IВ DIPLOMA PROGRAMME–НЫҢ ТҮЛЕКТЕРІ ЖӘНЕ ОҚУШЫЛАРЫ ЖӘНЕ NIS GRADE 12
CERTIFICATE – ТЫҢ ИЕГЕРЛЕРІ – ТҮЛЕКТЕРІ ҮШІН ЕҢ ТӨМЕНГІ ТАЛАПТАР.

Мектептер

Гуманитарлық
және әлеуметтік
ғылымдар мектебі

IELTS және TOEFL
үшін ең төменгі талаптар

IELTS – жалпы балл 7.0-ден кем емес
(әрбір секция бойынша 6.0-ден кем емес)
немесе
TOEFL iBT – 94-101

IB DP үшін
балдар бойынша
ең төменгі
талаптар
жалпы балл 30дан кем емес және
4, 4, 5 балл ілгері
деңгейдегі 3 пән
бойынша

NIS Grade 12
Certificate үшін
балдар бойынша
ең төменгі
талаптар

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының

БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАСЫ

кем дегенде ABB

немесе
TOEFL PBT* – 600-629
Ғылым және
технологиялар мектебі
Инженерия мектебі
Тау-кен ісі және Жер туралы
ғылымдар мектебі

IELTS – жалпы балл 6.5-тен кем емес
(әрбір секция бойынша 6.0-ден кем емес)
немесе
TOEFL iBT – 79-93
немесе
TOEFL PBT* – 574-599

*TOEFL PBT ресми IELTS жәнеTOEFL iBT жүргізілмейтін елдерден келген шетелдік үміткерлерден ғана
қабылданады.

КОНКУРСТЫҚ ІРІКТЕУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ
Минималдық талаптарды қанағаттандыратын және қажетті құжаттарды ұсынатын
үміткерлерді қабылдау комиссиясы «Назарбаев Университеті» білім грантына қабылдау
үшін конкурстық іріктеу кезінде қарайды. Конкурстық іріктеудің қорытынды нәтижелері
2019 жылдың маусым-шілде айларында ұсынылады. Ақылы оқыту 2016 жылдан бастап
енгізілген.

Қабылдау департаменті
010000, Астана қ.
Қабанбай батыр данғылы, 53
Тел.: 8 (7172) 70-65-55
«Назарбаев Университет» аялдамасы
Автобус нөмірлерін Астрабас немесе
2GIS мобильді қосымшасы арқылы тексеріңіз

Алматы қаласындағы өкілдік
050012, Алматы қ.
Қабанбай батыр көшесі, 140 а, 2 қабат
(Амангелді көш. қиылысы)
тел.: 8 (727) 272-55-58, 272-55-91,
272-56-11, 272-56-07
«Қабанбай батыр» аялдамасы
автобустар №30, 34, 123; троллейбус № 7

E-mail: undergraduate_admissions@nu.edu.kz • website: www.admissions.nu.edu.kz
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академиялық жыл
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БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАСЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
Бакалавриат бағдарламасына қабылдау, соның ішінде ауысатын студенттер үшін
конкурстық негізде қабылдау ережесіне сәйкес жүзеге асырылады және Назарбаев
Университетінің мектептерінің бірінде 4 жылдық білім береді.
Инженерия мектебі
• Механикалық және
Аэроғарыштық Инженерия
• Химиялық Инженерия және
Материалдар Технологиясы
• Құрылыс және
Экологиялық Инженерия
• Электротехника және
Компьютерлік Инженерия
Ғылым және технологиялар мектебі
• Биология ғылымдары
• Химия
• Компьютерлік ғылымдар
• Математика
• Физика
• Робот техникасы және мехатроника

Тау-кен ісі және Жер туралы
ғылымдар мектебі
• Мұнай-газ ісі
• Тау-кен ісі
• Геология
Гуманитарлық және әлеуметтік
ғылымдар мектебі
• Антропология
• Экономика
• Тарих
• Саясаттану және халықаралық
қатынастар
• Әлеуметтану
• Тілдер, лингвистика және әдебиеттер

БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАСЫНА КОНКУРСТЫҚ ІРІКТЕУГЕ ҚАТЫСУҒА КІМ ӨТІНІШ
БЕРЕ АЛАДЫ?
• жалпы білім беру мектебін бітіргені
туралы аттестаты немесе оның
шетелдік баламасы, колледжді, IВ
Diploma Program, A-Level, UK Foundation
Programme бітіргені туралы дипломдары/
сертификаттары бар түлектер;
• жалпы білім беру мектебінің немесе
оның шетелдік баламасы, колледждің,
IВ Diploma Program-ның, UK Foundation
Programme-ның соңғы жылында білім
алып жүрген оқушылар;

• соңғы үш жылда халықаралық
пән олимпиадаларының алтын,
күміс немесе қола медальдарын,
немесе Қазақстан Республикасының
ағымдағы жылғы республикалық пән
олимпиадаларының алтын, күміс немесе
қола медальдарының иегерлері;
• жоғары оқу орындарында бакалавриат
бағдарламасы бойынша білім алудың
кемінде бір жылын жалпы орташа
академиялық үлгерімі (CGPA) 4,0-балдық
жүйесі бойынша кем дегенде 3,0
балымен табысты аяқтаған студенттер.

SAT Reasoning Test (Академиялық
қабілеттілікті анықтауға арналған емтихан)
– АҚШ-тың жоғары оқу орындарына
қабылдауға арналған стандартталған тест.
Тест студенттердің жоғары оқу орнына
түсуге дайындығын бағалауға арналған.
SAT Reasoning Test үш бөлімнен тұрады:
математика, мәтінді талдау және жазу.
Толығырақ мәліметті https://www.collegeboard.org
ресми сайтынан таба аласыз.

Немесе
ACT (АСТ – American College Testing) –
АҚШ-тың университеттері оқуға түсу
емтиханы ретінде танитын, орта мектеп
оқушыларының үлгерімін бағалайтын
стандартталған тест. Тестіде жазбаша
дағдыларды бағалайтын, ұзақтығы
30 минут қосымша бөлім көзделген
(ACT жазбаша дағдыларды бағалау
қорытындыларымен).
Толығырақ мәліметті https://www.act.org
ресми сайтынан таба аласыз.

ОҚУҒА ТҮСУ
Назарбаев Университеті мемлекеттік грантына бакалавриат бағдарламасына оқуға түсу
келесі кезеннен өткізілед:
• Он-лайн тіркеу
• Мектептердің Қабылдау комиссиясы емтихан нәтижелерімен бірге құжаттар пакетін қарастыру
• Назарбаев Университетіне қабылдау бөліміне құжаттар пакетін ұсыну
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SAT Subject Test (Пәндік
тест) – студенттердің АҚШ-тың
жоғары оқу орындарының
бакалавриат бағдарламасына
түсуге белгілі бір пәндерді
меңгеру қабілеттілігін
бағалауға арналған
стандартталған тест. Бес
пәндік бағыт: ағылшын тілі,
тарих, тілдер, математика
және жаратылыстану
ғылымдары бойынша 20
пәндік тест бар.
Толығырақ мәліметті
https://www.collegeboard.org
ресми сайтынан таба аласыз.
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IELTS (International English
Language Testing System – Ағылшын
тілі бойынша халықаралық
тестілеу жүйесі) – Британдық
Кеңес, Кэмбридж Университеті
ESOL және IDP Education Pty Ltd
әкімшілік ететін, ағылшын тілін
меңгеру деңгейін анықтауға
арналған стандартталған тест;
Немесе
TOEFL (Test of English as a
Foreign Language – шет тілі
ретіндегі ағылшын тілі бойынша
халықаралық тест жүйесі) – TOEFL
iBT (Internet-based Test) және
TOEFL PBT (Paper-based Test)
нысандар болып табылатын
Educational Testing Service (ETS)
(Принстон, Нью-Джерси, АҚШ)
әзірлеген ағылшын тілін меңгеру
деңгейін анықтауға арналған
стандартталған тест.

ОРТА МЕКТЕПТЕРДІҢ ТҮЛЕКТЕРІ ЖӘНЕ ОРТА МЕКТЕПТЕРДІҢ СОҢҒЫ ЖЫЛЫНДА БІЛІМ
АЛЫП ЖҮРГЕН ОҚУШЫЛАР ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН
ЕҢ ТӨМЕНГІ ТАЛАПТАР
SAT Subject Test үшін ең төменгі
талаптар

IELTS немесе TOEFL үшін ең
төменгі талаптар

Гуманитарлық
және
әлеуметтік
ғылымдар
мектебі

Талап етілмейді

IELTS – жалпы балл 7.0-ден кем
емес (әрбір секция бойынша
6.0-ден кем емес)

Ғылым және
технологиялар
мектебі

SAT Subject Test – математика
және физика пәндері. Математика,
Физика, Компьютерлік ғылымдар,
Робот техникасы және Мехатроника
мамандықтары бойынша үміткерлер
үшін әр пән бойынша 600-ден кем емес

Мектептер

немесе TOEFL iBT – 94-101
немесе TOEFL PBT* – 600-629
IELTS – жалпы балл 6.5-тен кем
емес (әрбір секция бойынша
6.0-ден кем емес)
немесе TOEFL iBT – 79-93
немесе TOEFL PBT* – 574-599

немесе

SAT Reasoning
Test және ACT
үшін ең төменгі
талаптар
SAT Reasoning Test
жазбаша бөлімімен
бірге – 1240. Эссе
міндетті болып
табылады, төменгі
балл белгіленбейді
немесе
ACT жазбаша
бөлімімен бірге
– жалпы балл
(composite score)
кем дегенде 27.
Жазбаша бөлімге
төменгі балл
белгіленбейді.

SAT Subject Test – химия және биология
пәндері. Химия, Биология ғылымдары
мамандықтары бойынша үміткерлер
үшін әр пән бойынша 600-ден кем емес

МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТ ЖӘНЕ АҚЫЛЫ ОҚЫТУ
Конкурстық іріктеуден сәтті өткен үміткерлер «Назарбаев Университеті» мемлекеттік
грантына сондай-ақ ақылы түрде де қабылданады. Оқуға жеңілдіктер ұсынылады.

КОНКУРСҚА
ҚАТЫСУҒА ҚАЖЕТТІ
СЫНАҚТАР?

Инженерия
мектебі

SAT Subject Test – математика және
физика пәндері, әр пән бойынша 600ден кем емес

IELTS – жалпы балл 6.5-тен кем
емес (әрбір секция бойынша
6.0-ден кем емес)
немесе TOEFL iBT – 79-93
немесе TOEFL PBT* – 574-599

Тау-кен ісі
және жер
туралы
ғылымдар
мектебі

SAT Subject Test – математика және
физика пәндері, әр пән бойынша 600ден кем емес

IELTS – жалпы балл 6.5-тен кем
емес (әрбір секция бойынша
6.0-ден кем емес)
немесе TOEFL iBT – 79-93
немесе TOEFL PBT* – 574-599

