ALMATY MANAGEMENT UNIVERSITY
2025
ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

Алматы қ. , 2020

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ......................................................................................................................3
ҚАЗІРГІ ALMAU.................................................................................................4
УНИВЕРСИТЕТ ДАМУЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРЫ МЕН НЕГІЗГІ
БАҒЫТТАРЫА.......................................................................................................7
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 1. «АКАДЕМИЯЛЫҚ АРТЫҚШЫЛЫҚ»................................9
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 2. «ИННОВАЦИЯ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУЛЕР» ..............................15
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 3. «БАРЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН КӘСІПКЕРЛІК».....................19
СТРАТЕГИЯЛЫҚ РЕСУРСТАР МЕН ТӘУЕКЕЛ.........................................................23
СТРАТЕГИЯНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ..............................................................27
ГЛОССАРИЙ........................................................................................................28
СТРАТЕГИЯНЫ ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР.................................................................30

2

КІРІСПЕ
Құрметті достар!
Сіздердің назарларыңызға Almaty Management University 2025 жылға дейінгі
даму стратегиясын ұсынып отыр.
Әлемде коронавирустық пандемия сияқты төтенше сынақтар мен қауіпқатерлер төнуде, сонымен бірге жаңа мүмкіндіктер де пайда болуда, яғни жаңа
басымдықтарды анықтап, даму бағыттарын таңдайтын кез туып отыр. Әлем
өзгеруде, AlmaU-да бірге өзгеріп, позитивті трансформациялардың драйвері
болуға күш салуда.
AlmaU көптеген жобалар мен идеяларды жүзеге асырды: университет жаңа
мектептер ашты, кәсіпкерліктің экожүйесін құруда бастамашыл болды ,
халықаралық конференциялар, форумдар мен салаларға арналған құзыреттілік
қалыптастыру мектептерінің тұрақты алаңына айналды, БҰҰ-ның орнықты даму
мақсаттарына белсенді үлес қосуда.
Университеттер еңбек нарығына мамандар даярлап қана қоймай, заманға
бейімделіп, ынтымақтаса жұмыс істеп, жаңа идеялар жасап, қоғамның дамуына
әсер ете білуі керек. Сондықтан да AlmaU-дың мақсаттары алуан түрлі. Мұнда тек
білім беруді ұйымдастырып қана емес, ғылым мен кәсіпкерлікті дамытудың
бағыттарын анықтауда.
Біздің басымдықтарымыз - тұрақты даму қағидаларына негізделген
интернационалдандыру, терең цифрлық трансформация және университеттің
үшінші миссиясын жүзеге асыру арқылы сыртқы әлеммен байланысты нығайту.
Университет негізінен келесідей бағыттарға назар аударуды қажет деп
санайды:
1) академиялық шеберлік орталығы болу;
2) университеттің ғылыми-зерттеу қызметін күшейту;
3) әлеуметтік-жауапты бизнестің дамуына ықпал етуді арттыру.
Біз университетіміздің ұзақ тарихында қалыптасқан қағидалар мен
құндылықтарды ұстану арқылы өз миссиямызды-міндетімізді орындаймыз және
кәсіпкерлік, әлеуметтік жауапкершілік, әлемдік деңгейдегі университет ету
жайлы жоспарымызды жүзеге асырамыз.

Ректор,
м.ғ.к.

Сулейменов Е.З.
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ҚР мен ТМД -да 1-ші бизнес мектеп (32жылдық тарихы бар)
ҚР-дағы 1-ші кәсіпкерлік университет
Қазақстанда және ТМД-ның азиялық
бөлігінде 1-ші болып әлемдік деңгейде
танымал болды және жаһандық аккредиттеу
алды
ҚР-да 1-ші болып әлеуметтік жауапты
платформаны дамытты
ҚР -да МВА білім беру бағдарламасын
дамытудың драйвері және DBA
бағдарламасының пионері

1-ші болып инженерлік менеджмент
мектебін және урбанистика мамандығын
ашты

ҚАЗІРГІ
AlmaU

1-ші болып білім беру пәні ретінде «Қоғамға
қызмет» (Service learning) сабағын енгізді
Университетте шығармашылық аймақтарды
құрып, ойлау дизайны, инновациялар мен
стартаптардың форматтарын ілгерілетудегі іс
шарлар жасауда
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ҚАЗІРГІ AlmaU

18 жыл

Кәсіпкерлік
әлеуметтік жауапты
университет

Дәстүрлі
академия
бизнеса
Алғашқы
бизнес-мектеп

Университет
менеджменті

8 жыл

6 жыл

МЕНЕДЖМЕНТ
МЕКТЕБІ
БИЗНЕС ЖОҒАРЫ
МЕКТЕБІ

Алматы
менеджмент
мектебі

Бағдарламалар
саны

Студенттер
саны

ПОҚ және
қазметкерлер
саны

15+
қысқа мерзімді

Хылықаралық
бизнес
академиясы

Алматы
Менеджмент
Университеті

15 бакалавриат
7 бакалавриат
7 магистратура
6 магистратура
5 PhD
20+ қысқа мерзімді 30+ краткосрочных
4 MBA
6 MBA
2 DBA
1 DBA

200

2000+ білім алушы
70 халықаралық
және білім алмасу
бағдарламасы
бойынша

3000+ білім
алушылар 280+
халықаралық және
білім алмасу
бағдарламасы
бойынша

15 ПОҚ
(штаттан тыс)
10 қызметкер

100 штатных ППС
10+ иностранных
ППС
100 сотрудников

215 штаттағы ПОҚ
6 шетелдік ПОҚ
қызметкер
210 қызметкер

8000 кв. м.
в собственности

15 845 шаршы
метр ғимарат

шаршы метр
Инфрақұрылым 900
жалға алынған

САЯСАТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
МЕКТЕБІ

ИНЖЕНЕРЛІК
МЕНЕДЖМЕНТ
МЕКТЕБІ

КӘСІПКЕРЛІК
ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯ
МЕКТЕБІ

ҚОНАҚЖАЙЛЫҚ
ЖӘНЕ ТУРИЗМ
МЕКТЕБІ

ЭКОНОМИКА
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
МЕКТЕБІ
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ҚАЗІРГІ AlmaU

Рейтингтер
TOП-100 орында EMBA QS бағдарламасының әлемдік
рейтингінде (2020)
TOП-200 орында QS MBA бағдарламасының жаһандық

Associa ons
of MBA's

European Founda on
for Management
Development

The Associa on
to Advance Collegiate
Schools of Business

Interna onal Associa on for
Management Development
in Dynamic Socie es

Bal c Management
Development
Associa on

Associa on
of Asia-Paciﬁc
Business Schools

Ресей қауымдастығыіскерлік
білім

Babson
Collabora ve

The Principles for Responsible
Management Educa on UN Global Compact

UN academic
impact

Talloires Network of
Engaged Universi es

Magna Charta
Universitatum

EU scheme
for educa on
and training

Bri sh Council for
interna onal cultural and
educa onal opportuni es

Germany academic
mobility
and educa on

Chamber of Commerce
and Industry
France-Kazakhstan

рейтингінде (2020)

TOП-25 орында Азиядағы QS MBA бағдарламасының әлемдік
рейтингінде (2020)
TOП-3 орында бизнес-мектептер арасында, «РА Эксперт»

пікірі
бойынша әлемдік нарықта белсенді түрде алға жылжуда, (2020)
Eduniversal (2019) рейтинг агенттiгiнiң нұсқасы бойынша Орталық
және Оңтүстік Азия аймағындағы үздік 3 ТОП
Times Higher Educa on әлемдік ықпал ету рейтингінде 301-400
орын (2020)

ТОП-5

орында ЖОО арасында «Атамекен» ҰКП ұлттық білім
беру рейтингінде (2019)

Аккредитациялар
AMBA

(2016)

IQA CEEMAN

(2017)

IQAA
(2020)

Сертификаттар
Бакалавриат бағдарламасының «Есеп және аудит»
мамандығында АССА сертификациясы бар (2019 ж.)

130+

25+

11

5%

УНИВЕРСИТЕТ

ҚАУЫМДАСТЫҚ

ҚОСДИПЛОМ
БАҒДАРЛАМАСЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
СТУДЕНТ

MBA бағдарламасының «Қаржылық инжиниринг»
мамандығында GARP сертификациясы бар (2019 ж.)
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НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР МЕН АЛҒЫШАРТТАР
AlmaU ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, КӘСІПКЕРЛІК
УНИВЕРСИТЕТКЕ АЙНАЛДЫРУДЫ АЯҚТАУЫ ТИІС. ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР
МЕН ИННОВАЦИЯЛАРДЫ ДАМЫТУДЫҢ ЭКОЖҮЙЕСІН ҚҰРЫП,
ОНЛАЙН БІЛІМ БЕРУДІҢ ДАМУЫН ЖЕДЕЛДЕТЕМІЗ.

УНИВЕРСИТЕТТІ
ДАМЫТУДЫҢ
СТРАТЕГИЯЛЫҚ
МІНДЕТТЕРІ МЕН НЕГІЗГІ
БАҒЫТТАРЫ

Даму стратегиясын әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының білім мен
ғылымды дамытудың 2025 жылға дейінгі жаңа мемлекеттік бағдарламасының
негізгі бағыттары ескерілді:
1. Білім алушылардың бойында 21 ғасыр адамының біліктілігін
қалыптастыру: көшбасшылық, коммуникативті, зерттеушілік, кәсіпкерлік.
2. Түлектердің біліктілігін арттыру.
3. Сайлау қағидаты бойынша ректорларды тағайындау, сондай-ақ
академиялық, кадрлық және басқарушылық шешімдер қабылдау құқығын
университет деңгейінде шншу арқылы университеттердің тәуелсіздігін
арттыру.
4. Орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын 1 және 2 жылдық
бакалавриат бағдарламаларымен интеграциялау.
5. Жоғары оқу орындарындағы қызметкерлердің ғылыми жұмысқа деген
ынтасын арттыру.
Коронавирустық пандемия университет стратегиясына да айтарлықтай әсер
етті. Карантиндік шаралар білім беру көші-қон процедураларын қиындатты, еңбек
нарығының кейбір бөлімдерінде (IT, медицина, білім) білікті мамандар жеткіліксіз
екендігі, ал басқа сегменттерде (қаржы, заң) «тым көп» екені анықталды және
көптеген жұмыс орындары қысқарды, мемлекет инвестиция салу көлемін қайта
қарауға мәжбүр болды.
Сонымен қатар, пандемия білім мен ғылымның қоғамда қаншалықты маңызды
екенін көрсетті. Пандемия бүкіл әлем бойынша онлайн-білімге жаппай ауысуға
ықпал етті. Ол университеттердің жаңа мүмкіндіктерді пайдалануына әсер етті:
білім беру эмиграциясының төмендеуіне байланысты Қазақстандағы студенттер
санының көбеюі, онлайн-білімге сұраныстың артуы, инновациялық білім беру
бағдарламаларын әзірлеу бойынша университеттер арасындағы ынтымақтастықты
тереңдету, зерттеулер, кәсіпкерлік және қайырымдылықтар арқылы табыстарды
әртараптандыру, корпоративтік басқару тәжірибесін енгізу ақша ағымдарын
бақылаудың сапасын жақсарту және цифрлық маркетингті дамытуға көңіл бөліне
бастады.
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР МЕН БАҒЫТТАР
УНИВЕРСИТЕТТІҢ МАҚСАТЫ - СТУДЕНТТЕРДІ ТАБЫСТЫ
ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ САНАЛЫ ӨМІРГЕ ДАЯРЛАУ,
ҚОҒАМНЫҢ, КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІҢ ДАМУЫНА
ҮЛЕС ҚОСУҒА ДАЙЫНДАУ.
Біз білім беру, зерттеу жасау арқылы жергілікті және жаһандық мәселелерді
шешуге белсенді үлес қосамыз.
AlmaU қауымдастығы: қамқоршылар кеңесі, университет басшылығы,
оқытушылар, тәлімгерлер, студенттер мен түлектер AlmaU-да дамығысы
келетіндердің барлығына көмектесіп, жетістікке жетуіне үлес қосады.

БІЗДІҢ МИССИЯ
Біз білім беру саласын, ғылыми зерттеулерді және кәсіпкерлікті дамыту
арқылы әлемді жақсартамыз.

AlmaU 2025 (Meaningful & Impac ul University) миссиясын орындау үш
стратегиялық бағыт арқылы жүзеге асырылады:
1. АКАДЕМИЯЛЫҚ АРТЫҚШЫЛЫҚ: студенттерге бағдарланған білім беру,
тұлғаға айналдыру, онлайн білім беру және lifelong learning білім алу.
2. ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР: ғылыми құзыреттіліктерді нығайту,
білім қалыптастыру және инновацияларды дамыту үшін жағдайлар жасау.
3. БАРШАҒА АРНАЛҒАН КӘСІПКЕРЛІК: барлық мамандықтар мен жастағы
адамдар арасында кәсіпкерлік ойлау қабілеттерін дамыту және тарату,
университеттің ел экономикасы мен әлеуметтік өміріне әсерін арттыру.
Әрбір стратегиялық бағыт үш қағидадан тұрады:
1. Тұрақты даму - мемлекеттің, қоғамның және бизнестің дамуына оң үлес;
теңдестірілген және тиімді университет қызметі; инклюзия, кайзен принциптерін
сақтау.
2. Интернационалдандыру - шетелдік студенттерді, оқытушылар мен
қызметкерлерді жұмысқа шақыру, академиялық ұтқырлық, халықаралық ғылыми
және коммерциялық жобаларға қатысу.
3. Цифрландыру - жұмысты жеңілдету және жеделдету, сондай-ақ
университетке жаңа мүмкіндіктер жасау үшін цифрлық технологияларды енгізу.

БІЗДІҢ ҚАҒИДАМЫЗ 2025
Алматы Менеджмент Университеті-әлеуметтік жауапты халықаралық
деңгейдегі кәсіпкерлік университет.

БІЗДІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
1. Көшбасшылық - біз өзгерістер агенттері болуға, кәсіпкерлік ойлау мен
мәдениетті көрсетуге және өз дамуымызды басқаруға тырысамыз.
2. Әртүрлілік және инклюзия - біз әртүрлілікті бағалаймыз және әр қызметкер
мен студент үлес қосып, жетістікке жететін жерде өзара сыйластық
атмосферасын құруға тырысамыз.
3. Жауапкершілік - біз өз қызметіміздің нәтижелері үшін серіктестер,
студенттер, әріптестер алдында жауаптымыз, олармен қоғамның игілігі
үшін жұмыс істей отырып, тығыз байланыс жасаймыз.
4. Адалдық пен жариялылық - біз интеллектуалды адалдықты қолдаймыз және
жұмыс пен қарым-қатынас барысында өз ісімізді, ойымыздыі ашық көрсетеміз,
әрқашан пікір алмасуға және жетілдіруге дайынбыз.
5. Командалық рух пен синергия - біз университеттің, қоғамның, бизнестің
және үкіметтің синергетикалық жетістіктерін қамтамасыз ету үшін
«Жеңіске жету-жеңу» қағидаты бойынша жұмыс жасайтын ынтымағы
жарасқан топпыз.
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AlmaU студенттер үшін кең мүмкіндіктер аумағы, шабыт көзі, өмірлік білім беру
тұжырымдамасы арқылы кәсіби білімді ғана емес, тұлғаның дамуын, өмірлік
дизайнын алуға экожүйеге айналады.
Бірінші стратегиялық бағыттың міндеттері:
1. Жеке тұлғаға бағытталған, дараланған білім беруді дамыту және AlmaU
студенттер қауымдастығын дамыту.
2. Оқу процесінің сапасын арттыру.
3. Интернационалдандыру және халықаралық білім беру мәселесіне әсер
ету.
4. Интернеттегі білім беруді дамыту.
5. Білім беру жүйесіне және жоғары білім беру нарығына әсер етуді кеңейту.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ

1. ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН, ДЕРБЕСТЕНДІРІЛГЕН БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ
Біз белгілі бір кәсіби құзыреттерді қалыптастыру ғана емес, дербестірілген
тұрғыда білім беруді қарастырады, ығни өмірдегі рухани, эмоционалды,
зияткерлік және физикалық дамуды қамтитын білім алушының жан-жақты дамуын
білдіретін жеке тұлғаға бағытталған оқыту моделін дамытамыз.
Әлемдік тенденциялар мен сұраныстарға сәйкес, AlmaU білім берудің ,
дербестендірілген білім беру тәсілін қолданады. Дербестендірілген дайындық
дегеніміз - мақсатты анықтау, қаражат таңдау, білім беру және кәсіптік қызмет
нәтижелерін түзету және бағалау кезінде білікті , маңызды тұлға ретінде
оқушының өзі қатысып, таңдайды.
Мұғалімнің мұндай өзара әрекеттесудегі рөлі білім алушылардың өздерінің
оқу және кәсіптік іс-әрекеттерін ынталандырады және бағыттайды, жол сілтейді .
Біз білім алушыларға оның жеке және мансаптық мақсаттарына сәйкес
оқытудың жеке траекториясын анықтауға мүмкіндік береміз. Әрбір білім алушы
өзінің болашақ мамандығында қолданатын дағдылары мен құзыреттіліктерін
қалыптастыруға мүмкіндік алады.

1. АКАДЕМИЯЛЫҚ
АРТЫҚШЫЛЫҚ
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Біз дербестендіруге және жеке тұлғаға бағытталған білім беруге қол жеткіземіз:
1. Білім беру процесін реттеу үшін білім алушылардың мүмкіндіктерін
кеңейту: оқу форматы мен тілін таңдау, кестені реттеу, элективті
пәндердің әртүрлілігі, икемді төлем жүйесі.
2. Мансапты жоспарлауға және дамытуға көмек. Студенттермен жұмыс
басқармасының мамандары білім алушыларға мансапты дамытуға және
болашақта оны бақылауға, қолдау көрсетуге және түлектерге кеңес беруге
көмектеседі.
3. Пассивті қабылдауға қарсы білім алушылардың оқу процесіне белсенді
қатысуын ынталандыратын инновациялық және цифрлық оқыту әдістерін
енгізу.
4. Оларды жақсарту мақсатында білім беру бағдарламалары мен оқыту
тәсілдерін уақытылы түзету үшін білім алушының сандық ізін жинау.
5. Жеке траекторияны таңдауда білім алушының мүмкіндіктерін кеңейту
мақсатында әр түрлі мамандықтағы Major және Minor-ды тиімді біріктіру.
6. AlmaU білім беру бағдарламаларының дуальді оқытуды,
компаниялардағы практиканы, практик-оқытушыларды шақыруды,
университеттік консалтингке қатысуды қамтитын нақты бизнеспен
интеграциясын күшейту.
2. БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНІҢ САПАСЫН АРТТЫРУ
Білім сапасы - академиялық процесстің негізі және түлектердің бәсекеге
қабілеттілігінің кепілі. Әлемдегі тұрақты өзгерістер білім сапасына жаңа
сұраныстар туғызады, оларға уақтылы жауап беру қажет. Университет білім
берудегі ғылыми көзқарастың жақтаушысы болып табылады және тиімді және
жемісті оқу процесін ұйымдастырудың заманауи әдістерін жаңартады:
1. Оқу процесін әдістемелік, аналитикалық және іс жүзінде үздіксіз
жетілдіру. Педагогикалық және цифрлық құзыреттіліктерді дамытуды қоса
алғанда, педагогикалық шеберлік бағдарламаларын іске асыру.
2. Сандық автоматтандырылған шешімдер арқылы студенттердің
құзыреттілігін бағалауға мета-пәндік тәсілді енгізу.
3. Университет үздік бенчмарк базасында AlmaU және басқа
университеттер оқытушыларының біліктілігін арттыру үшін мүмкіндіктер
жасайды.
4. Оқытушыларға оқу процесін шығармашылық ұйымдастыру және түсіну,
оқытудың алдыңғы қатарлы әдістерін енгізу үшін мүмкіндіктер беру: флип,
blended, геймификация және т. б.
5. Академиялық адалдық принциптерін дамыту. AlmaU Қазақстанның
жоғары білім нарығында Академиялық адалдық лигасының негізін қалаушы
болып табылады.
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3. AlmaU СТУДЕНТТІК ҚОҒАМДАСТЫҒЫН ДАМЫТУ
AlmaU - студенттердің демократиясының нақты формасына ықпал етеді, бұл
студенттерге қоғам үшін маңызды мәселелерді өз бетінше анықтауға, мақсаттарға
жету жолдарын таңдауға мүмкіндік береді. AlmaU студенттік клубтары-Қазақстан
мен әлемнің тұрақты дамуына үлес қосқысы келетін, қоғам өміріне тартылған
азаматтарды қалыптастыратын студенттік өзін-өзі басқарудың негізі.
Біз AlmaU қауымдастығын кеңейтуге және жақсартуға тырысамыз:
1. Студенттік өмірге қатысатын бакалаврлар, магистранттар және
докторанттар санын арттыру.
2. Шығармашылық, спорттық, білім беру студенттік белсенділігін
тұрақты қолдауға қабілетті инфрақұрылымды дамыту.
3. Түлектерді университет өміріне қатыстыру, соның ішінде AlmaU
түлектері қазіргі студенттерге мансапты дұрыс құру, жобаларды
қаржыландыру мен кадрларды іздеу мәселелерінде көмектесе алатын Alumni
Mentorship бағдарламасын дамыту.
4. Lifelong Learning арқылы түлектерді қолдау, университет
инфрақұрылымын әрдайым қол жетімді ету, оқытушылар мен
қызметкерлердің сараптамалық пікірін ескеру.
5. Әрбір білім алушы өзінің қажеттіліктері мен ерекшеліктеріне
қарамастан Университет қызметтеріне қол жеткізе алатындай білім беру
инклюзиясы.
6. Ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-жауапты және кәсіби студенттік
клубтардың қызметіне басымдық беру және көтермелеу.

4. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КҮН ТӘРТІБІНЕ ӘСЕР ЕТУ
Әлемдік деңгейдегі университеттің мәртебесін қолдау сапалы білім беру,
брендті тану және жаһандық ғылыми-зерттеу бастамаларына тарту арқылы
қамтамасыз етіледі. AlmaU білім беруді дамытудың жаһандық үдерісіне қатысуын
келесідей шешімдер арқылы арттырады:
1. Білім алушыларға білім беру және зерттеу сапарларын өткізу,
халықаралық академиялық қоғамдастыққа және кросс-мәдени алмасуға қатысу
мүмкіндіктерін кеңейту.
2. Оқыту бағдарламаларын таңдауды жақсартатын және кросс-мәдени
коммуникацияларды күшейтетін екі-үшдипломдық білім беру бағдарламалары
санын арттыру.
3. Университеттегі шетелдік оқытушылар мен басқарушы
қызметкерлердің санын көбейту.
4. Университет оқытушыларын оқыту мен зерттеулердегі идеялар мен
үздік тәжірибелермен алмасу үшін академиялық ұтқырлыққа ынталандыру.
5. Стратегиялық бастамаларды интернационалдандыру және
халықаралық альянстарға қатысу.
5. ОНЛАЙН-БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ.
Сандық технологиялар университеттің шектеулі жұмыстарын еңсеруге, оның
барлық процестерін жылдамдатуға және жеңілдетуге мүмкіндік береді. AlmaU
сандық кеңістікке келесідей міндеттерді орындай отырып, интеграцияланады:
1. Академиялық бизнес-процестерді кешенді стандарттау және
автоматтандыру.
2. Онлайн білім берудің университеттік платформасын, оны тиімді
пайдалануды қамтамасыз ететін сервистерді дамыту.
3. Халықаралық онлайн білім беру платформаларымен және басқа да
жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық. AlmaU Coursera, EdX, Udemy және
т. б. білім беру платформаларында қол жетімді онлайн курстардың санын
көбейтеді.
4. Онлайн-курстарды құру, blended форматта оқыту, онлайн курстарды
өткізу бойынша оқытушылар мен тьюторлардың кәсіби дағдыларын дамыту.
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6. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ НАРЫҒЫНА ӘСЕРІН
АРТТЫРУ
AlmaU әрқашан білім беруді дамытуға оң ықпал етуге, бәсекелі ортада
трендсеттер болуға, өз қаласы мен елінен тыс жерлерге шығуға ұмтылады. Біз
AlmaU-дың жаңа мектептерін ашу, жаңа білім беру өнімдерін құру, Орталық және
Оңтүстік Азия, Еуропа елдеріне білім беру қызметтерін экспорттау, Extension AlmaU
платформасы есебінен білім берудің қолжетімділігін арттыру есебінен өз ықпалын
кеңейтетін боламыз.
Келесідей стратегиялық міндеттер қойылды:
Білім беру жүйесіне әсерін кеңейту:
1. AlmaU-дың Білім Беруді Дамыту институты білім беру саласындағы
басқарудың тиімді әдістерін (мектеп, орта, жоғары білім) генерациялау және
білім беру трансфері орталығына айналады. AlmaU мұны білім беру
менеджментінің дамуына және білім беру жүйесі мен нарыққа оң әсер ету
мүмкіндігі ретінде қарастырады.
2. Білім беру жүйесін дамыту үшін платформа құру: білім беру мекемелерін
тиімді басқарудың технологиялары мен әдістерін әзірлеу және жылжыту,
AlmaU ББДИ авторлық әдістемесі негізінде білім беру ұйымдарын
трансформациялау, синергия және үздік тәжірибелермен алмасу,
стратегиялық бастамаларды іске асыру үшін университеттер алаңын құру.
3. Білім беру саласындағы зерттеулерді дамыту: білім беру жүйесінің
жұмысы туралы ақпаратты жинау және талдау, заңнамалық актілерді
әзірлеуге сарапшылардың тартылуы, консультанттар ретінде халықаралық
жобаларға сарапшылардың қатысуы.
Жоғары білім беру нарығына ықпал етуін арттыру
1. Денсаулық сақтау менеджменті бойынша мамандар дайындайтын
Денсаулық сақтау менеджменті мектебінің ашылуы. Мектептің ерекшелігі медицина, менеджмент, әлеуметтік ғылымдар тоғысында пәнаралық
көзқарасты білдіреді.
2. Халықаралық коммуникация мектебі мен Almaty Film Academy ашылуы,
оның басты бағыты коммуникация технологиялары мен әдістері,
медиаконтент құру және ақпараттық кеңістікпен өзара іс-қимыл жасау
болады.
3. Extension AlmaU платформасын құру. Extension AlmaU – бұл
университеттің негізгі білім беру бағдарламалары шеңберінен шығатын білім
беру бағдарламалары. Біз жасөспірімдерден бастап күміс жастағы адамдарға
дейін халыққа білім беру бағдарламаларын кеңейтуге және ұсынуға дайынбыз.
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Негізгі бағыттары: балалар мен жасөспірімдерге арналған бағдарламалар;
корпоративтік сектор, ШОБ үшін бағдарламалар; жеке және мемлекеттік
сектор менеджерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламалары; қарт
адамдарға арналған бағдарламалар.
4. Тәжікстан мен Өзбекстанда филиалдар ашу. AlmaU осы елдерде көшпелі
консультациялар өткізеді, ал Тәжікстанда менеджерлер мен маркетологтар
Ұлттық қауымдастығының Менеджмент және бизнес академиясымен және
Тәжік мемлекеттік қаржы-экономикалық университетімен бірлесіп МВА
бағдарламасы іске қосылды.
5. Үндістанда қабылдау кеңсесінің ашылуы. Үндістан – үлкен әлеуеті бар
қарқынды дамып келе жатқан ел және біз оны жоғары білім беру,
студенттермен алмасу, бірлескен зерттеулер саласында берік
ынтымақтастық орнату үшін ашуға тырысамыз.
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«АКАДЕМИЯЛЫҚ АРТЫҚШЫЛЫҚ»
БІРІНШІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТЫ БОЙЫНША
КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:
1. Әрбір білім беру бағдарламасы білім алушылардың жеке
мақсаттары мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқу жоспарын
қалыптастыруға жеке көзқарас ұсына алады. Білім беру сапасын
арттырудың тұрақты процесі қалыптасады.
2. Жұмыс берушілер міндеттерді креативті және тиімді шешуге
қабілетті халықаралық деңгейдегі жоғары білікті мамандарға ие
болады. Кез-келген білім беру бағдарламасының аяқталуы
халықаралық
кәсіби
сертификаттар
мен қос диплом
бағдарламаларының болуына байланысты әлемнің кез-келген жерінде
жұмысқа орналасудың кепілі болады.
3. Мемлекет өз елінің өміріне тартылған және елдің әлеуметтікэкономикалық дамуына өз білімі мен дағдыларын салатын белсенді
азаматтарға ие болады.
4. Қоғамдық ұйымдар түлектерден қоғамдық мәселелерді шешуге
дайын идеологиялық ынталы адамдарды табады. Service Learning
бағдарламалары мен қайырымдылық клубтары білім алушылардың
өзекті әлеуметтік мәселелер және оларды шешу мүмкіндіктері туралы
хабардарлығын арттыру үшін жағдай жасайды.
5. Білім алушылар халықаралық тағылымдамалардың, дамыған
инфрақұрылымның және оқудан тыс студенттік қызметті қолдаудың
арқасында әртүрлі және пайдалы студенттік тәжірибеге ие болады,
содан кейін әр қатысушыны қолдауға әрқашан дайын қоғамдастықтың
бөлігі болып қалады.
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ
2. ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН
ИННОВАЦИЯЛАР

Университеттің миссиясы мен көзқарасын жүзеге асыру үшін зерттеулер мен
инновацияларды белсенді дамыту қажет – білімді қалыптастыру және оларды
енгізуге дайын практикалық өзгерістерге айналдыру. Біз кәсіпкерлік университеттің
моделін қолданамыз, өйткені ол жаһандық талаптар мен болашақ сындарға жауап
береді.
2 даму бағытының міндеттері:
1. Іргелі зерттеулерге қатысу және қолданбалы зерттеулерге жетекшілік ету.
2. Ғылыми-зерттеу және инновациялық экожүйені дамыту.
3. Зияткерлік меншікті басқаруды жетілдіру.
4. Зерттеулер мен кеңес берудің қоғамға, үкіметке және бизнеске әсерін
күшейту.
5. Халықаралық жобаларға қатысу арқылы ғаламдық мәселелерді шешуге
көмектесу.
6. «Білімді басқару» порталын дамыту.
1. ІРГЕЛІ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ҚАТЫСУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ
ЖЕТЕКШІЛІК ЕТУ.
AlmaU 2025 жылға қарай стратегиялық зерттеу кластерлерін дамытуға назар
аударуды жоспарлап отыр. Зерттеу кластерлерін құрудың мақсаты ғылыми
бағыттарды дамыту болып табылады:
1. Менеджмент және кәсіпкерлік.
2. Білім берудегі менеджмент.
3. Денсаулық сақтаудағы менеджмент.
4. Urban Studies және аумақтардың тұрақты дамуы.
5. Аймақтық даму және қоғамдық саясат.
6. EdTech – озық технологияларды дамыту және трансфер.
7. Кәсіпкерліктегі нейромаркетинг.
8. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар.
9. Медиа және арт-менеджмент.
Ғылыми-зерттеу белсенділігін күшейту үшін келесі міндеттерді шешу қажет:
1. Ғылыми қызметкерлер мен ПОҚ мотивациясын ғылыми жетістіктерді
көтермелеудің жаңа жүйесін енгізу арқылы рейтингтік журналдарда жариялау.
2. Ғылыми-зерттеу және кәсіпкерлік қызметті қаржыландыруға бағытталған
«AlmaU Даму Қорын» құру.Университеттің ішкі және сырттан келіп түскен
қаражатымен қаржыландыру.
3. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу белсенділігін ынталандыру. AlmaU білім
алушыларға университеттің ағымдағы зерттеу жобаларына қатысуға, зерттеу
практикасынан өтуге мүмкіндік береді.
4. Университеттің диссертациялық кеңесін құру, оның негізгі мақсаттарының
бірі университеттің ғылыми-педагогикалық кадрлық резервін қалыптастыру болып
табылады.
5. Университеттің ғылыми бағыттары бойынша пост-докторантура
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бағдарламаларын дамыту.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 2. ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР
2. ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОЖҮЙЕНІ ДАМЫТУ
Біз университеттің инновациялық белсенділігін күшейтеміз:
1. Білім трансферіне ықпал ететін инфрақұрылым құру. Зерттеушілер өз
зерттеулерінің негізінде инновацияларды әзірлеу жөніндегі қосымша
қызметтер мен консультацияларға қол жеткізе алады, сондай-ақ осы қызмет
үшін үй-жайлармен, техникамен, ыңғайлылықтармен (коворкинг және т.б.)
қамтамасыз етіледі.
2. Университеттің білім алушыларын, қызметкерлері мен оқытушыларын
инновациялық шешімдерді әзірлеуге қатысуға, патент алуға, жаңа білімді
таратуға ынталандыру.
3. Әлемдік ғылыми жарияланымдарды шолу үшін AlmaU Research Bot іске
қосуды, мақалаларға арналған аударма қызметтерін және жергілікті және
халықаралық рецензенттердің деректер базасын қамтитын ғылымизерттеу белсенділігі үшін университеттік сервисті жетілдіру.
4. Тұрақты даму орталығын құру, оның мақсаты адамдардың әл-ауқатын
жақсарту және планетаны қорғау бойынша ұсыныстар жасау және
бастамалар ұсыну болып табылады. Орталық ТДМ-ге қол жеткізуге қосқан
үлесі тұрғысынан мониторингпен, университеттің ағымдағы қызметін
талдаумен айналысатын болады.
5. Білім негізінде бес спираль элементтерін (университеттің, бизнестің,
мемлекеттің, қоғамның және қоршаған ортаның өзара іс-қимылы) дамыту
үшін қолайлы орта болатын AlmaU Knowledge Park құру.
6. Креативті экономика орталығын құру. Орталық халықаралық
ұйымдармен ынтымақтастықта нақты бизнес-кейстерді тарта отырып,
креативті экономика жобаларымен айналысатын болады.
7. Менеджмент, Еңбек өнімділігі және сападағы жаңа технологиялардың
сараптамалық ресурстық орталығын дамыту (Кайдзен, ұқыпты өндіріс,
Сервис-Менеджмент, Нейромаркетинг, Аромаркетинг және т.б.).
8. Ақпараттық технологияларды дамыту орталығын қолдау (Fintech,
Cybersecurity, Business Analy cs and Big Data). FabLab стартаптар құру, бизнесперіштелерін тарту және венчурлық қаржыландыру.
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 2. ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР
3. ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ БАСҚАРУ
Университет өз студенттерінің, қызметкерлерінің және оқытушыларының
зияткерлік меншігін қорғайды. Университет өз авторларының зияткерлік меншігін
басқаруды төмендегідей тәсілдер арқылы жақсартады:
1. Зияткерлік меншік құқығын тіркейтін құжаттарды алу кезінде
авторларға қолдау көрсету жүйелері.
2. Маманның авторлығын растау сақталатын зияткерлік меншіктің
деректер базасы.
3. Университет авторларының зияткерлік меншігін тарату және
капиталдандыру.
4. ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН КОНСАЛТИНГТІҢ ҚОҒАМҒА, МЕМЛЕКЕТКЕ ЖӘНЕ
БИЗНЕСКЕ ӘСЕРІН КҮШЕЙТУ
AlmaU жоғары дәрежелі зерттеулер жүргізуге қабілетті зерттеу орталығының
беделімен жұмыс істейтін болады, оның нәтижелерін мемлекет, қоғамдық
ұйымдар мен бизнес пайдалана алады. Бизнеспен, мемлекетпен және қоғаммен
байланыс зерттеулерді дамытуда айтарлықтай көмек болады, өйткені олар
тікелей ағымдағы қажеттіліктерге сүйене отырып, «өрістен» зерттеу сұрауларын
жасайды.
Біз өз зерттеулеріміз бен консалтингтің бизнеске, мемлекет пен қоғамға әсерін
төмендегідей шарттарды орындай отырып, күшейтеміз:
1. Университетке коммерциялық жобаларды тартатын және олардың
орындалуын бөлімшелердің сүйемелдейтін жобалау менеджерлерін
көтермелеу жүйесін құру. Олар зерттеушілер мен кеңесшілерді құжаттық
жұмыстан және жаңа жобаларды іздеуден босатады.
2. Мемлекетке, қоғамға және бизнеске нақты әсер, яғни мемлекеттік
саясаттағы, қоғамдық практикадағы және бизнес-шешімдердегі өзгерістер
бөлінісінде зерттеулер мен консалтинг нәтижелерін тіркеу.
3 Сарапшылар мен зерттеушілердің мықты пулын ұйымдастыру. Жас
мамандарды университет қабырғасында тәрбиеленеді, ал талантты
қызметкерлерді сырттан жұмысқа шақыру арқылы жасалады.

1. Университет зерттеушілеріне халықаралық ортада тәжірибе бере
отырып, бедел мен практикалық пайда әкелетін халықаралық зерттеу
жобаларындағы жұмыстар, сондай-ақ бәсекелестік негізде берілетін гранттық
қаржыландыру конкурстарына қатысуды күшейту.
2. Пайдалы тәжірибе алмасу және зерттеу сапасын жақсарту мақсатында
университет жобаларына халықаралық сарапшыларды шақыру.
4. Университет қызметкерлері мен оқытушыларын сараптауға,
рецензиялауға, мақалаларды редакциялауға, халықаралық конференцияларға
қатысуға ынталандыру.
5. AlmaU ғылыми журналын дамыту және оның КОКСОН және Scopus
мәліметтер базасына енгізу.
6. «БІЛІМДІ БАСҚАРУ» ПОРТАЛЫН ДАМЫТУ
AlmaU Қазақстан мен Орталық Азияда, Шығыс Еуропада білімді басқаруды
әзірлеу және енгізу мәселелері бойынша сараптамалық алаңға айналады. AlmaU
білімді басқару жүйесі – өзін-өзі оқытатын ұйымның зияткерлік капиталын
дамытудың динамикалық, әлеуметтік, ұйымдастырушылық-техникалық, жаһандық
қол жетімді 24/7 жүйесі.
AlmaU «білімді басқару» порталын дамыту төмендегідей шарттар арқылы жүзеге
асады:
1. Зерттеушілер мен жаңашылдарды зерттеумен және инновацияларды
әзірлеумен тікелей байланысты емес күнделікті жұмыстан босататын
университеттің ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметін басқарудың
жеке автоматтандырылған жүйесін құру және дамыту.
2. Зерттеушілерге олардың мамандануы мен бейініне сәйкес келетін
мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуге қол жеткізуді ұсыну.

5. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖОБАЛАРҒА ҚАТЫСУ АРҚЫЛЫ ЖАҺАНДЫҚ
ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУГЕ КӨМЕКТЕСУ
AlmaU ғылыми-зерттеу әріптестігін дамытады және БҰҰ ТДМ-ді ескере
отырып, өзінің зерттеулерін жаһандық күн тәртібіне енгізеді. Біз университеттің
халықаралық деңгейде ғылыми-зерттеу қызметіне қатысуын кеңейтеміз:
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«ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР»
АТТЫ ЕКІНШІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАН
КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:
1. Қалыптасқан зерттеу және инновациялық экожүйе.
Инновацияларды, оның ішінде университеттің ғылыми базасында
дайындау мен енгізудің тұрақты процесі.
2. Білім беру мен қолданбалы зерттеулердің интеграциясы, бұл білім
алушыларға өзекті білім мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.
3. Қолданбалы зерттеулер саласында университет пен бизнестің
өзара іс-қимылын күшейту нәтижесінде инновациялық белсенділік
артады. Бизнес операциялық-өндірістік қызмет пен масштабтау үшін ең
жақсы шешімдер алады.
4. Зерттеу және инновациялық қызметтен түсетін кірісті өсіру.
Мемлекет және ҚР экономикасының нақты секторы тарапынан
зерттеулер мен консалтингке сұранысты арттыру.
5. Қоғам елдегі өмір сүру сапасын арттыруға және тұрақты
экономикаға, технологиялық егемендікке ие болады.
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AlmaU барлық жастағы және мамандығы бар адамдар үшін кәсіпкерлік идеясын
белсенді дамытады (Entrepreneurship for All қағидасы). Бұл қағида AlmaU-ға
халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға қосатын үлесін арттыруға мүмкіндік береді,
бұл университеттің 3-ші миссиясына сәйкес келеді.
3 даму бағытының міндеттері:
1.Кәсіпкерлік университет моделін дамыту
2. Университетте кәсіпкерлік экожүйені дамыту
3. Кәсіпкерлік университеттің қоғамдағы ықпалын күшейту.
4. Шығыс Еуропа мен Орталық Азиядағы кәсіпкерлік университетінің
бенчмаркы болу.
5. Кәсіпкерліктің онлайн мектебін құру және дамыту.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ
3. БАРЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН
КӘСІПКЕРЛІК

1. КӘСІПКЕРЛІК УНИВЕРСИТЕТ МОДЕЛІН ДАМЫТУ
AlmaU кәсіпкерлік университеттің жалпыуниверситеттік моделін қалыптастыруға
көшуде. Тұжырымдамамен, бастамалармен және эксперименттермен, теориялық
және практикалық әзірлемелермен қолданыстағы AlmaU кәсіпкерлік университет
моделі AlmaU 2025 даму стратегиясының көрінісін жүзеге асыру бойынша барлық
жұмыстарға негіз болады.
AlmaU кәсіпкерлік университетінің моделін іске асыру үшін келесідей міндеттерді
орындайды:
1. Кәсіпкерлік білім беру, ғылыми-инновациялық қызмет және кәсіпкерлік
корпоративті басқару тұжырымдамасын, әдістемесі мен стандарттарын
жетілдіру қажет.
2. Университет құрған кәсіпкерлік білім беру қауымдастығының көмегімен
AlmaU кәсіпкерлік университетінің моделін дамыту. Кәсіпкерлікті дамытуға
байланысты AlmaU бастамаларын кеңінен жариялау: классикалық
университеттерді кәсіпкерлікке айналдыру; шығармашылық сыныптағы
кәсіпкерлік; отбасылық және әлеуметтік кәсіпкерлік.
3. Университеттің кәсіпкерлік моделін іске асыру мәселелері бойынша
стратегиялық әріптестерімен ынтымақтастықты нығайту. AlmaU үшін
мұндай серіктестер Babson College, Tel Aviv University, IЕ University, Maastricht School
of Management және де басқа оқу орындары болып табылады.
4. Кәсіпкерлік саласындағы ірі халықаралық ұйымдармен бірлескен
бастамалар мен жобаларды дамыту.
5. 2025 жылға қарай университеттің жалпы кірісіндегі кәсіпкерлік табысты
арттыру.
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 3. БАРЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН КӘСІПКЕРЛІК
2. УНИВЕРСИТЕТТЕ КӘСІПКЕРЛІК ЭКОЖҮЙЕНІ ДАМЫТУ
Кәсіпкерлік экожүйені келесідей міндеттер арқылы дамыту:
1. Кәсіпкерлік дағдыларды, кәсіпкерлік ойлауды және іскерлік мәдениетті
іс жүзінде, идеялар генерациялау, өнімдердің прототипін жасау, стартаптар
құру, қолданбалы жобаларға қатысу, әлеуметтік, технологиялық, әдістемелік
жаңалықтарды енгізу арқылы дамыту.
2. Пәнаралық идеяларды жүзеге асыру мақсатында әр түрлі білім беру
бағдарламаларын жоғары оқу орындарының студенттері арасында өзара
ынтымақтастығын қамтамасыз ететін платформа құру.
3. Қаржы, заң, ұйымдастыру қызметтеріне қолжетімділікті қамтитын
университет құрылымдары арқылы кәсіпкерлер үшін қолдау сервистерін
дамыту
4. Теориялық білімді кәсіпкерлік практикаға бейімдейтін бизнесинкубатор мен акселератордың жұмысын қолдау.
5. Өз жобаларын құруға және студенттердің стартаптарына қатысуға
қызметкерлер мен оқытушылар құрамын қатыстырудың тиімді тәсілдерін
енгізу. Ол үшін кәсіпкерлік қызметті ынталандыру мен сыйақы жүйесін енгізу
және қолдау.
6. AlmaU түлектерінің университеттің кәсіпкерлік қызметіне қатысуын
жандандыру. Бұл қатысу студенттердің, оқытушылар мен қызметкерлердің
жобаларын бітірген түлектердің қаржыландыруы, тәжірибе, бітіруші
кәсіпорындармен ынтымақтастық түрінде көрінуі мүмкін.
3. КӘСІПКЕРЛІК УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚОҒАМДАҒЫ ЫҚПАЛЫН КҮШЕЙТУ.
AlmaU мемлекет, бизнес, қоғам, венчурлық қорлар, инвесторлар арасында
кәсіпкерлік лагерлері мен форумдары, баркэмптер, хакатондар, іскерлік кештер,
стартап-турлар және т.б. ұйымдастырады.
Осы мақсатқа жету үшін:
1. Университеттің кәсіпкерлік жобаларының бизнес-практикаларға, кәсіби
стандарттарға, қоғамдық саясатқа тұрақты оң әсерін қамтамасыз ету.
Қазақстандық компанияларға кәсіби басқару қағидаттарын енгізу, олардағы
қызметке кәсіпкерлік көзқарасты дамыту
2.AlmaU-да «ҚАЙНАР БҰЛАҚ» қалалық кеңістік жобасын жүзеге асыру. Кезкелген адам мұнда тәуелсіз және ақысыз білім беру іс-шарасын ұйымдастыра
алады немесе қатыса алады. Іс-шаралар көп, көшбасшылар мен
таланттардың қатысуы арқылы қатысушыларға идеяларын жылдам
тексеруге, жоба жасауға топтарды жинауға, пікірлес адамдарды табуға, білім
алуға және оқуға, университеттің, қаланың, аймақтың, елдің және әлемнің
өмірін жақсы жаққа өзгертуге мүмкіндік береді.
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 3. БАРЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН КӘСІПКЕРЛІК
4. ШЫҒЫС ЕУРОПА МЕН ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ БЕНЧМАРКІНЕ АЙНАЛУ.
Шығыс Еуропа мен Орталық Азия- кәсіпкерлік әлеуеті жоғары өңірлер болып
табылады. AlmaU - әлемнің жақсаруына үлкен үлес қосатын кәсіпкерлік
университеттің үлгісі болады.
1.Кәсіпкерлік университетті дамыту бойынша консалтингтік қызмет
географиясын кеңейту,
оның ішінде "Студенттік кәсіпкерліктің
экожүйесі"жобасын қамту.
2.Кәсіпкерлік университет моделін насихаттау және тәжірибе алмасу
мақсатында «Қазақстан Республикасындағы кәсіптік білім беру
қауымдастығымен» бірге халықаралық конференциялар мен форумдар
ұйымдастыру.
5. ОНЛАЙН-КӘСІПКЕРЛІК МЕКТЕБІН ҚҰРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ.
"Open AlmaU" онлайн-кәсіпкерлік мектебі - бұл географиялық орналасуына,
жасына, бэкграундына, кәсібіне, әлеуметтік тобына қарамастан, кез-келген
адамды кәсіпкерлікке үйрететін платформа. AlmaU Интернетті кәсіпкерлікті
дамыту, кәсіпкерлік дағдылар мен ойлауға үйрету және кәсіпкерлік рухты беру
кезінде қашықтықты ескермеу мүмкіндігі деп санайды. Осы мақсатқа жету үшін
AlmaU келесі әрекеттерді орындайды:
1. Кәсіпкерлерді, тәлімгерлерді, жаттықтырушыларды бір орталыққа
жинайды, олар ақпаратты басқаруды қамтамасыз ететін бір құрылым
болады. Мұндай жүйе кәсіпкерлікке оқыту үшін бірыңғай ақпараттық кеңістік
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
2. Кәсіпкерлік дағдыларға цифрлық оқыту мүмкіндіктерін ашатын білім
беру бағдарламаларын, курстар мен тренингтерді әзірлейді және енгізеді.
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"БАРЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН КӘСІПКЕРЛІК"
АТТЫ ҮШІНШІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАН
КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:
1. Кәсіпкерлік университет моделін AlmaU қызметіне
толықтай қосады, әрбір қызметкер, оқытушы, студент
кәсіпкерлік философиясымен бөліседі.
2. Қаланың өміріне интеграцияланған, азаматтардың әлауқатын, мәдениетін, қоршаған ортасын және т. б. жақсартуға
бағытталған жаңа идеялар мен шешімдер шығаратын
университеттің кәсіпкерлік экожүйесі.
3. Университеттен тыс жерлерге кәсіпкерлікті тарату,
мемлекет пен қоғамдағы, бизнес пен қоршаған ортадағы оң
өзгерістер, AlmaU-да оқыған кәсіпкерлер жүзеге асырған
жобалар мен бастамаларда көрініс табады.
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3.1 СТРАТЕГИЯЛЫҚ РЕСУРСТАР
Қазақстандағы менеджментті дамытудың драйверлерінің бірі ретінде AlmaU
әрқашан корпоративтік басқару әдістерін жетілдіруге және озық тәжірибелерді
қолдануға тырысады.
Университеттің саясаты және ұйымдастырушылық құрылымы. AlmaU кәсіптік
мәдениетті дамыту үшін кешенді тәсілді қолданады, мұнда оқыту мен үздіксіз
білім беру, коучинг, кеңес беру және қадағалау үлкен мәнге ие болады. AlmaU
қызметкерлерге кең желілік мүмкіндіктер ұсынады, бизнес-жоспарларды құруға,
бизнестен және мемлекеттік мекемелерден қаржыландыруға өтініш беріп,
стартаптарды / жобаларды кәсібилендіруге және олардың өсу перспективаларын
жақсартуға көмектеседі.
AlmaU МӘДЕНИЕТІ
Біз корпоративтік мәдениетті үздіксіз жетілдіруге және құрметті, сенімді,
төзімді және экологиялық таза ерекше корпоративтік климатты құруға
көмектесеміз.
Жобалық қызмет мәдениеті барлық деңгейлерде кеңінен таралған және
AlmaU командасының барлық мүшелері көлденең жауапкершілікке ие және
университеттің бастамаларын жүзеге асыруда біртұтас түсінікке ие.
Университеттің құндылықтарын барлық қызметкерлер бөліседі, сонымен
қатар оларды басшылық негізгі идеялар түрінде жеткізеді. Құндылықтар бизнеспроцестерде, HR жүйелерінде, қарым-қатынас тәсілдерінде, қызметкерлердің
өздері мен клиенттер арасындағы қарым-қатынаста, оқу бағдарламалары ретінде
көрінеді.
КӨПМӘДЕНИ ОРТА
Біз шетелдік мамандарды ынтымақтастыққа тарту үшін жағдай мен қолайлы
ортаны жетілдіруді жалғастырамыз. Әлемнің әр түкпірінен таланттарды жұмысқа
шақыру. AlmaU командасының Халықаралық құрамын нығайтуды қамтамасыз
етеді. Халықаралық тағылымдамалар, білім алмасу бағдарламасы және
біліктілікті арттыру курстары біздің оқытушылар мен қызметкерлердің мансаптық
дамуы үшін міндетті компонент болады.

3. СТРАТЕГИЯЛЫҚ РЕСУРСТАР
МЕН ТӘУЕКЕЛДЕР

ТALENT MANAGEMENT
Жоғары әлеуетке ие оқытушылар мен қызметкерлер университеттің негізгі
активі болып табылады. Дарындылықты тұлғаларды анықтау, жұмысқа шақыру
және сақтап қалуды «360 градусқа» бағалау технологияларын қолдану арқылы
жасалады. Ұзақ мерзімді дамыту мен оқыту бағдарламаларын құру, AlmaU-да
тәлімгерлік пен тәлімгерлік мәдениетін енгізу арқылы жүзеге асырылады.
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ РЕСУРСТАР МЕН ТӘУЕКЕЛДЕР
HiPo стратегиясы кадрлық резервті анықтау, тарту және ұстап қалу бағалау
технологияларын қолдану, дамыту мен оқытудың ұзақ мерзімді бағдарламаларын
жасау, AlmaU-да тәлімгерлік және менторинг мәдениетін енгізу есебінен жүзеге
асырылады.
Адами капиталды дамытудағы HiPo стратегиясы Agile-командаларды құру және
жобалық тәсіл үшін жоғары оқу орындарында ұйымдық қайта құруды жүзеге
асыруға мүмкіндік береді. Тиімді жұмыс істейтін ұйымдық құрылым, шығындарды
төмендету, шығындарды азайту, бақылау және міндеттерді қою стратегияны іске
асырудың негізгі алғышарттары болып табылады.
Персоналды басқарудың тиімділігі персоналды дамытудың инновациялық
тәсілдерін, өзін-өзі оқытатын ұйымның құралдарын қолдану арқылы қамтамасыз
етілетін болады:
• біліктілік моделін қолдану;
• персоналды дамыту мен оқытудың бірегей бағдарламаларын дайындау;
• Powerful performance management system: ынталандыру, сыйақы төлеу және
жігерлендіру жүйелерін ұйымдастыру.
Қызметкердің тиімділігі мақсаттарды орындауды және әділ сыйақыны
қамтамасыз ететін құралдарды (KPI, бағалар) және ынталандыру жүйесін құру
есебінен бағаланатын болады.
УНИВЕРСИТЕТТІ САНДЫҚ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
Цифрлық технологиялардың қарқынды дамуының арқасында біздің
қызметімізді тезірек және тиімді жүзеге асыру мүмкіндігіміз бар. Біз бизнеспроцестердің тиімділігін қамтамасыз ету, табыс табу, білім алмасуға дайындық
мәдениетін дамыту мақсатында білімді басқару жүйесін жетілдіретін боламыз.
Қызметкерлерге әлемнің кез келген жерінен жедел және қол жетімді форматта
жұмыс істеуге мүмкіндік береміз.
Университет
барлық
бизнес-процестерді
стандарттайды және
автоматтандырады, осылайша қызметкерлер өз міндеттерін оңай және тез игере
алады, ал бизнес-процестердің өзі тез және тиімді болады. Бұл үш бағыттағы
процестерге қатысты:
1. Ұйымдастыру құрылымы мен кестені басқару, кадрларды іздеу және
іріктеу, бюджет пен тәуекелдерді басқару, стратегия мен инфрақұрылымды
басқару және басқаларын қамтитын басқару процестері.
2. Оқу процестері, оның ішінде оқу процесін ұйымдастыру және басқару,
академиялық ұтқырлықты басқару, студенттердің білімін бақылау, оқуға
қабылдау және басқалары.
3. Зерттеу процестері, соның ішінде студенттердің ғылыми-зерттеу
жұмыстарын ұйымдастыру, зертханаларды, кітапхана мен мұрағаттарды
басқару.
24
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ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУ
AlmaU кампусы мүмкіндіктерді кеңейту бағытында да, қол жетімді
қызметтердің, инклюзивті ортаның сапасын арттыру бағытында да дамуда.
Университет жатақханада тұру үшін тек тұру қызметін ғана емес, сонымен
қатар коворкинг, шығармашылық алаң, кездесулер мен конференциялар өткізу,
спортпен шұғылдану функцияларын қоса атқаратын кең және қолжетімді
мүмкіндіктер береді.
Университет кампустағы сандық аппаратураның қол жетімділігі мен
өнімділігін жақсартады: бір білім алушыға шаққанда компьютерлер мен оларға
ілеспелі перифериялық техниканың санын ұлғайту, олардың техникалық
сипаттамаларын жақсарту, университет аумағында Интернет желісінің
жылдамдығы мен қамтылуын арттыру.
AlmaU инфрақұрылымы «жасыл» стандарттар бойынша жасалады: 2025
жылға қарай университет су және энергия үнемдейтін технологияларды
пайдалануға толығымен көшеді, жеке көліктің экологиялық таза түрлеріне
(велосипедтер, самокаттар, электромобильдер және т.б.) арналған автотұрақты
кеңейтеді, қайта өңделетін қалдықтардың 100% - ын қайта өңдеуге тапсырады.
ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫ
Университет несие портфелін төмендету және табыс көздерін әртараптандыру
жолымен жүреді, бұл стратегияның орындалуын қажетті қаржы ресурстарымен
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Кредиттік портфель. AlmaU ақша ағындарын бақылау, шығындарды
оңтайландыру, инвестициялар тарту және несиелеу шарттарын қайта қарау
арқылы несие портфелінің тұрақты төмендеуіне қол жеткізеді. Несие портфелін
жылына 20% - ға төмендету болжануда.
Табыс көздерін әртараптандыру. AlmaU зерттеу, консалтингтік, кәсіпкерлік,
жобалық қызметтерден түсетін табыс үлесін едәуір арттырады. Университеттің
негізгі емес қызметтен түсетін кірістерінің үлесін арттыру жоспарлануда.
3.2 СТРАТЕГИЯНЫ ІСКЕ АСЫРУДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДЕР
AlmaU 2025 дамыту стратегиясын іске асырған кезде оның орындалуын
бәсеңдетуі немесе бұзуы мүмкін тәуекелдер жиынтығын ескеру қажет.
Тәуекелдерді талдау үшін университетке әр саладағы 45 сарапшы тартылды.
Талдау сауалнама форматында жүргізілді, мұнда әр сарапшы ұсынылған
тәуекелдерді олардың стратегияны орындау мүмкіндігіне әсер ету дәрежесіне
және тәуекелді іске асыру ықтималдығына қарай бағалауы керек болды.
Сараптамалық сауалнаманың нәтижелері кестеде көрсетілген.
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ РЕСУРСТАР МЕН ТӘУЕКЕЛДЕР
Аталған тәуекелдерді басқару үшін университет білікті бағалауды, сыртқы
ортадағы өзгерістерді қадағалауды, университеттік процестерді стандарттауды,
кірістерді әртараптандыруды, мамандандырылған стратегиялар мен
жоспарларды әзірлеуді, қызметкерлердің құзыреттіліктерін жақсартуды және
сақтандыруды көздейтін сараланған тәсілді қолданады.

AlmaU 2025 ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ОРЫНДАУ ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ КЕСТЕСІ
Тәуекел түрлері

Әсер ету
дәрежесі

Болуы мүмкін
Тәуекелді азайтуға
ықтимал қауіп бағытталған іс-шаралар

Білім және ғылым
саласындағы мемлекеттік
саясаттың өзгеруімен,
әлеуметтік саладағы
тұрақсыздықпен байланысты
саяси тәуекелдер: жоғары оқу
орын автономиясының
төмендеуі, білім мен
ғылымды қаржыландырудың
төмендеуі, гранттық негізде
қабылдаудың төмендеуі.

Жоғары

Орташа

Құқықтық тәуекелдер білім
беру, зерттеу немесе
кәсіпкерлік қызмет
саласындағы заңнаманың
түсініксіздігінен немесе
сәйкессіздігінен туындайды:
стратегия бағыттарын іске
асыру үшін құқықтық
кедергілердің пайда болуы.

Жоғары

Орташа

Қаржылық және
экономикалық тәуекелдер
дағдарыстың пайда болуымен
және ел экономикасының
жай-күйімен байланысты:
университеттің төлем
қабілетсіздігі, қаржылық
тұрақтылықтың төмендеуі.

Жоғары

Орташа

Саяси тәуекелдердің
университет қызметіне
әсерін ескеру. Тәуекелді
білікті бағалауды жүргізу.
Саяси тәуекелдерді
сақтандыру.

Нормативтік-құқықтық
базадағы өзгерістерді
бақылау. Университеттік
процестерді стандарттау.

Университет кірістерін
әртараптандыру. Жоғары
білім нарығын талдау. Баға
саясатын ҚР
экономикасындағы
өзгерістерге бейімдеу.
Шығындарды оңтайландыру.

Тәуекел түрлері

Әсер ету
дәрежесі

Болуы мүмкін
Тәуекелді азайтуға
ықтимал қауіп бағытталған іс-шаралар

Көші-қон ағындарының
өзгеруіне, демографиялық
жағдайға, халық
денсаулығының нашарлауына
байланысты әлеуметтік
тәуекелдер (оның ішінде
пандемия): университет
қызметінің тұрақсыздануы,
талапкерлердің дайындық
деңгейінің жеткіліксіздігі.

Жоғары

Жоғары

Сандық технологияларды
қолдана отырып,
университетті бейімдеу,
икемді басқару.
Қашықтықтан оқыту
технологияларын жетілдіру.
Founda on бағдарламасын
іске асыру.
Университетке түсушілер
үшін талаптарды арттыру (өту
балын көтеру, сұхбаттасу).

Нарықтық әлеуетті бағалау,
тұтынушылармен байланыс
арналарын таңдау,
университеттің имиджі мен
позициясын қалыптастыру,
мықты бәсекелестердің пайда
болуындағы қателіктермен
байланысты маркетингтік
тәуекелдер:
университет имиджінің
нашарлауы, нарықтағы үлесінің
төмендеуі, қабылдаудың
төмендеуі.

Орташа

Төмен

Маркетингтік зерттеулер
негізінде сыртқы ортаны
талдау және болжау.
Маркетинг және PR
стратегиясын іске асыруды
бақылау және қадағалау.

Жоғары

Университет қызметіне
технологиялық
тәуекелдердің әсерін
ескеру.
Қосымша жабдықты
жаңарту және сатып алу.
Студенттердің,
қызметкерлердің және
оқытушылар құрамының
сандық құзыреттілігін
арттыру.

Төмен

Табиғи апаттардан
сақтандыру.
«Жасыл университет»
тұжырымдамасын жүзеге
асыру.

Интернет желісінің төмен
қамтылуы мен өткізу
қабілеттілігімен, университет
қызметі үшін жабдықтардың
жетіспеушілігі мен сапасының
төмендігімен, цифрлық
сауаттылықтың төмендігімен
байланысты технологиялық
тәуекелдер: бизнес-процестер
тиімділігінің төмендеуі, білім
беру қызметтері сапасының
нашарлауы.

Табиғи апаттар, қоршаған
ортаның ластануы жататын
экологиялық тәуекелдер:
университет
инфрақұрылымының
бұзылуы, кадрлардың азаюы,
қызметкерлердің еңбек
жағдайларының нашарлауы.

Орташа

Жоғары
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Көрсеткіш
Университеттің жалпы кірісі

2020
2 574

2021
2 700

2022
2 970

2023
3 200

2024
3500

2025
3700

Жалпы кірістегі ғылыми табыстың үлесі %

0

1

1,2

1,4

1,6

2

Жалпы кірістегі кәсіпкерліктен түскен
табыстың үлесі

%

0

0

0,3

0,5

0,6

0,7

ПОҚ саны

Адам

210

230

250

270

290

300

Жалпы білім алушы контингент

Адам

3 288

3 859

4 030

4 345

4 600

4 855

Бак. Контингенті

Адам

2 347

2 796

2 900

3 100

3 300

3 500

Маг. Контингенті
PhD контингенті
MBA контингенті
DBA контингенті
ЕЖБ контингенті

Адам
Адам
Адам
Адам
Адам

137
34
610
60
100

147
26
650
74
166

170
35
650
75
200

190
40
720
75
220

210
45
740
75
230

230
50
750
75
250

Контингент тегі шетелдік студенттер
саны
Жұмысқа орналасқан түлектердің үлес
саны

%

5

7

9

11

13

15

%

75%

80%

83%

85%

87%

90%

Позиция
диапазоны

Жоқ

Жоқ

Жоқ

Жоқ

Жоқ

801-1000

1

1

1

2

2

3

301-400

301-400

301-400

301-400

301-400

201-300

QS WUR рейтингi

AMBA аккредитациясы
AACSB аккредитациясы

Топ 100дегі
бағдарлама
саны
Позиция
нөмірі
Бар/жоқ
Бар/жоқ

EQUIS аккредитациясы

Бар/жоқ

ACEEU аккредитациясы

Бар/жоқ

IQA CEEMAN аккредитациясы

Бар/жоқ

Eduniversal рейтингi

Тармақ
саны

Өзбекстандағы филиал

Бар/жоқ

Тәжікстандағы филиал

Бар/жоқ

Үндістанда ашылған офис

Бар/жоқ

Бір мұғалімге есепте гендегі
журналдардағы жарияланымдардың
орташа саны

Бірлік

QS by Subject рейтингi
THE Impact Ranking

СТРАТЕГИЯНЫҢ НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕРІ

Өлшем бірлік
млн. теңге

Бар
Бар
Бар
Бар
Бар
4

4

4

4

5

5

Бар
Бар
Бар
0,05

0,1

0,2

0,5

1

9

10

12

15

17

3

4

5

6

7

Мемлекет тарапынан
қаржыландырылатын жобалар саны

Бірлік

Бюджеттік емес құралдар арқылы
қаржыландырылатын жобалар саны

Бірлік

Шығармашылық экономика орталығы

Бар/жоқ

Бар

Тұрақты даму орталығы
AlmaU Knowledge Park
Денсаулықты сақтау менеджменті
мектебі
Халықаралық байланыс мектебі

Бар/жоқ

Бар

Almaty Film Academy

Бар/жоқ

2

Бар

Бар/жоқ
Бар/жоқ
Бар/жоқ

*Мақсатты көрсеткіштер өзгеруі мүмкін

Бар
Бар
Бар
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ҚЫСҚАРҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ
ACCA – Associa on of Chartered Cer ﬁed Accountants
AlmaU – БМ «Алматы Менеджмент Университет»
AMBA – Associa on of MBAs
CEEMAN – The Interna onal Associa on for Management Development in Dynamic
Socie es
DBA – Doctor of Business Administra on
EMBA – Execu ve Master of Business Administra on
GARP – Global Associa on of Risk Professionals
IQAA – Independent Agency for Quality Assurance in Educa on
MBA – Master of Business Administra on
PhD – Philosophiae Doctor
THE – Times Higher Educa on
ЕЖБ – екінші жоғары білім
ЖБ – Жоғары білім
ХБА – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ Бизнес академиясы
ҚР БҒМ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ББСҚЖТА – Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік
БҰҰ – Біріккен ұлттар ұйымы
ББ –білім беру бағдарламасы
ҚР – Қазақстан Республикасы
ТиПО – техникалық және кәсіби орта білім
ЦУР ООН – БҰҰ Тұрақты даму мақсаты
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АНЫҚТАМАЛАР ТІЗІМІ
Barcamp (ағл. bar camp)- бұл коференцияларға қатысушылар тікелей
ұйымдастыратн халықаралық конференциялар желісі.1
Бенчмарк (ағл. benchmark) - стандарттарды анықтау үшін қолданылатын сапа
деңгейі, эталон. 2
Бизнес-инкубатор – бұл дамудың барлық кезеідерінде кәсіпкерлердәң
жобаларын қолдайтын ұйым : идеяны дамытудан бастап оны коммерциялауға
дейін. 3
Инклюзия (ағл. inclusion) - бұл барлық азаматтардың қоғамға қатысуын арттыру,
ерекше қажеттіліктері бар адамдарды оқу процесі мен университет өміріне нақты
қосу.
Инновация – бұл бұрын мүмкін емес тапсырманы орындауға немес бұрыннан бар
тапсырманы анағұрлым тиімді аяқтауға мүмкіндік беретін ресурстардың жаңа
жиынтығы. Инновация - бұл зерттеудің, әсіресе практикалық зерттеулердің
логикалық және қажетті жалғасы. Олар шынайы өмірде жаңа білімді
бейнелейді,оны жақсартуға өзгертеді, зерттеудің артықшылығы мен оның
қоғамның дамуы үшін қажеттілігін көрсетеді. 4
Кейс (ағылшынша case) – тәжірбиеден алынған жағдай, теориялық идеяларды
талдауға болатын нақты жағдай.
Контент - (англ. content) – ақпараттық мазмұн.5
Нетворкинг (ағл. networking) – бұл басқа адамдармен байланыс орнатуға және
қолдауға бағытталған белсенді қызмет. 6
Кәсіпкерлік дегеніміз – жеке және / немес қоғамдық мүдделер үшін инновацияны
енгізі бойынша адамның немесе ұйымның белсенді және саналы
қызметі.Кәсіпкерлік әлемді біртіндіндеп және тұрақты жақсартатын нақты, оң
өзгеріске айналдырып, жаңалығ енгізуге мүмкіндік береді.
Кәсіпкерлік университет дегеніміз - білім мен ғылыми зерттеулерден басқа, үнемі
инновациялар мен кәсіпкерлік оқыту процесі жүретін университет.
Синергия (грекше συνεργία) – бұл факторлардың жиынтық әсері осы
факторлардың әрқайсысының әрекеттерінің қарапайым қосындысынан едәуір
асып кетуімен сипатталатын екі немесе одан да көп факторлардың өзара
әрекеттесуінің күшейтетін әсері. 7
Спинн-офф (ағылш. Spin-oﬀ) - осы университетте жасалған ғылыми идеяға немесе
технологияға негізделген университеттің оқытушысы, қызметкері немесе
студентінің қатысуымен немесе тек қана қатысатын компания.
Стартап (ағлш. start-up) - бұл бизнес идеяларды іздеу, көбейту және кеңейту үшін
құрылған компания.

Трендсетер (ағлш. trendse er)- бұл пікірлердің жетекшісі, идеяларды немесе
тенденцияларды басқаларға қарағанда ертерек қабылдайтын және өзінің
мысалы бойынша инновацияларды жаппай қолданысқа енгізетін жаңашыл.
Әлемдік деңгейдегі университет –бұл мүдделі тараптар саналы білім беру мен
ғылыми зерттеулердің үздіктерінің бірі деп танылған, түлектері әлемдік еңбек
нарығында бәсекеге қабілетті университет. 8
1. Таланттардың шоғырлануы. Әлемдік деңгейдегі университеттер өздері
орналасқан елден ғана емес, басқа елдерден де ең жақсы студенттерді таңдап,
білікті профессорлар мен зерттеушілерді тарта алады.
2. Ресурстардың көптігі. Бұл университеттерде төрт негізгі қаржыландыру көзі бар:
операциялық шығындар мен ғылыми зерттеулерге мемлекеттік қаржыландыру,
мемлекеттік ұйымдармен және жеке фирмалармен келісімшарттық зерттеулер
жүргізу, қайырымдылықтар мен сыйлықтардан алынған қаржылық кірістер және
оқу ақысы.
3. Жоғары академиялық және басқарушылық дербестік. Әлемдік деңгейдегі
университеттер бәсекеге қабілеттілік, ізденімпаздық, сыни тұрғыдан ойлау,
жаңашылдық пен креативтілікті дамытатын ортада жұмыс істейді. Әлемдік
деңгейдегі университеттерді құру және қолдау үшін автономия жеткіліксіз болса
да қажет.
Хаб (ағылш. Hub) – жалпы мағынада хаб, желілік түйін, ақпарат ағыны немесе
физикалық объектілер қиылысатын орын.
Хакатон (ағл. hackathon) – бұл бағдарлама әзірлеушілерге арналған форум, оның
барысында бағдарламалық жасақтаманың әр түрлі салаларының мамандары
(бағдарламашылар, дизайнерлер, менеджерлер) бір уақытқа дейін проблеманы
шешеді.
Цифраландыру (ағыл. digitaliza on, digit – сан) - бұл процестердің өзгеруіне және
тіпті жұмыс істеу бөлігінің толық өзгеруіне байланысты ұйымның тиімділігін
арттыру үшін цифрлық технологияларды қолдану.
БҰҰ-ның мақсаты - бұл 2015 жылдың соңында Мыңжылдықтың Даму
мақсаттарын алмастырған болашақ халықаралық ынтымақтастыққа арналған БҰҰ
мақсаттарының жиынтығы. Бұл мақсаттарды 2015 жылдан 2030 жылға дейін
жүзеге асыру жоспарланып отыр. 9
Кәсіпкерлік экожүйе бұл кәсіпкерлікке қолайлы жағдай жасайтын және
кәсіпкерлік мәдениетті дамытатын жеке тұлғалардың (олардың шеберліктерін
қоса алғанда), ұйымдар мен мекемелердің жиынтығы.
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