ұсыныстар әзірлеу және алмасу. 

 

 Озық тәжірибе алмасу шетелде оқуға арналған идеялардың 

дамуы мен таралуына септігін тигізді, жоғары оқу орындарында 

жасалған озық тәжірибелермен таныстырып, академиялық 

халықаралық алмасуды қаржыландыру көздерін көрсете алды. 

 

Әлеумет, заң, қоршаған ортаға қатысты мәселелер мен оларды 

шешу жолдары талқыланды.  

Университеттер арасындағы ынтымақтастық олардың аймақтық және жергілікті білім 

беру нарығындағы беделін арттырғаны сөзсіз. 

 

Жобаның барлық мақсаттары жетістікке жетті. 
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1. Қатысушы Университеттер 

 

a. Польша 

 Варшава қаласының Экология және Менеджмент 

Университеті 

(University of Ecology and Management in Warsaw) 

Варшава қаласының Экология және Менеджмент Университеті - Польшаның ең үздік 

жеке меншік техникалық университеттерінің бірі. Ұлттық Білім министрлігінің 1995 

жылғы 18 шілдедегі шешімімен құрылған және 62 нөмірімен тіркелген Варшава 

қаласының Экология және Менеджмент Университеті 25 жылдан астам уақыт бойы 

күндізгі және сырттай бакалавриат пен магистратура бағытында сабақ жүргізіледі. 

Университетте білім беру екі факультетте жүргізіледі: сәулет факультеті мен 

инженерлік және менеджмент факультеті, онда сіз 10 оқу бағыты бойынша оқи аласыз. 

Варшавадағы Экология және Менеджмент Университетінің миссиясы-сапалы, 

заманауи және икемді оқыту: 

- ақпараттық қоғам мен білімге негізделген экономиканың даму қажеттіліктерін           

қанағаттандыруға дайын; 

- кәсіби капиталымен және интеллектуалды ұтқырлығымен Мазовия, Польша 

және Еуропалық одақтың адами капиталын байыту, 

- ағымдағы және болашақ еңбек нарығының күтулеріне сәйкес тұрақты даму 

идеясы рухында жаңа экономикалық, әлеуметтік және мәдени құндылықтарды құру. 

Университет басшылығы білімнің жоғары деңгейіне назар аударады, онда әр түрлі 

саладан 300 -ден астам маман жұмыс істейді. Экология және Менеджмент 

Университетінің оқытушылары Варшаваның басқа университеттерінің зерттеушілері 

ғана емес, сонымен қатар іскерлік тәжірибесі бар практиктер. Оқытушылар мен жұмыс 

бағдарламалары талқыланатын факультеттердің жұмыс берушілер кеңестері 

өкілдерінің білімдерінің бірігуінің арқасында (еуропалық стандарттарға сәйкес), 

Экология және Менеджмент Университетінде оқыту пәнаралық сипатта, теорияны 

практикамен ұштастырады, соның арқасында жобалау тәсілін қолдану арқылы жүзеге 

асады, оқушыларды тәуелсіздікке және жауапты шешімдер қабылдай білуге үйретеді. 

 

 

 

Варшава қаласының Экология және менеджмент Университеті 

Ольшевская көшесі, 12, 00-792, Варшава, Польша 

Байланыс нөмірі: +48 22 825 80 32/33 

E-mail: erasmus@wseiz.pl 

www.wseiz.pl 

 

 

mailto:erasmus@wseiz.pl
http://www.wseiz.pl/
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b. Армения 

 Армения Ұлттық Сәулет және Құрылыс Университеті  
(National University of Architecture and Construction of Armenia) 

 

Армения Ұлттық Сәулет және Құрылыс Университеті - 1921 жылы 

Ереванда құрылған жоғары сәулет және құрылыс мектебі. Бұл 100 жылға жуық өмір 

сүрген техникалық мектеп. Университет бес факультеттен тұрады: сәулет, дизайн, 

құрылыс, қала экономикасы мен экология, менеджмент және технология. Сонымен 

қатар, Армения Ұлттық Сәулет және Құрылыс Университеті - Армениядағы 

сәулетшілер мен құрылысшылар дайындайтын жалғыз университет. 

 

Армения Ұлттық Сәулет және Құрылыс Университетінің интернационализация 

стратегиясы оның білім, ғылым және техникалық ынтымақтастық саласындағы 

халықаралық қатынастардың тұрақты дамуына жәрдемдесуге берік ниетін көрсетеді. 

Стратегия сонымен қатар шетелдік архитектуралық және құрылыс университеттерімен 

бірлескен конференциялар, студенттік жоба апталықтары, байқаулар ұйымдастыру, 

сондай-ақ оқытушылар мен студенттердің академиялық ұтқырлығын қолдау 

мақсатында ынтымақтастықты дамыту бойынша әрекеттерді қамтиды. 

 

Армения Ұлттық Сәулет және Құрылыс Университеті 17 TEMPUS, Erasmus Mundus 

және қазіргі уақытта Erasmus + жобаларына қатысты. 

Үш Erasmus + KA2 жобасы жалғасуда: HERITAG, InnoCENS және Iacobus +. Сондай -

ақ, қазіргі уақытта Universidade de Lisboa және Alcala университетімен екі KA1 жобасы 

белсенді. Армения Ұлттық Сәулет және Құрылыс Университеті Еуропалық Одақ 

қаржыландыратын бірнеше ұтқырлық жобаларын Erasmus Mundus Infinity жобасы және 

Erasmus + KA1 Милан политехникалық университетімен іске асырды. 

 

Сонымен қатар, Армения Ұлттық Сәулет және Құрылыс Университеті жоғары оқу 

орындарымен Польша, Испания, Удине және т.б қол қойылған ынтымақтастық туралы 

келісімдер аясында студенттермен алмасу жобаларын Еуропалық серіктестікпен 

белсенді түрде жүзеге асырады. 

 

 

Армения Ұлттық Сәулет және Құрылыс Университеті  

Мекен-жайы: Терян көшесі 105, Ереван 0009, Армения Республикасы 

+374 10 58-72-84 

+374 10 54-74-25 

E-mail: info@nuaca.am 

www.nuaca.am 

 

 

 

mailto:info@nuaca.am
http://www.nuaca.am/
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Әзірбайжан 

 Әзірбайжан Технологиялық Университеті  

(Azerbaijan Technological University) 

 

Әзірбайжан Технологиялық Университеті Әзірбайжан технологиялық мектебінің 

филиалдарын кеңейту арқылы Әзірбайжан Республикасы Президентінің «Әзірбайжан 

Республикасындағы білім беру жүйесін жетілдіру туралы» Жарлығының орындалуы 

үшін Әзірбайжан Республикасы Білім министрінің 11.07.2000 жылғы № 691 

бұйрығымен институт құрылды. 

 

Әзірбайжан Технологиялық Университеті Ұлт көшбасшысы Хайдар Әлиевтің 

бастамасымен Ч. Илдирим атындағы Әзірбайжан политехникалық институтының 

Кировабад филиалы негізінде Краснодар политехникалық институтының Баку 

филиалына қосылу және КСРО Министрлер Кеңесінің 02.22.1979 жылғы № 202 

қаулысымен, Аз ССР Министрлер Кеңесінің 10.07.1980 ж. № 206 қаулысына сәйкес 

Әзірбайжан ауылшаруашылық Институтының «Шарап жасау технологиясы» 

мамандығы бойынша құрылған.  

 

Әзірбайжан технологиялық университеті 1982 жылы республиканың жоғары оқу 

орындары арасында өткен байқауда екінші орын, оған қоса 1983-1984 ж бірінші орын 

алғаны үшін Әзірбайжан КСРО жоғары және орта арнаулы білім министрлігі мен 

Республикалық кәсіподақтар комитетінің Құрмет Жарлығымен марапатталды. 

Сонымен қатар, 1984 жылы университет Әзірбайжан Компартиясы Орталық 

Комитетінің, Әзірбайжан КСР Министрлер Кеңесінің және Әзірбайжан Азаматтық 

кодексінің ЛК Қызыл Туымен марапатталды. 

 

Қазіргі уақытта 4 факультет, 17 кафедра, білім алуды жалғастыру мен аспирантура, 

ғылыми-зерттеу бөлімі, дайындық курсы, екі ғылыми зертхана, ағылшын тілінің 

ресурстық орталығы, кітапхана, ақпараттық-есептеу орталығы, медициналық пункт, 3 

қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары, 4 өндірістік-тәжірибелік нысан, спорт зал 

(ауданы 1000 шаршы метр) және кампус қамтамасыз етілген. 

 

Әзірбайжан Технологиялық Университеті тамақ, тоқыма және жеңіл өнеркәсіп, туризм, 

логистика, металлургия саласындағы жоғары білікті инженерлер мен технологтарды 

және АКТ саласындағы техникалық мамандарды дайындайды. Университет 

зерттеушілері негізінен қоршаған орта, технология және инженерлік экономика 

салаларына бағытталған. 

Әзірбайжан Технологиялық Университеті 

Гянджа қаласы, AZ2011 Шах Исмайил Хатай даңғылы 103 

(+99422) 257-56-29 

info@uteca.edu.az 

www.uteca.edu.az 

https://www.uteca.edu.az/module_4.php?id=1
https://www.uteca.edu.az/module_4.php?id=1
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c. Қытай 

 Шандун Цзяньжу Университеті 

(Shandong Jianzhu University) 

Шандун провинциясы мен Тұрғын үй және қала мен 

ауылдық даму министрлігі бірлесіп құрған Шандун 

Цзяньчжу университеті 1956 жылы құрылған. Шандун 

Цзяньчжу Университеті  Конфуций мәдениетінің бесігі, Шандун провинциясында 

орналасқан. Шандун - Қытайдың шығыс жағалауындағы мәдени және экономикалық 

маңызды провинция. 

Шандун Цзяньчжу Университеті  ұзақ тарихы, терең мәдени мұрасы, академиялық күші 

мен халықаралық ықпалы бар әйгілі университетке айналды. Оқу орны студенттерге 

жергілікті жерде және шетелде оқуын жалғастыру үшін тамаша университет болып 

табылады. 

Кампус 160 гектардан астам аумақты және 660,000 шаршы метрден астам ғимаратты 

қамтиды. Университет құрамында 20 мектептер пен 4 институттар бар. Ол 58 

бакалавриат бағдарламасын, 1 докторантурадан кейінгі бағдарламаны, 1 докторлық 

бағдарламаны, 17 бірінші деңгейдегі магистрлік бағдарламаларды, 62 екінші деңгейдегі 

магистрлік бағдарламаларды және 9 кәсіби магистрлік бағдарламаларды ұсынады. 

Университет сонымен қатар Қытайға шетелдік студенттерді қабылдауға рұқсат алған 

алғашқы уәкілетті университеттердің бірі болып табылады. Университет халықаралық 

алмасулар мен ынтымақтастыққа үлкен мән береді. Австралия, АҚШ, Жаңа Зеландия, 

Ұлыбритания, Канада және басқаларды қоса алғанда, 30 -дан астам ел мен аймақтың 80 

-нен астам университеттерімен серіктестік орнатқан. Қазіргі уақытта бакалавриаттың 

сегіз бірлескен бағдарламасы мен 20-дан астам студенттермен алмасу бағдарламасы 

құрылды. 

 

 

Шандун Цзяньчжу Университеті 

Фэнмин жолы, Линган даму аймағы, Цзинань 250101, Шаньдун провинциясы, Қытай 

+86-531-86367302 

international@sdjzu.edu.cn 

www.sdjzu.edu.cn 

 

 

 

 

 

mailto:international@sdjzu.edu.cn
http://www.sdjzu.edu.cn/
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 Қазақстан 

 СемейқаласыныңШәкәріматындағымемлекеттікуниверситеті 

(Shakarim State University of Semey) 

 

 

Шәкәрім университеті 1995 жылы педагогикалық, ветеринарлық және технологиялық 

институттардың бірігуі нәтижесінде құрылды. Университет осы оқу орындарының ұзақ 

және бай тарихын мұра етті. 

Университет бакалавриаттың 40-тан астам бағдарламасы, 30 магистратура мен 5 

докторлық бағдарлама бойынша көп деңгейлі оқыту негізінде әлеуметтік-

гуманитарлық, жаратылыстану, техникалық, аграрлық ғылымдар, бизнес және құқық 

сияқты салалар бойынша кеңінен танымал мамандықтар бойынша мамандарды 

дайындайды. 

Университет Ресей, Германия, Беларусь Республикасы, АҚШ, Жапония, Ұлыбритания, 

Қытай, Венгрия, Түркия, Польша, Словения, Балтық жағалауы елдері, Украина мен 

Қырғызстанның жоғары оқу орындарымен тығыз байланыста жұмыс жасайды. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламалары Шәкәрім атындағы университет студенттеріне 

АҚШ, Венгрия, Польша, Түркия, Чехия, Оңтүстік Корея университеттерінде оқуға 

мүмкіндік береді. 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік Университеті- Қазақстандағы ірі 

көпсалалы жоғары оқу орындарының бірі. Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық 

аккредиттеу орталығы 2008 жылы жүргізген білім беру қызметін бағалау нәтижелері 

бойынша университет Қазақстанның көпбейінді жоғары оқу орындарының рейтингінде 

10 -шы орында. 

Оқу қызметінің жоғары нәтижелері үшін университет республикалық және 

халықаралық сыйлықтармен марапатталды. 

 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті  

Глинка 20а көшесі, 071412, Семей, Қазақстан, 

Байланыс нөмірі: +7 7222 32-35-13 

E-mail: semgu@bk.ru, info@semgu.kz 

www.semgu.kz 

mailto:semgu@bk.ru
mailto:info@semgu.kz
http://www.semgu.kz/
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d. Косово 

 Феризай Қолданбалы ғылымдар 

Университеті 

(University of Applied Sciences in Ferizaj) 

Феризай Қолданбалы ғылымдар университеті 2015 жылдың шілде айында Косово 

Республикасының Парламенті Приштин университетінің құрамына кіретін Феризай 

қаласындағы қолданбалы ғылымдар факультетінде кәсіби және қолданбалы ғылыми 

білім берудің 40 жылдық дәстүрінен кейін құрылды. 

2015 жылғы шілдеде Косово Ассамблеясының шешімімен Қолданбалы ғылымдар 

Университеті құрылды, онда 4 факультет жұмыс істеп келеді: 

 Менеджмент факультеті, 

 Туризм және экология факультеті, 

 Информатика инженерлік факультеті, 

 Сәулет, дизайн және ағаш технологиясы факультеті. 

Олардың миссиясы - студенттермен және қызметкерлермен бірге жергілікті 

әріптестермен (оларды университеттің даму процесіне тарту арқылы), сондай -ақ 

шетелдік серіктестермен (еуропалық қолданбалы ғылымдар университеттері және т.б.) 

бірлесіп, студенттер мен оқытушыларды жұмылдыру үшін бірлесіп жұмыс жасау. 

барлық ішкі ресурстарды (адамдық және материалдық) жергілікті және аймақтық 

экономикалық қажеттіліктер мен білім сапасының үнемі жоғарылауы арасындағы 

тұрақты байланысты құру үшін пайдалану. 

Келешекте жергілікті, сондай -ақ аймақтық кәсіпорындар мен өндірістерге 

дайындалған және жоғары білікті мамандарды ұсыну үшін қолданбалы ғылымдар мен 

көптеген салалар бойынша жоғары кәсіби білім беру бағдарламаларына маманданған 

аймақтағы ең ірі және беделді мекеме болу негізгі мақсат. 

Қазіргі уақытта университетте бакалавриат пен магистратура бағдарламалары бойынша 

1790 студент оқиды және 61 профессор мен 8 әкімшілік қызметкер бар. Түлектер саны 

қазіргі уақытта 2500 -ден асады. 

 

Феризай қаласындағы Қолданбалы ғылымдар Университеті 

Рексеп Бислими көшесі, 70000 Феризай, Косово 

Байланыс нөмірі: +381(0) 290 310 010; +381(0) 290 310 013 

E-mail: info@ushaf.net 

www.ushaf.net 

mailto:info@ushaf.net
http://www.ushaf.net/
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e. Сербия 

 Ниш Университеті 

(University of Niš)  

Ниш Университеті - бұл оқу бағдарламалары, оқу -әдістемелік, ғылыми және кәсіби 

қызметі бойынша жоғары деңгейдегі шетелдік жоғары оқу орындарымен 

салыстырылатын қазіргі заманғы және танымал сербиялық және еуропалық 

университет. 

Зерттеу жұмыстары Ниш университетінің барлық факультеттерінде іргелі, 

қолданбалы және зерттеу жұмыстары саласында жүргізіледі. Зерттеулер ғылым мен 

шығармашылықтың дамуын қолдайды, оқу үдерісін жетілдіру, жас ғалымдарды 

ілгерілету, студенттерді оқу жұмысына тарту, сонымен қатар университеттің жұмыс 

істеуі мен дамуы үшін ресурстар беру арқылы жоғары білім саласындағы қызметті 

жақсартады. бүтін. Өткен кезеңдегі ғылыми-зерттеу жұмыстары мұғалімдердің 

ұлттық және халықаралық ғылыми жобаларды жүзеге асыруға қатысуы, 

академиялық журналдарда мақалалар жариялау және елде және шетелде 

академиялық семинарларға қатысу арқылы жүргізілді. Ниш университеті 13 

факультеттер мен 9 орталықтан тұрады.  

Жоғары білім туралы заңға және Сербия Республикасының аккредиттеу және 

сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясының шешімдеріне сәйкес Ниш 

университетінің барлық факультеттері аккредиттелген. 

Университет құрылған сәттен бастап 2018/2019 оқу жылына дейін Ниш 

университетін 73312 студент бітірді, олардың 1383-і шетел азаматтары, 7429 

аспирант магистр дәрежесін алды және 2207 кандидат, оның ішінде 73 шетелдік 

докторлық диссертация қорғалды. 

 

 

Ниш Университеті 

Университетский 2 көшесі, 18106 Ниш, Сербия 

Байланыс нөмірі: (+381)18 257970; 257956;  

Факс: (+381)18 257950 

e-mail: uniuni@ni.ac.rs 

www.ni.ac.rs 

 

 

 

mailto:uniuni@ni.ac.rs
http://www.ni.ac.rs/
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f. Украина 

 Сумы мемлекеттік Университеті 

(Sumy State University) 

Сумы мемлекеттік университеті-Украинаның солтүстік-шығысындағы Сумы қаласында 

орналасқан классикалық үлгідегі жоғары оқу орны. Қазіргі уақытта СМУ-де 54 

мамандық пен 22 білім саласы бойынша бакалавриат пен магистратурада оқитын 14 

мыңға жуық және әлемнің 50 -ге жуық ел өкілдерінен 1,700 шетелдік студенттер оқиды.  

Сумы мемлекеттік университеті Shanghai Ranking рейтингтік агенттігінің Global 

Research University Profiles (GRUP) рейтингіне енгізілген. Times Higher Education World 

University Rankings сәйкес СМУ сонымен қатар әлемдегі ең үздік университеттер 

тізіміне енгізілген. Сумы мемлекеттік университеті әлемдегі жетекші 

университеттердің TOP тобына кіреді (3%) және QS World University Rankings сәйкес 

жоғары зерттеу қарқындылығы бар университеттерге жатады. 

СМУ университеттердің Magna Carta картасына қол қойды және ең беделді 

халықаралық ұйымдардың мен университеттер қауымдастығы, Еуропалық 

университеттер қауымдастығы, университеттердің еуразиялық қауымдастығы және 

Ұлыбритания, Германия, Австрия , Франция, Бельгия, Швеция, Польша, Литва, 

Болгария, Чехия, Словакия, Румыния, Жапония, Оңтүстік Корея, Қытай және әлемнің 

басқа елдерінде сенімді мүшесі болып табылады. 

СМУ – Еуропалық Одақ (BUP, Jean Monnet, Erasmus+, Horizon 2020), БҰҰ Даму 

бағдарламасы, Британдық кеңес, Дүниежүзілік банк, халықаралық ғылыми жобалар, 

екіжақты ғылыми жобалар, жеке қорлардың гранттары шеңберіндегі бірлескен 

жобалардың сенімді серіктесі. Университет жыл сайын 250 -ден астам грантты жүзеге 

асырады. Соңғы 5 жылда халықаралық гранттық жобалар аясында ғылыми -зерттеу 

жұмыстарының көлемі 20 есеге өсті. 

Университет академиялық ұтқырлық бағдарламаларын, оның ішінде ұзақ мерзімді және 

қысқа мерзімді оқыту, бакалавриат пен магистранттарға, ғылыми және профессорлық-

оқытушылық құрамға, сондай-ақ әкімшілік персоналға несиелік трансфер 

технологияларын қолданатын және академиялық нәтижелерді тануға арналған 

тағылымдамалар мен жұмысқа орналасу бағдарламаларын белсенді түрде дамытады. 

 

Сумы мемлекеттік Университеті 

Рымский-Корсаковаст 2, 40007, Сумы, Украина 

Байланыс нөмірі/факс: +38 (0542) 33-10-81  

E-mail: info@dir.sumdu.edu.ua 

www.sumdu.edu.ua 

 

mailto:info@dir.sumdu.edu.ua
http://www.sumdu.edu.ua/
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  Украина Ұлттық Биоресурстар мен Табиғатты пайдалану 

Университеті 

(National University of Environmental and Life Sciences of Ukraine) 

Украина Ұлттық Биоресурстар мен Табиғатты пайдалану 

Университеті - Украинаның жетекші білім беру, ғылыми және мәдени мекемелерінің 

бірі. 26 мыңнан астам студенттер мен 600 -ден астам түлектер, аспиранттар мен 

ізденушілер базалық университеттің 3 ғылыми -зерттеу институтында және 13 

кафедрасында (Киевте) және Украина Ұлттық Биоресурстар мен Табиғатты пайдалану 

Университетінде 10 жеке бөлімшесінде - I -III аккредиттеудің аймақтық 

университеттерінде оқиды. Университетте оқу процесі мен зерттеулерді 2600-ден астам 

ғылыми және оқу-педагогикалық қызметкерлер қамтамасыз етеді, оның ішінде 300-ге 

жуығы профессорлар мен ғылым докторлары, 1000-нан астам доценттер мен ғылым 

кандидаттары. 

Украинаның биоресурстар мен табиғатты пайдаланудың ұлттық университеті жылдан 

жылға халықаралық қызмет саласындағы көшбасшылық позициясын нығайтады. Бұл 

университет Украина жоғары білімнің халықаралық бағдарламаларына белсенді 

қатысады, шет елдерге ауыл шаруашылығына ұлттық кадрларды дайындауға 

көмектеседі. 

Украинаның биоресурстар мен экология ұлттық университетінде білім беру 

Украинаның халықаралық келісімдеріне, ұлттық бағдарламаларға, заңды және жеке 

тұлғалармен жасалған келісімдерге негізделген. Қазіргі уақытта NULES Украинада 

Әзірбайжан, Беларусь, Грузия, Ирак, Иран, Қазақстан, Кипр, Ливан, Марокко, 

Палестина, Польша, Ресей, Словакия, АҚШ, Түркіменстан, Өзбекстан мен Чехия 

азаматтары білім алуда. Әлемнің жетекші университеттерімен тығыз ынтымақтастық 

құруға, Украинаның білім беру жүйесін реформалауға және бейімделуге жетекші 

университеттердің талаптарына ықпал етті. 

 

 

Украина Ұлттық Биоресурстар мен Табиғатты пайдалану Университеті  

Героев Обороны 15 көшесі, 03041 Киев, Украина 

Байланыс нөмірі: +38 044 531-36-52 

E-mail: rectorat@nubip.edu.ua 

www.nubip.edu.ua 

 

mailto:rectorat@nubip.edu.ua
http://www.nubip.edu.ua/
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 «Игорь Сикорский атындағы Киев Политехникалық 

Университеті» 

(NationalTechnicalUniversityofUkraine 

IgorSikorskyKyivPolytechnicInstitute”) 

 

Киев политехникалық институты (2016 жылдан - Украина ұлттық 

техникалық университеті  «Игорь Сикорский атындағы Киев политехникалық 

институты») 1898 жылы құрылған және Украинадағы, Еуропадағы және әлемдегі ең 

көне техникалық университеттердің бірі болып табылады. 

Қазіргі уақытта Киев Политехникалық Институты - ұлттық автономды мемлекеттік 

зерттеу университеті болып табылады. Игорь Сикорский студенттерге экономика мен 

әлеуметтік саланың әр түрлі салаларында, барлығы 118 мамандық бойынша сабақ 

береді. Олар кандидаттарды және ғылым докторларын басым бағыттар бойынша 

дайындайды: энергетика, инженерия, ақпараттық технологиялар, ақпараттық 

қауіпсіздік, электроника, телекоммуникация, ғарыштық жүйелер, химиялық 

технологиялар мен биотехнология. 

Оқыту процесін тәжірибелі оқытушылар мен НАСУ-дың белгілі ғалымдары жүргізеді. 

Игорь Сикорский атындағы КПИ құрамында 19 факультет, 19 факультет, 9 оқу және 

ғылыми институт, бірнеше ғылыми -зерттеу институттары мен оқу орталықтары болды, 

онда 21 000 -нан астам студент білім алады. Киев политехникалық институтында 500 -

ден астам профессор мен 1300 -ден астам доцент жұмыс істейді. 

Игорь Сикорский КПИ 117 жылдық тарихында 370 мың түлекті дайындады, оның 60 

мыңы Украинаның тәуелсіздік кезеңінде.ҚПИ QS және Webometrics халықаралық 

рейтингісіне сәйкес әлемнің үздік университеттерінің 4% -ын құрайды. Ол жыл сайын 

Украинаның «Компас» және «ТОП-200 Украина» ең жақсы жоғары оқу орындарының 

арасында ең жоғары орындарды иеленеді 

Игорь Сикорский атындағы Киев политехникалық институты ондаған әлем елдерінің 

техникалық университеттерімен, көптеген халықаралық ұйымдармен (UNESСO, 

UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA және т.б.) және жетекші 

корпорациялар мен фирмалармен (SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL және т.б.), 

халықаралық білім беру, ғылыми жобалар мен бағдарламаларға қатысады. 

Украина Ұлттық Техникалық университеті «Игорь Сикорский атындағы КПИ». 

Жеңіс 37 даңғылы, Киев, Украина, 03056 

Tel.: +380 44 236 7989 

E-mail: mail@kpi.ua 

www.kpi.ua 

mailto:mail@kpi.ua
http://www.kpi.ua/
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 Бердянск Басқару және Бизнес Университеті  

(Berdyansk University of Management and Business) 

 

Бердянск Басқару және Бизнес университеті - Бердянск 

қаласында орналасқан жеке меншік жоғары оқу орны. 

Бұл нарықтық экономика жағдайында мамандарды 

даярлау үшін құрылған өз аймағындағы алғашқы жеке 

университеттердің бірі. 

Мекеме экономика, менеджмент, құқық, әлеуметтану, бизнесті басқару және 

ақпараттық технологиялар саласындағы мамандарды дайындады. 1998 жылы 

университет Украинаның Білім және ғылым министрлігімен мемлекеттік диплом беру 

құқығымен жеке жоғары оқу орны ретінде аккредиттелді. 

Қазіргі уақытта төрт факультет (экономика факультеті, менеджмент және бизнес 

факультеті, ақпараттық технологиялар факультеті және заң факультеті) кәсіптік білім 

берудің 16 мамандығы бойынша 8000-нан астам білім берудің барлық түрінен 

студенттерді дайындады. Бердянск Басқару және Бизнес университеті білім беру 

мекемелерінің ішінде жоғары білікті инженерлік кадрларды даярлауды бірінші болып 

ұйымдастырды. 

Қазіргі уақытта университет Германия, Франция, Болгария, Түркия, Ресей, Чехия, 

Польша және басқа елдердің жоғары оқу орындарымен ынтымақтасады. 

 

 

 

Бердянск басқару және бизнес университеті 

 Свободы 117а көшесі, 71118, Бердянск, Украина 

Байланыс нөмірі: +38-095-48-27-829, +38-096-57-43-308 

E-mail: bumib@ukr.net 

www.bumib.edu.ua

mailto:bumib@ukr.net
http://www.bumib.edu.ua/
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1. Жобаның ұзақтығы мен бюджеті 

 

Жобаның ұзақтығы 01.06.2018– 31.07.2021 

Ай саны 38 

Жалпы бюджет 65 230Euro 

 

Жобаның бюджеті серіктестік университеттер арасында жобаның қаржылық келісіміне 

сәйкес бөлінді 

 

University Country City 

Awarded 

Budget 

(€) 

Implemente

d Budget(€) 

Варшава қаласының Экология 

және Менеджмент 

Университеті 

Польша Варшава 13 080 11 000 

Армения Ұлттық Сәулет және 

Құрылыс университеті 
Армения Ереван 7 040 7 040 

Әзірбайжан Технологиялық 

университеті 
Әзірбайжан  

Гянджа 
5 700 5 700 

Шандун Цзянчжу университеті Қытай Цзинань 1 800 0* 

Семей қаласының Шәкәрім 

атындағы  университеті  Қазақстан  Семей  6 620 5 400 

Феризай қаласындағы 

Қолданбалы ғылымдар 

университеті 
Косово  Феризай 6 785 7 014,54 

Ниш Университеті 
Сербия Ниш 6 785 6 438 

Сумы мемлекеттік 

Университеті Украина Сумы 1 255 1 255 

Ұлттық Экология және Өмір 

ғылымдары Университеті Украина Киев 1 395 1 395 

Украина Ұлттық Техникалық 

университеті » Игорь 
Украина Киев 4 275 4 275 
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Сикорский атындағы Киев 

Политехникалық  Институты» 

Бердянск басқару және бизнес 

университеті Украина Бердянск 1 395 1 395 

 56130 50 683 

ҰЙЫМДЫҚ ҚОЛДАУ 9 100 8 400 

Жалпы бюджет 65 230 59 312,54 

* COVID-19 пандемиясының басталу әсерінен бюджет игерілмеді 
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Ұтқырлық түрі 

Бюджет Эразмус + 
Бағдарламасының 

Ұлттық Агенттігімен 
қамтамасыз етілген 

Игерілген бюджет 

БОҰ – білім алушының оқу ұтқырлығы 26365 21 198 

ҚОҰ – қызметкерге арналған оқыту  
ұтқырлығы 

20 250 16 599,54 

ҚДҰ – қызметкерді дайындау ұтқырлығы 9 515 13 115 

ҰҚ – ұйымдастырушылық қолдау 9 100 8 400 

Барлығы 65 230 59 312,54 
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2. Жүзеге асқан ұтқырлық  
 

Жоба аясында 25 студенттің (БОҰ), оқытушы ұжымы (СТА) және әкімшілік қызметкерлердің (СТТ) ұтқырлығы іске асырылды. 

 

Университет Ел Қала БОҰ ҚОҰ ҚДҰ Барлығы 

Варшава қаласының 

Экология және 

Менеджмент 

Университеті 

Польша Варшава 0 4 3 7 

Армения Ұлттық Сәулет 

және Құрылыс 

Университеті 

Армения Ереван 1 1 1 3 

Әзірбайжан 

Технологиялық 

Университеті 

Әзірбайжан  
Гянджа 

1 1 0 2 

Шандун Цзяньчжу 

Университеті 
Қытай Цзинань 0 0 0 0* 

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

Университеті  

Қазақстан Семей 0 1 2 3 

Феризай қаласындағы 

Қолданбалы ғылымдар 

Университеті 

Косово Феризай 1 1 1 3 

Ниш Университеті Сербия Ниш 1 1 1 3 

Сумы мемлекеттік Украина Сумы 0 0 1 1 
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Университеті 

Украинаның 

Биоресурстар мен 

Табиғатты 

пайдаланудың Ұлттық 

Университеті  

Украина Киев 0 1 0 1 

Украина Ұлттық 

Техникалық 

университеті » Игорь 

Сикорский атындағы 

Киев Политехникалық  

Институты» 

Украина Киев 1 0 0 1 

Бердянск басқару және 

бизнес университеті 
Украина бердян 0 1 0 1 

Ұтқырлық жиынтығы 5 11 9 25 

* COVID-19 пандемиясының басталу әсерінен ұтқырлық бағдарламалары 

орындалмады 

 

Варшава қаласының Экология және Менеджмент Университеті жоба аясында 01.06.2018 мен 31.07.2021 аралығында барлығы 18 студенттерді, 

оқытушылар мен әкімшілік қызметкерлерді қабылдады: 

• бес студенттер - Армения Ұлттық сәулет және құрылыс университетінің 1 студенті, Әзірбайжан технологиялық университетінің 1 

студенті, Феризай қаласындағы Қолданбалы ғылымдар университетінің 1 студенті, Ниш университетінің 1 студенті және «Игорь Сикорский 

атындағы Киев Политехникалық Институты» Украина Ұлттық техникалық университетінің 1 студенті; 

• алты академиялық қызметкерлер - 1 Әзірбайжан технологиялық университетінен, 1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік 
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Университетінен, Феризай қаласындағы Қолданбалы ғылымдар университетінен 1, Ниш университетінен 1, Украинаның Өмір және Қоршаған 

орта ғылымдарының Ұлттық Университетінен 1, Бердянск менеджмент және бизнес университетінен 1; 

• жеті әкімшілік қызметкерлер - 2 Армения Ұлттық сәулет және құрылыс университетінен, 2 - Семей қаласының Шәкәрім атындағы 

Университетінен, Феризай қаласындағы Қолданбалы ғылымдар университетінде 1, Ниш университетінде 1, Сумы мемлекеттік университетінде 1. 

Экология және Менеджмент Университетінің бес оқытушысы серіктес жоғары оқу орындарының студенттері үшін дәріс оқыды - 2 Армения 

Ұлттық сәулет және құрылыс университетінде, 1 Әзірбайжан технологиялық университетінде, 1 Феризайдағы Қолданбалы ғылымдар 

университетінде және 1 Ниш университетінде. 

Экология және Менеджмент Университетінің екі әкімшілік қызметкері әріптес университеттер ұйымдастырған тренингтерге және тағылымдамаға 

қатысты - 1-і Ниш университетінде, 1-і Украина ұлттық техникалық университетінде «Игорь Сикорский атындағы Киев политехникалық 

институтында». 

Сонымен қатар, 2019 жылдың 24-28 маусымында Варшавадағы Экология және менеджмент университеті Польша мен серіктес елдердің білім 

беру жүйелеріне, сапаны қамтамасыз етуге қатысты мәселелерге арналған серіктес университеттердің өкілдері үшін Кадрлар апталығын 

ұйымдастырғанын атап өткен жөн. білім беру - сыртқы және ішкі. құралдар, университеттердегі маңызды кафедралардың міндеттерінің 

құрылымы мен көлемі, серіктес университеттер арасындағы оқу және ғылыми ынтымақтастық мүмкіндіктері, Erasmus + бағдарламасы аясындағы 

әрі қарай ынтымақтастық жоспарлары және KA-107 жобаларының нәтижелерін тарату 2016 ж. , 2017, 2018 Erasmus + бағдарламасы аясында. 

Қызметкерлер апталығында серіктес жоғары оқу орындарының өкілдері озық тәжірибемен бөлісіп, жобаларды жүзеге асырудағы негізгі 

мәселелерді талқылады. 

Бұл оқиға үлкен үлес қосты: 

- серіктес университеттерді интернационализациялау стратегиясын әзірлеу және енгізу; 

- серіктес университеттердің құрылымын, ұйымдастыру мәдениетін және жұмыс әдістерін зерттеу; 

- білім мен сапаны қамтамасыз ету құралдарының құрылымдары, механизмдері мен сапасын жақсарту бойынша тәжірибе алмасу; 

- білім беру мен студенттерге көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру; 

- ЖОО арасындағы студенттер, қызметкерлер мен оқытушылардың халықаралық алмасуын қолдау процедуралары мен механизмдерін 

жетілдіру; 

-  ғылыми -зерттеу қызметіндегі ынтымақтастық үшін ой -пікірлерді әзірлеу және алмасу; 

-  серіктес елдердің университеттерінің Еуропалық жоғары білім аймағына одан әрі интеграциялануына ықпал ету; 

- ынтымақтастыққа әлеуметтік, құқықтық және экологиялық кедергілерді еңсерудің озық тәжірибесімен алмасу; 

-  мәдениетаралық байланысты насихаттау және еуропалық құндылықтарды жақсы түсіну. 
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№ Қатысушының аты-жөні 
Қызмет 

түрі 
Басталу 
мерзімі 

Аяқталу 
мерзімі 

Ұзақтығы  
(күн) 

Қаржыландыру 
( EUR) 

Жіберуші Университет 
Қабылдаушы 
университет 

1 Нарек Антонян БОҰ 13.02.2019 12.07.2019 150 4 360 АҰСҚУ (Армения) ЭМУ (Польша) 

2 Дарина Федоренко БОҰ 18.02.2019 17.07.2019 150 4275 УБТҰУ (Украина) 
ЭМУ (Польша) 

3 Джавид Джафарли БОҰ 14.02.2019 13.07.2019 150 4 360 АТУ (Әзірбайжан) 
ЭМУ (Польша) 

4 Урос Антик БОҰ 14.02.2019 30.06.2019 137 3 928 НУ (Сербия) 
ЭМУ (Польша) 

5 Владимир Зикич ҚОҰ 15.05.2019 19.05.2019 5 1 255 НУ (Сербия) 
ЭМУ (Польша) 

6 Дэвид Марча ҚОҰ 29.04.2019 03.05.2019 5 1535 ЭМУ (Польша) 
НУ (Сербия) 

7 Ян Дил-Михаловский ҚОҰ 11.03.2019 15.03.2019 5 1620 ЭМУ (Польша) 
АҰСҚУ (Армения) 

8 Богдан Горчыца ҚОҰ 20.05.2019 24.05.2019 5 1 620 ЭМУ (Польша) 
АТУ (Әзірбайжан) 

9 Имми Алиева ҚОҰ 17.05.2019 21.05.2019 5 1 340 АТУ (Әзірбайжан) 
ЭМУ (Польша) 

10 Лиридона Ибрахими БОҰ 28.09.2019 27.02.2020 150 4 275 ФҚҒУ (Косово) 
ЭМУ (Польша) 
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11 Ян Цетнер ҚОҰ 13.05.2019 17.05.2019 5 1 620 ЭМУ (Польша) АҰСҚУ (Армения) 

12 Наталья Соколова ҚДҰ 24.06.2019 28.06.2019 5 1 535 ЭМУ (Польша) УБТҰУ (Украина) 

13 Тарон Алексанян ҚДҰ 24.06.2019 28.06.2019 5 1 340 АҰСҚУ (Армения) ЭМУ (Польша) 

14 
Даница Добросавльевич 

ҚДҰ 24.06.2019 28.06.2019 5 1 255 НУ (Сербия) ЭМУ (Польша) 

15 
Наталья Марыныч 

ҚДҰ 24.06.2019 28.06.2019 5 1 255 SSU (Ukraine) ЭМУ (Польша) 

 

№ Қатысушының аты-жөні 
Қызмет 

түрі 
Басталу 
мерзімі 

Аяқталу 
мерзімі 

Ұзақтығы  
(күн) 

Қаржыландыру 
( EUR) 

Жіберуші Университет 
Қабылдаушы 
университет 

16 
Армен Бубушян 

ҚДҰ 24.06.2019 28.06.2019 5 1 340 АҰСҚУ (Армения) ЭМУ (Польша) 

17 
Катерина Алексеева 

ҚОҰ 14.10.2019 19.10.2019 6 1 395 УБТҰУ (Украина) ЭМУ (Польша) 

18 
Катаржина Адамиак 

ҚОҰ 14.10.2019 18.10.2019 5 1 535 ЭМУ (Польша) ФҚҒУ (Косово) 

19 
Ирина Андреева 

ҚДҰ 04.11.2019 08.11.2019 5 1 535 ЭМУ (Польша) НУ (Сербия) 

20 
Әсет Әбілмажинов 

ҚДҰ 28.06.2021 02.07.2021 5 1 800 СШМУ (Қазақстан) ЭМУ (Польша) 

21 
Ррахим Сейдиу 

ҚОҰ 19.04.2021 23.04.2021 5 1 484,54 ФҚҒУ (Косово) ЭМУ (Польша) 

22 
АлексейСухомлынов 

ҚОҰ 24.05.2021 29.05.2021 6 1 395 БББУ (Украина) ЭМУ (Польша) 

23 
Ерғали Байльдинов 

ҚОҰ 17.05.2021 21.05.2021 5 1 800 СШМУ (Қазақстан) ЭМУ (Польша) 

24 
Алексей Кливенко 

ҚДҰ 28.06.2021 02.07.2021 5 1 800 СШМУ (Қазақстан) ЭМУ (Польша) 

25 
Агрон Баджрактари 

ҚДҰ 28.06.2021 02.07.2021 5 1 255 ФҚҒУ (Косово) ЭМУ (Польша) 
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БОҰ - білім алушының оқу ұтқырлығы СМУ - Сумы мемлекеттік Университеті (Украина) 

ҚОҰ - қызметкерге арналған оқыту  ұтқырлығы 
               

УБТҰУ - 

Украинаның Биоресурстар мен Табиғатты пайдаланудың Ұлттық Университеті 

(Украина) 

ҚДҰ - қызметкерді дайындау ұтқырлығы УҰТ "КПИ" - 

Украина Ұлттық Техникалық «Игорь Сикорский атындағы Киев Политехникалық 

Институты» 

 (Украина) 

АҰСҚУ- Армения Ұлттық Сәулет және Құрылыс Университеті (Армения) БББУ - Бердянск Басқару және Бизнес университеті (Украина) 

СШМУ- 
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік Университеті 

(Қазақстан) 
ЭМУ - Варшава қаласының Экология және Менеджмент Университеті (Польша) 

ФҚҒУ - 
Феризай Қолданбалы ғылымдар Университеті 

 (Косово) 
АТУ- Әзірбайжан Технологиялық Университеті (Әзірбайжан) 

НУ -  Ниш Университеті (Сербия)   
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1. Серіктес университеттерде оқудың бір бөлігін жүзеге асыру үшін 

студенттердің ұтқырлығы 

 

a. Аты -жөні: Нарек Антонян 

b. Жіберуші университет: Арменияның Ұлттық Сәулет және 

Құрылыс Университеті  

c. (Армения) 

d. Қабылдаушы университет: Варшава қаласының Экология 

және Менеджмент Университеті (Польша) 

e.  Ұтқырлық мерзімі: 13.02.2019 - 12.07.2019 

f. Қаржыландыру: 4360 € 

 

 

a. Аты -жөні: Дарина Федоренко 

b. Жіберуші университет: Украина Ұлттық Техникалық 

университеті » Игорь Сикорский атындағы Киев 

Политехникалық  Институты» (Украина) 

c.  Қабылдаушы университет: Варшавадағы Экология және 

менеджмент университеті (Польша) 

d.  Ұтқырлық мерзімі: 18.02.2019 - 17.07.2019 

e. Қаржыландыру: 4275 € 

 

a.  Аты -жөні: Джавид Джафарли 

b.  Жіберуші университет: Әзірбайжан Технологиялық 

университеті (Әзірбайжан) 

c. Қабылдаушы университет: Варшава қаласының Экология 

және Менеджмент Университеті (Польша) 

d.  Ұтқырлық мерзімі: 14.02.2019 - 13.07.2019 

e. Қаржыландыру: 4 360 € 

 

 

a. Аты -жөні: Урос Антик 

b.  Жіберуші университет: Ниш Университеті (Сербия) 

c. Қабылдаушы университет: Варшава қаласының Экология және Менеджмент 

Университеті (Польша) 

d. Ұтқырлықтың ұзақтығы: 14.02.2019 - 30.06.2019 ж 

e. Қаржыландыру: 3928 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

Варшавада бес ай болу менің басымнан өткен ең жақсы оқиғалардың бірі болды және 

мен Варшавадағы Экология және менеджмент университетіне осындай жағдай үшін 
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алғыс айтқым келеді. Мен Erasmus-та оқу кезінде көптеген адамдармен кездестім және 

олармен әлі де байланыстамын. Мен танысқан достарыммен Польша мен Еуропаға 

бардым және бұл тәжірибе мені одан әрі дамытты. Мен әсіресе шабыт берген және қала 

дизайнына мүлде басқа көзқарас берген профессор Исабела Соберайскаға алғысымды 

білдіргім келеді. Erasmus кеңсесінен Анна мен Паулинаға менімен және басқа 

студенттермен бірге болғандары үшін көп рахмет. Жақында тағы кездесеміз деп 

үміттенеміз! Польша - керемет ел, ол менің жүрегімде мәңгі сақталады. 
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a.  Аты -жөні: Лиридона Ибрахими 

b. Жіберуші университет: Феризай Қолданбалы ғылымдар университеті (Косово) 

c. Қабылдаушы университет: Варшава қаласының Экология және Менеджмент 

Университеті (Польша) 

d.  Ұтқырлық мерзімі: 28.09.2019 - 27.02.2020 ж 

e. Қаржыландыру: 4275 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер 

 

Менің ойымша, әр адам өмірінде кем дегенде бір рет шетелде оқуға тырысуы керек. Әр 

адам бұл тәжірибені кем дегенде бір рет басынан өткеруі керек. Оқу, саяхаттау, 

мерекелеу, жаңа адамдармен және мәдениетпен танысу, жаңа тағамдарды көру, жаңа 

хоббилерді зерттеу және өзіңізді сынау өте жақсы. Мен Варшаваға өмірімде 

қаншалықты жаңа нәрсені үйрену керектігін түсінуге көмектескені үшін алғыс айтқым 

келеді. Мен сондай -ақ кездескендердің барлығына алғысымды білдіргім келеді, тіпті 

бұл алмасу осы өмірлік тәжірибе туралы ең жақсы естеліктерге айналдырды. Варшава 

экология және менеджмент университетінде жұмыс істеу үлкен бақыт болды. 
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3. Серіктес университеттерде студенттерге дидактикалық сабақтар өткізу үшін 

профессорлық -оқытушылық құрамның ұтқырлығы 

 

a.  Аты -жөні: Владимир Зикич 

b. Жіберуші университет: Ниш университеті (Сербия) 

c. Қабылдаушы университет: Варшава қаласының Экология және 

Менеджмент Университеті (Польша) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 15.05.2019 - 19.05.2019 

e. Қаржыландыру: 1 255 € 

 

Варшавадағы Экология және менеджмент университетінің 

студенттерінің паразиттік аралар биологиясына, өсімдік биттері мен құрттардың 

паразитизмінің механизмдеріне, биологиялық салада паразитоидтардың іс жүзінде 

қолданылуына байланысты материалдарды үйреткен кезде берген жауабы мені қатты 

қуантты. Сабақтарға қарамастан, мен екі күн бойы Каминоски ұлттық паркінде 

профессор Давид Марчакпен бірге болдым және паразитоидтарды да, олардың 

қожайындарын да жинау мен өсіру әдістерін көрсетті.  

 

a.  Аты -жөні: Дэвид Марча 

b. Жіберуші университет: Варшавадағы Экология 

және менеджмент университеті (Польша) 

c. Қабылдаушы университет: Ниш университеті 

(Сербия) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 29.04.2019 - 03.05.2019 

e. Қаржыландыру: 1,535 евро 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

 

Ұтқырлық аясында мен жаратылыстану-математикалық 

факультетінде серб тілінде 8 сағат дәріс оқыдым. 

Дәрістерде менің кәсіби қызметіме қатысты мәселелер 

қарастырылды: жәндіктермен күрес және өлі ағаш 

ресурстарын қорғау үшін бағалы орман кешендерін басқару. Сонымен қатар, 

ұтқырлыққа биология және экология институтының басшыларымен - профессор, 

доктор Перица Васильевичпен, биология және экология институтының жетекшісімен, 

сондай -ақ бірінші және екінші цикл студенттері мен аспиранттарымен кездесу кірді. . 

Кездесу барысында мен бір жыл ішінде менің жетекшілігіммен профессор доктор 

Владимир Чикич пен доктор Саша Станкевичінің жетекшілігімен, Польшадағы 
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Braconidae тұқымдасының паразиттік аралары, Сербияның оңтүстігіндегі қоңыздар 

және жеке топтар саласындағы ғылыми ынтымақтастық шеңберінде жүргізілген 

зерттеулерді талқыладық. Ынтымақтастық өте жақсы дамып келеді және оны болашақ 

бірлескен ғылыми мақалаларда қорытындылау қажет. Ұтқырлық кезінде университетте 

сабақ өтетініне қарамастан, ынтымақтастықты тереңдетуге және қоршаған ортаны 

бірлесіп зерттеуге арналған 4 далалық күн ұйымдастыруға болады. Саяхатқа 

Сичевакка-Клисура табиғи паркі, Элашничка-Клисура каньоны қорығы, Сува Планина 

массиві және Пчинже қорығы кірді. Саяхаттар кезінде бірлескен далалық зерттеулер 

жүргізілді, ал таулы ауылдарда тұрғындардың жомарттығының арқасында Сербияның 

оңтүстігінің этнографиясы мен халық мәдениетінің элементтері зерттелді. Сербиялық 

достардың ортасында 5 күндік қызметімді өткізгеннен кейін мен серб тілін меңгердім. 

Мен үшін Сербия - мен өзімді үйдегідей сезінетін елмін, ал Сербияның оңтүстігінің 

азаматтары - мен Еуропаға саяхат кезінде кездестірген ең мейірімді, жанашыр және 

достық адамдар. 

 

 

 

 

a. Аты-жөні: Ян Дихл-Михаловский 
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b. Жіберуші университет: Варшавадағы экология және менеджмент университеті 

(Польша) 

c. Қабылдаушы университет: Армения ұлттық сәулет және құрылыс университеті 

(Армения) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 11.03.2019 - 15.03.2019 

e. Қаржыландыру: 1620 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

2019 жылдың наурызында Эразмус+ бағдарламасының арқасында мен Арменияның 

Ұлттық сәулет және құрылыс университетінің дизайн факультетінде студенттерге бір 

апта бойы дәріс өткізуге мүмкіндік алдым. Дәрістер мен онымен байланысты 

семинарлардың тақырыбы графикалық дизайн мен визуалды коммуникация мәселелері 

болды, оның ішінде архитектура жағдайындағы Польшадағы тарих пен қазіргі заманғы 

типография, графикалық тор жүйесі, жол іздеу жүйесі. Арменияда Ереванда болған 

кезімде мен Германия елшілігінің қамқорлығымен «Хат өнерінің сиқыры - симпозиум» 

типография бойынша халықаралық конференциясы аясында «Поляк плакаттарының 

типографиясы» тақырыбында дәріс оқуға мүмкіндік алдым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Аты -жөні: Богдан Мустчица 

b. Жіберуші университет: Варшавадағы экология және менеджмент университеті 

(Польша) 

c.  Қабылдаушы университет: Әзірбайжан технологиялық университеті 

(Әзірбайжан) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 20.05.2019 - 24.05.2019 

e. Қаржыландыру: 1620 € 
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f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

 

Гянджадағы Әзірбайжан технологиялық университетіне сапар 2019 жылдың 20-24 

мамыр аралығында өтті. Мобильділіктің негізгі мақсаты - әдістеме мен зерттеу әдістері 

саласындағы студенттердің біліктілігін арттыру бойынша педагогикалық іс -шаралар 

өткізу, сондай -ақ Әзербайжандағы әріптестерімен білім алмасу болды. жоғары оқу 

орындарында сапаны қамтамасыз ету саласында. 

Менің Әзербайжанда болуым ерекше сәулетімен, тарихы аралас және әлемнің ең үздік 

сәулетшілерінің әсерлі заманауи ғимараттары бар Бакуден басталды. Заха Хадид. 

Мұнда сонымен қатар маңызды поляк ізі бар, өйткені 20 ғасырдың басында үш поляк 

сәулетшісі Баку қаласының бас сәулетшісі қызметін атқарды. 

Менің мобильділіктің негізгі бөлігі Гянджадағы Әзірбайжан технологиялық 

университетінде өтті. Бұл жерде мен студенттердің деректерді жинау және 

проблемаларды шешу әдістерін 

зерттеу дағдыларын жетілдіруге 

бағытталған екі дәріс оқыдым. 

Сонымен қатар, мен 

оқытушыларға Польшаның 

жоғары білім беру жүйесі 

бойынша семинар өткіздім. 

Кездесуге университеттің 

студенттері де, оқытушылары да 

қатысты. Олар дәстүрлі 

дәрістерден гөрі семинар түрінде 

өткізілді, көп топтық жұмыс, студенттердің презентациясы мен лекторлардың бағасы. 

Мұны қатысушылар өте жақсы қабылдады, өйткені олардың университетіндегі 

сабақтардың көпшілігі дәріс түрінде өтеді, ал олар белсенді әдістерді қалайды. 

Студенттер мен мұғалімдермен өткізген сабақтар мен үшін жағымды және құнды 

тәжірибе болды - қатысушылардың барлығы дерлік ашық және белсенді, командада 

жұмыс жасауға ынталы болды. Оқытудан басқа, мен мектеп бітіруді бақылап, 

студенттермен бейресми жағдайда сөйлесуге мүмкіндік алдым. Әзірбайжанда 

әйелдерді олардың рұқсатынсыз суретке түсіруге тыйым салынған, бірақ бұл олардың 

суретке түскісі келмейтінін білдірмейді! 
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Ұтқырлық басқа мәдениеттің өкілдерімен танысуға ғана емес, сонымен қатар Бакудің 

өте қызықты ортасын (балшық вулкандары, Каспий теңізінің қалдықтарын құрайтын 

шатқал) және таңғажайып Гойголнир Ганджа көлін көруге мүмкіндік берді. алыс емес, 

бірақ қазірдің өзінде әскерилендірілген аймақтың маңында. Сол кездің өзінде  

әзербайжан-армян 

қақтығысы бұл 

адамдардың күнделікті 

өміріне көлеңке түсіріп 

жатқан еді. Өкінішке орай, 

мен кеткеннен кейін көп 

ұзамай бұл қанды 

қақтығыстарға ұласты. 

  

 

a.  Аты -жөні: Имми Алиева 

b.  Жіберуші университет: Әзірбайжан 

технологиялық университеті (Әзірбайжан) 

c. Қабылдаушы университет: Варшавадағы 

Экология және менеджмент университеті 

(Польша) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 17.05.2019 - 21.05.2019 

e. Қаржыландыру: 1,340 € 

 

 

 

 

a. Аты -жөні: Ян Цетнер 

b. Жіберуші университет: Варшавадағы экология және 

менеджмент университеті (Польша) 

c. Қабылдаушы университет: Армения ұлттық сәулет және 

құрылыс университеті (Армения) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 13.05.2019 - 17.05.2019 

e. Қаржыландыру: 1,620 € 

 

 

a. Аты -жөні: Катерина Алексеева 
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b. Жіберуші университет: Украинаның қоршаған орта және өмір ғылымдарының 

ұлттық университеті (Украина) 

c. Қабылдаушы университет: Варшавадағы Экология және менеджмент 

университеті (Польша) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 14.10.2019 - 19.10.2019 

e. Қаржыландыру: 1,395 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

Мен 2019 жылдың қазан айында Варшавада Erasmus + Training Staff Mobility 

бағдарламасына қатысудың керемет мүмкіндігіне ие болдым. Мен дағдарысты басқару 

туралы дәріс оқыдым және Польшада студенттермен жұмыс жасадым. Бізде дәрістер 

де, практикалық сабақтар да болды. Айта кету керек, студенттер жақсы дайындалды 

және ағылшын тілінде жоғары деңгейде сөйледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. а) Аты -жөні: Катарзина Адамяк 

b. b) Жіберуші университет: Варшавадағы Экология 

және менеджмент университеті (Польша) 

c. в) Қабылдаушы университет: Феризайдағы 

қолданбалы ғылымдар университеті (Косово) 

d. d) Ұтқырлық ұзақтығы: 14.10.2019 - 18.10.2019 

e. Қаржыландыру: 1,535 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

Erasmus + бағдарламасы аясында мен Косово, Феризай қаласындағы Қолданбалы 

ғылымдар университетіне бару мүмкіндігіне ие болдым. Бес күндік демалыс кезінде 

мен жергілікті студенттерге дәріс оқуға мүмкіндік алдым. Мобильділік аясында мен 

келесі тақырыптар бойынша дәрістер дайындадым: Польшадағы кластерлік 
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ынтымақтастықтағы көшбасшылық (төрт сағат), халықаралық ұйымдардағы 

менеджменттегі психология (екі сағат) және стратегиялық альянстар - 

ынтымақтастықты қалай басқару керек (екі сағат).Қонақ болу кезінде мен 

мұғалімдердің сабақты қалай өткізетінін және қандай оқыту әдістерін қолданатынын 

байқауға мүмкіндік алдым. Халықаралық қатынастар бөлімінің қызметкерлері мен 

университет басшылығы университетте жұмыс істейтін профессорлық -оқытушылық 

құраммен білім мен тәжірибе алмасуға кеңістік пен мүмкіндіктер жасады. Мобильділік 

маған жаңа практикалық дағдылар мен құнды халықаралық тәжірибе алуға мүмкіндік 

берді. 

 

 

a. Аты -жөні: Рахим Сейдиу 

b. Жіберуші университет: Феризайдағы қолданбалы 

ғылымдар университеті (Косово) 

c. Қабылдаушы университет: Варшавадағы Экология 

және менеджмент университеті (Польша) 

d. Ұтқырлықтың ұзақтығы: 19.04.2021 - 23.04.2021 ж 

e. Қаржыландыру: 1,484,54 € 

a. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

 

2021 жылдың 19-23 наурызы аралығында Erasmus + қызметкерлерінің оқытушылық 

ұтқырлығы аясында мен Варшавадағы Экология және менеджмент университетінде 

болдым, Польша. Мобильділік аясында мен сәулет және 

интерьер дизайны факультеттерінің студенттерімен 8 сағат 

дәріс оқыдым. Сыныптың негізгі назары жиһаздың дизайны 

мен өндірісіне аударылды. Бұл сабақтар маған кәсіби 

тәжірибемді нығайтатын жаңа тәжірибе алуға көмектесті. 

Сабақтарға қарамастан, менде екі университет арасындағы 

ынтымақтастыққа бағытталған бірнеше іс -шаралар болды. 

Сонымен қатар, мен бос уақытымда Варшаваның көптеген 

қызықты жерлерін араладым. Тұтастай алғанда, мен 

ұтқырлыққа өте ризамын және басқа да осындай сапарларды 

жасауға мүмкіндігім болады деп үміттенемін. 

 

a. Аты -жөні: Олексий Сухомлынов 
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b. Жіберуші университет: Бердянск менеджмент және бизнес университеті 

(Украина) 

c. Қабылдаушы университет: Варшавадағы Экология және менеджмент 

университеті (Польша) 

d. Ұтқырлықтың ұзақтығы: 24.05.2021 - 29.05.2021 ж 

e. Қаржыландыру: 1,395 € 

 

a. Аты -жөні: Ерғали Байлдинов 

b. Жіберуші университет: Семей қаласының Шәкәрім атындағы Университеті 

(Қазақстан) 

c.  Қабылдаушы университет: Варшавадағы Экология және менеджмент 

университеті (Польша) 

d. Ұтқырлықтың ұзақтығы: 17.05.2021 - 21.05.2021 ж 

e. Қаржыландыру: 1,800 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

 

Мен Erasmus + бағдарламасы бойынша оқытудың кадрлық ұтқырлығына қатыстым. 

Мен Варшавадағы Экология және менеджмент университетіне 2021 жылдың 17-21 

мамыры аралығында келдім. Ең алдымен, мен WSEiZ Erasmus + Office ұтқырлығын 

ұйымдастырушыларға үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. Қонақ болу кезінде мен 

WSEiZ студенттеріне посткеңестік интеграция мәселелері мен Еуразиялық 

экономикалық одақ заңының ерекшеліктері бойынша сабақ беру мүмкіндігіне ие 

болдым. Біз Польшаның Еуропалық Одаққа мүшелігінің экономикалық және 

әлеуметтік нәтижелерін талқыладық. Дәрістер барысында мен Еуропалық Одақтың 

шындығы туралы өз көзқарасымды байыттым, екінші жағынан, WSEiZ студенттері мен 

әріптестері посткеңестік аймақтағы интеграциялық процестер туралы біраз мәлімет 

алды. Мен ұтқырлықпен алмасуды үйрету біздің мәдениетімізді, қоғамымызды және 

біздің елдерімізде болып жатқан процестерді жақсы түсінуге мүмкіндік береді деп 

сенемін. Бұл студенттердің оқытылатын пәндер туралы білімдеріне және мұғалімдердің 

кәсіби біліктілігін арттыруға ықпал етеді. WSEiZ Erasmus + үйлестірушілеріне тағы да 

алғыс айтқым келеді. Каролина Урбан мен оның әріптестері WSEiZ -те жасалған 

мейірімді қонақжайлылық пен керемет оқыту жағдайлары үшін. Рақмет! 

 

 

4. Қызметкерлерді дайындау ұтқырлығы 
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a. Аты -жөні: Наталия Соколова 

b. Жіберуші университет: Варшавадағы экология және менеджмент университеті 

(Польша) 

c. Қабылдаушы университет: Украина Ұлттық техникалық университеті «Игорь 

Сикорский атындағы Киев политехникалық институты» (Украина) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 24.06.2019 - 28.06.2019 

e. Қаржыландыру: 1 535 € 

 

 

a. Аты -жөні: Тарон Алексанян 

b. Жіберуші университет: Армян ұлттық сәулет және 

құрылыс университеті (Армения) 

c. Қабылдаушы университет: Варшавадағы Экология және 

менеджмент университеті (Польша) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 24.06.2019 - 28.06.2019 

e. Қаржыландыру: 1,340 € 

 

 

 

a. Аты -жөні: Даница Добросавльевич 

b. Жіберуші университет: Ниш университеті 

(Сербия) 

c. Қабылдаушы университет: Варшавадағы 

Экология және менеджмент университеті 

(Польша) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 24.06.2019 - 28.06.2019 

e. Қаржыландыру: 1 255 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

Мен Сербияның Ниш университетінің жаратылыстану -математикалық факультетінде 

Erasmus + бағдарламасының әкімшілік үйлестірушісі болып жұмыс жасаймын. Мен 

2019 жылдың маусымында Польшаның Варшавадағы Экология және менеджмент 

университетінде оқыдым. Менде бұл ұтқырлық туралы керемет естеліктер бар. 

Мобильділік маған кәсіби және тілдік дағдыларды, сондай -ақ әр түрлі мәдениеттер мен 

жұмыс жүйелеріне бейімделу қабілетін жақсартуға 

мүмкіндік берді. Сонымен қатар, Эразмус + 

бағдарламасы бойынша жобаларды іске асыру 

сапасын жақсарту маңызды. 

Бұған қоса, бұл менің шығармашылық 

қабілеттілігімді, ашықтығымды арттыруға, сондай -ақ 
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академиялық және кәсіби өсу мүмкіндігін арттыруға көмектесті. 

Осы ұтқырлықтың арқасында мен Польша және поляк халқының тарихы туралы жаңа 

білім алдым. Мен қызметкерлер апталығында ұсынылған Польша, Украина және басқа 

елдердің тарихы мен мәдениеті туралы көп білдім. 

Паулина Ву мен Каролин Урбан экология және менеджмент университетінде 

болуымды өте қызықты етті. Мен өзімді үйдегідей сезіндім.  

Мен қайтадан Экология және менеджмент университетіне, сондай -ақ әсем Варшаваға 

бару мүмкіндігіне ие боламын деп үміттенемін. 

 

 

a. Аты -жөні: Наталья Марыныч 

b. Жіберуші университет: Сумы мемлекеттік университеті (Украина) 

c. Қабылдаушы университет: Варшавадағы Экология және менеджмент 

университеті (Польша) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 24.06.2019 - 28.06.2019 

e. Қаржыландыру: 1 255 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

 

Erasmus + бағдарламасы бойынша Экология және Менеджмент Университетінде 

ұтқырлық жаңа білім мен тәжірибе алуға, сондай -ақ тамаша адамдармен жаңа танысу 

жасауға тамаша мүмкіндік болды. Бұл маған 

Erasmus + бағдарламасымен жұмыс істеу 

ерекшеліктерін жақсы түсінуге және басқа 

университеттермен байланыс орнатуға көмектесті. 

Басқа университеттердің өкілдерімен ұтқырлық 

бағдарламаларын, атап айтқанда Erasmus + KA1 

енгізу тәжірибесімен бөлісу, SumDU 

жетістіктерімен бөлісу және еуропалық университеттерден жаңа ақпаратты білу өте 

қызықты болды. Erasmus + халықаралық қызметкерлер апталығы аясында WSEiZ 

университетінің және Халықаралық қатынастар бөлімінің басшылығымен кездесулер 

өткізілді, онда SumDU -ның Erasmus + KA1 жобаларына қатысуы туралы презентация 

өтті, сонымен қатар нәтижелері талқыланды. Бұған қоса, біз болашаққа арналған жолды 

талқыладық. 
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a. Аты -жөні: Армен Бубушян 

b. Жіберуші университет: Армян ұлттық сәулет және құрылыс университеті 

(Армения) 

c. Қабылдаушы университет: Варшавадағы Экология және менеджмент 

университеті (Польша) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 24.06.2019 - 28.06.2019 

e. Қаржыландыру: 1,340 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

 

Мен Эразмус + келісімі бойынша Варшава экология және менеджмент университетінде 

KA107-2018 жобасына қатысудан алған әсерімді білдіргім келеді. 2019 жылдың 24-28 

маусым аралығында WSEiZ ұйымдастырған Кадрлар апталығына қатысу мен үшін 

үлкен қуаныш болды. 

Менің ұтқырлығымның басты нәтижелерінің бірі Кадрлар апталығының басқа 

қатысушыларымен тәжірибе алмасу болды. Біздің университеттер мен елдер 

ынтымақтастықты орнататынына сенімдімін, 

бұл біздің қарым -қатынасты нығайтуға 

көмектеседі. Мен сондай -ақ берік қатынастар 

мен байланыстар орнатудағы тағы бір 

маңызды кезеңді атап өткім келеді. Бір 

аймақта, бірақ әр түрлі елдерде зерттеу 

жүргізу өте жақсы. Тәжірибе алмасу екі жақ 

үшін де, зерттеулерде де, жалпы дамуда да 

қызықты, қызықты және құнды болды деп 

ойлаймын.  

 

 

a. Аты -жөні: Ирина Андреева 

b. Жіберуші университет: университет (Сербия) 

c. Қабылдаушы университет: Варшавадағы Ниш экология және менеджмент 

университеті (Польша) 

d. Ұтқырлық мерзімі: 04.11.2019 - 08.11.2019 

e. Қаржыландыру: 1 535 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

 

Менің бірінші Erasmus + ұтқырлығым Нис қаласында 

болды. Мобильділік кезінде мен құрылыс және сәулет 
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және жаратылыстану -математикалық факультеттерінің студенттері мен 

қызметкерлеріне WSEiZ туралы екі презентация ұсынуға мүмкіндік алдым. Бұл 

презентациялар Erasmus студенттік алмасу бағдарламасын жалғастыру мүмкіндігіне 

және Ниш университетінің студенттерін бағдарламаға қатысуға ынталандыруға 

байланысты мәселелерге арналды. Сонымен қатар, мені Ниш университетінде сәулет 

студенттерінің туындыларының презентациясына шақырды, онда мен WSEiZ мен серб 

студенттерінің жұмыстарын салыстыра алдым. Мобильділік кезінде мен Сербияның 

маңызды жерлеріне баруға мүмкіндік алдым. 

Сербиядағы мобильділік мен үшін үлкен тәжірибе болды, өйткені мен жаңа адамдармен 

танысып, олармен тәжірибе алмасуға, сонымен қатар білім беру және студенттермен 

алмасу саласындағы білімдерімді жетілдіре алатын едім. Сербиядан көптеген 

студенттер Польшаға келіп, поляк мәдениетімен танысады деп сенемін. 

 

 

 

a. Аты -жөні: Әсет Әбілмәжинов 

b. Жіберуші университет: 

Мемлекеттік университет. 

Шакарима Семей (Қазақстан) 

c. Қабылдаушы университет: 

Варшавадағы Экология және 

менеджмент университеті 

(Польша) 

d. Ұтқырлықтың ұзақтығы: 

28.06.2021 - 07.02.2021 ж 

e. Қаржыландыру: 1800 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

 

Менің Варшавадағы WSEiZ -те ұтқырлығым керемет болды. Маған Польшада болған 

әр минут ұнады және WSEiZ қызметкерлерінің оған көп қатысы болды! Олардан 

құттықтаулар мен Ескі қаланы аралау өте жағымды болды, мен жеке Польшаның 

тарихы мен мәдениетімен таныстым. WSEiZ және Erasmus + ұсынатын бағдарламамен 

танысу маған жоғары білімнің маманы ретінде және Семей қаласындағы Шәкәрім 

университетінің халықаралық 

ынтымақтастық орталығының мүшесі 

ретінде өсуіме көмектесті. Мен Түркия 

мен Косоводан келген әріптестеріммен 
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алмастырылмайтын тәжірибе алмастым. Біз жақын арада жоғарыда аталған 

әріптестермен бірге кейбір білім беру бағдарламаларын іске қосуға толық мүмкіндігіміз 

бар екенін атап өтуіміз керек! 

Мұндай оқиғалар, менің ойымша, жоғары білім саласындағы кез келген маман үшін өте 

пайдалы, өйткені тәжірибе алмасудың өзектілігін ешбір жағдайда асыра бағалау мүмкін 

емес! 

 

  

 

a. Аты -жөні: Алексей Кливенко 

b. Жіберуші университет: Семей 

қаласының Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік университеті (Қазақстан) 

c. Қабылдаушы университет: 

Варшавадағы Экология және 

менеджмент университеті (Польша) 

d. Ұтқырлықтың ұзақтығы: 28.06.2021 - 

07.02.2021 ж 

e. Қаржыландыру: 1,800 € 

 

 

a. Аты -жөні: Агрон Бажрактари 

b. Жіберуші университет: Феризайдағы қолданбалы ғылымдар университеті 

(Косово) 

c. Қабылдаушы университет: Варшавадағы Экология және менеджмент 

университеті (Польша) 

d. Ұтқырлықтың ұзақтығы: 28.06.2021 - 07.02.2021 ж 

e. Қаржыландыру: 1 255 € 

f. Сипаттама / негізгі нәтижелер: 

2021 жылдың 28 маусымынан 2 шілдесіне дейін Erasmus + бағдарламасының кадрлық 

апталығы аясында мен Польшаның Варшава қаласындағы Экология және менеджмент 

университетінде болдым. 

Мобильділік шеңберінде мен проректор доктор Джастина Клиспен кездесулер өткіздім, 

dr hab хабының проректоры. Ағылшын 

Атындағы мемлекеттік университеттен 

Кшиштоф Полторак және оның әр түрлі 

университеттердегі әріптестері Әсет 

Абылмажинов пен Алексей Кливенко. 
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Семейдегі Шакарима мен Эразмус + Мобильділік бағдарламасына қатысқан 

Аланиядағы ГЭС университетінен Дениз Кан Вурал мен Мелика Нур Шахин. Осы 

уақыт ішінде біз әр түрлі тақырыптағы көптеген кездесулерге қатыстық. Сонымен 

қатар, кездесулер әлеуметтік-экономикалық ортаға, жобаларды іске асыруға, 

Польшадағы жоғары білім беру жүйесін қаржыландыруға және т.б. 

Бұл сапар бізді Польшаның Варшавадағы Экология және менеджмент университетімен 

бірлесіп басқа жобалар бойынша жұмысты жалғастыруға шақырады. Сонымен қатар, 

мен бос уақытымда 

Варшаваның көптеген 

қызықты жерлерін 

араладым.  

Жалпы, бұл сапар өте 

жемісті болды және 

мен болашақта екі 

институт арасындағы 

ынтымақтастықты 

кеңейту үшін басқа да 

осындай сапарларды 

жасауға мүмкіндігім болады деп үміттенемін. Варшавадағы Экология және 

менеджмент университетінде өткен сол күндер қызықты әрі өте мазмұнды өткізуге 

тұрарлық болды. 

 


