
«МЕНЕДЖМЕНТ» кафедрасы –Инженер-

экономикалык факультетинин курамына кирет, эко-

номикалык илимдин теориялык жана тажрыйбалык 

жетишкендиктерине таянып, экономика жана ме-

неджмент тармагы боюнча даярдоону жүргүзөт. Ка-

федра Бизнес билим берүү рыногунда 20 жыл бою 

ийгиликтүү иштөө менен. 2000 миңдей 

бүтүрүүчүлөрдү бириктирет. 

 
Кафедраны к.п.н., профессор Иманкулова 

Эркина Токтогуловна жетектейт.  
Кафедрада 4 профессор, 1 илимдин доктору, 5 

доцент иштейт. Кафедранын алдындагы мультиме-

дийный мүмкүнчүлүктөрү менен жабдылган клас-

старда, студенттер ишкананы башкарууда, заманбап 

программалар менен иштөө камсыз болушат. 

Кафедранын жамааты келечектин бакалавр 

жана магистрлерин даярдоодо төмөнкү башкы баалу-

улуктарды жаратууну максат кылат: 

 Программалардын жогорку сапаты жана ка-

дыр-барктуу дипломдордуу алуу мүмкүнчүлүгү 

 Жадырап- жайнаган студенттик жашоо, то-

лук, кандуу унутулгуз элестер жана жаны достор 

 Кыргызстандагы эл-аралык жана КМШ өлкө-

лөрүндөгү ири конференцияларга студенттердин ий-

гиликтүү катышуусу  

 Долбоорлоо иштери жана чогуу иштөөдөгү 

биримдүүлүк. 

 

 

 

БАКАЛАВРИАТ 
Студенттерди  «Адам ресурстарын башкаруу» 

кесиптик багытынын окутуу түзүмү, башкаруу, эко-

номикалык, укуктук жана психологиялык сабактарды 

билип чыгууну камтыйт. 

           Окутуунун максаты  

  Менеджер – адистерди даярдоо- бул кадрдык сая-

сатты натыйжалуу жүргүзгөн, аларды туура тандай 

турган, кесибине жараша иштерге бөлуштүрүү жана 

орундарын алмаштырууну туура көзөмөлгө алган, ар 

кандай менчиктин түрлөрүн уюштура билген жөн-

дөмдүү адистерди чыгаруу болуп саналат. 

         Табият жана адам ресурстарын башкаруу боюн-

ча көрсөтүчтөрдүн негизги түшүнүктөрү, ишканалар 

жана уюмдар боюнча кадр саясатынын ролу жөнүндө 

ой жүгүртүү.  

 Жогорку кесиптеги кадрларды даярдоонун 

башкаруусу жөнүндө түшүнүктү алуу, ошондой эле 

ишкерлердин укук-нормалык негиздеринин башка-

руусу. 

 Ишкерлерди кесипкөйлүгүнө карата тал-

доосун изилдөө, алардын иш менен камсыз болушу, 

адистик деңгээлин жогорулатуу жана осүүсү ишкер-

лерди жумушка алуу, аларды жумуштан бошотуу 

боюнча теориялык жана тажрыйбалык негиздерди 

окуп чыгуу жана кылдат мамиле.  

          Персоналды башкаруу жаатындагы иш кагазда-

рын жүргүзүүнүн негиздери менен танышуу. Эконо-

микалык региондордун талабына кафедранын бүтү-

рүүчүлөрү, уюмдун бардык кызматкерлери менен 

иштөө үчүн системалуу билим жана жөндөмгө ээ.  

       Окутуучулар курамынын даярдыгы кафедранын 

программаларын из жүзүнө ашыруусу алардын жо-

горку адистик деңгээли менен аныкталат.  

БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРДҮН ИШКЕ ОРНОШУУСУ. 

Жогорку сапаттагы программалар жана ка-

дыр-барктуу дипломдорго ээ болуу бул биздин бүтү-

рүүчүлөрдүн кызыктуу, чоң айлык алуучу жумуш-

тарга орношунун кепили. Бүгүнкү күнү биздин бир 

топ бүтүрүүчүлөрүбүз Кыргызстандын, Казакстан-

дын, Россиянын жана алыскы өлкөлөрдүн атактуу 

фирмаларында ийгиликтүү иштешүүдө. 

 
БИЗДИН СТУДЕНТТЕР – БИЗДИН НАМЫСЫБЫЗ! 

● ОКУУ 

Студенттер окуудагы жогорку жыйынтыктарды көр-

сөтүшүп, жогорку окуу жайдын ичинде, окуу жай-

лардын ортосунда өткөрүлүүчү олимпиадаларда та-

кай сыйлуу орундарды алышат. Бир топ студенттер 

окуудагы жетишкендиктери үчүн экономикалык са-

бактардын тармагы боюнча Г. В. Плеханов, Комсо-

мол атындагы жана ректордун, Кыргыз Республика-

сынын өкмөтүнүн, Президентинин наамындагы сти-

пендияларга татыктуу. 

 

 
      Кафедрада студенттердин өзүн-өзү башкаруу 

принциби ишке ашыралат. Студенттер адамдардын 

жашоосундагы көрүнүктүү иш-аракеттерди уюшту-

рууга атап айтсак, балдар үйүнүн тарбиялануучула-

рына жардам, «Донорлор күнү», «Карылар күнү», 

«Жеңиш күнү», «Менеджер күнү» сыяктуу жана дагы 

«КВН»де жигердүү катышышат. 

 

 

 



● ИЛИМ 
Студенттер илимге, жана илимий-тажрыйбалык 

иштерди бүтүрүүгө ынтызарлык менен катышышат. 

Иштердин жыйынтыктарын студенттер олимпиада-

лык-конкурстарга, гранттарды алууга, ар-кандай 

деңгээлдеги конференцияларга (мунун ичинде эл-

аралык) тапшырышат. 

 

 
● МАДАНИЯТ ЖАНА СПОРТ 

Студенттер КМТУдагы жаштар ишинин Комитети-

нин жамааттарында спорттук бөлүмдөрдө даярдык-

тан өтүшөт. «Мисс КМТУ» конкурсунда биздин сту-

дент кыздарыбыз 2 жыл  катары менен Гран-при ти-

тулунун ээси болушту. 

Биздин студенттерибиз Университеттин атын бийик 

көтөрүшүп Кыргызстандын универсиадасында 8 жо-

лу, катары менен 1чи орунга татыктуу болушту. 

 
 
 
 
 
 
 
 

КИРҮҮ ШАРТТАРЫ: 

1. Кабыл алуу комиссиясына бериле турган жа-

на көрсөтүлө тургандар: 

 Орто билим тууралуу документ(аттестат);    

 Медициналык справка № 086-У (оригинал);  

 Алты сүрөт, 3х4 көлөмүндөгү;  

 Адамдын ким экенин дамилдөөчү паспорт же 

башка  документтер (аскерге милдеттүүлөрдүн катта-

луу күбөлүгү же аскердик билет);  

  ОРТ +  математика боюнча кошумча тест. 

2. Арызды толтуруу  (кабыл алуу комиссиясынын 

компьютерге); 

3. Контракты толтуруу жана бир жылдык окуунун 

баасынын 50%тин (пайызын) төлөө. 
КОШУМЧА БАЙЛАНЫШ ИНФОРМАЦИЯЛАР: 

720044  Бишкек ш., Ч. Айтматов  66, И. Раззаков 

атындагы КМТУнин  Инженер-экономикалык  фа-

культети, «Менеджмент» кафедрасы. 

ауд. 2/502, www.kstu.kg 

(0312) 56-16-20   (0312) 49-00-61 (0772)52 00 23 

 

 И. РАЗЗАКОВ атындагы  

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК   ТЕХНИКАЛЫК  

УНИВЕРСИТЕТИ 

 

«Менеджмент» кафедрасы 
БАГЫТЫ 

580800 Адам ресурстарын 

башкаруу 
кесиптери:  

Адам ресурстарын башкаруу  

Бакалавриат 

Билими: Бакалавр 

Окуу мөөнөтү: 4 жыл, 5 жыл (аралыктан окуу) 
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