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Инженер - экономикалык 

факультети 

Биздин факультет 1994 ж. “Башкаруу 

жана бизнес институту” болуп түзүлүп, 

2016 ж. “Инженердик-Экономикалык 

факультети” болуп өзгөртүлгөн. 

ИЭФтин деканы, э.и.д., профессор  

Бексултанов Азисбек Абдилкариевич.  



 Эгер Сиз карьералык өсүүнү жана тамак-аш, 

кайра иштетүү, иштөөнү кааласаныз, анда ИЭФ 

сиз үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүк! 
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ИНЖЕНЕРДИК - 

ЭКОНОМИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ 

 
Мыкты адистерди, бакалаврларды жана 

магистрлерди даярдайт. 
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Факультет төмөнкү багыттар боюнча 

даярдоону жүргүзөт: 

5 

Багыты: «Менеджмент» (бакалавр жана магистр) 

Профили: «Менеджмент», «Каржы башкаруу» 

Замандын талаптарына ылайык илим-билим алган, жогорку 

эффективдүү кесипкөйлүк менен иш алып барган 

менеджерлерди даярдайт. Ишканалардагы атаандаштыкка 

туруштук берүүдөгү келип чыккан кыйынчылыктарды жоюу 

ыкмаларын үйрөнүп, мыкты кесипкөй болушат.  

 



Багыты: «Адам ресурстарын 

башкаруу» (бакалавр) 

 

  

Биз менен Сиз: адам ресурстарын башкарууну 

(экономикалык, уюштуруучулук, коомдук-

психологиялык ыкмалары), эсеп-кысап иштерин 

туура бөлүштүрүүнү, өндүрүлгөн продукциянын 

сапатын жогорулатуу жолдорун үйрөнөсүз.  
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Адистик: «Экономикалык 

коопсуздук» 

 
Мамлекеттин коопсуздугунун маанилүү 

элементи экономикалык коопсуздук болуп 

саналат, ал өлкөнүн туруктуу экономикалык 

өнүгүшүн камсыз кылууну жана ички жана 

тышкы коркунучтардан корголуунун абалын 

түзөт. 
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Багыты: «Маркетинг» (бакалавр) 

 

«Маркетинг»-бул товарлардын жана кызматтардын 

өндүрүүчүдөн пайдалануучуга кетчү бизнес-тартиби.  

Маркетолог -бул: 

- пайдалануучулар эмне талап коюп жатышканын изилдейт; 

- жарнамалык компанияны мерчемдейт; 

- атаандаштарды талдайт; 

- товар канча турушу керек экендигин аныктайт ж.б. 
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Багыты: «Стандартташтыруу, сертифи-

катташтыруу жана метрология» (бакалавр жана 

магистр: бюджет жана контракт) 

 
Азыркы учурда  сертификатташтыруу, 

стандартташтыруу жана сапатты башкаруу 

тармактарын жакшы билген адистер суроо-

талапка ээ болушууда, ал да болсо Кыргыз 

Республикасынын ЕАЭБке, бүткүл дүйнөлүк 

соода уюмуна мүчө болуп кирүүсү менен 

байланыштуу. Сертификаты жок продукция 

рынокто атаандаштыкка туруштук бере 

албайт. 
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Багыты: «Сапатты башкаруу» 

(бакалавр) 

 
 

 

 

Баардык фирмаларда жана уюмдарда (ишкана, 

мекемелерде) сөзсүз түрдө сапатты башкаруу, 

сертифи-катташтыруу жана стандартташтыруу 

багыттары боюнча бөлүмдөрү болуусу абзел. Бул 

кесиптин ээлери универсалдуу, анткени өндүрүштүн 

баардык тармактарында сапатты башкаруучу адис 

болуп иштей алышат. 
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Багыты: «Маалыматтык системалар жана 

технологиялар» (бакалавр) контаркт жана 

бюджет 

 Заманбап маалыматтык технологияларды 

колдонууну үйрөнүү менен студенттер 

эсептерди кадимки адистертей чечүүнү 

үйрөнө алышат. Бул адистик замандын 

талабына ылайык кесип жана ишканалардын 

атаандаштыкка туруктуу болууларына өбөлгө 

түзөт. 
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Багыты: «Экономика» (бакалавр) 

Профильдер:  

«Өндүрүштөрдүн жана 

ишканалардын экономикасы»,  

"Мамлекеттик финансылык 

контроль",    

"Мамлекеттик сектордо 

бухгалтердик эсеп жана аудит", 

"Менчикти баалоо жана башкаруу".» 
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МААЛЫМАТ 
 

1.Тапшыруу сынагы – ЖРТ (ОРТ) негизинде 

(кошумча тест – математика жана физика) 

2.Жатакана чет жактардан келген 

студенттерге акы төлөнүп берилет. 

3.Суроолор боюнча ИЭФтин деканатына 

кайрылыңыздар (2/311 каб. Тел.49 00 61) 

4.Факультет жөнүндө толук маалыматты 

КМТУнун сайтынан окуңуздар (www.kstu.kg) 
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Квалифик

ациясы 

Контракттын болжолу (сом) 

  Окуу формасы 

  Ичтен Аралыктан 

Адистик 37000   

Бакалавр 33 600-42 000 33 360 

Магистр 37 500   
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Квалификац

иясы 

 

 

Окуу мөөнөтү 

  Ичтен Аралыктан 

Адистик 5 жыл   

Бакалавр 4 жыл 5 жыл 

Магистр 2 жыл   



 

 

КϴҢҮЛ  

БУРГАНЫҢЫЗДАРГА  

РАХМАТ! 
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