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Оқыту аграрлық-экономикалық білімде негізінделген
практикалық бағытталған аграрлық менеджмент саласында
(Master of Business Administration) мамандарды даярлау
мақсатында жүргізіледі. Бұл мамандар аграрлық
кәсіпорындарды басқару мен кеңес беру барысында кең
ауқымды мамандандырылған тапсырмаларды дербес және
жауапты іске асыру үшін теориялық және тәжірибелік
білімдерге ие болуы тиіс

МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ
« Аграрлық сектор мен өнеркәсіпорындарында, әсіресе
халықаралық фирмаларда (шетелдік филиалдарда) жұмыс істеу
»ЖОО мен колледждерде оқытушылық қызмет ету
»Агроөнеркәсіптік кешен саласында басқару қызметі,
консалтингтік фирмалар мен сервистік компанияларда қызмет
ету
»Халықаралық жобаларда бірлескен жұмыс жасау
»Қолданбалы зерттеулердегі жұмыс
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БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ САПАСЫ
» «Халықаралық магистр курсы 2004, 2010, 2016 жылдары
ACQUIN
арқылы
аккредиттелді.

Неміс Академиялық Алмасу Қызметі
(DAAD)
және
Алманиядағы
ғылымды
дамыту
қолдау
демеушілер
Ассоциациясы өткізген байқауда 2008 жылы «Аграрлық
менеджмент» халықаралық магистрлік курсы неміс жоғары оқу
орындарында және жоғары оқу орындарындағы 10
халықаралық магистрлік курстардың арасында үздік сапа
белгісімен марапатталды. Маңызды белгілер болып табылғаны:
инновациялық жалпы тұжырымдама, оқыту бағдарламасының
артықшылығы, интернационалдандырудың жоғары деңгейі,
жоғары оқыту деңгейі, дамыған қолдау тұжырымдамасы,
түлектердің сенерлік балансы
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«AГРАРЛЫҚ
МЕНЕДЖМЕНТ»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
МАГИСТРЛІК КУРСЫ
ТРИЗДОРФ

WAS WIR IHNEN BIETEN

WAS WIR ERWARTEN

Салааралық одан әрі білім алу „Master of Science
академиялық дәрежесін алу мақсатында

(M.Sc.)“

»Тәжірибе алуға бағытталған оқыту, жеке тұлғаның жан-жақты
кәсіби және жеке бас құзыреттіліктерін дамытады және әлеуетті
жұмыс берушілермен өте жақсы бағаланады.
»Жақсы жабдықталған кампус, мультимедиялық технологияға
қолжетімділік
»Визалық және тұрғын үй алу кезінде және тәжірибе
өтетін жерді іздеу кезінде қарқынды қолдау жасау
»Мәдениетімен ерекшеленетін әртүрлі елдерден келген
жақсы қалыптасқан студенттер тобы
(шамамен 15 ұлт)
»Ландшафты әдемі жерде оқу және тұру
»Стипендия алуға көмек жасау
»15 елдегі серіктес ЖОО желісі
ТРИЗДОРФТА ОҚУ ҮШІН 10 ТАЛАП
»Халықаралық танылған және заманауи жабдықталған Тридзорф
қолданбалы ғылымдар университеті,ауылшаруашылық, тамақтану
және қоршаған ортаны қорғау саласындағы білім беру орталығы
болып табылады
»Оқу бастталуы кезінен жеке қолдау көрсету; студенттер мен
оқытушылардың арасында тығыз байланыстары
»Шағын топтарда жұмыс істеу; оқуды көзбен шолу
»ЖОО бітіргеннен кейін жұмыс іздеуге қолдау көрсету
»Халықаралық еңбек нарығында жақсы мүмкіндіктер
»Тәжірибе барысында алынған білімді практикада қолдану,
жобалар және экономикалық байланыстар орнату
»ЖОО және жұмыс орталығында жоғары келісім дәрежесіне ие
болу
»Қолайлы жағдайларда тұрғын үй алуға көмек
»30-дан астам шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық
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1 ОҚУ СЕМЕСТРІНЕ ТҮСУ
(ТӘЖІРИБЕЛІК СЕМЕСТР):
»Аграрлық жоғары оқу орындарының бірін
табысты аяқтау
»Неміс тілін жеткілікті білу
B1денгейі
»Тәжірибелік оқу семестрі ауылшаруашылық
кәсіпорындарында өткізіледі
және университетте 4 апталық
теориялық семинарлармен толықтырылады
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СЕМ.

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Міндетті пәндер

1.

2.

2 ОҚУ СЕМЕСТРІНЕ ТҮСУ
»Тәжірибелік оқу семестрін табысты аяқтау
(басқа тәжірибелер өтініш бойынша мойындалады)
»Неміс тілін меңгеру деңгейін растау

3.

Тандау бойынша міндетті

Тәжірибелік оқу семестрі танымалы оқу
кәсіпорындарында өткізіледі және университетте 4
апталық теориялық семинарлармен
толықтырылады.
Бизнес-менеджмент,
өнеркәсіптік экономика
пәні бойынша семинар,
кәсіпорындарды талдау
және бақылау,
экономикалық
информатика,
эмпирикалық
әлеуметтік зерттеулер

Өнеркәсіптік
кәсіпорындарды
жоспарлау, аграрлық
саясат пәні бойынша
семинар, халықаралық
аграрлық маркетингтік
стратегиялар

Баланс құру жəне
бағалау, сапаны және
өндірісті басқару, кеңес
беру әдістері,
коммуникация және БАҚ,
кәсіпорындардың
кооперативтік
нысандары, банк ісі,
нарықтық бағытталған
кәсіпкерлік жүйесі және
азық-түлікпен
қамтамасыз ету, а.-ш.
техникасы бойынша
семинар, өсімдік
шаруашылығы бойынша
семинар, мал
шаруашылығы бойынша
семинар
Оқытудың мамандануы:
1. Кәсіпорындарға кеңес
беру
2. А.-ш. техника және
экономика саласындағы
өндірістерге кеңес беру.
3. Ауылдық жерлерді және
аймақтарды
дамыту
тұжырымдамасы
4. Өңірлік даму
Халықаралық агробизнес
(ағылш.) немесе ағылшын
тілі шет тілі ретінде

Магистрлік жұмыс, оны Халықаралық сауда,
жазу
техникасына тұрақты энергетикалық
бойынша
семинар. менеджмент
Жобаларды жоспарлау
және бағалау. Өндірістік
Бітірушілер
дәрежесі: Master of Business Administration (MBA)
Іскерлік әкімшілік магистрі (MBA)
4.

