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КИРҮҮ ШАРТТАРЫ: 

1. Кабыл алуу комиссиясына бериле турган жана   

көрсөтүлө тургандар: 

 Орто билим тууралуу документ  (аттестат);    

  Алты сүрөт, 3х4 көлөмүндөгү;  

 Адамдын ким экенин дамилдөөчү паспорт же 

башка  документтер (аскерге милдеттүүлөрдүн 

катталуу 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 пайызын төлөө. 
КОШУМЧА БАЙЛАНЫШ ИНФОРМАЦИЯЛАР: 

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

атындагы КМТУнин ЭжБЖ мектебинин  

«Менеджмент» кафедрасы ауд. 2/502, 

www.kstu.kg Байлпаныш тел- (0312) 56-16-20   

(0312) 49-00-61,  (0559)52- 00- 2 

И. Раззаков атындагы КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКА ЖАНА БИЗНЕСТИН ЖОГОРКУ 

МЕКТЕБИ 

 

 

БАГЫТЫ: 

- «Менеджмент» (бакалавр), (магистратура) 

- «Персоналды башкаруу» (бакалавр) 

- «Бизнес башкаруу» (бакалавр) 

 Окуу мөөнөтү: 

Бакалавр  

Күндүзгү окуу – 4 года 

Сырттан окуу – 5 лет 

Магистратура 
Күндүзгү окуу– 2 года 

Сырттан окуу – 2.5 года 
 

Бишкек 2023 

https://www.facebook.com/greenalliance.kg/?__xts__%5B0%5D=68.ARCYijqVzGdYA8z51ZJyJXrT1t8lrw9y4Ba7pJWls4BaYQZlpTzBZVH67SPi5eys8QAdkjREZ6Gcs1VFISuhPx_c2F4I9E5KAZnkLnphZv8sabiVnLg1eQEzn0JPntiNGfqeP7CVdg1FyGx8GOw2Wkwc6M_QuJoq75lm8MJtm7QE24WJ-v1qk3PEwvXXkRsADaCuQPvZ8Nf79bRDmMng-KsbX6q5_8dcTZRPrUYnmhD_kWq2fiPCj34TubImSjgCnVGzxEKGdarGLvmYcvLzOCo7liMmTBbb5VToNFuMKAe4EhflFO6FOzS_Yx1Oe0kZ7OYdbvtnkYq2-uKQ
http://www.kstu.kg/


       «МЕНЕДЖМЕНТ» кафедрасы 

Төмөнкү багыттар боюнча бакалаврларды жана 

магистирлерди  даярдайт, үчүнчү муундагы билим 

берүү стандарттарына ылайык: 

580200 «Менеджмент»  
Багыты: 

  Өндүрүштүк менеджмент 

 Финансылык менеджмент  

 Спорт индустрия менеджмент 

  Маркетингти башкаруу ( анг.тилин  окутуу) 

 Уюмдун менеджменти (курулушта) 

 Жарнама башкаруу 

 Мамлекеттик жана муниципальдык менчикти 

башкаруу 

 Чакан жана орто бизнести башкаруу 

 Шардык чарбада башкаруу 

580700 «Бизнес башкаруу» 

Багыты:  

 Эл аралык бизнес 

 Долбоорду башкаруу 

580800  «Персаналды башкаруу»  

 
     Мындан ары студенттерди академиялык 

алмашуу, бакалавриат боюнча биргелешкен 

билим берүү программаларын ишке ашыруу 

боюнча макулдашуулар ишке ашырылат (2+2, 

3+1, 1+3), магистратура ВВА, МВА, ЕМВА,(1 + 

1) PhD докторлорду даярдоо боюнча 

бүтүрүүчүлөр магистратурада окуусун улантууга 

мүмкүнчүлүк алышат

        БӨЛҮМ БОЮНЧА МААЛЫМАТ 

 

 
 

 
 

 БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРДҮН ЖУМУШКА 

ОРНОШУУСУ 

       Программанын жогорку сапаты жана кадыр - 

барктуу дипломдорду алуу мүмкүнчүлүгү-биздин 

бүтүрүүчүлөрдүн суроо-талабынын кепилдиги, 

окууну аяктаганда кызыктуу жана жогорку 

маяналуу жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү.   

ЖЧК ХЕППИ джоб (бактылуу жумуш) менен 

биргелешкен кызматташтыктын жардамы менен 

бүгүнкү күндө биздин студенттердин жана 

бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү Кыргызстан, Россия, 

Казакстан жана алыскы чет өлкөлөрдөгү 

абройлуу фирмаларда ийгиликтүү иштеп 

жатышат. 

 

       ЗЕРИКТИРБӨӨ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

 

 


