
 
ХБА-ның ІХ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 

«Бизнес және білім беру: даму векторы» 

Халықаралық білім трансферасындағы  

инновацияның рөлі 
Алматы, 8 ақпан 2013 ж. 

 

Конференцияға қатысуға жоо зерттеушілері, оқытушылар, бизнес өкілдері, докторанттар, 

магистранттар шақырылады. 

Конференцияның жұмыс тілі: орыс, қазақ, ағылшын. 

 

Тематикалық секциялар: 

 

1. Бизнес-білім беру және білімді басқару. 

2. Экономиканың жаһандық бәсекелестігі: технологиялар, менеджмент, мәдениет, білім. 

3. Бизнес, билік, қоғам: корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, әлеуметтік-еңбек даулары 

және медиация мүмкіндігі. 

4. Экономика, білім беру және ғылымдағы ақпараттық технологиялар. 

5. Есеп, аудит және контроллинг: халықаралық және ұлттық стандарттар және тәжірибе. 

6. Білімге негізделген экономиканың қаржылық-кредиттік жүйелері. 

7. Инфрақұрылым инновациялық дамуды қозғаушы  ретінде 

8. Бизнестегі тілдер, этика және мәдениаралық қарым-қатынастар. 

9. Кәсіпкерлікті дамытуға арналған креативті салалар мен мүмкіндіктер: маркетинг, PR, 

жарнама, өнер. 

Конференцияға бұрын жарияланбаған ғылыми-зерттеулік және ғылыми-тәжірибелік жұмыстар 

қабылданады. Ұйымдастыру комитеті іріктеген соң қатысушылар жұмысы конференция 

жинағында жарияланады. Жариялау бағасы 3000 теңге,  шетелдік қатысушылар үшін 20 доллар, 

ХБА оқытушылары  үшін тегін. 

 

Конференцияға қатысушылар 2012 жылдың 25 желтоқсанына дейін ұйымдастыру комитетіне 

қатысуға өтінімді және мақаласының мәтінін мына эл.адреске жіберуі керек: 

Svetlana.shakirova@iab.kz  

 

Жұмысты хаттауға қойылатын талаптар 

Жұмыс көлемі: 3 беттік. Мәтіндік редактор: MicrosoftWord. Шрифт: Times New Roman. Кегль: 12. 

Жоларалық интервал:1,5. Қызыл сызық (поля): бәрі 2 см. Бірінші жолдағы абзац басындағы 

шегініс – 1,25 см. Мәтінді түзулеу – ені бойынша. Мәтіндегі сілтемелер квадрат жақшалармен 

берілуі керек. Мақала соңында пайдаланылған әдебиеттер  тізімі көрсетіледі. Мәтінде сканерден 

өткізілген суреттер мен кестелерді пайдалануға болмайды. 

Мәтіндегі суреттер мен кестелер әдебиеттері көрсетіле отырып беріледі. 

 

Барлық жұмыстар плагиаттық және ғылыми берілу тәртібі жағынан тексерістен өтеді. 

mailto:Svetlana.shakirova@iab.kz


Берілу ережесі туралы толық ақпаратты мынадан қараңыз: http:// socioline.ru/book/kulinkovich-

osnovy-nauchoqo-tsitirovaniya   

 

Мақаланың жарияланымы үшін ұйымдастыру жарнасы жарияланымға мақаланың қабылданғаны 

туралы ұйымдастыру комитеті хабарлаған соң төленеді. 

 

Ұйымдастыру жарнасын жіберуге арналған реквизиттер: Коммерциялық емес білім беру 

мекемесі «Халықаралық Бизнес Академиясы», Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 227, РНН 

600400079841, БИН 971240001583, Сбербанк, БИК SABRKZKA, КБе 18, теңгемен жіберуге 

арналған -  есептік шоты: КZ05914643914ВС30049, АҚШ долларымен: KZ69914840914ВС30008, 

евромен: КZ82914978914ВС30052. 

 

Конференцияға қатысуға байланысты шығындарды (жол, қонақ үй, тамақтану) қатысушыны 

жіберуші жақтар немесе қатысушының өзі төлейді. Конференцияны ұйымдастырушылар 

қатысушыларға Алматы қаласында қонақ үйде бөлме брондау және көлікпен тасымалдау 

бойынша көмек көрсетуге дайын. 

 

ХБА-ның ІХ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысу үшін берілетін 

                  

Өтінім 

«Бизнес және білім беру: даму векторы» 

Халықаралық білім трансферасындағы  инновацияның рөлі 

Алматы, 8 ақпан 2013 ж. 

 

Тегі, аты, әкесінің аты  

Қосымша автор/лар (егер бар болса)  

Жұмыс орны  

Лауазымы, ғылыми дәрежесі  

E-mail  

Телефон  

Баяндама немесе мақаланың тақырыбы  

Секция  

Қатысу түрі (баяндамамен бірге сөз 

сөйлеу/ сөз сөйлемей мақаласын 

қатыстыру  

 

 

 

Өтінімдер мен мақалаларды жіберетін эл.адрес: 

Шакирова Светлана Махмутқызы svetlana.shakirova@iab.kz  

 

 

Байланыс ақпараттары: 

Халықаралық Бизнес Академиясы, 

050060, Қазақстан, Алматы қ., 

Розыбакиев к-сі, 227, 414 офис 

тел. 8 (727) 302 22 00, ішкі тел. 149, 

факс: 8 (727) 302 21 21  

www.iab.kz  
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