
ЖОҒАРЫ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ МЕКТЕБІ:
www.gspp.nu.edu.kz, gspp_admissions@nu.edu.kz

• Мемлекеттік саясат магистрі (Master in Public Policy)

• Мемлекеттік басқару магистрі (Master in Public Administration)

• Мемлекеттік саясат саласындағы философия докторы  
(Doctor of Philosophy in Public Policy)

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕБІ:
www.gse.nu.edu.kz, admissions.gse@nu.edu.kz

• Білім беруді басқару саласының магистрі  
(Master of Science in Educational Leadership) 
Мамандықтар: орта, жоғары және инклюзивті білім беру

• Көптілді білім беру саласының ғылым магистрі 
(Master of Arts in Multilingual Education)

• Білім беру саласының философия докторы 
(Doctor of Philosophy in Education)

ЖОҒАРЫ БИЗНЕС МЕКТЕБІ:
www.gsb.nu.edu.kz,  
mba.admissions@nu.edu.kz, msf.admissions@nu.edu.kz

• Іскери әкімшілендіру магистрі 
(Full-Time Master of Business Administration) 

• Басшыларға арналған іскери әкімшілендіру магистрі 
(Executive Master of Business Administration)

• Қаржы ғылымдары магистрі (Master of Science in Finance)

• Инженерлік менеджмент магистрі (Master in Engineering 
management) – Инженерия мектебімен бірлесіп ұсынылады

ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ  
ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР МЕКТЕБІ:
www.shss@nu.edu.kz, graduate.shss@nu.edu.kz

• Еуразиялық зерттеулер саласындағы гуманитарлық және 
әлеуметтік ғылымдар магистрі (Master of Arts in Eurasian Studies)

• Саясаттану және халықаралық қатынастар саласындағы 
гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар магистрі 
(Master of Arts in Political Science and International Relations)

• Экономика саласындағы гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар 
магистрі (Master of Arts in Economics)

ОҚУДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ НЫСАНДАРЫ
• Мемлекеттік грант – оқу ақысын және ай сайынғы стипендияны өтейді.
• Ақылы оқу, жеңілдіктер жүйесі қарастырылған.

ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ:
• Кандидат сауалнамасы
• Жеке куәлік немесе паспорт
• Диплом және оның қосымшасы/

транскрипт
• IELTS/TOEFL сертификаты
• GRE/GMAT сертификаты 

(қажет болған жағдайда)
• Ұсыныс хаттар
• Түйіндеме
• Уәждемелік хат/эссе
• Бағдарлама талаптары бойынша 

басқа да құжаттар.

Барлық құжаттар 
ағылшын тілінде 
тапсырылады 
немесе нотариалдық 
куәландырылған 
ағылшын тіліне 
аудармасы болуы 
қажет.

Шетел 
университеттердің 
транскриптері 
тікелей Назарбаев 
Университетінің 
мекен-жайына 
жіберілуі қажет.

КОНКУРСҚА ҚАТЫСУҒА 
ҚОЙЫЛАТЫН НЕГІЗГІ 
ТАЛАПТАР:

• Бакалавр дәрежесі 
(магистратура ағдарламасына 
түсу үшін)

• Магистр дәрежесі (докторантура 
ағдарламасына түсу үшін)

• Жоғары оқу үлгерімі
• Ағылшын тілін жетік меңгеру
• Жоғары уәждеме

ОҚУҒА ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ 
БОЛАДЫ:

• admissions.nu.edu.kz  
сайтында тіркелу

• Кандидат сауалнамасын 
толтыру

• Қажетті құжаттарды жүктеу
• Университетке 

құжаттарды жіберу
• Конкурстық іріктемеден  

сәтті өту

Біздің мекен-жайымыз: 
Астана қ., Қабанбай Батыр даңғылы, 
53 Қабылдау департаменті 
Тел.: +7 (7172) 70-61-30, 70-61-43, 
70-61-82, 70-61-80, 70-61-23
E-mail: graduate@nu.edu.kz

Алматы қ. өкілдік:
Алматы қ., Қабанбай Батыр көшесі, 
140/140а  
(Амангелді көш. қ.), 2-қабат.
Тел.: +7 (727) 272-56-07, 
272-56-11, 272-55-91

МЕДИЦИНА МЕКТЕБІ: 
www.nusom.nu.edu.kz, admissions.nusom@nu.edu.kz

• Медицина докторы дәрежесі (Doctor of Medicine)

• Қоғамдық денсаулық сақтау магистрі (Master of Public Health)

• Молекулярлық медицина магистрі 
(Master in Molecular Medicine) 

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕКТЕБІ:
www.sst.nu.edu.kz, graduate.sst@nu.edu.kz
• Биология ғылымдары және технологиялар саласындағы ғылым магистрі 

(Master of Science in Biological Sciences and Technologies)

• Физика саласындағы ғылым магистрі (Master of Science in Physics)

• Робототехника саласындағы ғылым магистрі (Master of Science in Robotics)

• Компьютерлік ғылымдар саласындағы ғылым магистрі 
(Master of Science in Computer Science)

• Қолданбалы математика саласындағы ғылым магистрі 
(Master of Science and Applied Mathematics)

• Химия саласындағы ғылым магистрі (ашылуы 2018 ж.) 
(Master of Science in Chemistry) 

ИНЖЕНЕРИЯ МЕКТЕБІ:
www.seng.nu.edu.kz, graduate.seng@nu.edu.kz

• Инженерлік менеджмент магистрі (Master in Engineering 
management) – Жоғары бизнес мектебімен бірлесіп ұсынылады

• Химиялық инженерия және материалдар технология саласындағы 
ғылым магистрі (MSc in Chemical and Materials Engineering)

• Құрылыс және қоршаған орта инженерия саласындағы ғылым 
магистрі (MSc in Civil and Environmental Engineering)

• Электротехника және компьютерлік инженерия саласындағы 
ғылым магистрі (MSc in Electrical and Computer Engineering)

• Механикалық және аэроғарыштық инженерия саласындағы ғылым 
магистрі (MSc in Mechanical and Aerospace Engineering)

• Ғылым, инженерия және технология саласындағы философия 
докторы (Doctor of Philosophy in Science, Engineering and 
Technology)

ТАУ-КЕН ІСІ ЖӘНЕ  
ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР МЕКТЕБІ:
www.smg.nu.edu.kz, graduate.smg@nu.edu.kz

• Тау-кен ісі саласындағы ғылым магистрі 
(Master of Science in Mining Engineering) 

• Мұнай-газ саласындағы ғылым магистрі 
(Master of Science in Petroleum Engineering)

Әр бағдарламаға онлайн тіркелу мерзімі және құжаттарды қабылдау 
жөніндегі ақпаратты www.nu.edu.kz сайтынан таба аласыз

МАГИСТРАТУРА  
ЖӘНЕ ДОКТОРАНТУРА

Назарбаев университетінің 
академиялық бағдарламалары:

www.nu.edu.kz


