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Алғы сөз
рейтингтер Университет AMBA
Халықаралық аккредитациясына (Association
of MBA's, United Kingdom) ие, әлемнің 300
үздік бизнес-мектептерінің қатарына енді,
Қазақстан Республикасының 8 үздік
университеттері Концорциумының мүшесі
болып табылады.Біз Eduniversal (France)
әлемдік рейтинг агенттігімен
Қазақстандағы №1 бизнес-жоғарғы оқу
орны болып танылып, төрт пальма
бұтағымен марапатталдық.
Бүгінде біз нағыз халықаралық деңгейге
көтерілдік, әлемнің озық
университеттерінен үйреніп, олардан ең
жақсыларын ала отырып, зор
ХБА тарихының 1988 жылы ашылған шағын белсенділікпен оларды іске асырудамыз. Ұлт
болашағы алдындағы өз жауапкершілігімізді
Менеджмент Мектебінен басталғаны
сезіне отырып, біз қазақстандық білімнің
ешкімге
халықаралық алаңда бәсекеге қабілетті әрі
де құпия емес.Бұл біздің мемлекетіміздің жастанымал болуы үшін бар күш-жігерімізді
саламыз.
менеджерлерінің жаңа буынын – алғашқы
қарлығаштарын дайындаған Мектеп болды.
Бұл жетістіктердің барлығы – біздің
Университет ұжымы жұмысының
1996 жылы дамудың бірінші кезеңінен
нәтижесі. Құрылған күнінен 26 жыл өте
ойдағыдай өткен кезде, Алматы
менеджмент мектебі (АлММ) Халықаралық келе, бүгінде Alma University – отандық
Бизнес Академиясы болып қайта құрылды!
бизнес білім берудің көшбасшысы екенін зор
Сол кезеңмен салыстырғанда, бұл – батыл
мақтанышпен айта аламыз және ол жаңа
қадам еді. Академия аты - салмақты әрі
асуларды бағындыра отырып, әлемнің
өршіл естілетін, «халықаралық» сөзі
алдыңғы қатарлы университеттерінің
барынша жоғары, жаһандық деңгейге
қатарынан лайықты орын алатындай нық
өскендігін көрсетті. Жаңа атаумен бірге
сеніммен алға басуда.
әрі қарай дами түсудің перспективаларын
Қазақстан Республикасында әлеуметтікқайта ашқан жаңа көзқарас, жаңа бағдар
экономикалық жағдайдың өзгеруі, Қазақстан
пайда болды.
Республикасының
жеделдетілген
Құрылған сәтінен 26 жылдан кейін, біз 2014 индустриялды-инновациялық
дамуының
жылы өрлеудің келесі бұтағына
Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру,
бастайтын жаңа белеске бет алып,
Қазақстан Республикасындағы білім беруді
Университет мәртебесіне ие болдық –
дамытудың 2030 жылға дейінгі Мемлекеттік
Алматы Менеджмент Университеті
бағдарламасы мен басқа да бағдарламалық
атандық.
құжаттарды, сондай-ақ ХБА-ның 2012-2020
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Бұл жәй ғана атын ауыстыру емес –
Қазақстан экономикасының соңғы
жылдардағы қарқынды дамуымен бірге
өзіміздің стратегиялық мақсаттарымызға
жетудегі батыл қадамға бару. Бұған дәлел
– халықаралық аккредитациялар мен
әлемдік
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жылдар кезеңіндегі даму Стратегиясын
орындау
нәтижесі
оңтайландыру
қажеттілігіне, қабылданған стратегия
көрсеткішінің маңыздылығына негізделді.
Сондықтан, заманауи талаптар мен уақыт
қарқынын ескере отырып, жаңа стратегия
жасау – Университет дамуының міндетті
шарты.

Құрметпен,
Асылбек Қожахметов, DBA
Alma University президенті
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Кіріспе
2012 жылы Халықаралық Бизнес Академиясының 2012-2020 жылдар кезеңіне арналған
ұзақмерзімді даму Стратегиясы дайындалды. Бұл стратегияда стратегиялық бағдар
жасалды және стратегиялық мақсаттар белгіленді. Қазақстан Республикасында әлеуметтікэкономикалық жағдайдың өзгеруі, Қазақстан Республикасының жеделдетілген
индустриялды-инновациялық дамуының Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру,
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2020 жылға дейінгі Мемлекеттік
бағдарламасы, 2030 жылға дейінгі Қазақстанның даму Стратегиясы, «Нұрлы Жол» Жаңа
экономикалық саясаты, сондай-ақ ХБА-ның 2012-2020 жылдар кезеңіндегі даму
Стратегиясын орындау нәтижесі оңтайландыру қажеттілігіне, қабылданған стратегия
көрсеткішінің маңыздылығына негізделді.
Осы құжатта Алматы Менеджмент Университетінің 2015 жылдан бастап 2020 жылға
дейінгі аралықтағы даму Стратегиясының (бұдан әрі - Стратегия) негізгі бағыттары мен
2012-2020 Стратегиясының логикалық даму мен жаңашылдандыру контексінде, оны жүзеге
асырудың маңызды шаралары баяндалады. Қабылданып отырған Стратегия мақсаты мен
міндетіне жауап береді, сонымен қатар МҮИИДБ, Қазақстан Республикасында білім беруді
дамытудың 2020 жылға дейінгі Мемлекеттік бағдарламасының әрекеттік кезеңімен
ұштасады.

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.8 из
320

1. Миссия
Біз жаһандық инновациялық экономика мен қарқынды даму үстіндегі қоғамға
заманауи білім ұсына отырып, көшбасшылардың жаңа буынын дайындаймыз.
2. Бағдары
Алматы Менеджмент Университеті – әлемдік деңгейдегі кәсіпкерлік, әлеуметтікжауапты университет.
3. Негізгі құндылықтары
1) Үздіксіз даму - нәтижесінде университет жаңа сапалы деңгейге көтерілетін, жаңа білім
жасауда барлық процестердің заңды өзгерісіне бағытталған.
2) Жауапкершілік- қоғамның және өзіңнің алдында өз жұмысыңның нәтижесі үшін,
білім сапасы мен біздің бітірушілеріміздің дайындық деңгейіне жауап беру
қажеттілігін сезіну.
3) Көшбасшылық- өзінің бойында кәсіпқорлықты, креативтілікті, жеңіске жетуге
ұмтылу, болашақты көре білу және ортақ мақсатқа жетуге адамдарды жұмылдыра
білетін көшбасшыны тәрбиелеу.
4) Адалдық - берік моральдық қағидалар мен этикалық нормаларға сүйене отырып,
клиенттермен, серіктестермен, әріптестермен қарым-қатынаста дәйекті және адал
ұстанымда болу.
5) Белсенділік - нарық пен клиенттердің сұранысын болжау негізінде басқару, жаңа
трендтер жасау.
6) Қоғам игілігі үшін серіктестік - екі тараптың кез келген өзара тиімді
ынтымақтастығына сәйкес (Win–Win) үшінші тарапқа – қоғамға пайда әкелетін
«Win–Win–Win» қағидасының жүзеге асуы.
7) Синергия - Университет ішіндегі, сондай-ақ серіктестермен және клиенттермен
ынтымақтастық процесі, нәтижесінде жекелеген компоненттердің қарапайым
тежелгенінен шығатын сапалы әрі тиімді нәтиже.

4. 2020 жылға Стратегиялық мақсаттары
Кіру:
 топ-200 әлемнің бизнес-университеттері (рейтинг QS World University Rankings), 5
бұтақты Eduniversal
 Еуропалық экономикалық одақ елдерінің үздік бизнес-университеттер үштігіне
(ЕАЭО)
 топ-100 әлемнің кәсіпкерлік университеттері
 топ-100 білімді басқару бойынша әлем университеттері
 «Үш Тәжді» аккредитациялары бар жоғары оқу орындары қатарына*
*EFMD (EQUIS, EPAS), AMBA,AACSB аккредитациялары
Рейтингтер мен аккредитациялар әдістемелерінің компоненттері 1Қосымшада берілген.
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5. Білім беру нарығын талдау
5.1 Әлемде экономиканы дамытудың 2020 жылға дейінгі тенденциялары
Жаһандық жаңа экономикалық нақтылықты құрушы, әлемдік экономиканың басым
тенденцияларын, төмендегідей жіктеуге болады :
1) Экономикасы қарқынды дамып жатқан елдерде адами даму сапасын арттыру
тұрғысынан жұмыс күштері құрылымындағы өзгерістер.
2) Әлемдік экономикада шикізат көздеріне бәсекелестіктің өсуі.
3) «Жасыл экономика» (қорларды жинақтаушы технологиялар дайындауға
инвестицияның өсуі).
4) Көлемінен инсвестиция тиімділігіне ығыстыру.
5) Дамушы елдер экономикасының еңбек ресурстарына бағаны арттыруға негізделген,
ЖІӨ дамыған елдердің өңдеуші өнеркәсіп үлесін арттыру.
6) Әлемдік экономиканы аймақтандыру (аймақтық интеграциялық бірігуді
қалыптастыру - ЕС, ТС, ЕАЭС және басқалары).
7) VII технологиялық қалау, негізінде құралдар мен роботсалу, биокомпьютерлік
жүйелер мен биомедицина бар, жасанды және жанды жүйелердің байланысы (бұл
жаңа өркениетті қалау – бар технологияларға трансферт емес, керісінше жаңа
қағидалар мен әсерін анықтауға ілгерілеу). (Барлық технологиялық қалаулар
мінездемелері 2 Қосымшада берілген)
5.2 Еуразиялық экономикалық одақта экономиканы дамытудың 2020 жылға дейінгі
тенденциялары
Еуразиялық экономикалық одақтың мүшелері-мемлекеттері Армения, Белоруссия
Республикалары, Қазақстан және Ресей Федерациясы болып табылады. ЕАЭО жан-жақты
модернизациялау, кооперациялау және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін
арттыру және оған мүше мемлекеттер халықтарының өмір сүру деңгейін арттыруды
тұрақты дамыту үшін жағдай жасау мақсатында құрылған. Еуразиялық комиссияның штабпәтері (ЕЭК) Мәскеуде болады, қаржылық реттеуші – Алматыда, ал ЕАЭО соты Минскіде
орналасады. Еуразиялық экономикалық одақта экономиканы дамытудың негізгі
тенденциялары:
1) Аймақтық одақтың ішінде бәсекелестіктің өсуі, оның ішінде білікті қызметкерлер
күші
2) Әлеуметтік саланы қаржыландырудың сапалы өсімінің жоқтығы
3) Үшінші секторды дамыту (қызметтер)
4) Ресейдің басымдық рөлі
5.3 Қазақстан экономикасын дамытудың 2020 жылға дейінгі тенденциялары
Қазақстан Республикасының 2020 жылға арналған стратегиялық мақсаттары
Тұтастай алғанда, 2020 жылы Қазақстан экономиканың жеделдетілген
әртараптануының келесі негізгі нәтижелеріне жетуі тиіс. Қазақстан бизнес-климаты ең
қолайлы 50 елдің қатарына кіруі тиіс. Осы онжылдықтың аяғында ЖІӨ бюджетінің мұнай
емес тапшылығы3% -дан аспауы тиіс. Әрі қарай оны нөлге төмендету қажет. 2020 жылы біз
келесі көрсеткіштерге жетуге тиіспіз. ЖІӨ өсуі — кемінде 30 пайыз (2009ж. қатысы
бойынша). Қайта өңдеу салаларындағы өсу өндіруші салалардың деңгейін асыратын немесе
соған жететін болады. Халық саны 18 миллион адамға жуықтайды. Білікті мамандар үлесі
40 пайызды құрайды. Жұмыссыздық деңгейі 5 пайызға дейін төмендейді. ЖІӨ өңдеуші
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өнеркәсіп үлесі кемінде 13%-ды құрауы тиіс. Экспорттың жалпы көлемінен шикізат емес
экспорт үлесі 27-ден 45%-ға дейін өсуі тиіс. Өндіруші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігі 2 есе
артуы тиіс, ауыл шаруашылығында – кемінде 4 есе. ЖІӨ энергосыйымдылығы кемінде
25%-ға төмендетілуі тиіс. Инновациялық белсенді кәсіпорындар үлесі 4-тен 20%-ға дейін
өсуі тиіс. 2015 жылы аграрлық саланың экспорттық әлеуеті 4-тен 8%-ға артуы тиіс, ал
құрылыстың ішкі қажеттілігі 80% қазақстандық құрылыс материалдармен қамтамасыз
етілуі тиіс.Үкімет бес жылдың ішінде металлургиялық өнімдерді өндіру мен экспорттауды
екі еселендіру, химиялық өнімдер өндірісін үш еселендіруді қамтамасыз етуі тиіс. 2015
жылға жаңа жобалар есебінен бюджет табысы 300-400 миллиард теңгеге өсуі тиіс. 2016
жылы Қазақстан халық басына шаққанда табысты 15 мың долларға өсіріп, табыс деңгейі
жоғары елдер тобына кіруі тиіс. Онжылдықтың аяғына қарай ЖІӨ шағын және орта бизнес
үлесі 40%-ға дейін артуы тиіс.
Қазақстан экономикасын 2020 жылға дейін дамытудың негізгі тенденциялары:
1) Бастапқы сектор басымдығы (мұнай өндіру және т.б.)
Қазақстан көмірсутегі шикізатын өндірушілердің бірі боп қала береді. Сонымен
бірге, республика энергетиканың технологиялық модернизациясын дамыту мен энергия
үнемдеуді жеделдете отырып, ғаламдық жылыну мәселелерін шешуге қатысады. Еліміз
табиғи ресурстарын тиімді пайдалануды, әсіресе суға қатысты, инфрақұрылымды
модернизациялау мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі міндеттерді ескере отырып,
табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану саясатын қалыптастыру есебінен өсе түседі.
2) Бастапқыдан экономиканың екінші секторына өтуді қолдау жөніндегі
мемлекеттік саясат (Бизнестің жол картасы 2020, Өнімділік 2020, Экспорт 2020,
Жұмыспен қамту 2020, Қазақстан Республикасының 2015-2019 жылдарға
арналған
индустриялды-инновациялық
дамуының
Мемлекеттік
бағдарламасы)
2020 жылға еліміз диверсифицияланған экономиканы дамыту үшін қажет адами
ресурстарға ие болады, сондай-ақ отандық кәсіпкерлер мен экспортерларға қызмет көрсету
үшін қажет болатын инфрақұрылымы болады. Көлік инфрақұрылымы мен
телекоммуникацияны интенсивті дамыту есебінен дүниежүзімен үздіксіз байланыспен
қамтамасыз етілетін болады. Өңдеуші өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және Қазақстанның
қызмет көрсету саласы тау-кен өндіру өнеркәсібімен қатар экономика құрылымында
лайықты орын алады. Әлеуметтік салада және қоршаған ортаны қорғау саласында
айтарлықтай нәтижеге жететін болады.
2020 жылы қазақстандық экономика 2009 жылғы деңгейге қарағанда нақты өсе түсуде.
Экономиканы диверсификациялау бойынша жоспарларды ойдағыдай жүзеге асыру
есебінен өсу көрсеткіші экономиканың қайта өңдеу салаларының 2020 жылға өндіруші
салалармен өсу көрсеткіші көбірек болады немесе олармен тең болады.
3) Үшінші сектордың дамуы – инфрақұрылымдық жобалар (Нұрлы жол
Саясаты)
2014 жылдың қарашасынан бастап негізі Қазақстанда «Инфрақұрылымды дамыту
жоспары» болып табылатын Жаңа Экономикалық Саясат қабылданды. Бұл жоспарды
жүзеге асыру мерзімі бойынша МҮИИДБ Екінші бесжылдығының жүзеге асуымен сәйкес
келеді. Бұл саясатты жүзеге асыруда 100-ден аса шетелдік компаниялар қатысуды көздеп
отыр. Жалпы инвестициялық қоржын 6 триллион теңге, мемлекет үлесі – 15 пайыз.
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Жаңа экономикалық саясат аясындағы мемлекеттің негізгі күші транспорттықлогистикалық, энергетикалық инфрақұрылымның дамуына бағытталатын болады.
Сонымен бірге индустриалды инфрақұрылым, ең алдымен арнайы экономикалық зоналарда
құрылады. Аймақтарда ШОБ өндірісін дамытуға және қосымша инвестицияларды тартуды
көздеген жаңа индустриалды зоналар салынатын болады. ТКШ инфрақұрылымы мен су
және жылумен жабдықтау желілерін модернизациялау, сондай-ақ тұрғын үй
инфрақұрылымын нығайту жоспарлануда. Мысалы, мемлекет әлеуметтік жалға берілетін
тұрғын үйлер салып, оны халыққа ұзақ мерзімді сатып алу құқығымен беретін болады.
4) Экономиканың ғылыми сыйымдылығын жасау (Әлемнің дамыған 30 елінің
құрамына кіру тұжырымдамасы)
Экономиканың ғылыми сыйымдылығын жасау, өндірілетін және өңделетін
өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, сондай-ақ өндірістің жаңа жоғары
технологиялық саласын кезегімен дамыту жолдарымен қол жеткізіледі. Сонымен бірге
негізгі тірек өңделуші өнеркәсіпті жеделдетіп дамытуға жасалады. Модернизацияның
негізгі механизмі мен экономика салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру өсудің
барлық факторларын – еңбек, капитал және ресурстар өнімділігінің өсуі болып табылады.
Осыған байланысты Қазақстан мемлекеті алдына келесі міндеттерді шешуді қояды1:
1) өсу факторларының өнімділігін арттыру;
2) әлемдік деңгейдің агломерациясын қалыптастыру;
3) ұлттық инновациялық жүйені дамыту;
4) инфрақұрылымдық шектеулерді болдырмау;
5) мақсатты озық инвесторларды тарту арқылы тартымды инвестициялық климат
қалыптастыру;
6) «жасыл экономикаға» өту арқылы тұрақты даму.
5) Аграрлық секторды инновациялық рельстерге ауыстыру («Агробизнес-2020»
салалық бағдарламасы)
Әлемде азық-түлікке қажеттілік өсе түсетін болады. Агроөндірістік кешенде
бәсекелестікті арттыру үшін озық технологияларды енгізуге, экспериментальді агроинновациялық кластерлер жасауда, аграрлық ғылымды дамытуға инвестициялар
тартылатын болады.
6) Инфрақұрылымдық триада – агломерация, көлік, энергетиканы қарқынды
дамыту
Қазақстанда экономиканың ғылыми сыйымдылығын құру мақсатында Астана мен
Алматы, Шымкент пен Ақтөбе сияқты ірі қалалар Қазақстанда урбанистикалық орталықтар
құрылып, дамытылатын болады. Бүгінде қалаға шоғырланудың жоғары көрсеткіші Астана,
Алматы және Алматы облысында байқалады. Алдағы 20 жылда қалаға шоғырлану тағы да
10%-ға өседі деп күтілуде, ол елдің әлеуметтік саласының жүктемесін ұлғайтады.

1Концепция по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира

http://economy.gov.kz/pressservice/78/55525/

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.12
из 320

Энергетика мен көлік саласын дамыту бойынша ұлттық компаниялар қытайлық
серіктестермен бірқатар жобаларды жүзеге асырады: Іле өзенінде Кербұлақ ГЭС-інің
құрылысы бойынша жоба, «Қазақстан-Қытай» магистральді газ құбырының бірінші
бөлігінің құрылысы, Алматы облысында Мойнақ ГЭС-і, Қазақстанда битум заводын салу,
ядролық энергетика саласын дамыту, дизельдік жағар май өндірісін құру, синтетикалық
табиғи газ және басқа да химиялық-мұнай өнімдерін өндіру.
7) Шағын және орта бизнесті дамыту
Бүгінгі күні Ұлттық қордан ШОБ-ты қолдау және оны несиелеуге бағытталған 100
миллиард теңге толығымен игерілді. Бұл 4,5 мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. Бұл
шараға сұраныс 23 миллиард теңгеге ұсынысты арттырды. Бизнесті несиелеуге 10 жылға
бар-жоғы 6 пайызбен беріліп, бұрын-соңды болмаған жағдай жасалды. ШОБ үлесі 2050
жылға қарай 50 пайыз ЖІӨ-ға дейін өседі. Ел Үкіметі шағын және орта бизнесті, сондай-ақ
ірі кәсіпкерлікті жеңілдікпен несиелеуге 100 миллиард теңге бөледі. Бұл тамақ өнеркәсібін
және химиялық өнеркәсіпті, машина жасау, сондай-ақ қызмет көрсету саласындағы
жобалардың іске асуын қамтамасыз етеді.
5.4 Білім беруді дамытудың жаһандық тенденциялары
1) Білім беру гуманизациясы
Білім гуманизациясы білім беруді «адамға жақындастыру», білім алушылардың
қызығушылықтарын, мүмкіндіктерін және жеке қабілеттерін ескеру; адамның жан-жақты
дамуына тиімді жағдай жасау, оқытуды дамыту басымдықтары, оқыту процесіне
рефлексияны, өзін-өзі тексеру мен өзін-өзі бағалауды қосу.
Білім гуманизациясы тұлғалық тұспалданған оқыту, деңгейлік және бейіндік
жіктелу, білім берудің жекелігі мен оқу және кәсіптік бағдары арқылы жүзеге асырылады.
Көптеген елдердің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына жаңа «адамдарға
бағдарланған» ғылыми және оқу пәндер енгізіледі: философия, психология, саясаттану,
әлеуметтану, культурология, экология, эргономика, экономика және басқалары.
Жоғары білім беру гуманизациясы:
 ЖОО бітірушілерінің кәсіби және жалпы мәдени дайындық интеграциясына
олардың тұлғалық қасиеттерін дамыту, білім беру руханиятын қайта жандандыру
тұтастығында;
 таңдауы көп элективті курстардың оқу жоспарларын блок бойынша жасау кезінде,
білімді бағалаудың рейтингтік жүйесі, тереңдетілген кәсіпқой мамандану
мүмкіндігінің кең түрдегі спектрі;
 оқу процесіне оқудың ашық жүйелерін енгізуде, жеке бағдарламалар бойынша
студенттерді оқытуды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін, олардың әрқайсысына
өзінің білімі мен кәсіби қабілеттеріне барынша толық сәйкес келетін білім
траекториясын құруға мүмкіндік береді.
2) Білімді интеграциялау
Білімді интеграциялау білім беру мазмұнының компоненттеріне өзара сіңісуден
(ішкі интеграция) және әртүрлі елдердің білім беру жүйесін жақындастыру және жалпы
білім беру кеңістігін қалыптастырудан (сыртқы интеграция) көрінеді.
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Білім беру интеграциясы білім саласындағы интеграцияланған бағдарламалар мен
курстар және халықаралық ынтымақтастықты құру арқылы жүзеге асады. Сонымен қатар,
жоғары білім берудің «университизациясы» мен барлық жоғары оқу орындарын еліміздегі
және әлем университеттерінің жүйесіне интеграциялау процесі күшейтілуде, ол күшті
университеттік кешендердің, мемлекеттік, континентальдық және аймақаралық
мазмұндағы ғылыми-білім беру мегаполистерінің пайда болуына әкеп соғады.
Мұндай білімнің көпшілігі ойдағыдай әрі нық болып қала береді. Табысты
консорциумдар тізімі ұдайы өсуде, жиырмасының ішінен, барынша танымалдар, ол —
Академиялық консорциум 21, Африкалық университеттер Қауымдастығы, Британдық
ынтымақтастық елдеріндегі университеттер Қауымдастығы, Тынық мұхит аймағындағы
университеттер Қауымдастығы, Университеттердің Халықаралық желісі, Университас 21,
университеттердің Әлемдік желісі және басқалары.
Жаһандық университеттер қызметінің сапасы мен нәтижесін рейтингтік бағалаудың
жаңа тенденциялары айқындалады («жаңа логика» БҰҰ университеттерінің халықаралық
рейтингі).
3) Білім беруді стандарттау
Жаһанданумен байланысты, бірыңғай кедендік кеңістік, визасыз алмастыру,
бірыңғай валюта, медициналық сақтандырудың бірыңғай жүйесін орнату, Еуропалық Одақ
азаматтары үшін ЕО-қа кіретін, кез келген елде жұмысқа орналаса алу мүмкіндігін ашты.
Бұл тенденция ЕО-тың әртүрлі елдерінде мамандарды дайындау қажеттілігін бір
іздендіруге әкелді. Болон процесінің қатысушылары қол қойылған уағдаластыққа сәйкес,
Бірыңғай еуропалық білім беру мен ғылыми кеңістік құру негізінде жатқан барлық идеялар
мен қағидалардың жүзеге асуын қамтамасыз етуге міндетті. Жоғары білім берудің
халықаралық консультанттары Болон процесінің тек 47 қатысушы-елдерде ғана емес,
сонымен қатар Еуропадан тысқары жерлерде де өзгерістер әкелгенін атап өтті2.
Болон процесінің міндетті параметрлері:
- Жоғары білім берудің үш деңгейлі жүйесі
- ECTS академиялық кредиттері
- ЖОО студенттерінің, оқытушылары мен әкімшілік қызметкерлерінің академиялық
ұтқырлығы
- Дипломға Еуропалық қосымша – Жоғары білім беру сапасын бақылау
- Бірыңғай еуропалық зерттеу кеңістігін құру

2

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150130162701188
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Кесте1. Ұлттық біліктілік шеңберін жүзеге асыру (ҰБШ) (2010/2011)3

ҰБШ жүзеге асырудың бастапқы сатысы
Консультациялар мен бүкілхалықтық талқылаулар өткізілді, ҰБШ жобасы мүдделі
топтармен мақұлданды
ҰБШ заң деңгейінде қабылданды
ҰБШ жүзеге асыру басталды: ЖОО-лар мен басқа да органдардың жауапкершілігі
мен рөлі келісілді
Оқу бағдарламалары ҰБШ бойынша қайта қаралды
Біліктіліктер ҰБШ-ға енгізілген
ҰБШ жоғары білім берудің Еуропалық шеңбердегі стандарттарына сәйкес
сертификатталған
Мәліметтері қол жетімді емес
Пайдаланылған әдебиеттер: The Bologna Process: Its impact on higher education
development in Europe and beyond

3The

Bologna Process: Its impact on higher education development in Europe and beyond
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4) Демократизация
Білімді демократияландыру барлық халық үшін білімнің қолжетімділігін
қамтамасыз ету екенін, білім беру мекемелеріне үлкен құқықтар мен автономдығын, білім
алуға әрбір адамның құқығын жүзеге асыру мақсатында педагогтар мен білім алушыларға
академиялық еркіндік беру.
Білім беру мекемелерінде демократия қағидаттары қалай жүзеге асырылуда? Бұл
басқарудың бөлшектенуі және басқарудың мемлекеттік-қоғамдық жүйесін жасау, білім
беру жүйесінің ашықтығы, білім алушылардың өздік жұмыстарының үлесін және білім
беру мекемесінің өзімен дайындалатын оқу жоспарының үлесін ұлғайту.
5) Білімді ақпараттандыру және компьютерлендіру
Білімді ақпараттандыру мен компьютерлендіру компьютерлік және электрондыесептеу техникаларын кең түрде пайдаланумен, Ғаламтор желісіне қосылу, оқу процесін
жабдықтау мультимедиасы арқылы көрінеді.
Білімді ақпараттандырудың кең түрдегі мағынасы – бұл білім беру жүйесіндегі білім
мен ақпараттар айналымының қарқынын жеделдету. Болашақта, ақпараттандыру мен
жаһандандыру барысында, «білім» ұғымының мазмұнының өзі өзгереді және үздіксіз
өзгеріп тұратын орта ретінде білімнің ашық мазмұны пайымына өту, осы өзгерістерді
барынша жедел көрсететін ақпараттық және телекоммуникациялық ортаны қосқанда
жүзеге асырылатын болады.
Қашықтықтан білім беру ерекше тез қарқынмен дамуда. Вебинарлар, электронды
курс материалдары, видеоконференциялар пайдаланылады. Үйіңізден шықпай-ақ, тек
Ғаламтор ресурстары арқылы алуыңызға болады. Мысалы, Массачусетс технологиялық
институты өздерінің интернет-трафик жүйесі арқылы Оқытудың ашық курстары дамытушы
жобасының (Open Course Ware project) барлық оқу материалдарын ашық пайдаланымға
қойды.
Дүниежүзі бойынша қашықтықтан оқытуға қатысушы студенттер санын санап шығу
қиын, алайда, 24 мега университеттерінің болуы, миллион студентімен мақтана алу – бұл
көрініс масштабтылығын көрсетеді.
Виртуальды білім беру процесінің технологиялық жағынан қарқынды өзгеруі
күндізгі бөлім өзгешеліктерінің қарқынды өзгерісінен кем болмауы тиіс. ЖОО-ларға
аудиторияда білімді бірлесіп жасай білетін харизматтық оқытушылар қажет. Оқытушылар
рөлінің өзі фасилитириялық және коммуникациялық болып өзгерді. Оған барлық жағынан
көшбасшы болу керек – оқыту барысында негізгі рөлді сол атқаратын болады. Осы әдістеме
синергетикалық әсер алуға және білім берудің жеке формасын растауға мүмкіндік береді.
Студенттермен жұмыс істеудің жаңа түрі тез және икемді енгізілуі тиіс. Бұл жерде
жоғары білім дамуын «қуып жететін» емес, алдын алатын қарқын талап етіледі. Таяу арада
ерте білім алу жүйесімен өскен, ақпараттық технологияларды 4-5 жас кезінен меңгерген
барынша білімді ұрпақпен жұмыс істеуге тура келеді.
6) Білім фундаментализациясы
Білім фундаментализациясы білім алушылардың әдістемелік, теориялық және
практикалық дайындықтарының бірлігін тереңдету мен қамтамасыз етуге негізделген.
Фундаментализация білім мазмұнының ядросын қысқартуға, базистік компоненттерге
оқытуға әкеледі, халықаралық негіздегі білім мазмұнын модульдік құру, ғылымның
білімдегі рөлін арттыру.
Жоғары білім беру фундаментализациясы төмендегілер арқылы көрінеді:
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 жалпы гуманитарлық пәндер циклын жаратылыстану мен техникалық білімге енгізу
және жалпы жаратылыс-ғылыми пәндерді гуманитарлық білімге адамдардың
дүниетанымдық мәдениеті бастарының бірікпеуін жеңе білу мақсатында жүргізу;
 барынша әмбебап және жалпылауыш білімі бар, қолданбалы зерттеулер мен
әзірлемелердің негізі болып табылатын, адамдардың жалпы және кәсіби мәдениетін
қалыптастыруға арналған базаны, жаңа мамандықтарға тез бейімделуге интегралды
пәнаралық курстар құру;
 Фундаментальді білім мен кәсіби оқу арасындағы сәйкессіздікті фундаментальді
білімнің сөзсіз басымдығымен меңгеру.
 білім беру интеллектуализациясы, білім мазмұнына ғылыми білім енгізу, білім беру
жөнінде ғылымдар кешенін қалыптастыру, сондай-ақ интеллекті дамытуға
бағытталған білім беру технологиялары арқылы көрінеді.
7) Білім беру технологиясы
Білім беру технологизациясы білім алушылардың қоғам мен өндірістің
технологиялық мәдениетін, жаңа технологияларды пайдаланумен және жастарда
технологиялық сауаттылық пен құзіреттілікті қалыптастыра отырып, оларды продуктивтік
және қауіпсіз өзгертілген қызметтің субъектісі ретінде дамытуды білдіреді. Оқу
мекемелерінде оқытудың ең жаңа технологиялары кең түрде пайдаланылады, оқытудың
жобалық әдісі енгізіледі, мұғалімдер мен оқытушылардың технологиялық мәдениетінің
деңгейі артуда.
Тек білімді адам ғана, өзінің қызметін технологиялармен немесе нарық
талаптарымен байланыстыруға қабілетті болса ғана өзін әлеуметтік қорғалған санауына
болады.
8) Озық және үздіксіз білім беруге бағдарлау
Озық және үздіксіз білім беруге бағдарлау ғылым мен білім деңгейін қоғамдық даму
мен өндірістің даму деңгейінің қажеттілігіне,кез келген жастағы адамдардың бүкіл өмірінде
үздіксіз өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі білімін көтеруіне негізделген. Бұл үшін білім беру
сапасын арттыру бойынша тұрақты жұмыс, перспективалы мамандықтар бойынша
мамандарды дайындау және қайта дайындау, үздіксіз білім беру жүйесін құру, білім алу
нысанының әртүрлілігі талап етіледі.
9) Оқу мекемелерінің автономизациясы (тәуелсіздік, орталықтандыру,
қаржыландыру көздерін диверсификациялау)
Жоғары білімді Басқару жүйесі орталықтандырылған елдерде жоғары білім
айқындылығы ЖОО автономиясының өсуіне бағытталған жоғары білім беру жүйесіне ең аз
үлеспен мемлекеттің қатысуы елдерде, оны басқару децентрализация тенденциялары болып
табылады. Еуропалық университеттердегі қаржылық басқару реформаларының негізгі
бағыттары келесі жолдармен айқындалуы мүмкін4:
 өздік экономикалық қызметтің дамуымен және шаруашылық нәтижелеріне
жауапкершілікті арттырумен байланысты, жоғары университеттік менеджменттің
рөлі мен функциясын өзгерту;

4

Децентрализация финансового менеджмента в высших учебных заведениях: зарубежный опыт.
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ЖОО-ның қаржылық-экономикалық қызметін, стратегиялық және қаржылық
жоспарлауға жауаптылардың фунциясын ұлғайту, жоо бюджетін құру және оның
орындалуын бақылау;
 қаржылық жоспарлауды орталықтандыру мен демократияландыруы аясында,
факультеттер мен басқа да дәстүрлі университеттік бөлімшелер қызметін
бюджеттеуге көшу, факультеттер басшылары мен университет мектептері, сосын
кафедралар құқығы мен жауапкершілігін ұлғайту;
 «университеттің шеті» аталатын, жоо-ның құрылымдық бөлімшелерін дамыту,
шаруашылық есептеу, маркетинг және бюджеттеу негізінде кәсіпкерлік қызметке
тұспалданған түрлі салаларда дамыту.
5.5 Еуразиялық экономикалық одақтағы білімді дамыту тенденциялары
ЕЭО елдерінің білім беру жүйесінің көпшілігінде келесі тенденциялар байқалады:
1) ЖОО санын оңтайландыру
2) Мемлекет тарапынан білімге шығатын шығындар үлесінің болмауы
3) Қызметтің басым салаларына мамандарды дайындауға мемлекеттік тапсырысты
қалыптастыру
4) Болон процесінің қағидаларын енгізу (магистратура, PhD)
5) Интернационализация
6) Нострификацияны болдырмау (өзара мойындау)
Ресейлік білім беру
ЖОО санын қысқарту: 2008 және 2012 жылдары аралығында 88 оқу мекемесі
жойылып кетті, ал студенттер саны 1 460 000 адамға қысқарды5. Таяу арада студенттер үшін
университеттер арасындағы бәсекелестік күшейе түспек.
ЖОО-ларға қойылатын талаптарды арттыру: ғылыми зерттеулерге қатысу және
инновациялық қызметті жүзеге асыру қажеттілігі. Бұрын бұл рөлді дәстүрлі түрде Ресей
ғылым академиясы атқаратын, бірақ ол жаңа талаптарға бейімделе алмады, сондықтан
айтарлықтай дәрежеде заңдылығын жоғалтты.
Білім беру интернационализациясы: 2020 жылға қарай әлемнің үздік
университеттерінің алғашқы жүздігіне (топ-100) ресейлік бес ЖОО кіреді. Шетелдік
студенттерді тартудан түсетін экономикалық пайдадан басқа, мұндай жетекші ЖОО-лар
Ресейдің халықаралық білім беру мен ғылыми имиджін жақсартуы тиіс. 2003 жылы Ресей
Болон процесіне қосылды, алайда ресейлік жоғары білім беру интернационализациясы әлсіз
күйінде қалып отыр: 2010 жылы Ресейде әлемнің түрлі елдерінің жалпы контингентінен
шетелдік студенттердің 3,9 %-ы оқыды,басым көпшілігі ТМД елдерінен болды. Салыстыра
қарасақ, Қазақстанда – 1,9% шетелдік студенттер (10 мыңдай шетелдік студент).
Білім беруді мемлекеттік қаржыландыру: Жоғары білім беруді мемлекеттік
қаржыландыру 119 млрд. рубльға өсті, 2005 жылы ($ 4 млрд) 402,4 млрд. рубльға дейін
2011 жылы ($ 13 млрд).62012 жылдың қазанында Премьер-министр Дмитрий Медведев
2020 жылға қарай білім беру шығыны қорғаныс бюджетіне теңеседі деп уәде берді.
5
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Ресейдің тарихында алғаш рет білім мен қорғанысқа бірдей басымдық берілді. Сонда да
бір студентке жұмсалатын шығын жетекші ЖОО-лардың өзінде төмен ($ 8000 - $14 000
орнына, орташа алғанда экономикалық ынтымақтастық пен даму Ұйымы бойынша немесе
$ 30 000 орташа алғанда АҚШ бойынша).7
Белоруссия білімі
Халықтың 10 000 адамға шаққанда студенттер саны бойынша жоғары
көрсеткіш: Белоруссияда әрбір бесінші жас адам — студент. 2013/2014 оқу жылының
басында елдегі 54 жоғары оқу орында 395,3 мың студент білім алды. Оның ішінде 13,9 мың
шетел азаматтары (3,4% студенттер мен магистранттардың жалпы санынан).
Демографиялық жағдайға байланысты — балалар мен жастар санының азаюы —
студенттер саны төмендеді. Бұрынғы оқу жылында олар 428 мың болды.
2013/2014 оқу жылында студенттер саны бойынша Белоруссия халқына 10 000
адамнан, ТМД елдерінің арасынан ең жоғары көрсеткішке ие болды — 417 адам (Ресей —
394, Қырғызстан — 391, Украина — 380). Бұрынғы жылдардағы бұл көрсеткіш бұдан да
жоғары: 2008 жылы — 425, 2012 жылы — 453.
Белоруссияда студенттер санын халық санына шаққанда 91,5%. Бұл рейтингте
Белоруссиядан Корей Республикасы озуда — 98,4%, АҚШ — 94,3% және Финляндия —
93,7%.8
Білім интернационализациясы: Белоруссияда ЖОО студенттері мамандықтың
(бакалавр) және магистр академиялық дәрежесін ала алады, алайда, республика Болон
декларациясына қол қоймаса да. Белоруссия жоғары оқу орындарындағы мамандықтардың
көпшілігі бес жылдық оқу мерзіміне есептелген. Алайда, 2012-2013 оқу жылынан бастап
студенттерді төрт жылдық оқу бағдарламасымен оқытатын 230- дан астамжоо
мамандықтарына ауыстыру жоспарланған.
Белоруссияда (2011жыл деректері бойынша) жоғары білімді мемлекеттік үлгідегі 45
жоғары оқу орнында және жекеменшік түрдегі 10 жоғары оқу орнында оқуға болады. Білім
берудің ұлттық жүйесінде алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындары болып Белоруссия
мемлекеттік университеті (БМУ) және Белоруссия ұлттық техникалық университеті
(БҰТУ) болып табылады.
Британдық танымал QS агенттігінің рейтингі бойынша 2011 жылы Белоруссия
мемлекеттік университеті әлемнің үздік университеттері ТОП-700 қатарына енді, 501–550
ұстаныммен айналысатын ЖОО-лар тобына кірді.ТМД елдерінің жоғары оқу орындары
ішінде Белмемуниверситет QS рейтингі бойынша 9-шы орында, Орталық және Шығыс
Еуропа ЖОО арасында да осы деңгейде. Әлемдік вебометрикалықWebometrics Ranking of
World Universities университеттерінің рейтингтік мәліметтері бойынша, әлемдегі 20372
университеттерінің арасынан БМУ 843-ші орынды иеленді. Белоруссия мемлекеттік
университеті сонымен қатар планетаның үздік университеттерінің үш пайызына кіреді.9
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Республиканың статистикалық басқармасының мәліметі бойынша 2013 жылмен
салыстырғанда оқу бағасы 17,9 %-ға өсті.10 Яғни, Белоруссия ЖОО-да бюджеттік
орындарды қысқарту арқылы ақылы оқу пайдасы көзделген тенденция қадағаланып отыр.
ЖОО бітірушілерін жұмысқа орналастыру жүйесі: Елде ЖОО бітірушілерін
жұмысқа орналастырудың кеңестік жүйесі сақталған. Бұл о бастан халықты жұмыспен
қамту саясатын шешу үшін қажет болатын механизм ретінде қаралды, қазіргі уақытта
маңыздылығы елде қарама-қайшы жағдайда тұр және бұрын жарияланған мақсаттарын
жүзеге асыруға болыса алмай отыр. «Білім туралы» Заңындағы 2006 жылғы түзетулер
жұмысқа орналастыру бойынша жұмыс мерзімін орындай алмаған республикалық және
(немесе) жергілікті бюджеттен студенттерді дайындауға жұмсалған қаражатты қайтаруды
нормативпен бекітті.Осы жыл бюджеттік оқу нысанындағы бітірушілерге бетбұрыс болды,
ал 2007 жылдың өзінде, жүзден астам қылмыстық істердің пайда болуымен қатар, таратуға
келмеген жас мамандардың санын аяқ астынан қысқарту байқалады. Соңғы жылдары бөлу
бойынша жұмысқа барғысы келмейтін бітірушілер саны бірқалыпты азаюда, жас
мамандардың мемлекет тарапынан берген бірінші жұмыс орнында тәжірибе жинақтауға
(төмен ақылы, беделді емес және тұрғылықты тұратын жерінен алыста орналасқан)
талабының болмауымен байланыстыруға болады, мемлекет тарапынан қысымдық
шаралары қаншалықты қорқыныш тудырады.
Белоруссия білім министрлігінің міндетті бөлу мәселесі ойластырылған деп
есептегеніне қарамастан, жастар арасында қызметкердің ең аз қажеттілігін
қанағаттандырмайтын орында жұмыс істеуді мәжбүрлеуге қарсылық күн санап өсуде.
Бұдан басқа, әуелі мектеп бітірушілерінің арасында (тегін негізде) Чернобыль АЭС
апатынан кейінгі лас алыс ауылдарға бөліну қорқынышынан өздерінің білімдерін одан әрі
жалғастыруға құлқының жоқтығы байқалады.
Бітірушіге игерген мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі болмаған кезде бірінші
жұмыс орнының берілуі оң жағдай екенін атап өтпеуге болмайды. Алайда, белорустар
жағдайындағы мұндай жұмысқа орналастырулар еріксіз сипатқа ие және еңбектің
өркениетті нарығын қалыптастыруды қиындатады. Осыған Белоруссияның Болон
процесіне қосылуға ұмтылуын қосатын болсақ, онда міндетті, немесе директивтік жүйе,
бөлу дамыған еуропалық мемлекеттің жолындағы басты кедергі болып табылады.
5.6 Қазақстанда білім беруді дамыту тенденциялары
Қазақстанда білім беруді дамытудың негізгі тенденциялары:
 ЖОО санын оңтайландыру
 Сапалы жоғары білімге сұраныстың тұрақты өсуі
 Оқытушылардың жаңа формацияға әлсіз кіруі
 ЖОО интернационализациясына қажеттіліктің өсуі
 Халықаралық және ішкі бәсекелестікті күшейту
 Ағылшын тілді шетелдік ЖОО-ларға, ресейлік ЖОО-ларға орыс тілді
талапкерлердің кетуі
Соңғы он жылда Білім және ғылым Министрлігі саясатының талапты күшейтуі
негізінен ЖОО-лар саны айтарлықтай азайды.

10Получать высшее образование в Белоруссии станет дороже // http://academica.ru
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1 диаграммадан көрініп тұрғандай, 2005 жылдан бастап ЖОО саны біртіндеп
төмендеуде. 2013 жылы 2005 жылға қарағанда төрт есе азайды. ЖОО-ларды оңтайландыру
тенденциясы жалғасатын болады. Жуық арада, олардың саны 100-ден аспайды деп
ұйғарылуда11.
Сурет1. ҚР жоғары оқу орындарының саны
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ЖОО білім алушыларының саны үнемі қысқаруда. Бұл жоғарыда айтылғандай,
демографиялық жағдайға негізделген. 2012-2013 оқу жылында ЖОО-да студенттер саны
26%-ға аз болды, 2005-2006 оқу жылына қарағанда (диаграмма 2)12.
Сурет2. 2003-2013жж. ҚР ЖОО студенттерінің саны
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Сурет3. ПОҚ саны
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2003 жылмен салыстырғанда, 10 жылдан кейін, 2013 жылы қазақстандық ЖООлардағы ПОҚ саны өте аз өзгерді – 252 адам. Алайда, экономикалық дағдарыс кезеңінде,
2008-2009 оқу жылында оқытушылар саны кенеттен – 3158 адамға азайды, немесе 7,7%ға, 2012-2013 оқу жылында біртіндеп қайта өсті.
Егер білімге жұмсалған бюджет
шығынын салыстырсақ, онда ЕЭО көптеген елдері әлемнің басқа дамыған елдерімен
салыстырғанда айтарлықтай төмен деңгейде білімнің қаржылануын қамтамасыз етеді.
АҚШ, Германия, Норвегияда білім беруге жұмсалатын бюджет шығыны 5,5 % шамасында,
Канадада, Францияда, Швецияда – 7 %. Қазақстанда бұл көрсеткіш 2013 жылы 3,3%
деңгейінде болды.
ҚР-дағы білім беруді дамытудың соңғы жылдардағы басты тенденцияларының бірі
біріккен ұлттық тенденциялар мен елдің ұлттық бірегейлігін сақтау кезінде енген
жаңалықтарды тарату болып табылады. Бұдан күтілетіні, білім беру кеңістігі біртіндеп
саяси мәдени бола бастады және адами даму мен өркениетке тұтастай алғанда,
тұспалданған, халықаралық білім беру ортасында қалыптастыру үшін, білім сипаты мен
адамды әлемдік құндылықтарға тартуға барынша ашық бола түсті. Бұл 2010 жылы
Қазақстанмен қол қойылған Болон келісімдерінің орындалуымен түйіндес.
2012 жылы 20 ЖОО әлемдік агенттіктердің академиялық рейтингтеріне қатысты:
Quacquarelli Symond World University Ranking, Webometrics (Cybermatrics Lab), 4
International Colleges and Universities, Webomatrix/Ranking Web by Country: Top Colleges and
Best Universities of Kazakhstan, SMBG-Eduniversal, Тimes higher education (THE).
Соңғы жылдары қазақстандық білім беру жүйесін дамыту 2010 жылы қабылданған
«Қазақстан Республикасында білімді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы» бойынша жүзеге асырылады.
Қазақстан жоғары білімнің интернационализациясын тәуелсіздік алған соң
бастады.1991жылдан бастап 2000 жыл аралығында Түркиямен, Ресеймен, АҚШ,
Германиямен, Ұлыбританиямен және Аға хан қорымен байланысы бар университеттер
құрылған болатын, 1992 жылы ашылған Қазақстандық менеджмент, экономика және
стратегиялық зерттеу институты, оның бірі оқуды ағылшын тілінде жүргізеді. 2010 жылы
әлемдік сатыдағы университет болуға ұмтылған Назарбаев Университеті ашылды.
Білімді дамытудың аймақтық тенденциялары аймақтың дамуының болашағын
қамтамасыз етуші кадрларды лайықты дайындау (құрамы, мамандар саны, олардың білім
сапасы) қажеттілігін талап ететін аймақтағы экономиканың дәстүрлі салаларын нығайтуға
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бағытталған. Білім жүйесі аймақтағы мамандар құрамы мен сапасының өндірістік
талаптарына сәйкес келсе тиімді және осы талаптарға сәйкес дамытылады.
Елде тұтастай алғанда, 629 мың студент білім алуда. Олардың тең жартысы сырттай
бөлімде – 260 мың. Сонымен қатар, олардың қатарында колледжде білім алушылар үлесі
бар (60%). Нәтижесінде жоғары білімді кадрлар саны кенеттен өсе түсті (58% жыл сайын),
бірақ тиісті деңгейдегі сапасы жоқ. Осыған байланысты бұл жағдайды түзету бойынша
шаралар қолданатын болады. ЖОО желісін оңтайландыру бойынша жұмыс жүргізілуде.
Қазіргі күні елде 133 ЖОО бар, біраз жыл бұрын 147 болатын. Сырттай бөлімнің
контингентін төмендету үшін орта мектеп базасында қабылдау тоқтатылды және колледж
бітірушілері үшін ЖОО-ға түсу кезінде міндетті кешенді тест тапсыру енгізілді.
Экономиканың нақты сұранысына толық жауап бере алмайтын мамандықтар
классификаторын жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі күні қазақстандық
және әлемдік практикада жалпы қабылданған мамандықтарды салыстырмалы таңдауы
бойынша жұмыстар жүруде. Жұмыс берушілермен және кәсіби қоғамдастықпен кадрлар
дайындау мәселесіндеөзара әрекеттестік күшейтілуде, біліктіліктің Ұлттық жүйесі
қлыптасуда. Біліктіліктің ұлттық рамкасы Еуропалық біліктілік жүйесімен салыстырмалы.
Еңбек нарығына қажет мамандықтар тізбесі мемтапсырыстың негізі ретінде қызмет
етеді. Мамандардың сұранысқа ие болуын арттыру жөніндегі міндет маңызды боп қала
береді. БҒМ бұл жұмыс Қазақстандағы экономиканың дамуы мен еңбек нарығы мен қоғам
алдындағы ЖОО әлеуметтігінің жауапкершілігін үйлестіруші барлық меморгандардың
жұмысы деп есептейді.
ЖОО-ның басты міндеті – нақты экономика үшін кадрлар дайындау. Олар алдын-ала
маманға кәсіби құзіреттілік кешенін салуы тиіс. Сондықтан ЖОО жұмыс берушілермен
тиімді байланыстар орнатуы және олардың қатысуымен білім беру бағдарламаларын
қалыптастыруы қажет.
Сонымен қатар, ЖОО бітірушілері үшін біліктілікті растаудың тәуелсіз жүйесін жасау
жөніндегі жұмысты белсендіру міндеті тұр.
ҚР БҒМ-де педагогикалық мамандықтар бойынша
біліктілікті растау
Орталықтарының пилоттық тәртібін жасау бойынша іс-шаралар Жоспары
дайындалды.Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жұмыскерлер мен
жұмыс берушілердің салалық бірлестіктерімен бірлесіп осы бағыттағы жұмыстарды
жүргізуде. Жоспар бойынша 2012 жылдан бастап педагогикалық мамандықтар
бітірушілерінің сертификациясы пилоттық тәртіппен біліктілікті растау Орталығында
жүргізіледі.
Жұмыс берушілер мен ЖОО серіктестері кадрлар дайындауға тартылуда. МҮИИДБ
бойынша әр объектіден 5 грант/стипендия бөлінуі тиіс: базалық 69 ЖОО-ға 2336 грант
бөлінді.
Жоғары оқу орындарының бизнес қоғамдастықпен ынтымақтастығы кадрларды
дайындауда жұмыс берушілерді инвестициялау түрінің бірі болып табылады.
«ҚазМұнайГаз», «Қазақтелеком», «Қазақстан теміржолы», «Kazenergy» сияқты
компаниялар, «KEGOC» АҚ, ТОО «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС, «Атамекен»
Корпорациясы атаулы стипендиялар мен білім гранттарын бөліп тұрады. Осылай, 2011
жылы 37 ЖОО-ға кадрларды дайындаудағы әлеуметтік серіктестік аясында, жеделдетілген
индустриалды-инновациялық дамудың Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бойынша
әлеуметтік серіктестермен (компаниялармен және кәсіпорындармен) 2336 грант және
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стипендиялар тағайындалды. Сонымен бірге, өндірістік кәсіпорындар базасында ПОҚ
біліктілігін арттыру жүзеге асырылады. Қазіргі кезде ПОҚ біліктілігін арттыруды жүзеге
асырушы (инженерлік зертханасы бар 15 ЖОО) базалық ЖОО мен біліктілікті арттырудың
курстық бағдарламалар тізбесі айқындалды.
Назарбаев Университет нысаны бойынша басқару жүйесін енгізу механизмдері
әзірленуде. 2012 жылдан бастап еліміздің 4 жетекші университетінде бақылаушы кеңестер
жұмыс істеуде. Нормативтік бекіту және ұйымдық қолдау ЖОО-ларда корпоративтік
басқаруға ие. Қазіргі кезде Қамқоршылық кеңесі бар Қазақстандағы ЖОО-лар үлесі 48,5%ға тең (65 ЖОО).
Қазақстандық жоғары оқу орындарын дамыту әлемдік тенденциялар арнасында
жүзеге асырылады. Қазақстандық ЖОО-ларда интернационализация және академиялық
ұтқырлықты дамыту процесі жүзеге асырылуда.
Екі жыл ішінде 900 студент пен магистрант бір оқу семестрі бойынша әлемнің 40
еліндегі озық университеттерінде оқуға мүмкіндік алды.
Тарту бағдарламасы бойынша 2000-нан астам шетелдік ғалымдар мен оқытушылар
қазақстандық ЖОО-ларға келді.
11 ЖОО университеттердің Еуропалық қауымдастығына қосылды. Болон процесінің
принциптерін жүзеге асырудағы маңызды мәселе студенттерді білім беру процесіне
белсенді түрде тарту болып табылады.Ұлттық Студенттік Кеңес құрылады және таяу арада
оны Еуропалық Студенттер Одағына тарту жоспарлануда.
Әлемдік тенденциялар контексінде тәуелсіз аккредитацияның жүйесін құру бойынша
оны бәсекелес ортаға ауыстыру жұмыстары жүргізілуде.
Аккредитациялық органдардың ұлттық реестріне 6 агенттік кірді, оның ішінде 2
қазақстандық және Еуропа мен АҚШтан 4 шетелдік агенттік бар. ЖОО-лар қоғамдық
ұйымдар мен жетекші шетелдік сарапшылардың қатысуымен аккредитациядан өтеді.
Аккредитация процесіне студенттер өкілі белсене қатысады.
Сонымен бірге, ЖОО-лар ұлттық және әлемдік рейтингтерге қатысады.
Көптілді кадрлар дайындау процесі басталды. Тұтастай алғанда, 2012-2013 оқу
жылынан бастап 32 ЖОО-да 5,5 мың адамнан асатын білім алушылардың жалпы
контингентімен
арнайы
бөлімшелер
ашылады.
Бұл
бөлімшелердегі
білім
бағдарламаларының құрылымы мынадай болмақ: гуманитарлық пәндер – тарих, әдебиет
және басқалары мемлекеттік тілде. Жаратылыстану-ғылыми пәндер, химия, математика,
физика, биология ағылшын тілінде берілсе. Білім беру жүйесі ерекшеліктерінің бірі 2000
жылдар басынан демографиялық мәселелердің болуы болып табылады. Мектептік және
студенттік жастағы жастар санын қысқарту демографтар болжамы бойынша 2017-2018
жылдарға дейін жалғасатын болады. Демографиялық жағдайды қиындату жоғары мектеп
дамуындағы қарама-қайшы процестерді көрсетеді. Бір жағынан, білім беру нарығындағы
тұтынушылар жетіспеушілігі ЖОО-ларды қандай жағдайда да студенттер жинауға әкеліп
соғады, бұл талапкерлерге қойылатын талаптың төмендеуіне және бәсекелестіктің адал
болмауына әкеледі. Екінші жағынан ЖОО мен студенттер санын қысқарту оқу сапасының
өсуіне себепші болады.
Осындай жолдармен, Қазақстан әлемдік білім беру кеңістігіне білім жүйесін
интеграциялауға себепші болатын түзілген білім беру саясатын сауатты жүзеге асыруға
ұмтылуда. Бір жағынан, ол өзінің ғана шешімін талап ететін мәселелермен бетпе-бет келеді.
Қазақстанда жоғары білім берудің негізгі проблемалары:
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1. Бітірушілердің нақты практикадан қол үзуі (жұмыс беруші студенттер
дайындығына қатысуы тиіс)
Академиялық адалдық пен зерттеу мәдениеті деңгейінің төмендігі
Мемлекеттік білім беруді қолдаудағы патернализм
ЖОО интернационализациясын дамыту деңгейінің жоғары болмауы
Әлемдік рейтингке кіретін, университеттер үлесінің жоғары болмауы
Зерттеу тиімділігінің төмендігі (дәйектілеу дәрежесі)
ЖОО автономдығының болмауы
ЖОО-лардағы жаңашылдық дәрежесінің төмендігі («Мемлекет-бизнес-ЖОО»
байланысының болмауы)
Кәсіпкерлік ЖОО тұжырымдамасының дамымауы
Шетелдік ЖОО-ларда PhD дәрежесін алған оқытушылар мен зерттеушілер санының
жеткіліксіздігі
Олардың бірі–талапкерлер саны мен ҰБТ-дан іріктелген студенттердің объективті
жүйесінің дәрежесі.ҰБТ орта жалпы білім беру сапасын бағалауға арналған ұлттық
емтихандар түріндегі тәуелсіз сыртқы бақылаудың нысаны ретінде әлемнің көптеген
мемлекеттерінде жүзеге асырылады: Ұлыбритания, АҚШ, Нидерландия, Чехия, Польша
және кеңестік одақ кезіндегі бірқатар елдерде: Ресей, Қырғызстан, Украина, Белоруссия,
Әзірбайжан, Тәжікстан, Литва, Латвия және басқалары.
Мамандардың көпшілігі: ҰБТ өзінің функциясын тұтастай орындап отыр әрі бүгінгі
күні білімді бақылауға бұған балама болатын ештеңе жоқ деген пікірде. Сонымен қатар,
ҰБТ ЖОО-ға түсу кезіндегі жемқорлықтың жаппай сипат алмауына себепші болды. Мәселе
ҰБТ мазмұны мен ұйымдастырылу сапасының жатықтығына ауысуы тиіс.
Жоғары білім беру жүйесіндегі маңызды мәселе ЖОО-ның өзіндегі жемқорлық болып
табылады. Оның жүйелік сипаты бар, сондықтан оның шешімінің де жүйелік сипаты болуы
керек. Жемқорлықтың ПОҚ материалдық мотивациясының төмендігімен, университеттік
автономияның жоқтығымен, академиялық адалдық мәдениетінің болмауымен тікелей
байланысты екендігі бәріне белгілі. Тек посткеңестік кеңістікте адамдар екі рет төледі,
нақтырақ айтсақ, алған құзіретіне емес, диплом үшін: университет кассасына және
оқытушының немесе деканның қалтасына.
Бұл жүйелік мәселелер уақыт өте келе оқытушымен жұмыс істеу мәртебе емес, өз
кезегінде кадрлардың ескіруіне әкелді. Кейбір университеттерде ПОҚ орташа жасы 50-55
жас деңгейінде. Бұл дабыл қағатындай жағдай.
Келесі бір үлкен мәселе жұмыс берушілердің ЖОО бітірушілерінің сапасына күдікпен
қарауы. Ғылым, оқу және өндіріс арасындағы байланысқа көбінесе қадағаланбайды. Бұл
мәселе де жүйелік сипатқа ие. Әзірге жұмыс берушілер ЖОО басқаруға тікелей араласпаса,
білім беру бағдарламаларының мазмұны мен сапасының жүйелік бағасына, ғылымның
дамуына қаражат салынбайды, мамандарды дайындау сапасында үлкен жылжулар
болмайды.
5.7 Бизнес білім беруді дамытудың жаһандық тенденциялары
XXI ғасыр межесінде, AACSB-International дерегі бойынша, әлемде 7,5 мыңдай
бизнес мектептері бар боп шықты, бүгінде олардың саны 13 мыңға жетті. Әлемдік
экономиканың жаһандануы, саяси және заңдық дамуы, әлеуметтік және демографиялық
өзгерістер таяудағы 5-8 жылда бизнес-білімнің дамуына айтарлықтай әсер ететін
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болады.Осы уақытқа дейін бизнес-білімге керітартпа көзқарас ұстанған еуропалық
мектептер өздерінің стратегияларын қайта қарауда. МВА-дің алдыңғы қатарлы
бағдарламаларының көпшілігінде үздік талапкерлер үшін күрес әлемнің барлық елдерінде
белең алды. Нарық жаһандық контексте бәсекелес болуда.
Бизнес-білімді дамытудағы жаһандық тенденциялар, болашақта ие болуы мүмкін:
1) «Үш тәжді» халықаралық аккредитациясы бар ЖОО мен бизнес-мектептер
санының өсуі (triple crown: AMBA, AACSB, EQUIS)
Халықаралық аккредитация МВА мектебінің бітірушісіне оның дипломының бүкіл
әлемде танылғанына кепілдік береді. 21 ғасырда жаңа тенденция пайда болды, бизнесмектептер бір ғана емес, бірнеше аккредитация алады. 2014 жылдың желтоқсанына
шаққанда әлемнің 1000-нан астам бизнес-мектебінің AACSB, EQUIS және AMBA
аккредитациялары бар, әлемдегі 68 бизнес мектептер «Үш тәжді» аккредитациясын
алды, ал көптеген аккредитациялары бар мектептер саны соңғы үш жылда 129 –дан
173-ке өсті.
Сурет4. Көптеген аккредитациялары бар мектептер саны

Пайдаланылған деректер: Сolin Nelson, http://aacsbblogs.typepad.com
2) Аймақтардың ерекшелігі мен жаңа рейтингтердің пайда болуын ескерген
әлемдік рейтингтегі өзгерістер
Аккредитациялық институттардың, сондай-ақ қауымдастықтардың көпшілігінің
пайда болуы, ел шеңберінде немесе басқа географиялық шекарада көбінесе санаулы
мамандық болып табылатын әртүрлі көптеген қабылдау өлшемдерін жасайды. Бизнесмектептердің келешекте мұндай санаулы бағыттағы аккредитациялық өлшемдері
барынша жаһандық деңгейге көтеріліп, әлемдік барлық аккредитациялық
институттармен мойындалатын болады.
3) master’s programs сұранысының өсуі (бейіндік және мамандандырылған
магистратура)
Бизнес-мектептерде
мамандандырылған
магистрлік
бағдарламалардың
киберқауіпсіздік, ақпараттық жүйелер, қаржы және басқару сияқты салаларына оқуға
түсушілер санының өскендігі байқалады. Мамандандырылған бағдарламалар,
студенттер үшін экономикалық құлдырау кезінде қажет болатын, қызмет саласы мен
функциясын ескере отырып, бітіру үшін аз уақыт талап етеді және оқу жоспарын
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ұсынады. Осылай, көптеген университеттер магистрлік бағдарламаларының санын
кеңейтеді13.
4) Форматын кеңейтумен байланысты оқуға қолжетімділік (digital learning,
blended learning және т.б.)
Бизнес-мектептер барынша әртүрлі және ең заманауи оқу әдісі мен нысандарын
енгізетін болады, мысалы, студенттердің компанияға шығуы және оқытушылардың
компанияларда жұмыс істеуі. Сонымен бірге, барынша әртүрлі қызметтер жиынтығын
көрсететін болады, бизнес-мектеп – бұл компаниялар үшін ұзақтығы әртүрлі, әртүрлі
бағыттары, жекелеген бейімделген бағдарламалар.
АБР (ашық білім ресурстары) – материалдар ашық және қашықтықтан білім беретін
бизнес-мектептеріне белсенді кірігуде. АБР пайдаланушы көптеген бизнес-мектептер өз
контентінің көрінуі мен абыройын күшейту үшін әлеуметтік медиаларға өздері
қосылды. АБР өзіне сандық ресурстардың әр түрін қосып алды. Оқыту контентінде курс
материалдары, модульдар мазмұны, оқу объектілері, коллекциялар мен журналдар бар.
Құрал-саймандар ашық оқыту контентін құру, жеткізу, пайдалану және жақсартуды
қамтитын бағдарламалық қамтамасыз етеді, іздеу және контентті ұйымдастыру, контент
пен оқытуды басқару жүйесі, контент әзірлеу құралдары мен онлайн оқыту
қоғамдастығы.
5) Executive Education өсуі
Бұдан әрі мектептердің мемлекеттіктен меншіктің жеке түріне ығысуы жүреді.
Мектептер бизнес-білімнің қажеттілігін айқындайтын бизнестің өзімен қолдау табатын
болады. Бизнеспен серіктес ұйымдардың саны ұлғаяды: қауымдастықтар тек бизнесмектептердің арасында ғана емес, бизнес-мектептер мен компаниялар арасында да
құрылатын болады. Сондай-ақ диплом берілмейтін бизнес-білімнің айтарлықтай өсуі
болады. Болашақта дипломның қазіргідей қажеттілігі болмайды.Компания үшін
маңыздысы – оның жұмыскерінің қандай дипломы бар екендігі емес, білімі мен
дағдыларының болуы және оны әрі қарай қалай дамытатыны қызықтырады. Бизнесмектептер барынша өз абыройын жинақтайтын болады. «Біздің клиенттеріміз кім?
Қандай компаниялар біздің серіктесіміз болып табылады?» - бұл мәселелер бизнесмектептер үшін ең маңызды.
6) Оқытудың практика мен қоғамға тұспалдануы (experiential learning, service
learning, оқытудың бір бөлігі ретінде көшпелі семинарлар мен консалтингтік
жобалар)
Заманауи бизнес мектептерінің әлеуметтік жауапты жүрісі жақсы рең береді,
әлеуметтік стандарттың қоғамдағы белгілі бір бенчмаркі болады. Тұтастай алғанда, бұл
еліміздің тұрақты дамуының шартын құрайды және экономикаға, ұзақ мерзімді
преспективасына айтарлықтай экономикалық пайда әкелуге қабілетті.
7) Өмір бойғы білім (life-long learning)
Сонымен бірге МВА бағдарламасының ұзақтығы да өзгереді. Егер қазір
бағдарламаның нақты аяқталған оқыту процесі болса, онда алда ол блок форматына ие
болады.Білім тыңдаушыға бірден беріле салмайды, кәсіби өсудің әртүрлі кезеңдерінде
13

As interest in full-time MBAs declines, enrollment in specialized master’s degrees climbs
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қажет болады.Белгілі бір кезең арқылы оған жаңа білім керек болады, сол кезде ол
бизнес-мектепке қайта оралатын болады. Осылай, бизнес-мектептер компаниялар үшін
білім менторы рөлінде әрекет ететін болады.
Негізгі тенденциялардың қорытындысын шығара келе, бизнес-білім клиенттерінің
рөлі айқындаушы болатынын айтқымыз келеді. Бизнес-білім беру бағдарламаларында
не және қандай нысанда оқытылатынын клиенттердің өздері айтатын болады. Бизнесмектептерден бұл бәрінен бұрын жаңашылдықты, сондай-ақ ең таңдаулы студенттер
мен әлемдік нарықтағы оқытушылар үшін күресе білуді талап етеді.
АҚШ бизнес-білім беру нарығы
АҚШ-та 800-ден астам бизнес-мектеп бар, МВА бағдарламасы бойынша жыл сайын
100 мың адам бітіреді. Американдық-көшбасшы бизнес-мектептер (АҚШ) ұстанымы –
таяудағы 5-8 жылда бұдан да әрі күшейе түсетін болады. Олардың жетістіктерінің
негізгі факторларының арасынан төмендегілерді атауға болады:
 бакалаврлық білім берудің бірыңғай стандарты, ол МБА бағдарламалары үшін
жақсы фундамент болып табылады және үздік талапкерлерге бәсекелестікке
қолайлы жағдай туғызады;
 дәстүрлі күшті кәсіпкерлік рух және тәуекелге баруға дайындық. Бұл
менеджмент-білім беруді дамыту үшін қажет болып табылады;
 халықтың мобильділігі–мектептер үшін қайда тұратындығына қарамастан
таңдаулы студенттерді алу мүмкіндігі.
Бизнес-білім ұзақ жылдар бойы американдық университеттерге ерекше хұқ болып
қала берді. Гарвард МВА-дің бірінші бағдарламасын1908 жылы бастаған.16 жылдан
соң, осы бизнес-мектеп МВА аясында оқытудың негізгі құралы ретінде кейстерді
оқудың әдісін ұсынды. Алдымен Гарвард әдістемесі бүкіл Құрама Штаты бойынша
қамтамасыз етілді, тек 50 жылдан кейін INSEAD MBA бағдарламасын Еуропа
тұрғындары үшін қолжетімді жасады. 2013 жылы Forbes болжамы бойынша үздік
бизнес-мектеп бестігіне, (ROI) инвестициясын қайтару көрсеткіші бойынша қосылды:
Калифорнияда Стэнфорд, Иллинойста Чикаго (Booth), Массачусетсте Гарвард,
Филадельфияда Уортон, Иллинойсте Northwestern (Kellogg).
Америкалық элиталы бизнес-мектептер абырой тұрғысынан жаһандық көшбасшы
болып қала береді, алайда білім беру тиімділігінің экономикалық көрсеткіштеріне
қатысты сөз болғанда, еуропалық бағдарламалар анағұрлым жақсырақ болып шықты.
ЕО бизнес-білім беру нарығы
Англияда әрбір университеттің өзінің бизнес-мектебі бар, мұндай мектептер орта
есеппен алғанда МВА бағдарламаларының 60 мыңдай тыңдаушыларын шығарады. Әлемдік
рейтингте 100 ең таңдаулы бизнес мектептің 27-сі еуропалық, оның 14-і – британдық
мектептер.Британдық бизнес білімнің флагманы – Лондон Бизнес Мектебі. Колледждер
мен университеттердің күшті желісі, көбінде тарихи мұрасына борышты, үздік
оқытушылар мен үздік студенттер тартуға қатысты олардың арасында салауатты
бәсекелестік жасады. Сонымен бірге, Англия дәстүрлі қаржылық орталық болып табылады,
ол қаржылық бизнес-білімнің дамуына жақсы әсер етеді.
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Францияның бизнес-мектептері INSEAD көшбасшысымен, Испания (IESE және
ESADE), Швейцария (IMD), Нидерландия (RSM) әлемдік рейтингте еуропалық
мектептерге қалған 13 позицияны иеленеді десе де болады. Нидерландияда қызық жағдай,
халықтың 98%-ы ағылшын тілін білетіндіктен, нарық көшбасшысымен белсенді түрде
ынтымақтасуға жақсы мүмкіндік береді.
Германия, Австрия және скандинавия елдерінің нарықтары, бизнес білім беру
жүйесінде кертартпашыл болғанына қарамастан, айтарлықтай өзгерістерге шыдап төзуде.
Бұл бәрінен бұрын үкіметтің дәстүрлі қолдауымен байланысты.Қаржыландыра отырып,
үкімет талапкерлерге, бағдарламалар мазмұнына өз талаптарын қояды және бітіруші
меңгеруі тиіс білім стандартын анықтайды. Сонымен қоса, оқудың тегін болуы
құндылықтың психологиялық факторы мен білімнің маңыздылығын әлсіретеді. Швецияда,
мысалы, МВА бағдарламасына түсу үшін тестен өтудің керегі жоқ. Бакалаврлық дәрежесін
алғандығы туралы дипломды тапсырып, тіркелуі жеткілікті. Мұндай жағдайда білімі,
дағдысы мен шеберлігі бірдей топ жинау мүмкін емес.
Осындай жағдай, әрине, бизнес-білім беру стиліне әсер етпей қоймайды. Бұдан
аталған еуропалық елдердегі мектептердің әлемдік бизнес-білім беру нарығында бәсекеге
қабілеттілігін төмендетті. Мысалы, бизнес-білімнің неміс бағдарламаларының бірде-бірі
әлемдік рейтингтегі 100 көшбасшыға кірмейді. Осыған қарамай, бұл неміс білім беру
жүйесі жаман дегенді білдірмейді. Бұл жүйе бәрінен бұрын фундаментальді зерттеу мен аз
мамандықтарға бағытталған (Fachschule), алайда ол белгісіздік жағдайында бәсекеге
қабілетті болмады және талаптар стандартқа сай емес.
АҚШ нарығынан өзгешелігі, еуропалық елдерде компаниялардың бизнес-білімді
қаржыландыру дәстүрінің жоқтығы жағдайды қиындатады. Скандинавиялық компаниялар
жоғары мөлшерде салық төлей отырып, өздерінің міндетін сонымен орындалды деп
есептейді. Алайда, Еуропа күрессіз, әрине беріле салмайды. Білім жүйесін реформалаудың
алғашқы қадамдары:
•Бакалаврлық және магистрлік білім берудің бірыңғай стандартын енгізу туралы
Болон конвенциясына қол қою;
•солтүстік америкалық жетекші мектептермен белсенді ынтымақтастық: Kellogg
School of Management, Richard Ivey School of Business серіктестігі және алмасу және
оқытушыларды тарту бағдарламалары аясында.
Шығыс-еуропалық елдердің бизнес-мектептері жаһандық контексте нашар
позиция ұстанбайды. 90-шы жылдар басында бизнес-білімнің жоқтығы елдерге сол кездегі
ең таңдаулы әлемдік практиканы алуға мүмкіндік берді. Осы елдердегі бизнес-білім беру
төтенше инновациялық сипатқа ие және көп жағдайда олардың жалғыз табыс көзі болып
табылатынклиенттердің сұраныстарына бейімделген. Өздерінің жаңашылдығы мен
жинақталуының арқасында клиенттер табысы жағынан көп жылғы тарихы мен нарық
сұранысы мен өздерінің клиенттерін көзге іле бермейтін американдық мектептерден басып
озуда. Тарихи аналогтар жүргізе отырып, Шығыс Еуропаны Жапониямен салыстыруға
болады, соғыстан кейінгі кезеңде, олардағы жинақталған капитал барынша заманауи
технологиялар мен құрал-жабдықтар алуға мүмкіндік берді.
Азияның бизнес-білім беру нарығы
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2050 ж. Әлемдік өнімдегі Азия үлесі 70%-дық көрсеткішке жетеді. Бизнесмектептердің саны тап осы Азияда қарқынды өсе түспек. Тыңдаушылардың орташа жасы
да өзгереді, Азияда бизнес-мектептердің контингенті жасаруда және 23-25 жасты құрайды.
Азиялық бизнес-мектептерге қызығушылық артуда
Азия — туризмнен бизнеске дейінгі, барлық салаларда барынша тез дамып жатқан
аймақ. Бұл дамуда білім соңғы орында емес: ЖОО-лардың беделді рейтингтерін
жасаушылар азиаттық оқу мекемелерін жекелей шашылдырады. Мамырдың ортасында
Quacquarelli Symonds британдық компания азиялық ЖОО-лардың кезекті рейтингін
шығарды, ол тізімнің басында Сингапур Ұлттық университеті тұр.
Азиялық бизнес-білімге қызығушылықтың шартты өсуінің себептері
Азияда сапа мен бағаның үйлесуі АҚШ-қа немесе Еуропаға қарағанда жақсы болуы
мүмкін. Студенттердің көпшілігі Қытайда, Оңтүстік Кореяда және Сингапурде оқу туралы
ойланады: бұл елдерде оқу бағасы төмен, ал сапасы топ ЖОО-ларда еуропалық және
америкалықтармен салыстыруға тұрады. Еуропалық және америкалық бірнеше
университеттер Азияда филиалдарын ашты, беделді британдық ЖОО-ның дипломын аз
ақшамен Малайзияда немесе Қытайда алуға болады.Бұл студенттерді қызықтырады.
Мысалы, Сингапурдың ұлттық университеті Йеле, MIT, Кингс-колледж және басқаларымен
бірлескен бағдарламаларын ұсынады, Сингапурдың өзінде Чикаго университетінің бизнесмектептері мен француздық Insead кампустары бар. Ноттингем университетінің
кампустары Қытай мен Малайзияда бар, ал Орталық Ланкашир университеті өзінің
филиалын Тайландта ашуды жоспарлап отыр. Малайзиялық кампустегі Ноттингем
университетінің шетелдіктерге арналған бакалаврлық бағдарламалары28 840 рингиттен
(£5 000 шамасында) 45 420 рингитке дейін (£8 400 шамасында) тұрады, ал Ұлыбританияда
— £12 110-нан £17 340-қа дейін. Ноттингемге қарағанда, Малайзияда өмір сүру екі есе
арзан.
Батысқа қарағанда, азиялық ЖОО-ларда оқу бағасы тек төмен ғана емес: көптеген
елдерде үкімет шетелдік студенттер үшін стипендиялар мен гранттар бөледі. Сонымен
қатар, азиялық бизнес-мектептердегі ғылым күшті, өйткені оны шетелдік оқытушылар,
шетелде оқып келген PhD докторлары әкелді. Ғылымға батыстық стандарттарды әкеле
отырып, азиялық ЖОО-лар өздерінде мультимәдени орта жасау үшін студенттер
деңгейіндегі интернационализациямен айналысуда.
Азиялық бизнес-мектептер бизнес-білім рейтингінен АҚШ бизнес-мектептерін
ығыстыруда
Азиядағы МВА бағдарламаларының сапасы жетілдірілуде, оған жайлы орта, визалық
қолдау, гранттардың берілуі қолдау білдіруде. Әлемдік рейтингке өту үшін, азиаттық ЖООлар батыстық білім беру стандарттарына бағытталуы тиіс болатын: студенттермен алмасу
және бірлескен ғылыми жобаларды жүзеге асыру, кредиттік бірлікті өзара тапсыру
жөніндегі келісімшарттар жасалды, ағылшын тілінде сабақ беру енгізілді. Соңғы 10
жылдағы бизнес-білім беру нарығының нәтижесінде азиаттық жоғары оқу орындары
американдықтар позициясынқайтарып алуда: егер 2004 жылы full-time MBA Financial Times
бағдарламасының топ-50 рейтингі бойынша бірде-бір азиаттық бағдарлама болмаса, ал
2014 жылы олар 16% болды, сол уақытта американдық бағдарламалардың үлесі 76%-дан
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52%-ге дейін төмендеген болатын. Executive рейтингінде MBA Financial Times алты
азиаттық бағдарламасы — дербес немесе батыс мектептерімен бірге — топ-10-ға енді; ал
рейтингті Гонконг ғылым және технология университеті (Hong Kong UST Business School)
мен американдық мектеп Kellogg жанындағы бірлескен бизнес-мектептер басқарды.
Дегенмен, азиялық және батыстық ЖОО өмірлік циклдың әртүрлі сатысында тұр: егер
Еуропа мен Америкада оншақты жылдар бойы жетілу сатысында болып келе жатса, ал
Азияда қазір – қызу даму сатысында әрі экономиканың күрт өсуі себеп болуда. Біріншіден,
Оңтүстік-Шығыс Азияның рөлі әлемдік экономикада өсіп жатыр және ол жалғаса
түсуде.Азиаттық өзіндік бизнестің дамуынан басқа, батыстық компаниялар көбіне осы
аймаққа назар салуда, ал Сингапурды (және Гонконг) ұлттық корпорациялар астанасы
атауға болады. Екіншіден, азиаттық бизнес-мектептер өзінің жастығы мен қарқынды даму
үстіндегі өсуімен қоса, олар барынша экономикадағы өзгерістерге дайын және дәстүрлі
мектептерге қарағанда тез сезіне білуге қабілетті.Үшіншіден, Азиадағы білімді дамыту
тәжірибесінің өзіжақсы сабақ болуда. Белгілі бір уақытта, Оңтүстік-Шығыс Азияның
бизнес-мектептері еуропалық пен америкалықтардың істегендерін көшіріп ала алмайтынын
түсінді, әйтпесе оларға жету қиын және атап айтқанда осы жағдай қызықты инновациялық
шешімдерге өз кеңістігін ашты. Басты кемшілік — азиялық нарықта бизнес-мектептердің
күшті брендтерінің болмауы.
Қытайдың бизнес-білім нарығы
Қытайлық бизнес-білім нарығы агрессивті жылжумен айналысуда, шетелдік
студенттерді тартуда, мемлекет тарапынан қолдау көруде. Осылай, қытайлық үкіметтің
МВА бағдарламаларына өзінің спецификалық талаптары бар (мысалы, тапсырыс
берушімен тығыз байланыс), бұл
AMBA талаптарымен сәйкес келмеуі мүмкін
(қауымдастық MBA-ді бизнестен мемқызметке өтуге жол беретін дженералистикалық
бағдарлама ретінде қарайды). AMBA-ға өзінің бағдарламаларын аккредитацияға берген
қытайлық мектептер үлесі (бизнес бағдарламаларының аккредитациясын беретін негізгі
халықаралық қауымдастықтардың бірі) басқа бір елдерге қарағанда қарқынды өсуде.
Олардың көпшілігі аккредитация алуда.
МВА тыңдаушыларының саны ұлғаюда, бүгінде Қытайдың бизнес-мектептерін жыл
сайын 20 мыңнан астам адам бітіріп шығуда. Қытай бағдарламалары сапасының
бәсекелестік деңгейге шығуына кем дегенде он жыл уақыт керек.
Қорытындылар
Бизнес-мектептерді жіктеу және олардың ерекшелігін көрсету үшін, сарапшылар
төмендегідей сызбаны жасады.
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Кесте2. Әлемдік бизнес-мектептердің классификациясы
Голландия

Шығыс және Орталық Еуропа,
Украина, Ресей

Азия, Жапония

АҚШ, Канада, Қазақстан

Академиялыққа бағдар
Бизнеске бағдар
Матрицаның өлшемдері лайықты сайланды:
1. Оқытушылар құрамы. Мектептер өздеріне шетелдік мамандарды шақырта ала ма
немесе олардың оқытушылар құрамы өз мектебінің қызметкерлерімен шектелген бе?
2. Академиялық оқытуға немесе бизнеске тұспалдау. Бизнес-мектептердің қызметі
көп мөлшерде неге бағытталған: бизнес саласындағы фундаментальді ғылыми зерттеулерді
жүргізуге ме немесе нақты компанияларда орын алған қолданбалы мәселелер басымды
болып табыла ма?
Матрицадан көрініп тұрғандай, оның сол жақ төменгі секторында негізінен азиаттық
және жапондық бизнес-мектептер орналасқан, мысалы, кореялық KAIST сияқты
жәнежапондық мектеп JAIST консорциумы. Бұл мектептерге шақырылған оқытушылар
пайызы мардымсыз (барлық бағдарламалар көлемінен 10%, яғни 2-3 курс бар). Мұндай
мектептердің профессорлары білімді шетелде алады, содан кейін келгеннен соң
студенттерге алған білімін қайтарады. Азиялық және жапондық тыңдаушылар көбіне
американдық бизнес-мектептердің қарапайым тобын құрушы болып табылады. Осы
сектордың бизнес-мектептерінің үлкен бөлігі LG, Toshiba, Samsung сияқты ұлтаралық
компанияларға арналған фундаментальді зерттеулер жүргізуге тұспалданған.
Голландиялық бизнес-мектептер шетелдік оқытушыларды, сондай-ақ білім берудің
академиялығын тартудың ашық үлгісі ретінде көрінеді. Оқытушылардың өздері басқа оқу
мекемелерімен белсенді ынтымақтастықта. Курс бағдарламаларында теориялық моделдер
мен компанияның мінез-құлық әдісі, математикалық есептеулерге айтарлықтай көңіл
бөлінеді.
Шығыс және Орталық Еуропаның бизнес-мектептері, ресейлік және украиндық
мектептер нақты жағдайлардағы нақты бизнестің қажеттілігіне тұспалданған. Бизнес
оларды қаржыландырудың жалғыз көзі болып табылады, ал мемлекет тарапынан қолдау
жоқ десе де болады. Мұндай мектептердің көпшілігі халықаралық студенттер үшін сабақ
берумен, өздерінің зерттеулері мен консалтингі үшін жаңа материалдар жинаумен
айналысатын мамандар мен жетекші ғылыми қызметкерлерді шақырады.
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Осындай мектептер, мысалға алатын болсақ, көшбасшылар Harvard Business School,
Kellogg School of Management, Stanford University, Richard Ivey School of Business және
АҚШ пен Канаданың қалған бизнес-мектептері, таңдаулы брендтер жасай отырып,
өздерінің брендтерін басқа мектептің брендтерімен салыстыруға қызығушылық
танытпайды, сондықтан олар өздерінің оқытушылар құрамына сенім артады. Мұндай
жүйенің кемшілігі – оның икемсіздігінде. Егер басқа мектептен үздік оқытушы курсына
шақыруға теориялық мүмкіндік болса, онда бұл мүмкіндік ешқашан пайдаланылмайды.
Сонымен, АҚШ-та бизнес-білімнің тарихи шоғырлануы және қарқынды дамығанына
қарамастан, қазір біз бизнес-білімнің провайдерлері аралығындағы жаһандық бәсекелестік
дәуіріне қадам басқалы отырмыз. Жыл сайынғы бизнес-мектептердің Financial Times ТОП100 рейтингі бойынша американдық емес бизнес-мектептердің саны өсуде.Яғни, соңғы
рейтингте 44 американдық емес бизнес-мектептер, оның ішінде 27 еуропалық, 8 канадалық,
4 азиаттық, 2 австралиялық және 3 латиноамерикалық және солтүстік африкалық мектептер
бар. 1992 жылдары, сол кездегі рейтинг бойынша, американдық емес мектептер небәрі 31
болған.
9 географиялық аймақтағы 3 үздік бизнес-мектептер 2014 жылдың нәтижесіне сәйкес,
Eduniversal рейтинг компаниясының бизнес-мектептерінің декандары 2014 жылдың 22
қазанында Ыстамбұлда (Түркия) болды.
o

o

o

o

o

o

Африка
1.University of Cape Town - UCT Graduate School of Business - South Africa
2.University of Stellenbosch - Business School - South Africa
3.The American University in Cairo - School of Business - Egypt
Орталық Азия
1.Indian Institute of Management Bangalore (IIM-B) - India
2.Indian Institute of Management Ahmedabad (IIM-A) - India
3.Indian
Institute
of
Management
Calcutta (IIM-C) - India
Шығыс Еуропа
1.St. Petersburg University - Graduate School of Management - Russia
2.University of Economics, Prague VSE - Czech Republic
3.University of Ljubljana - Faculty of Economics - Slovenia
Еуразия және Таяу Шығыс
1.Koç University - Graduate School of Business - Turkey
2.Tel Aviv University's Faculty of Management - The Leon Recanati Graduate
School of Business Administration - Israel
3.Istanbul University - Faculty of Business Management - Turkey
Оңтүстік-Шығыс Азия мен Қытай
1.National University of Singapore - NUS Business School - Singapore
2.Hong Kong University of Science and Technology - HKUST Business school
- Hong Kong S.A.R., China
3.CEIBS - China Europe International Business school - China
Латын Америкасы
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1.EGADE Business School - Tecnologico de Monterrey - Mexico
2.FGV - EAESP SÃO Paule Business Administration School - Brazil
3.IAE Business School - Universidad Austral - Argentina
Солтүстік Америка
1.Harvard Business School - USA
2.McGill University - Desautels Faculty of Management - Canada
3.Yale School of Management - USA
3.Stanford University Graduate School of Business - USA
Океания
1.The University of Melbourne - Melbourne Business School - Australia
2.Monash University - Faculty of Business and Economics - Australia
3.The University of Sydney - Business School - Australia
Батыс Еуропа
1.Copenhagen Business School – CBS - Denmark
2.London Business School - United Kingdom
3.INSEAD - France

3 қосымшада Times Higher Education World University Rankings 2014-2015 болжамы
бойынша университеттер рейтингі берілген. Берілген тізімге үздік әлемдік университеттер
кірді. Бұл рейтинг студенттер, ғалымдар, жоғары оқу мекемелерінің басшылары, өндірістік
және үкіметтік құрылымдар өкілдері сенім білдіретін барынша кешенді және теңдестірмелі
салыстыруды қамтамасыз етуге тиімділіктің 13 мұқият іріктелген көрсеткішін
пайдаланылады. 3 қосымшада бұл университеттер тұрған елдеріне қарай
топтастырылған.Толық әдістеме www.timeshighereducation.co.uk. сайтында келтірілген.
5.8 Еуразиялық экономикалық одағында бизнес білім беруді дамыту тенденциялары
(оның ішінде, Қазақстан Республикасында)
1) Нарықтың негізгі қажеттілігіне бизнес-білім беру бағдарламалары мазмұнының
сәйкессіздігі
2) Отандық бизнес-мектептерді мемлекеттік қолдау және қорғау деңгейінің
төмендігі
3) Жоғары оқу орнынан кейінгі білімді регламенттеуші нормативті құжаттардағы
келіссіздік
4) Бизнес-мектептердің академиялық автономдығының болмауы, оқыту
бағдарламаларының артық стандартталуы
5) Білім алуға жеке тұлғаларға несиелеу деңгейінің төмендігі
6) Компаниялар мен жеке тұлғалардың бизнес-білімнің маңыздылығын
мойындауға дайын еместігі
5.8.1 Ресейдің бизнес-білім беру нарығы
Ресейлік бизнес-білім нарығына 25 жылдан аса қойған жоқ, демек, ол енгізу
сатысында, бірақ та енгізу ойдағыдай өтті және алда – қарқынды өсу. Ресейдің бизнесбілімінің заманауи нарығы бар-жоғы 90 бизнес-мектепке берілген, оның жартысы Мәскеуде
(56), 12 — Санкт-Петербургте, қалғаны аймақтарда (8), сонымен бірге олардың жартысы —
мәскеулік және питерлік бизнес-мектептердің филиалдары. РАБО мәліметі бойынша, МВА
дипломы бар тыңдаушылардың жыл сайынғы шығарылымы 10 000-нан астам адам. МВА
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бағдарламалары бойынша Петербургте бар-жоғы 1000 тыңдаушыдай жыл сайын болса,
алайда, Мәскеуде — 8000. Осындай жолмен, бизнес-білімнің ресейлік нарығы әлдене түсіп,
таяу арада өз бәсекелестерін күтуіне болады. Қазірдің өзінде сұраныстың өзгеруіне
негізделген өзгерістер болуы мүмкін. Бизнес-білімге сұраныстың дамуындағы жаңа
тенденцияларды В.А. Мау төмендегідей ажыратады:
– үздіксіз білім жаңа білім мен құзіреттілікті формалдық диплом немесе дәрежемен
салыстырады;
— ұзақтығы жағынан барынша қысқа және уақыт жағынан бір жерге топтастырылған
бағдарламаға сұраныс өседі. МВА-дің классикалық бағдарламасы қабылданған 2 жылдың
орнына 1 жылға дейін қысқарады;
— оқыту нысанының маңыздылығы артты. «Өндірістен қол үзбей» оқыту формасы барған
сайын танымал бола бастауда (кешкі» немесе модульдік (2 апталық сессия тоқсанына бір
рет);
— тыңдаушылар сегментациясының рөлі өсті. МВА бағдарламаларындағы топменеджерлерге арналған «Executive MBA» бағдарламасы бөлініп шықты.
— МВА бағдарламаларының функционалды мамандануының пайда болуы — МВАмаркетинг, МВА-қаржы және т.б.;
— шетелдік студенттердің осы бағдарламалармен өсуін білдіретін МВА бағдарламалары
интернационализациясының өсуі.
Мұның бәрі оқу бағдарламаларына және Ресейдегі МВА бағдарламаларын жүзеге
асырудағы ұйымдастыру формаларына жаңа талаптар қояды.
5.8.2 Беларусь Республикасындағы бизнес-білім беру
Беларусь Республикасындағы бизнес-білім беруді дамыту мен сапасын арттыру
айрықша маңызды болып табылады, өйткені белоруссиялық басқарушылар мен
кәсіпкерлердің мансаптық ілгерілеудің бастапқы алаңы болып табылатын техникалық
білімі бар. Беларусь Республикасындағы бизнес-білім беру, негізінен төмендегідей
бағыттар бойынша жүреді:
- екінші жоғары (экономикалық) білім алу;
- MBA бағдарламасы бойынша оқу (Master of Business Administration);
- қайта дайындау және біліктілікті арттыру.
Белоруссиядағы басқарушы кадрлардың экономикалық білім жүйесі ХХ ғасырдың
90-ыншы жылдардың ортасынан өзінің дамуын бастады. Осы процесс көздерінде 3 бизнесмектеп тұрды: Басқару және бизнес Жоғары мектебі БМЭУ(1996 жылы магистрлердің
бірінші шығарылымы болды және ұлттық үлгідегі №1 диплом экономикалық ғылым
магистріне берілді), Бизнес және менеджмент технологиясы институты БМУ (мұнда
бірінші рет орыс және ағылшын тілді МВА бағдарламалары ұйымдастырылды, мемлекеттік
үлгідегі тиісті диплом берілуімен), Жекешелендіру және менеджмент институты (мұнда
алғаш рет магистрлерді қашықтықтан оқытудың толық форматты жүйесі байқаудан
өткізілді). Заманауи бизнес-білімді дамытудың кейбір әрекеттері жасалды және Янка
Купала атындағы Гродненск мемлекеттік университеті де, алайда 2007 жылы МВА
магистрлік дайындығы бойынша мамандар дайындауға көшті.
Айта кету керек, Белоруссияда бизнес-білім алудың барынша таралған бағыты
екінші жоғары (экономикалық) білім алу, мүмкін, белоруссиялық дәстүрлердің күшіне
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бағытталған. Тек, 2009 жылдың аяғында белоруссия жағымен ақпараттық-ұйымдастыру
материалдар пакеті және елдің Болон процесіне кіруіне өтінім беріліп және жоғары білім
берудің Еропалық кеңістігіне институционалды ресімделуді 2010 жылы алды. Ең көп
танымалдықты екінші жоғары экономикалық білімді 2800-ден астам адам алатын Басқару
және бизнес Жоғары мектебі БМЭУ алды.
Белоруссияның бизнес-біліміне айтарлықтай үлесті 1996 жылы құрылған «Бизнес және
менеджмент технологиялары институты» қосуда. 1999 жылдан бастап БМТИ БМУ-да екі
жылдық – бизнесті басқару саласының жоғары білікті мамандарын дайындау үшін МВА
бағдарламасы ашылды. БМТИ БМУбастамасы бойынша «Бизнес әкімшілдік» мамандығы
ашылды және Институт, басқа ЖОО қатар, осы мамандық бойынша жоғары білім берудің
алғашқы қадамындағы мамандар дайындауды бастады. 2010 жылдың қыркүйегінде
Институт базасында МВА ағылшын тілді магистрлік бағдарламасы бойынша Белоруссияда
алғашқы жобаны бастады. Ағылшын тілді МВА бағдарламасының халықаралық CEEMAN
және АМВА аккредитациясы бар. Белоруссияның мемлекеттік экономикалық
университетіндеашылуы бойынша жұмыстар жүруде, ал дұрысын айтқанда халықаралық
стандартқа тиісті МВА бағдарламасы қайта қалпына келтіріледі. Осыған байланысты,
Беларусь Республикасындағы бизнес-білім қалыптасу кезеңінде тұр.Сөз жоқ, бизнесбілімге сұраныс өсетін болады, алайда бизнес-білімнің дамуына төмендегідей бірқатар
факторлар кедергі келтіруде:
• Институционалдық белгісіздік. МВА бағдарламаларының ұлттық аналогтарын толық
көлемде бастауға мүмкіндік беретін кәсіби магистратураға тұспалданған мәртебесі тек
2010 жылы заңды айқындалған.
• Шетелдік жетекші бизнес-мектептермен бірлескен толық форматты білім беру
жобаларыныңжоқтығы. Нәтижесінде барлық білім беру бағдарламалары ерекше ішкі
нарыққа тұспалданған және әзірге формальді халықаралық мойындауы болған жоқ.
• Бизнес-білім беру саласындағы магистрлік дайындықтың ұлттық форматтары жалпы
сипаттағы және білім беру қызметінің осы сегментінің ерекшелігін ескере бермейтін,
көбінесе, басқарушы еңбектің нарықтағы заманауи талаптарымен тікелей қарамақайшы келетін Білім беру Министрлігінің көптеген ережелері мен нұсқауларымен
басқарылады. Қалыптасқан білім беру регламенттері аясында, мысалы, оқу процесін
ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесіне өту, қашықтықтан білім беру
технологиясын толық форматта пайдалану тіпті мүмкін емес.
• Тыңдаушылардың конкурстық іріктелуінің жоқтығы: белоруссиялық бизнесмектептер оқуға ақысын төлегендердің бәрін қабылдай береді.
• Білім беру жобаларына тиімді инвестициялаудың орнықты жүйесінің болмауы.
5.9 Қазақстандағы бизнес білім беру нарығының орта мерзімді және ұзақ мерзімді
жоспарлауындағы өсу динамикасы
ТМД-ның басқа елдері сияқты Қазақстандағы бизнес білім беру жаңа бағыт сияқты
ХХ ғасырдың 80 –жылдарының аяғында- 90 жылдардың басында басталды. Жалпы кәсіби
экономикалық білімнен бизнес білім сегментін бөліп алу мемлекеттік суверенитет пен
экономикалық дербестік алумен, экономикалық қатынастардың жаңа түріне өтуімен,
кәсіпкерлік пен жеке меншік институтының дамуымен байланысты құрылымдық
өзгерістермен және әлеуметтік-экономикалық қайта құруларға негізделген. Жоспарлышаруашылықтан нарықтық экономикаға өту жағдайында елдің алдында нарықтық
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қатынастар, менеджмент пен маркетинг, бизнес пен кәсіпкерлік, бухгалтерлік есеп пен
аудит, қаржылық-кредиттік механизм, халықаралық экономикалық қатынастар және т.б.
саласының білімін меңгерген мамандар дайындау қажеттілігі тұр. Тап осы жылдары елде
менеджмент пен бизнес әкімшілдік саласының алғашқы бағдарламалары, бірінші бизнес
мектептер ашылды (АлММ, соңында ХБА болып қайта құрылды, ҚМЭБИ).
Бүгінде, Қазақстандағы бизнес-білім беру жүйесі (1) бизнес мектеп, (2) тренингтік
және консалтингтік компания, (3) компаниялар жанындағы оқу орталықтары мен
корпоративтік университеттер, сондай-ақ (4) Қазақстандағы шетелдік бизнес мектептер мен
тренингтік компаниялар сияқты субъектілерге берілген.
Барынша танымал қазақстандық бизнес мектептер қатарына Алматы Менеджмент
Университетін (бұрынғы ХБА), ҚМЭБИ, Халықаралық Бизнес Университетін (UIB),
Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ Халықаралық Бизнес Мектебін жатқызуға болады. 2012 жылы
Астана қаласында Бизнестің Жоғарғы Мектебі Назарбаев Университеті ашылды, ол
халықаралық стандарттарға сай халықаралық деңгейдегі Бизнес Мектеп болып
қалыптасты.Осы аталған бизнес-мектептермен жүзеге асырылатын барынша танымал
бағдарламалардың арасында Іскери Әкімшілдік Магистрі (МВА), Іскери Әкімшілдік
Докторы (DBA), сондай-ақ басшыларды кәсіби дамыту сияқты бағдарламалар бар.Екі
дипломды халықаралық бағдарламалар, мысалы бірлескен бағдарламалар НЕС (Франция),
MSM (Нидерландия), РХШжМСА (Ресей), Алматы Менеджмент Университетінде жүзеге
асырылатын халықаралық екі дипломды бағдарламалар IBS Еуропалық Университетпен
(Швейцария), МИРБИС Институымен, РФ-ның Қаржы Академиясымен, Т.Рысқұлов
атындағы ҰЭУ бағдарламалары үлкен танымалдыққа ие. Танымал бағыттар
(мамандандырулар) қатарында – Стратегиялық Менеджмент, Қаржылық Менеджмент,
Адами дамуды басқару, Стратегиялық Маркетинг және басқалары бар.
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік 2013-2014 ӘЭФ есебіне сәйкес, «бизнес мектептер
сапасы» санаты бойынша (quality of management schools), Қазақстан 148-дің ішінен 96-шы
орынға ие болып отыр (өткен жылы бұл көрсеткіш 144-тің ішінен 103-ке теңескен болатын.

Сурет5. «Бизнес-мектептер сапасы» көрсеткіші бойынша ел рейтингісіндегі
Қазақстанның алатын орны
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Дереккөздері: ӘЭФ мәліметі, Жаһандық бәсекеге қабілеттілік 2008-2013жж. бойынша
есептер
ЖОО/бизнес мектептермен қатар, бизнес-білім нарығы қысқа мерзімді
бағдарламаларды, консалтинг жобаларын, бизнес курстарын, семинарлар мен тренингтерді
жүзеге асырушы тренингтік және консалтингтік компанияларға да берілген. Кәсіби
кадрларды оқыту мен дайындауда «Даму» кәсіпкерлікті дамыту Қоры үлкен рөл атқарады.
Қазақстанның бизнес-білім нарығында отандық ЖОО-лар мен тренингтік компаниялардан
басқа, қысқа мерзімді бизнес курстар мен семинарларды жүзеге асырушы шетелдік бизнес
мектептер мен компаниялардың өкілдіктері де қатысуда. Қазақстанда жыл сайын МВА
халықаралық көрмелері өткізіледі (QS World MBA Tour, Access MBA және басқалары),
қатысушылары отандық бизнес ЖОО-ларға кәдімгідей бәсекелестік туғызады.
Кеңестік дәуірдегі басқа елдермен салыстырғанда, 2013 жылы Қазақстан осы
категория бойынша Ресейді (113), Украинаны (115), Арменияны (120), Молдавияны (133),
Әзірбайжан (134), Қырғызстанды (139) басып озды, алдына Балтика елдерін ғана шығарды.
Кеңестік дәуірдегі елдер бизнес-мектептерінің батыстан артта қалуы ТМД елдері үшін
бизнес-білім беру жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі жаңа
бағыт болып табылады. Батыстық бизнес мектептердің 130-жылдық тарихы болатын болса,
қазақстандық бизнес білім нарығына небәрі 25 жыл.
Қазақстанның бизнес-білімінің дамуына халықаралық ұйымдар айтарлықтай үлес
қосуда. Жүздеген кәсіпкерлер, қазақстандық компаниялардың жоғарғы және орта
буындарының жетекшілері оқытылды және халықаралық ұйымдардың гранттары бойынша
шетелдегі жетекші компанияларда машықтанудан өтті. Кәсіпкерлік кадрлардың дамуына
айтарлықтай үлесті адами ресурсты дамытудың Қазақстандық-Жапондық Орталық қосуда,
оның басты бағыттарының бірі компания менеджерлері мен мамандарын оқытуға арналған
бизнес-курстарды жүзеге асыру болып табылады. Осындай жолмен, бизнес-білім нарығы
қалыптасты және қазіргі уақытта өзінің қалыптасу және даму сатысында тұр.
Бизнес білім жүйесін дамыту кәсіпкерлік және басқарушылық кадрларды оқыту мен
кәсіби дамытуға сұраныстың өсуіне негізделген. «Қазақстан-2050» Стратегиясында,
кәсіпкерлік «жаңа экономикалық курстың қозғаушы күш» болып мойындалған. Қазақстан
Үкіметі шағын және орта бизнестің дамуына ерекше мән береді. Қазақстан Президентінің
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Халыққа Жолдауында (2014), шағын және орта бизнесті дамыту «Қазақстанның ХХІ
ғасырдағы индустриалды және әлеуметтік жаңашылдандыру құралы» ретінде белгіленді.
Осы міндеттерді орындау үшін кәсіби оқыған кәсіпкерлік саласының мамандары керек.
Өкінішке орай, бүгінгі күнде кәсіпкерлік және басқару кадрларының елдегі дамуы мен
дайындығы жеткіліксіз болып отыр. Қазақстанда бизнес жүргізудің заманауи шарты
басқарушы кадрларға жаңа талаптар қояды. Қазіргі заман басшыларынан стратегиялық
тұрғыдан ойлай білу және тез өзгермелі жағдайларда стандартты емес шешімдер қабылдай
білу талап етіледі. Бизнесті шебер көшбасшылық және коммуникативтік дағдылармен
басқара білу – компания басшылары қызметінің негізгі факторы болуда. Мұндай табысты
басшы болу үшін, базалық университеттік білім мен басқарудың практикалық
тәжірибесінің болуы жеткіліксіз. Бизнесті басқарудың заманауи технологияларын білу,
дамудың мүмкін сценарийін моделдеу қабілеті мен бизнесті тиімді басқару бойынша жаңа
идеялар шығару қажет. Басқаша сөзбен айтқанда, қазіргі басшыға басқарушы бизнес білім
қажет.
ҚР бизнес-білімінің ұзақ мерзімді трендттері
1. Бизнес-білімнің әлемдік жүйесіне кірігуді күшейту.
2. Бизнес-бағдарламалардың мемлекеттік реттелуін күшейту (қысқа мерзімді
перспективадағы).
3. Күшті бәсекелестік (ұлттық және халықаралық деңгейде).
4. Оқытушылар құрамын сапалы дамыту.
6. Бағдарламаларға сұранысты өзгерту (мамандандыру жағына).
7. Бизнес-бағдарламалар бітірушілеріне сұранысты өзгерту.
Бизнес-білімнің дамуын тежейтін проблемалар
Бизнес-білім саласының негізгі проблемаларына төмендегілерді жатқызуға
болады:
 оқудың практикадан ажырауы; бизнес-білім бағдарламалары мазмұнының
нарықтың өзекті қажеттіліктеріне сәйкес келмеуі;
 жаңа мамандыққа, жаңа құзіретке болжам механизмдерінің және еңбек нарығына
болашақ сұраныстың болмауы;
 жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім кәсіби стандарттарының ұлттық
біліктілік рамкаларының болмауы;
 білім беру мен бизнестің өзара әрекеттестігін мемлекеттік қолдау деңгейінің
төмендігі;
 бизнес-білім беруді қаржыландыру механизмдерінің болмауы;
 көптеген білім беру мекемелерінің заманауи еңбек нарығына маңызды,
бітірушілердің жаңа құзіретін қалыптастыруға дайын емесігі;
Жоғарыда белгіленген проблемалар бизнес-білім беру саласындағы заңның
жетілмегендігінің салдары болып табылады. Ұзақ уақыт бойы Қазақстандағы MBA және
DBA бағдарламаларының ресми мәртебесі болған жоқ (сараптау тәртібімен жүзеге
асырылды). МВА-дің мемлекеттік стандарттары 2006 жылы пайда болды. 2011 жылы ҚР
Білім және ғылым министрлігімен екі бағыт бойынша магистратураның жаңа стандарты
дайындалды: ғылыми-педагогикалық және бейіндік; соңғысына МВА кіреді. Бір жағынан,
Болон декларациясының талаптары (оқудың екі деңгейлі жүйесі) тұрғысынан, МВА-дің
бейіндік магистратура бағдарламаларына қосылуының қисыны бар. Екінші жағынан,
әртүрлі мақсатты аудиторияларды, бағдарламалардың мақсаты мен міндетін қаперге ала
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отырып, бейіндік магистратура мен МВА бағдарламасы – екі түрлі білім беру деңгейі
екендігі анық болып отыр. МВА бағдарламасы практикалық тәжірибесі бар топменеджерлер мен кәсіпкерлерге арналған (тәртібімен, кемінде екі жыл), бейіндік
магистратура бакалавриат бағдарламасымен оқып шыққан, мамандығы бойынша білімі мен
дағдысын тереңдете түскісі келген бакалавриат бағдарламасының бітірушілеріне
тұспалданған. Сонысына қарап, оқуға түсуге бірыңғай талаптар қою (МВА- кемінде 2 жыл
жұмыс тәжірибесінің болуы міндетті) және оқытудың бірыңғай форматын тағайындау заңға
сәйкес емес (МВА тыңдаушылары, өздеріне оқудың күндізгі түріне мүмкіндігі жоқ жоғарғы
және орта буын компаниялардың басшылары).
DBA бағдарламасы (бизнес әкімшілдік докторы) бойынша да – ұқсас жағдай. DBA
докторлық бағдарламасының талаптарын PhD-ға теңестіретін болсақ, докторантура МБСТ
(ГОСО) шын мәнісінде екі дәрежені араластырып тұр: «доктор бизнес - администрирования» (DBA) және «доктор философии» (PhD). DBA бағдарламасының ғылымипедагогикалық кадрларды емес, керісінше, бизнес үшін (экономиканың жеке секторын)
жоғары біліктіліктің басқарушы кадрларын дайындауға бағытталған дейтіндей ашық
түсінік жоқ. Әрі PhD –зерттеу компоненті басым, ғылыми дәреже, DBA –практикалық
(қолданбалы) бағыты бар жоғары кәсіби дәреже. Батыс елдерінің тәжірибесі көрсетіп
отырғанындай, PhD қатар (философия докторы), докторантураға ұқсас дәрежелер де бар:
құқық докторы (DL), медицина докторы (DM), білім беру докторы (Ed.D.) және басқалары,
еске сала кететін жағдай, сол немесе басқа дәреженің зерттеулік немесе кәсіптік докторатқа
жатқызу елге, тіпті нақты университетке қатысты. Яғни, АҚШ және Канадада медицина
докторы дәрежесі кәсіптік, ал Ұлыбританияда және басқа еуропалық елдерде – зерттеулік
болып табылады. Сонымен бірге, МВА-де, докторантура МБСТоқудың күндізгі түрін
қарастырады, DBA бағдарламасының тыңдаушылары ретінде (компания топменеджерлері) өндірістен қол үзіп оқи алмайды. Яғни бұдан, МВА-ді бейіндік
магистратурамен және DBA-дің PhD-мен салыстырудың заңға сәйкес еместігін көреміз. Бұл
жағдай жоғарғы және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы заңның қайта
қаралуын талап етеді.
Көптеген қазақстандық бизнес-мектептердің МВА бағдарламасына лицензиялары
жоқ. Тек ҚМЭБИ, Alma University (бұрынғы ХБА), Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ
жанындағы Халықаралық бизнес-мектебі, UIB, Nazarbayev University, ҚБТУ, Қ.И.Сәтбаев
атындағы ҚазҰТУ сияқты бизнес-мектептер МВА-ді заңды негізде оқытуда.
Бірқатар мектептер МВА бағдарламасын тіпті білім беру қызметіне еш лицензиясыз
жүзеге асыруда: бұл – METROPOLITAN BUSINESS SCHOOL; SBS Astana; Жоғары Бизнес
мектебі «ЕврАзия»; ААҚО академиясы (Алматы қаласының аймақтық қаржылық
орталығы); ЖШС «Nurikon»; ЖШС «Nurikon кәсіби дайындау орталығы»; ЖШС
«International Business Academy». Басқалар,іштеріндегі «Тұран» университеті, Caspi
Business School, КУСК («Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті) білім беру
қызметін жүргізуге лицензиялары бар, бірақ «Іскери әкімшілдік» лицензиясы жоқ, демек,
МВА бағдарламаларын ұсына алмайды.
Жоғарыда аталған проблемалардан басқа, MBA мен DBA бағдарламаларының заңды
ресімделуімен байланысты, бизнес мектептердің бизнестен қол үзуі сияқты маңызды
кемшіліктерді де айта кету керек. Бизнес мектептердің экономика мен бизнес
құрылымдардың нақты секторымен арасында бар байланыстар фрагментарлық сипатқа ие,
бірлескен жұмысында жүйелілік жоқ, ол білім алушылардың дайындық деңгейімен және
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еңбек нарығының талаптарының арасының бөлінуіне әкеп соғады. Жұмыс берушілердің
жүргізген сауалнамасының нәтижесі (Алматы қаласында орналасқан, 5 компанияның
басшылары) тұтастай алғанда, жұмыс берушілер қазіргі заманғы нарық талаптарына жауап
бере алатын мамандар дайындауға мүдделі университеттермен және бизнес мектептермен
арадағы тығыз ынтымақтастықтың маңыздылығы мен қажеттілігін мойындап келе
жатқанын көрсетті. ЖОО-мен жүйелі жұмыстың болмауының негізгі себептерінің арасында
респонденттердің көпшілігі басқа да себептермен қатар, материалдық та, материалдық емес
те мотивацияның жоқтығын көрсетті. Осыған байланысты, жұмыс берушілердің кәсіби
қауымдастығына, компанияларға, университеттерге, бизнес мектептерге барлық мүдделі
топтардың бірлескен ынтымақтастықпен тиісті мотивацияны қамтамасыз ету мақсатында
өзара қарым-қатынастар мен әлеуметтік серіктестік механизмдерін дайындау қажет.
Аймақтық дамуға қатысты, Қазақстанның аймақтары мен облыстарында жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру саласындағы ұсыныстар мен қызмет көрсетудің бірдей еместігін
айта кеткен жөн. Бизнес мектептер мен тренингтік/консалтингтік компаниялардың 80%-ы
Алматы мен Астана қалаларында шоғырланған. Бірнеше бизнес мектептердің өкілдіктері
(ХБА, КазЭУ, UIB) Атырау, Ақтөбе, Шымкент, Павлодар сияқты қалаларда, сондай-ақ
халыққа қысқа мерзімді курстар мен семинарларын ұсынатын тренингтік компаниялардың
филиалдары бар.
Қазақстандық бизнес-мектептердің маңызды проблемасы дайындалған оқытушыпрактиктер санының жеткіліксіздігі болып табылады. Экономикалық пәндер
оқытушыларының көпшілігінің өндірістегі практикалық жұмыс тәжірибесі жоқ, яғни,
проблеманы «іштей» білмейді, демек, тек теориясын ғана біледі. Практиктер, яғни
практикалық тәжірибесі бар мамандар, сабақ беру әдістемесін білмейді. Тыңдаушылар
тарапынан MSA және DBA бағдарламаларына қойылатын жоғары талаптарды ескере
отырып,көбінесе компанияның жоғарғы және орта буынын басқара отырып, бизнес
мектептер саны өкінішке орай, Қазақстанда жеткіліксіз, бизнес-тренерлерді тартуға
мәжбүр. Сондықтан, көбінесе түрлі бизнес мектептерден өздерінің курстарының авторы
болып табылатын бір ғана оқытушы-бизнес тренерлерді көруге болады.
Қазақстандық бизнес мектептердің тағы бір кемшілігі оқуға түсуге қойылатын
талаптың төмендігі (батыстық бизнес мектептер тәжірибеден өткізіп жүрген, мысалы,
GMAT сияқты, оқуға түсу емтихандарының болмауы). Нәтижесінде, бір аудиторияда МВА
бағдарламасын меңгеруге барлық қажетті базалық білімі мен дағдысы бар студенттермен
бірге, экономика мен басқарудың негіздерін білмейтін нашар студенттер отыруы мүмкін.
Демек, бизнес мектептер бизнес-білім беру бағдарламаларына түсуге және үміткерлерді
қабылдауға талапты күшейтуі тиіс.
Бизнес мектептердің оқу жоспарлары мен бағдарламаларының сапасы, оқыту
нәтижелері мен бітірушілердің басқарушылық құзіреті туралы мәселелерге жеке көңіл
бөлуді қажет етеді. Өкінішке орай, қазірге кезде soft skills дамуында елеулі олқылықтар
бар, яғни, тұлғалық құзіреттілік, коммуникативтік қабілет, көшбасшылық қасиет,
командада жұмыс істей білу сияқты мәселелер. Бизнес мектептердің басшылары тұлғалық
құзіреттілікті дамытуды күшейту үшін оқу жоспарлары мен курс силлабустарын қайта
қарап шыққанының зор мәні бар.
Жоғарыда аталған проблемалардан басқа, барынша жалпы әрі маңызды
проблемаларды (заңдарға және басқаларына қатысты) шешу және реттеу бойынша
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жауапкершілікті өзіне алатын, мысалы Ресейдегі РАБО, Орталық және Шығыс Еуропадағы
– CEEMAN және т.б. сияқты кәсіби қауымдастықтың жоқтығын атап кеткен жөн.
Тағы бір айта кететін жағдай, ол Қазақстанда қандай да бір басқарушылық/бизнес
білім беру саласында байсалды зерттеудің жоқтығы болып отыр.
Шындығына келгенде, бизнес-білім беру саласындағы осы проблемалар бизнес
мектептердің дамуын тежейді және тұтастай алғанда, оқыту нәтижесі мен бизнес-білім
сапасына әсер етеді.
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6. Алматы Менеджмент Университетінің білім беру нарығында өз орнын көрсетуі
6.1 PESTLE (Political, Economic, Social-culture and Technological, Legal and Environmental)
талдау

Әлеуметтік

Экономикалық

Саяси

Кесте3. PESTLE талдау
Мүмкіндіктері
 ЖОО-ның бейімделуі бойынша саясат.
Білім беру және бизнес білім
нарығындағы ойыншылар санын
азайту.
 Еңбек нарығының сұраныстарына
аймақтық мамандандыру мен
бағдарлауды ескеріп университеттердің
қайта құрылуы (ҚР БҒМ Стратегиясы)
 «Жаңа Жібек жолы» жобасы арқылы
республиканың логистикалық әлеуетін
дамыту (Батыс Еуропа – Батыс Қытай
транспорттық коридоры)
 Еліміздің «Нұрлы Жол» жаңа
экономикалық саясатын жүзеге асыру
үшін көшбасшылардың жаңа буынын
дайындау
 ЖІӨ және орта класс санының өсуі.
ЕАЭО-ға мүшелік. Азиялық-Тынық
мұхиттық аймақында іскери
белсенділікті ығыстыру
 Бағдарлама МҮИИДБ ҚР 2015-2020
 2017 ж. Универсиада өткізу, 2022 ж.
Алматы қаласында олимпиада
ойындарын өткізу.
 Астана қаласында ЭКСПО-2017 өткізу
 Алматы – ЕАЭО қаржылық орталығы
 Сапалы білім алу маңыздылығын
қоғаммен мойындау (халықтың жоғары
біліммен қамтылуы 30%-ды құрайды)

Қауіп-қатерлер
 Жоғары білім беру сапасын
қамтамасыз етуде, тұтастай алғанда
жұмыс берушілердің, қоғамдық
ұйымдардың және қоғамның
қатыспауының сақталуы
 Үкімет деңгейіндегі ұдайы кадрлық
өзгерістер
 Көрші елдермен геосаяси даулар

 Экономикалық дағдарыстың басталуы
- 2014-2017 және ұлттық валютаның
2015 жылы құнсыздануы.
 ЕАЭО-ға мүшелік
 Елімізде және әлемдегі жооаралық
бәсекелестіктің күшеюі (ОңтүстікШығыс Азия, Орталық және Шығыс
Еуропа
 Қазақстан нарығына шетелдік, оның
ішінде ресейлік жоо-ның келуі
 Елден сыртқы миграцияның өсуі
 ҚР-дағы жоғары білім беру сапасына
сенімсіздік
 «Y-буынынан» «Z-буынына» жаңа
талаптармен өту, оқыту әдісі мен «Z –
буыны» арасындағы мүмкін болатын
дау-дамай ретінде білім беру
сұраныстарымен
 (3 Қосымшада берілген «Х, Y, Zбуындар» мінездемелері)

Қоршаған орта

Құқықтық

Технолог.

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.43
из 320

 Кәсіпкерлікке бағытталған оқу
бағдарламаларын, курстарын жасау
 Экономика білімін күшейту
(инновациялық экономиканың)

 Кейін қалу (фактілік ажырау) білім
беру (білім беру технологиялары)
экономика мен қоғамның
сұраныстарынан

 «Қайырымдылық, демеушілік және
меценаттық қызметтер туралы» заң
жобасын қабылдау
 ЖОО автономиясы

 Қазақстанға оқыту мен оқу үшін
келетін шетелдік азаматтар бойынша
құқықтық кедергінің сақталуы
 Мекемелерге арналған жоо
эндаумент-қорының нормативтікқұқықтық базасының болмауы
 Жаһандық және аймақтық деңгейде
экологиялық жағдайдың нашарлауы

 Еліміздегі және Алматы қаласындағы
экологиялық хал-ахуалдың
нашарлауына мемлекет пен қоғамның
назарын арттыру
 Экологиялық қауіпсіздік мәселелерінің
шешілуіне бағытталған
бағдарламалардың барлығы

6.2 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) талдау
Кесте4. Alma University күшті және әлсіз жақтарын талдау
Күшті жақтары
Әлсіз жақтары
1. Орнықты атақ-абырой
1. Қазақ және ағылшын бөлімдеріндегі
2. Нарықта 26 жыл, 1988 жыл
студенттер үлесінің төмендігі (10% және
3. Халықаралық
және
жаһандық
10%)
аккредитациясының барлығы
2. Студенттерді оқытуда қазіргі заманғы
4. Халықаралық
Eduniversal
технологиялар мен әдістерді жеткіліксіз
рейтингіндегі
университет
пайдалану
(digitallearning,
позициясы
(топ-300
бизнесexperientiallearning,
blendedlearning,
мектептер)
servicelearning, businesscasesжәне т.б.)
5. 3 өкілдігі бар (Астана, Атырау, 3. Ағылшын
тіліндегі
кітап
санының
Шымкент қалаларында)
жеткіліксіздігі
6. 5 Бағдарламасы бар (бакалавриат, 4. Студенттердің
кәсіби
дағдыларын
магистратура, MBA, докторантура
қалыптастыру деңгейінің жеткіліксіздігі
PhD және DBA) және 33 мамандық 5. Мамандығы бойынша жұмысқа орналасу
7. MBA
және
DBA
деңгейінің төмендігі
бағдарламаларының саны бойынша 6. Оқу процесін автоматизациялау деңгейінің
Қазақстанда көшбасшы
жеткіліксіздігі
8. Бакалавриат
бағдарламаларында 7. Штаттағы ПОҚ нәтижесіне дәлелді
студенттер санының тұрақты өсуі
санының жеткіліксіздігі, шетелдік дипломы
9. Білім алушылардың жалпы санына
бар қазақстандық оқытушылар үлесінің
магистранттардың
жоғары
төмендігі, PhD
сыбағалы үлесі - 1:4
8. Шетелдік оқытушылар үлесінің төмендігі
9. Кадрлар тұрақсыздығының жоғарылығы

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

10. Бастапқы
академиялық
ұтқырлықтың өсуі
11. Бакалавриат
бағдарламалары
бойынша бітірушілердің жұмысқа
орналасу деңгейі – 88%
12. Студенттердің дайындық деңгейін
бағалау бойынша академиялық
өлшемдерінің барлығы (үдемелі
аудармалыGPA)
13. Университеттің
белсенді
маркетингтік саясаты
14. Корпоративтік басқару
15. ЖОО басқару жүйесіндегі басқа
жоо-ларға арналған бенчмарк
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10. Студенттер мен шетелдік студенттердің
кіруші академиялық ұтқырлық деңгейінің
төмендігі
11. Студенттерге
арналған
жатақхананың
жоқтығы
12. Бакалавриат
пен
магистратураның
стратегиялық
серіктестері
санының
жеткіліксіздігі
13. Тапсырыс
беруші-компаниялармен
стратегиялық қарым-қатынастың дамымауы
(стипендиялар, гранттар)
14. Бітірушілер қауымдастығының белсенді
болмауы
15. Фандрайзинг
деңгейінің
төмендігі,
эндаумент-қорының болмауы

Кесте5. Alma University мүмкіндіктері мен қауіп-қатерін талдау
Мүмкіндіктері
Қауіп-қатерлер
1. Қазақстандық бизнес-білім 1. Клиенттер мен шарттар, университет мүмкіндіктері
алуға
тілек
білдірген
арасындағы алшақтық.
этникалық
қазақтар 2. МВА бағдарламаларының құндылығын нивелирлеу
санының көптігі
(МВА бағдарламаларын жүзеге асырушы жаңа аса
2. Жаңа
нарыққа
шығу
үлкен емес мектептердің, тренингтік орталықтардың,
(Қытай, Моңғолия)
консалтингтік фирмалардың пайда болуы)
3. ҚР-да кәсіпкерлік білім 3. Нарықта жаңа ойыншылардың, корпоративтік
беру әдістемесінің жоқтығы
университеттердің пайда болуы
4. ПОҚ, қызметкерлермен бәсекелестерді еліктіру үшін
қолайлы орта жасау
5. Ғылым кандидаты және докторы атағы бар тәжірибелі
ПОҚ және PhD дәрежесі бар жаңа оқытушылар
арасындағы ұрпақтар аралық алшақтық
6. ҚР-дан орыс тілді халықтың кетуінің көбеюі
6.3 Бәсекелестер талдауы: нарық және бәсекелестер
6.3.1 Қазақстан Республикасының білім беру нарығы
Қазақстанда 2001 жылдан бастап жоғары оқу орындарының санын қысқарту
басталды.Бүгінгі күні Қазақстанда 117-дей жоо бар. Сонымен бірге ЖОО санын
оңтайландыруоларды қысқарту жағынан емес, керісінше оларды нығайта түсу,
материалдық, адами, кадрлық ресурстарды біріктіру есебінен жүргізілді. ҚР БҒМ алда
жоспарлы түрде ЖОО-ын 100-ге дейін қысқартуды жоспарлап отыр. Бұл шара
жекешелермен қатар, мемлекеттік жоғарғы оқу орындарын да қамтыды. Білім беру
нарығының сегментіәлеуетті тұтынушылар деңгейінен алынып 6 Кестеде берілген.
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Кесте6. ҚР білім беру нарығының сегментациясы
Сегмен
ЖОО
Таңдалатын жоо
Әлеуметтік
т
саны
класс
Премиу
3
НУ, КБТУ, КИМЕП
Ортадан жоғары
м
Орташа
5
AlmaU, КазНУ, SDU, КНУ, Ортадан төмен
бағалық
UIB,МУИТ
Стандар
~ 30
НЭУ, КазНТУ, Туран және Төменгі
т
т.б.
Эконом
~79
КУ, Кайнар және т.б.
Төмен-төменгі
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Табыс
$1800-2000
ай./адам.
$1200-1500
ай./адам
$700-900 ай./адам.
$600 ай./адам.дейін

Кесте7. ҚР ЖОО-бәсекелестердегі білім беру бағдарламалары мен мектептерінің болуы
Бакалавриат Магистратура PhD
ВШБ ШГОП ШП ШИСиИ
AlmaU







NU






КБТУ





KIMEP


DBA



КазНУ







SDU





КНУ



UIB





МУИТ




НЭУ






8-14 кестелерінде Alma University-дің ҚР-дағы экономика, менеджмент, қаржы,
бизнес және ақпараттық технологиялар бағыттары бойынша білім беру бағдарламаларын
ұсынатын негізгі бәсекелес-жоо-лардың күшті және әлсіз жақтарының талдауы берілген.
Бәсекелес ЖОО-лардың деректері 5 қосымшада берілген.
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Кесте8. «ҚМЭБИ» Университетінің күшті және әлсіз жақтарын талдау
Күшті жақтары
Әлсіз жақтары
(+) Гуманитарлық-экономикалық жоо-лар
(-) Әрбір мектеп/кафедралардың
арасындағы ұлттық рейтингтегі көшбасшылық стратегиялық серіктестері «нақты
ұстанымдар
контур емес»
(+) Барлық бағдарламалардың халықаралық
(-) Халықаралық рейтинг жоқ
аккредитациясы бар
(-)Жоғары оқу орнынан кейінгі білім
(+) Студенттерге жыл сайынғы қаржылық
беру бағдарламалары оқу бағасының
көмек–үлкен шәкіртақылық қор - 5 млн.
жоғарылығы - ЕМВА бағдарламасы
долл.дейін
бағасы жағынан DBA ALMU
(+) DBA-да оқуға қолжетімді баға (ExMBA-ға
бағдарламасына тең, МВА
қарағанда төмен)
бағдарламасы Қазақстандағы ең
(+) Кіретін академиялық ұтқырлық және
қымбат бағдарлама
шетелдік студенттер санының жоғарылығы
(-) DBA бағдарламасын бітірушілер
(+) Жұмысберушілер арасында беделінің
өте аз–диплом алу өте қиын
жоғарылығы және алғашқы үш айда %
(-) Шетелдік ПОҚ санын азайту
жұмысқа орналастыру
(-) Әкімшілік қызметкерлер санының
(+) Қарқынды мансаптық өсу және бітірушілер үлкендігі - 2:1
еңбекақысының жоғарылығы
(-)Студенттердің шығыс академиялық
(+) Бітірушілердің ең үлкен саны. Бітірушілер
ұтқырлығы жеткіліксіз
дамыған көшбасшылық қасиетке ие
(-) Мемлекеттік гранттар жоқ
(+) "Білім -бизнес": жұмысберушілердің
(-) Студенттер жалпы санын
"нақты" пулы-қалыптасқан байланыс
төмендету- 2008 жылы 4500 - 2014
жылы 3000-нан астам
Кесте9. Назарбаев Университетінің күшті және әлсіз жақтарын талдау (НУ)
Күшті жақтары
Әлсіз жақтары
(+) Ерекше құқықтық мәртебе және
(-) Шетелдік студенттер үшін
академиялық еркіндік.
мемлекеттік гранттар жоқ–шетелдік
(+) Әрбір Мектептің 1-2-ден стратегиялық
студенттердің аз пайызы.
серіктестері бар.
(-) 92% студент –қазақ ұлтынан.
(+) Қаржыландырудың жаңа формасы (-) Оқудың бірінші жылынан кейін
республикалық бюджет және мақсатты
үздік студенттердің ресейлік жоо-ға
капитал қоры. Үлкен көлемді қаржыландыру. кетуі.
(+) PhD дәрежесі бар шетелдік ПОҚ санының (-) Ақылы бөлім жүргізудің мүмкіндігі
көптігі–шетелдіктерді тартудың оңайтылған
қаралуда.
тәртібі.
(-) «КИМЕП пен КБТУ тарихын
(+) Құру бойынша белсенді жұмыс жүруде
қайталау" тәуекелдігі.
Инновациялық және интеллектуалдық
(-) Бітірушілерді жұмысқа
кластер (ИИК).
орналастырудың нақты сызбасының
(+) Инфрақұрылым сапасы, инновациялық
жоқтығы- "Болашақ" бағдарламасын
және шағын мәдени орта.
бітірушілердің проблемасын қайталауы
мүмкін.
Кесте10. Қазақ-Британ техникалық университетінің күшті және әлсіз жақтары (КБТУ)

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күшті жақтары
(+) Соңғы 5 жыл ішіндегі үздік техникалық
университет.
(+) АҚШ және Ұлыбританияның халықаралық
аккредитациясы.
(+) Үлкен кітапханалық қор.
(+) Британдық алдыңғы қатарлы серіктестермен
және шетелдік университеттермен, ұлттық және
трансұлттық компаниялармен өзара тиімді
орныққан қарым-қатынас.
(+) "Қаржы"магистратурасының практикалықтұспалданған бағдарламасы.
(+) 100% шетелдік ПОҚ МВА бағдарламасында,
60% шетелдік ПОҚ бизнес-мектепте. Жыл
сайын шақырылатын 40-тан астам шетелдік
оқытушылар.
(+) (Endowment Fund) Аналық компаниядан
бөлінетін мақсатты капитал қорын
қалыптастыру және оны ДЗО 2% көлемінде таза
табыстан 2015 ж.дейін 1%-ға дейінгі кеінгі
төмендеуі.
(+) Корпоративтік сектордың қаржысы есебінен
білім алушы студенттер үлесі, жалпы санынан, 20%-дан көп.
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Әлсіз жақтары
(-) - 100% акция жеке адамдардың
жекешелендіруіне жатады.
(-) Бағдарламалар санының 39-дан
(2011жыл) 28-ге (2014 жыл)
қысқаруы (келесі мамандықтар
бойынша магистратура
бағдарламалары жабылды:
Экономика, Менеджмент, АТсекторында жобаларды басқару,
ГМУ).
(-) МВА бағдарламаларында
қашықтықтан және модульдік
форматтар жабылып қалған.
(-) Жаңа білім беру бағдарламаларын
бастауға аудиториялардың жетіспеуі.
(-) Болашағынан үміт күттіретін жас
мамандардың тұрақтамауы.
(-) ҰБТ-дан 70 ұпайдан кем алған
талапкерлер үшін бакалавриаттағы
оқу бағасының жоғарылығы.
(-) Экономикалық мамандықтардағы
студенттердің шығыс академиялық
ұтқырлығының төмендігі.

Кесте11. Халықаралық бизнес Университетінің (UIB) күшті және әлсіз жақтарын
талдау
Күшті жақтары
Әлсіз жақтары
(+) Магистранттарға арналған
(-) Мамандық бойынша төмен % жұмысқа
екі/үш дипломды бағдарламалар.
орналасуы.
(+) стратегиялық серіктес
(-) Студенттер және бітірушілер арасында
компаниялар-жұмыс берушілер
университтте оқудың абыройы және беделі –
үлкен желісі және бітірушілерді
ортадан төмен.
жұмысқа орналастырудың жоғары (-) Қазақстанда танымалдылығы төмен деңгейлі.
%-ы .
(-) Жатақханасы жоқ.
(+) қашықтықтан оқытуды енгізу
(-) Гранттардың және жеңілдіктердің қысқаруы.
бойынша көшбасшы, Қазақстан
(-) Төмен рейтинг webometics - 10825 (Қазақстанда
бойынша өкілдіктер санының
- 43 орын).
көптігі.
(-) Ғылым докторлары үлесінің аздығы - 7%.
(+) Кітапханалық қоры үлкен - 500 (-) Абитуренттерге төмен талаптар – барлығын
000 дана.
қабылдай береді.
(-) Қазақ және ағылшын тілінде оқитын
студенттердің аз үлесі – жалпы санында 6-8%
жуық.
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Кесте 12. Қазақ-Неміс Университетінің күшті және әлсіз жақтарын талдау (КНУ)
Күшті жақтары
Әлсіз жақтары
(+) Әр түрлі салаларда 60 компаниялармен (-) Ірі, орта және кіші бизнес 20 кәсіпорын
тығыз байланысты қолдау, соның ішінде
жылсайын Бос орын жәрменкесіне
академиялық және оқу-тәжірибелік
қатысады – жұмыс беруші
жобаларды ұйымдастыру және енгізу
компаниялармен әлсіз байланыс.
бойынша. Қазақстанда неміс
(-) Студенттер және ПОҚ саны бойынша
компаниялармен тығыз ынтымақтастық.
кішкентай ЖОО.
(+) Әр мамандықтың бір стратегиялық
(-) 2 компьютер класс.
серіктестігі бар.
(-) Қазақстанда және ОА танымдылығы
(+) Қазақстанда және Орталық Азияда
төмен деңгейлі.
жалғыз бір неміс ЖОО..
(-) Қазақстанда неміс тіліне сұраныстың
(+) «Екі диплом» бағдарламасы бойынша
жалпы төмендеуі.
Германияда оқұ тегін.
(-) Жатақханасы жоқ.
(+) Қазақстанда және ОА неміс тіліндегі
(-) Халықаралық университетті дамыту
кәсіби әдебиет ең ірі кітапханасы бар.
бойынша мемлекеттік қолдаудың
(+) Оқу лабораториялары неміс
болмауы.
стандарттары бойынша қамтамасыз
(-) Рейтингтерге қатыспайды және
етілген.
аккредитациясы жоқ.
(+) Оқуға айсайын төлеу.
(+) Сыбайлас жемқорлықтың жоқтығы.
(+) Оқу сапасына байсалды қарау.
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Кесте 13. Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің күшті және әлсіз жақтарын талдау
Күшті жақтары
Әлсіз жақтары
(+) ЭБЖМ электрондық биржа сауда оқу орталығы,
(-) Бизнес-бағдарламалардың
CIPA бағдарламасы бойынша сертификатталған
халықаралық аккредитациясы
бухгалтерлерді дайындау орталығы, жобалық
жоқ.
менеджерлерді дайындау орталығы, инновациялық
(-) Халықаралық
кәсіпкерлік орталығы, студенттік бизнес-инкубаторы
серкіктестіктер негізінен
бар.
брендтік ресейлік ЖОО.
(+) Университетте әскери кафедра бар.
(-) Оқытуда ескі технологиялар
(+) Қаржы бакалаврлары үшін тәжірибе және жұмысқа
- "бюрынғы ғасыр адамдары ".
орналасу жақсы базасы бар.
(-) МВА бағдарламалары
(+) Заң факультеті Қазақстандағы ең ежелгі кітапханаға
бойынша ашықтық жоқ –
ие, онда ғылыми және оқу әдебиетінің бай қоры бар,
бәсекелес емес, бар болуы
соның ішінде архивтік материалдар.
ресми.
(+) Заң факультеті 5 ғылыми мектебі бар, соның ішінде (-)Студент-магистранттардың
«Кәсіпкерліктің азаматтық және институционалдық
салыстырмалы төмен салмағы.
негіздері» бағытта Азаматтық және кәсіпкерлік құқық
(-) Бітірушіліредің жұмысқа
мектебі және 6 зерттеу орталығы бар, соның ішінде
орналасу статистикасында
Жергілікті өзін өзі басқаруды дамытуды мәселелерін
ашықтық емес.
зерттеу орталығы, Қазақстанның инновациялық дамуын (-) Фундаметалды білімі бар
құқықтық қолдау орталығы.
бакалавр-мамандардың
(+) АЖ кафедрасының білім беру бағдарламалары АСМ позициясының жоқтығы.
халықаралық ұсынылған оқу бағдарламаларымен
үйлескен.
(+) АЖ кафедрасының оқытушылары ҚР Ақпараттық
жүйелер және технологиялар саласында ірі мамандар
болып табылады.
(+) АЖ кафедрасында 2008 жылдан бастап Жүйелік
локалды Cisco академиясы іс әрекет етеді.
Кафедра Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Франция,
Испания, Германия, Финляндия, Польша ЖОО және
Қазақстан, Ресей, Қырғызстан кәсіпорындарымен
бірлесіп ТЕМПУС–ERAMIS «Екінші құзырет ретінде
Информатика бойынша Магистерлік бағдарламалардың
Еуропа–Ресей–Орталық Азия торабын жасау»
халықаралық жобасына қатысады.
(+) «Шетелдік ЖОО семестр» академиялық мобильділік
бойынша ҚР ББҒМ бағдарламасына қатысу.
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Кесте 14. Ақпараттық технологиялар Халықаралық университетінің (МУИТ)әлсіз және
күшті жақтарын талдау
Күшті жақтары
Әлсіз жақтары
(+) Жоғары техникалық қамсыздандырылуы, заманауи
(-)"Зерде" холдингі
ПК және лицензиялық бағдарламалар, қолданбалы оқу
акцияларын бәсекелестік
лабораториялары: Бұлт есептеулер, Apple, Microsoft, 3D
ортада сату – жаңа
графиктер және анимациялар,
инвесторларды тарту.
(+) Университет студенттері өздерінің жобаларын жүзеге (-) Жас университет: жұмыс
асырады, халықаралық ІТ жарыстарына және
беруші компаниялар
интеллектуалды олимпиадаларға қатысып, оларды жүзеге арасында беделі жоқ - тек 2
асыруға қаржыларды ұтып алады.
жыл студентердің бітіріп
(+) Коммерциялық орталықтың болуы: патенттердің
шығуы.
тіркелуі (20 жоғары), студенттер жобаларын қолдау, IT(-) Қазақстандағы ең үздік
кәсіпорындардың ашылуына көмек беру.
техникалық ЖОО
(+) Көлік және коммуникация министірлігінің қолдауы
орындары арасында төменгі
(бұрнығы Байланыс және ақпарат министірлігі).
рейтинг - 10 орын.
(+) Салалық ЖОО, «Зерде» холдингі қолдауы арқылы
(-) Төмен рейтинг
кепілді жұмысқа орналасуы.
webometrics - 11074
(+) Сыбайлас жемқорлықтың жоқтығы.
(Қазақстанда - 44 орын).
(+) Оқуға түскенде абитуриенттерді сапалы таңдау.
(-) Шығу академиялық
(+) Магистранттардың шетелде тағылымдамасы:
мобильділігінің төмен
Ұлыбританияда, Германияда, Испанияда, Австрияда,
деңгейі – жылсайын
Кореяда, Малайзияда, Латвияда, Ресейде және
50адамға жуық.
Қырғызстанда.
(+) 1 студентке табыстың және таза пайданың жоғары
деңгейі.
6.3.2 Ресей Федерациясының білім беру нарығы
Кесте 15. РФ ЖОО бәсекелестерінде білім беру бағдарламаларының және
мектептерінің болуы
Бакалаври Магистрату Докторанту
ШИСи
ВШБ ШГОП ШП
ра (PhD)
ат
ра
И
Ломоносов
аспирантура
атындағы



ММУ ЖБМ
ВШЭ




 

аспирантура
ВШМ СПбГУ





ИБиДА
аспирантура




РАНХиГС
аспирантура
МИРБИС




16-20 кестелерінде РФ Alma University негізгі бәсекелес ЖОО күшті және әлсіз
жақтарын талдау берілген, олар экономика, менеджмент, қаржы, бизнес және ақпараттық
технологиялар бағыттары бойынша білім беру бағдарламаларын береді. Берілген бәсекелес
ЖОО мәліметтерінің досьесі 6 қосымшада берілген.
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Кесте 16. Ломоносов атындағы ММУ Бизнес Жоғары Мектебінің күшті және әлсіз
жақтарын талдау (ВШБ МГУ)
Күшті жақтары
Әлсіз жақтары
(+) М. Ломоносов атындағы ММУ ең әйгілі және беделді ресей (-) Бюджет толығымен
мемлекеттік университетіне қатыстығы, оның күшті бренді
оқуға төлеммен
ММУ БЖМ халықаралық және ресейлік танымалдылығын
қалыптасады.
күшейтеді.
(-) Мектептің
(+) Студенттерді таңдауда үлкен көңіл бөлу. Мәскеу
инфрақұрылымдық
университетінің ең күшті дәстүрлері бойынша күшті
шектеулері қабылдау
дайындау.
жоспарын кеңейтуге
(+) Меншік елтаңба мөрі мен өз үлгісіндегі дипломдарды
мүмкіндік бермейді
бітірушілеріне беру құқығы, сондай-ақ өзінің білім беру
(аудиторияларда және
стандарттарының болуы.
жатақханаларда
(+) Ресей және халықаралық компаниялармен қатынастарының орындар саны
дамыған торабы – әртүрлі салалардың өкілдерімен байланыс.
шектеулі).
(+) 2013 жылдан бастап, семестрлік шетелдік тағылымдары
(-) ММУ БЖМ және
«Бакалавр» бағдарламасы барлық студенттері үшін міндетті
оның
болып табылады.
стейкхолдерлеріне
(+) Магистрлік деңгей бағдарламаларының білім беру
қойылатын оқу
нәтижелерден студенттердің күтулері және нарық талаптарын
үрдісінің сапасына
мониторингінің нәтижелерінің негізінде бағдарлама мазмұнын жоғары талаптар
жүйелі жаңарту.
шарттарында жұмыс
(+) Бағдарламада оқу шеңберінде магистранттармен
істеуге қабылетті
орындалатын зерттеу және консалтингтік жобалар.
жоғары кәсіби
(+) Бар бизнесті дамыту немесе жаңа бизнесті жасау бойынша
оқытушылардың
жеке және топтық (2-4 адам) МВА және ЕМВА бітіруші
шектеулі саны.
аттестациялық жобаларды жазу.
(-) Эндаумент-қордың
(+) ЕМВА бағдарламасының бітірушілерін оқытушыларға
жоқтығы.
олардың компанияларына зерттеу жүргізу үшін және оқу
(-) Соңғы жылдары
материалдарын дайындау үшін қол жетімділікке тарту (соның
магистратурада
ішінде кейс-стадиялар).
қабылдау жоспарының
(+) Компанияларға танысып бару барысында ресей бизснетің
орындалмауы тәжірибесімен студенттерді таныстыру.
жоспардан 35-50%
(+) Студенттердің тепе-теңдік құрылымы - 50% / 50%.
жоспар 65-80
(+) Жұмыс берушілер арасында жоғары бедел.
студенттер.
(+) Ең жоғары ұлттық және халықаралық рейтингтер.
(-) Стратегиялық
(+) Беделді халықаралық іскерлік ойындарға қатысу: Global
серіктестіктердің,
Management Game, MBABEST21, Келіссөздер бойынша
мамандықтардың,
халықаралық жарыстар «The Negotiation Challenge (TNC)»,
шетелдік
Changellenge Cup, MIT Global Startup Workshop.
студенттердің саны аз.
(+) Оқу мерзімінде төлем ақы мөлшері өзгермейді.

Кесте 17. Экономика Жоғары мектебі (ВШЭ)
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Күшті жақтары
(+) Экономика және әлеуметтік ғылымдар саласында
Ресейдің және әйгілі шетелдік университеттердің күшті
профессорлары.
(+) Бакалавриат және магистратураға ең үлкен
бюджеттік қабылдау: 70% студенттер. Әр үшінші
студентке ақылы бөлімге түсетіндерге 15-100%
жеңілдік.
(+) 1-ші курсқа қабылданған талапкерлер — елдегі ең
күштілердің бірі.
(+) ЭЖМ Экономика және қаржы Халықаралық
институты Лондон университетінің Экономика және
саяси ғылымдарының Лондон мектебінің академиялық
қолдауына ие және ірі ресей банкілерінің және қаржы
инстетуттарының қаржылық қолдауы.
(+) Бүкіл оқу мерзімінде белгіленген төлем. Шетелде
оқуға ЭЖМ жағынан қаржылық қолдау 5 жыл ішінде
студенттердің академиялық мобильділігін 8 есе өсуге
мүмкіндік берді.
(+) Ағылшын тілі - міндетті, студенттер тіл ЖОО
көлемінде барлық 4 жылда оқиды.
(+) Бизнес-информатика факультеті беделді ресей және
АТ компаниялардың тікелей қатысуымен жасалған,
солардың ішінде Microsoft, SAP, IBM, IBS, 1С, ЛАНИТ,
КРОК сияқты компаниялар. «Яндекс» компанияның
қатысуымен университетте компьтерлік ғылымдар
факультеті ашылған.
(+) Студенттердің кәсіпкерлік бастамаларын және
стартаптарын, бітірушілерін және оқытушыларын
ынталандыру және қолдау: Бизнес-инкубатор (HSE Inc),
Әлеуметтік саладағы жастар кәсіпкерлік орталығы (HSE
STARTUP), Прототип орталығы, Инновациялық
орталығы.
(+)2004 жылдан бері ЭЖМ Кейс Клубының қызмет етуі
– Мәскеуде мастер-класстар, тәжірибелік сабақтар,
чемпионаттар арқылы бизнес-кейстерін шешу бойынша
ірі коммерциялық емес студенттік бірлестік. Клуб
мүшелері – кез келген ЖОО студенттері және
бітірушілері.
(+) 2014 жылдың көктемінде құрылымдық өзгерістер
болды: университетте «үлкен» факультеттер, жоғары
мектептердің аналогтары жасалды.
(+) Университет үшін жаңа бағыт ашылды – ашық
онлайн қол жетімділікте өздерінің білім беру курстары
ашылған.
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Әлсіз жақтары
(-) Бөлінген төлем
орындарына бөлек конкурс
жүргізіледі.
(-) Жатақханалар Мәскеуде
емес, Мәскеу облысында
орналасқан.
(-) Жұмысқа орналастыруда
және мансапта белсенді емес
көмек көрсету.
(-) Жұмыс берушілер
арасында бағасы және беделі
төмен.
(-) Шетелдік студенттердің
және ПОҚ аз үлесі.
(-) Соңғы үш жылда QS
жаһандық рейтингте
университеттің өзгеріссіз
позициялары.
(-) Жалпы 2009-2013
ж.ж.мерзімінде ПОҚ
санының өсімі (+159%)
студенттер контингентінен
асады (+131%).
(-)1 курс бакалавриат
студенттеріне жеңілдік беру
пайызының тұрақты өсуі:
жалпы жеңілдік көлемінде
жеңілдіктер үлесі - 72,6%.
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развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы
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Кесте 18. Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің Менеджмент Жоғары
Мектебі (ВШМ СПбГУ)
Күшті жақтары
Әлсіз жақтары
(+) Мектеп Беркли қ. (АҚШ) Хаас атындағы Калифорния
(-) Жалпы ел бойынша
университетінің Бизнес мектебімен және P&G бастауымен
жұмыс берушілер
халықаралық және ресей компаниялар топтары альянсымен
арасында беделі
негізі салынған.
жоғары емес – Ресей
(+)EQUIS аккредитацияға ие Ресейдегі және ТМД жалғыз
ең күшті
бизнес-мектебі.
университеттерінің
(+)EFMD, AACSB, CEMS, PIM, EABIS, GBSN, GRLI мүшелік
арасында 19 орныға
ету.
ие.
(+) Оқытушылар — әйгілі зерттеушілер және кеңес берушілер, (-) Мамандықтардың
алдыңғы халықаралық ғылыми журналдарда жақсы белгілі
терең емес және кеңес
басылымдары бар.
емес портфелі.
(+) Халықаралық оқытушы-профессор құрамын, оның зерттеу
(-) Докторантурасы
әлеуетін дамыту – мектептің бәсекелестік ортасы.
жоқ (PhD, DBA).
(+) Менеджмент саласында мойындалған ресей ғылыми
(-) ТМД елдерінен
орталығы.
шетелдік студенттер
(+)Экономикасы бойынша Нобель сыйлығы лауреаттарының:
үлесі аз 6-7%.
Р. Майерсон, Дж. Нэша, Р. Ауманна, Р. Зельтеннің қатысуымен (-) Ресейдің бизнес
беделді халықаралық ғылыми конференцияларды үднмелі
ЖОО арасында
өткізу.
танымдылық деңгейі
(+) Ресейде бизнесті жүргізу тәжірибесі бойынша оқу кейстерін төмен.
жасаудың ірі орталығы болып табылады.
(-) Бакалаврлардың
(+) Күшті корпоративтік байланыстары және ірі ресей және
жұмысқа орналасу %
халықаралық компаниялармен бірлесу. Жұлдызды бітірушілер төмен - 82%.
қоғамдастығы: бизнес - мемлекет – білім беру.
Бітірушілер
(+) Әлемдік және ресей бизнесінің көшбасшылары қонақ
магистратурада оқуды
лекцияларын оқиды.
жалғастыруды
(+) Екі диплом үлгісі бойынша магистратура бағдарламалары
қалайды.
серіктес мектебінде оқуға қосымша төлемді қажет етпейді.
(+) Бітірушілерге өзінің елтаңба мөрімен өздерінің үлгідегі
дипломды беру құқығы, сондай-ақ өздерінің білім беру
стандарттарының болуы.

Кесте 19. РФ Президенті жанында халық шаруашылық және мемлекеттік қызмет Ресей
академиясының бизнес және іскерлік әкімшілік ету Институты (ИБиДА РАНХиГС)
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Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
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Алматы Менеджмент
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Күшті жақтары
(+) Академия және оның институттары жоғары
білім кәсіби білім беру жүзеге асыратын
бағдарламаларына өздерінің дербес білім беру
стандарттарын және талаптарын орнатуға
құқылы.
(+) АҚШ және Еуропа алдыңғы қатардағы
университеттерде және бизнес мектептерінде
ПОҚ бірреттік емес тағылымы.
(+)ИБДА бағдарламасының ғылыми кеңесшісі
доктор Ицхак Адизес болып табылады.
(+) ИБДА сабақ беретіндер: бизнес білім берудің
теоиялық базасын салатын оқытушылар; кеңс
беру үлкен тәжірибесі бар оқытушылар;
тәжірибеші-оқытушылар.
(+) 73% ПОҚ сабақтарды ағылшын тілінде
беруге қабілетті.
(+) МВА және ЕМВА бағдарламалары үшін
арнайы «фирмалық» базалық
оқулықтары\кітаптары, аудио және видео
курстары бар - 20 оқулықтардан аса.
(+) 2000 жылдан бері Бітірушілер
Қауымдастығы бюллетені шығады, 26 нөмірі
шықты.
(+) Бастамашы кәсіпкер орталығы және Бизнесинкубаторы бар.
(+) Ең ірі бизнес-мектеп және елдегі ең ірі
мемлекеттік басқару мектебі, Ресейде ғана емес
және Еуропада ірі ЖОО бірі.
(+) Ресей Федерациясы мемлекеттік үкіметі
органдарының ғылыми және эксперттік-талдау
қолдауы.
(+) РФ МВА бағдарламалары бойынша
оқушылардың 1/3 — Академия тыңдаушылары.
(+) Үлкен дамыған халықаралық серіктестік
ЖОО торабы.
(+) ИБиДА самая крупная учебная структура в
составе РАНХ и ГС при Президенте РФ.
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Әлсіз жақтары
(-)МВА және ЕМВА екі диплом
бағдарламаларын оқытуда кейстері
ресей шындықтарына соңына дейін
бейімделмегенді пайдаланады.
(-) Жатақханада орындар саны
шектеулі.
(-) Бағдарламалардың/мамандықтардың
портфелі тар.
(-) 2014жылы ұлттық рейтингтер
жоғары емес.
(-) Штаттық ПОҚ 40%. Қосымша
істеушілер – бәсекелес ЖОО ПОҚ:
ВШЭ, МГУ, МГИМО, Плеханов
атындағы РЭУ.
(-) Бакалавриат бағдарламаларына
оқуға түсетінге талаптар жоғары емес.
(-) Шетел студенттерінің үлесі өте
төмен.
(-) Студенттердің пікірлері бойынша
жемқорлық бар.
(-)Бакалавриат және магистратура
студенттердің пікірлері бойынша
көптеген теріс пікірлер: "Сапасыз білім
беру, оқытушылардың және
деканаттың қатынасы байыпты емес,
оқу бағдарламасы дұрыс
жоспарланбаған "немесе "Білім
бермейді, ақша сорады."
(-) Бюджеттік орындар аз.
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Кесте 20. Мәскеу халықаралық бизнес жоғары мектебі «МИРБИС»
Күшті жақтары
Әлсіз жақтары
(+)МИРБИС барлық бағдарламалар
(-) Интернетте студенттердің теріс
бітірушілеріне (маман, бакалавр, магистр, МВА, пікірі жеткілікті: "теориясы көп,
ЕМВА) Еуропалық үлгідегі дипломмен
тәжірибесі және кейстері жоқ."
Қосымшаны ресми беру. Ағылшын тілі
(-)2014 жылы webometrics төмен
бойынша (BEC1, IELTS) бітірушілеріне
рейтинг.
халықаралық сертификаттарын беру.
(-) Эндаумент-қоры жоқ. Стипендия
(+) Жастар кәсіпкерлік орталығы бар.
қоры төмен.
(+) 2 жыл тегін қосымша: МИРБИС МВА
(-)"МИРБИС" МВА
бітірушісі оқуды бітірген соң екі жыл өз
бағдарламаларында Плеханов
қалауынша МВА бағдарламалар шеңберінде кез атындағы РЭУ, РАГС, АНХ,
келген сабақтарға қатыса алады.
МГИМО, астананың алдыңғы
(+) 2006 жылдан бері, ОК шешіміне сәйкес оқу
қатардағы ЖОО оқытушылар, сондай
модулі жұмыс оқу жоспарына енгізілген және
ақ ірі компаниялардың топстуденттер үшін міндетті болып табылады.
менеджерлері сабақ береді.
(+) Ресей нарығында бизнес білім беру
(-) Соңғы бес жылда аспирантураға
бағдарламаларында оқытуды ұйымдастыруда ең 80 адам қабылданды. Осы мерзімде
үлкен тәжірибеге ие (МВА бағдарламасы – 1990 бітірушілермен 5 кандидаттық
ж. бері.).
диссертациялар қорғалды.
(+) Бүкіл оқу мерзімінде құны тіркелген.
(-) Әлсіз техникалық сабақтар
(+) Іште институт несиесі беріледі / оқуға кейін
қамтамасыздандырылуы
төлеу дегендей. МВА оқу құны жоғары емес.
(аудиторияларда тегін wi-fi жоқ).
(+) «Ресейді қолдау» қоғамдық бірлестігімен
(-) Шетелден тартылған оқытушылар
бірлесіп кәсіпкерлік элементтерімен
саны жеткіліксіз.
бағдарламалар жасау, және олар әлеуметтік
(-)Бакалавриат, магистратура және
кәсіпкерлікке арналады.
аспирантура бағдарламаларына
(+) Институтты дамыту үшін қосымша
соңғы жылдарында қабылдау
табыстарға білімдерді басқару жүейсін жасауға
жоспары орындалмайды.
инвестиция салу.
(+) 25% бакалавриат бағдарламалары ағылшын
тілінде. Орындаушы үкіметінің федералды
органдары жағынан бітірушілерге тұрақты
сұраныс.
(+) Қысқа мерзімді курстарды және біліктілігін
көтеру бойынша бағдарламалардағы
тыңдаушылар саны бойынша Ресейдің күшті он
ЖОО.
(+) «Халықаралық танымалдылық» санатында
ресей мектептерінің алғашқысы.
(+) МВА көптеген бағдарламалары.
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6.4 Мақсатты тұтынушының портреті
Кесте 21. Бакалавриат бағдарламалар мақсатты аудиториясының портреті
Географиялық сипаттамалары
Қалалық, ауылдық
Аймақ үлгісі
Солтүстік Қазақстан (Қостанай, Петропавл, Павлодар), Шығыс
Қазақстанның
Қазақстан (Өскемен), Батыс Қазақстаннан басқасының барлығы
қалалары және
(Орал, Ақтау, Актөбе)
аймақтары
Демографиялық мәліметтер
17-25 жаста
Жасы
абитуриенттер, колледж бітірушілері
Қызмет түрі
орта, орта арнайы, жоғары
Білімі
Жанұясының табыс Айында 1500 доллар
деңгейі
Мінез-құлық сипаттамалары
Экономикалық мамандығына түскендер, экономика мамандығы
Географияны,
физиканы, ағылшын бойынша оқуды жалғастырушылар
тілін таңдағандар (5й пән ҰБТ)
Беделі, білім беру сапасы, баға және сапа салыстырмасы, үйіне
ЖОО таңдаудың
жақын орналасқандығы, таңдалған мамандықтың болуы,
негізгі факторы
белсенді студенттік өмір
Ең күшті талапкерлерді таңдау
60 балдан кем
болмауы тиіс
Кесте 22. Магистратура бағдарламасы аудиториясының портреті
Географиялық сипаттамалары
қалалық
Аймақ үлгісі
тек Алматы, Алматы облысы , Оңтүстік (Шымкент, Тараз)
Қазақстанның
және Орталық (Қарағанды, Астана) Қазақстанның қалалары
қалалары және
аймақтары
Демографиялық мәліметтер
21-25 жас
Жасы
ЖОО бітірушілері, төмен және орта тораптары қызметкерлері
Қызмет түрі
жоғары
Білімі
Жанұясының табыс Айында 2000 доллардан
деңгейі
Мінез-құлық сипаттамалары
Университет бітірушісі, білім беру сапасы, баға және сапа
ЖОО таңдаудың
салыстырмасы, үйіне жақын орналасқандығы, таңдалған
негізгі факторы
мамандықтың болуы.
беделді, білім беру сапасы, баға мен сапаның теңгерімділігі,
ЖОО таңдаудағы
тұратын жеріне жақындығы, таңдаған мамандығының болуы,
негізгі фактор
белсенді студенттік өмір
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60 балдан кем
болмауы тиіс
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Ең күшті талапкерлерді таңдау

6.5 ҚР білім беру нарығында Университеттің көлемі, сыйымдылығы және үлесі
Кесте 23. ҚР білім беру нарығында AlmaUniversity көлемі, сыйымдылығы және үлесі
2017ж.
2014ж.
2014ж. ҚР
Сұраныс факторлары мен
нарық
ҚР
Бағдарлама
AlmaU
тенденциялары
сыйымд
нарық
үлесі
ылығы
үлесі
Бакалавриат
2019 жылға дейін төмендеуі:
~ 200 000
151
1,8%
«демографиялық апаң», 30% аса
адам
000адам (2800 адам)
шетелде оқысы келетін және
қабілеті барлар, 2017 жылы
«сандық ұрпақтың» келуі – оқыту
технологиясында ажырауы,
қаладағы ішкі көшіп қону,
электрондық оқытуды пайдалануда
студенттердің төмен мотивациясы
ЖОО кейін
Жылсайын 20-25% өседі: 2011магистра- магистр
магистрабілім беру:
2020 жж. білім беруді дамытудың
тура
а-тура
тура
магистратура, Мемлекеттік бағдарламасы –
~ 10 000
~ 6 000
~ 2,8%
PhD
мемлекеттік тапсырыс өседі,
адам
адам
(170 адам)
Университет = 4+2+3 = 7 жыл,
PhD
PhD
PhD
ЖІӨ өсімі, экономика білімдерінің
~ 1 000
~ 400
~ 0,5%
өсуі, интеграция «білім беруадам
адам
(2 адам)
ғылым-өндіріс»
Бизнес-білім
Тұрақты: Стратегия-2050,
MBA
MBA
MBA
беру: MBA,
ГПФИИР, Нурлы Жол, кәсіби
~ 2 000
~ 1 100
~ 61,0%
DBA
мемлекеттік қызметті
адам
адам
(671 адам)
қалыптастыру, аймақтардың
DBA
DBA
DBA~
экономикасы - ШОБ, ЖІӨ өсуі,
~ 100
~ 78
61,6%
білім алуда «психологиялық жас
адам
адам
(48 адам)
цензын шешу», Астана және
Алматы қалаларында
агломерацияларды қалыптасрыу,
қашықтық технологиялар
*Нарық сыйымдылығы — білім беру қызметін жүзеге асырудың мұмкінді көлемі,
2017ж. жоба.
**Нарық көлемі – жүзеге асатын білім беру қызметтеріне сұраныстың нақты мөлшері
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7. Стратегиялық бағыттар
2020 жылға дейінгі мақсаттарды табысты жүзеге асыру үшін «Алматы Менеджмент
Университеті» ББМ-і 10 стратегиялық бағыттарды анықтады:
1. Білім беру бағдарламаларын дамыту;
2. БДФ, «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ мектептерін жасау және дамыту;
3. Кәсіпкерлік университетті қалыптастыру және дамыту;
4. Ғылыми-зерттеу қызметін дамыту;
5. Университеттің сапа менеджмент жүйесін дамыту;
6. Интернационалдандыру және жаһанды дамыту;
7. Профессор-оқытушы құрамын және қызметкерлерді дамыту;
8. Инфрақұрылым кешенін дамыту;
9. Университеттің мемлекеттің, азаматтық қоғамның, бизнестің және Алматы
қаласының дамуына үлесін қосуы;
10. Аймақтық даму және жаңа нарықтарға шығу;
11. Ақпараттандыруды дамыту;
12. Білім беруді басқару жүйесін жасау және дамыту.

7.1. Білім беру бағдарламаларын дамыту
Бағдарламаларды дамыту саласында университеттің мақсаты заманауи қоғамның
және ең үздік әлемдік нарықтарға сәйкес білім беру бағдарламалардың академиялық
сапасының жетістігіне жету. 2020 жылға дейін бағдарламалар қоржыны кеңейеді, ЖОО
кейінгі білім беру бағдарламалар үлесі 40%, қазақ тілінде бағдарламалар үлесі 30%,
ағылшын тілінде 40% өседі, қашықтан оқыту технологиясын қолдану үлесі 13% құрайды.
Білім беру бағдарламаларының сапа белгілері заманауи білімдер бітірушілері,
зерттеулердің соңғы жетістіктеріне негізделген, мамандық бойынша тәжірибелік
жұмыстың дағдысы бар, пәнаралық дағдыларын дамыту деңгейі және оқырманның
кәсіпкерлік, әлеуметтік-жауапкершілік көзқарасын қалыптастыру. Білім беру
бағдарламалары жылсайын халықаралық мазмұнының үлесін кеңейтеді және сабақ беру
инновациялық әдістерін дамытады. Білім беру бағдарламаларының сапасының
халықаралық стандарттарға сәйкестігі бағдарламалық аккредитациялармен жүзеге
асырылып отырады.
Мақсат 1. 2020 ж. 32 ден 58 дейін мамандықтардың білім беру бағдарламаларының
қоржынын кеңейту
Міндет 1.1. Білім беру бағдарламалар санын өсіру.
Кесте 24. Жылдар бойынша білім беру бағдарламалар саны.
2015-2016 2016201720182019Өсімі:
2017
2018
2019
2020
саны (%)
13
18
21
22
23
+11 (85%)
Бакалавриат
7
11
14
16
17
+10
Магистратура
(143%)
4
4
6
7
7
+3 (75%)
PhD
6
6
6
6
6
+1 (17%)
MBA
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DBA
Жалпы
Өсімі: саны
(%)

2
32
+3 (11%)

3
44
+12
(12%)

3
51
+7 (16%)
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22.02.2016ж./г.
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3
56
+5 (11%)

3
58
+3 (4%)
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+1 (50%)
+26 (82%)
-

Міндет 1.2. Қазақша және ағылшын бөлімдерінде білім беру бағдарламаларының үлесін
өсіру.
Кесте 25. Қазақ және ағылшын тілдерінде білім беру бағдарламаларының саны және үлесі.
20152016201720182019Өсімі:
2016
2017
2018
2019
2020
саны
(%)
5
7 35% 8 40% 10 45% 12 50%
+7
Бакалавриат қаз.
(140%)
ағыл. 4
7 40% 9 45% 11 50% 14 60%
+10
(250%)
1
9%
2 15% 3 18% 4 20%
+4
Магистратура қаз.
(400%)
ағыл. 3
4 40% 5 40% 6 40% 8 50%
+5
(167%)
қаз.
1 17% 1 15% 1 15%
+1
МВА
(100%)
ағыл. 1 17% 1 17% 2 29% 2 29% 2 29%
+1
(100%)
қаз..
1 25% 1 25% 1 25%
+1
DBA
(100%)
ағыл. 1 34% 1 25% 1 25% 1 25%
+1
(100%)
қаз.
5
9 80% 12 34% 15 25% 18 20%
+13
Барлығы
(260%)
ағыл. 8 15% 13 63% 16 23% 20 25% 25 25%
+17
(213%)
Міндет 1.3. Көптілде оқытудың білім беру бағдарламаларының қамтылуы.
Кесте 26. Көптілде оқыту білім беру бағдарламаларының салыстырмалы салмағы
(ағылшын және қазақ тілінде жүзеге аспайтын мамандықтар).
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
30%
40%
50%
60%
70%
Бакалавриат
20%
30%
40%
50%
Магистратура
50%
50%
75%
100%
PhD
Міндет 1.4. Қашықтан оқыту технологиясын қолданумен білім беру бағдарламаларын
жүзеге асыруды қамтамасыз ету.
Кесте 27. Қашықтан оқыту технологиясын қолданумен білім беру бағдарламаларының
үлесі.
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Бакалавриат
МВА
Барлығы

саны
үлесі
саны
үлесі
саны
үлесі

2669
9,8%
71
17%
2740
26,8%

2542
10,7%
78
19%
2620
29,7%

Күні/Дата
22.02.2016ж./г.
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02

2666
12,7%
85
17%
2751
29,7%

Кесте 28. Қашықтықтан оқыту технологиясын
бағдарламаларының қамтылуы.
2015-2016
2016-2017
2017-2018
90%
67%
62%
Бакалавриат
85%
100%
100%
Магистратура
100%
100%
100%
МВА
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2921
14,1%
93
17%
3017
31,1%

3460
14,5%
102
17%
3562
31,5%

қолданумен

білім

2018-2019
86%
100%
100%

2019-2020
83%
100%
100%

Міндет 1.5. Екі дипломды білім беру бағдарламаларының санын өсіру.
Кесте 29. Екі дипломды білім беру бағдарламаларының саны.
201520162017201820192016
2017
2018
2019
2020
Бакалавриат
Магистратура
PhD
МВА
DBA
Барлығы

3
2
1
6

5
1
2
2
10

8
2
3
2
15

9
2
1
3
2
17

10
2
1
3
2
18

Мақсат 2. Білім беру бағдарламаларында оқырмандардың санын өсіру.
Міндет 2.1. Оқырмандар контингнетін өсіруді қамтамасыз ету.
Кесте 30. Контингент мөлшері.
201520162017201820192016
2017
2018
2019
2020
Бакалавриат
Магистратура
PhD
MBA
DBA

саны
өсімі
саны
өсімі
саны
өсімі
саны
өсімі
саны
өсімі
саны

2669
-8%
174
-6%
4
100%
429
-19%
35
15%
600

2542
-5%
208
-19%
10
150%
411
-5%
57
62%
660

2666
5%
377
81%
17
70%
510
24%
96
68%
795

2921
10%
583
54%
27
58%
560
9%
117
21%
955

3460
19%
826
41%
31
14%
615
9%
117
1150

беру

Өсімі:
саны
(%)
+7/334%
+2/200%
+1/100%
+1/150%
+1/200%
+5/258%

Өсімі:
саны
(%)
+791%
30%
652
374%
27
675%
+186
43%
+82
334%
+550

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
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Қысқа мерзімді
бағдарламалар/
тренингтер
Барлығы

өсімі

11%

10%

20%

Күні/Дата
22.02.2016ж./г.
Басылым/Издание
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20%

20%

91%

саны
3911
3888
4444
5163
өсімі
-1%
15%
17%
*нарық жағдайына байланысты жөндеулер болуы мүмкін

6199
20%

7
-

Мақсат 3. Оқытудың инновациялық технологияларын қолдануды пайдаланып
пәндердің салыстырмалы салмағын өсіру.
Міндет 3.1. Білім беру бағдарламаларының мазмұнын, оқыту әдістерін жылсайын бағалау.
Кесте 31. Инновациялық технололгияларды қолданумен пәндердің салыстырмалы салмағы
(әр мамандық бойынша).
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Өсімі:
саны
(%)
4/10%
5/12%
7/17%
7/17%
9/20%
+5/125%
Бакалавриат
2/10%
3/20%
5/30%
7/40%
9/50%
+7/350%
Магистратура
PhD
20%
20%
20%
20%
20%
МВА
20%
20%
20%
20%
20%
DBA
Міндеті 3.2. Бітірушінің заманауи білімдерін, дағдыларын, тәжірибелік және жеке
дағдыларын қалыптастыру бойынша білім беру модульдерін жүзеге асыру.
Кесте 32. Кәсіби дағдыларды қалыптасыратын модульдік бағдарламалардың саны (әр
мамандық бойынша). PhD үшін – ғылыми-педагогикалық модуль*. МВА және DBA үшін
тұлғаны дамыту және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру пәндердің
жиынтығы*.
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Өсімі:
саны
(%)
2
3
4
5
+5
Бакалавриат
1
2
2
2
+2
Магистратура
1
1
1
1
+1
PhD
1
1
1
1
1
МВА
1
1
1
1
1
DBA
1
5
7
9
10
+9
Барлығы
Міндет 3.3. Дуалдық оқыту қағидаларын енгізу *.
Кесте 33. Дуалдық оқытумен қамтылған бағдарламалар саны.
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
1
1
4
5
Бакалавриат

2019-2020
6

2015-2016 оқу жылы –«Мейрамхана ісі» және «Қонақ үй бизнесі» мамандықтары.
2017-2018 оқу жылы –«Логистика», «Есеп және аудит», «Заң тану» мамандықтары.
2018-2019 оқу жылы – «Арт-менеджмент» мамандығы.
2019-2020 оқу жылы – «Қоғамдық денсаулықты сақтау» мамандығы.
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Міндет 3.4. Әр мамандық бойынша кәсіби пәндер бойынша авторлық арнайы курстардың
болуын қамтамасыз ету. (мерзімділігі үш жылға).
Кесте 34. Зерттеу авторының нәтижелерімен пәндер саны.
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
1
1
2
2
Бакалавриат
1
1
1
1
Магистратура
2
2
2
2
PhD
2
2
2
2
2
МВА
2
2
2
2
2
DBA
Міндет 3.5. Оnline ашық платформаларында ашық online –курстарын әзірлеу және
орналастыруды қамтамасыз ету.
Кесте 35. Ашық online – курстардың саны.
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
1
2
2
Құқық
мектебі
Экономика
1
2
2
және сервис
мектебі
Қаржы және
1
2
2
менеджмент
мектебі
Базалық
1
2
2
дайындық
мектебі
Мемлекеттік
1
2
2
және
қоғамдық
саясат
мектебі
Міндеті 3.6. Халықаралық кәсіби сертификаттау талаптарына сәйкес білім беру
бағдарламаларының болуы.
Кесте 36. Халықаралық кәсіби сертификаттау талаптарына сәйкес білім беру
бағдарламаларының саны.
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
3
5
5
5
Бакалавриат
1
2
3
4
Магистратура
Кесте 37.
Бакалавриат



2016-2017 оқу жылы:
- Есеп және аудит – АССА – Association of Chartered Certified
Accountants;
CAP, Certified Accounting Practitioner;
- Логистика – EJ Log, European Junior Logistician (Операциялық
логист);
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2017 -2018 оқу жылы:
- Қаржы – деңгей CFA, Chartered Financial Analyst;
-Экономика – СМА, Certified Management Accountant.



2016-2017 оқу жылы:
- Логистика – ES Log, European Senior Logistician;
EM Log, European Master Logistican;
2017-2018 оқу жылы:
- Қаржы – II деңгей CFA, Chartered Financial Analyst;
2018-2019оқу жылы:
- Қаржы – III деңгей CFA, Chartered Financial Analyst;
- Экономика – CIMA, Chartered Institute of Management
Accountants;
2019-2020 оқу жылы:
- Есеп және аудит - DipIFR, Diploma in international Financial
Reporting.






Мақсат 4. Шетелдік ЖОО серіктестіктердің бағдарламаларына біріктірілген
бағдарламалар үлесін өсіру.
Міндет 4.1. Шетелдік ЖОО серіктестіктердің бағдарламаларына университеттің білім беру
бағдарламаларын біріктіру.
Кесте 38. Әр мамандық бойынша «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ білім беру
бағдарламаларында шетелдік ЖОО-серіктестіктер пәндерінің үлесі.
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
30%
40%
50%
60%
70%
Бакалавриат
10%
20%
30%
40%
50%
Магистратура
50%
50%
50%
50%
PhD
40%
40%
40%
40%
40%
MBA
30%
40%
40%
40%
40%
DBA
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7.2 БДФ жасау және дамыту
7.2.1 Оқытудың инновациялық үлгісіне көшу (Базалық дайындау Факультеті және
Мектептер)
Кесте 39 Базалық дайындау факультетінің тұжырымдамасы.
Кәсіби бағдарламаларын меңгеру үшін сапалы базалық дайындауды
Мақсаты
қамтамасыз ету
Барлық мамандықтар
Қамтылуы
Оқытудың бірінші 2 семестірінде, бакалавриаттың бірінші курсынан
Ұзақтығы
бастап
Барлық мамандықтар үшін бірыңғай
Құны
Кәсіпкерлік білімдерді және ойды қалыптастыруды
қалыптастыруға бағытталған оқыту
-ассистент» үлгісі негізінде оқыту сапасы
Базалық дайындаудың бірыңғай білім беру бағдарламасы
Фокус
конкурс негізінде AlmaU мамандығын таңдау (мектептер
арасында бәсекелестік, студенттер арасында бәсекелестік)
SERVICE LEARNING негізінде жеке және әлеуметтікадамгершілік құндылықтарын қалыптастыру
7.2.2 AlmaU мектептерін жасау және дамыту кезеңдері
Мектеп – университеттің бәсекеге қабілеттілігін дамыту құралы.
Мектеп белгілері:
 Ұлттық және халықаралық аккредитациялар, бағдарламалар рейтингтері;
 академиялық автономиясы;
 сапалы кадрлық құрамы;
 өзін-өзі ақтау;
 беделі және бренд – университет сыртында;
 біліктілігін көтеру бағдарламалардың болуы;
 оқу және зерттеу лабораториялары;
 AlmaU мектептерінің ғылыми және білім беру беделі.
Мақсаты 1. Мамандарды дайындау толық циклды университет мектептерін жасау
және дамыту (бакалавр – магистр – доктор – біліктілікті көтеру бағдарламалары).
Міндеттері:
1.1. Білім беру бағдарламаларын кеңейту арқылы университеттің жан жақтылығын жасау
және нығайту.
1.2. Мектептерде жаңа маманданған кафедраларды, эксперименталды базаларды,
институттарды және лабораторияларды ашу арқылы мамандарды дайындау сапасын
көтеру.
1.3. Нақты салаларда университеттің профессор-оқытушылар құрамының ғылыми және
эксперттік біліктілігін өсіру үшін базасын дайындау.
1.4. Университеттің ғылыми-педагогикалық кадрларын қалыптастырудың және өндірудің
тиімді жүйесін жасау.
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1.5. Университет мектептеріне автономияны беру арқылы университетті басқару
тиімділігін көтеру.
Кесте 40 AlmaU мектептерін жасау және дамыту кезеңдері

1-кезең
2014-2015

2-кезең
2015-2016

3-кезең
2016-2017

4-кезең
2017-2018

5-кезең
2018-2020

• Бизнес жоғары мектебі (МВА, DBA);
• Мемлекеттік және қоғамдық саясат мектебі (BSc, MBA);
• Құқық мектебі (BSc).

• Экономика және сервис мектебі (BSc, MSc);
• Қаржы және менеджмент мектебі (BSc, MSc, PhD);
• Мемлекеттік және қоғамдық саясат мектебі (BSc, MBA);
• Құқық мектебі (BSc);
• Бизнес жоғары мектебі (МВА, DBA);
• Базалық дайындау факультеті (BSc).
• Экономика және сервис мектебі (BSc, MSc, PhD);
• Қаржы және менеджмент мектебі (BSc, MSc, PhD);
• Инженерлік менеджмент мектебі (BSc, MSc);
• Мемлекеттік және қоғамдық саясат және құқық мектебі (BSc, MSc, MВА);
• Бизнес жоғары мектебі (МВА, DBA,Global DBA);
• Базалық дайындау факультеті (BSc).
• Қаржы және экономика мектебі (BSc, MSc, PhD);
• Менеджмент мектебі (BSc, MSc, PhD);
• Инженерлік менеджмент мектебі (BSc, MSc);
• Мемлекеттік және қоғамдық саясат және құқық мектебі (BSc, MSc, МВА, LLM);
• Бизнес жоғары мектебі (МВА, DBA,Global DBA );
• Базалық дайындау факультеті (BSc).
• Қаржы және экономика мектебі (BSc, MSc, PhD);
• Менеджмент мектебі (BSc, MSc, PhD);
• Инженерлік менеджмент мектебі (BSc, MSc);
• Мемлекеттік және қоғамдық саясат және құқық мектебі (BSc, MSc, MBA, LLM);
• Бизнес жоғары мектебі (МВА, DBA, Global DBA);
• Public Health мектебі (BSc).
• Базалық дайындау факультеті (BSc).
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Кесте 41. AlmaU мектептерінің жаңа мамандықтарын ашу
Мектептер

Мемлекеттік және
қоғамдық саясат
мектебі

Құқық мектебі

Қаржы және
Менеджмент мектебі

Экономика және
Сервис(қызмет
көрсету) мектебі

Базалық дайындық
факультеті

Бизнес жоғары
мектебі

2015-2016

Менеджмент
(BSc, MSc, PhD)
Маркетинг
(BSc, MSc, PhD).
Жобаларды басқару
(MSc).
Қаржы (BSc, MSc,
PhD)
Есеп және Аудит
(BSc).
Іскерлік әкімшілік
ету (PhD)
Логистика (BSc, MSc).
Экономика (BSc,
MSc).
Бағалау(BSc).
МІҚҮБ (BSc).
Ақпараттық жүйелер
(BSc)
бакалавриатта
оқудың бірінші 3
семестрі
Іскерлік әкімшілік
ету (MBA, DBA)

Мемлекеттік,
қоғамдық және құқық
мектебі

2016-2017

2017-2018

2018-2020

-

-

ЖМБ (BSc)
Аймақтану (BSc)
Қоғаммен
байланыс(BSc)
Мемлекеттік
секторда менеджмент
(МBА);
Білім беруде
менеджмент (МBА);
НПО менеджмент
(МBА).
Заң тану (BSc).
Менеджмент
(BSc, MSc, PhD)
Маркетинг
(BSc, MSc, PhD).
Жобаларды басұару
(MSc).
Қаржы (BSc, MSc,
PhD)
Есеп және Аудит
(BSc).
Іскерлік әкімшілік
ету (PhD)
АртМенеджмент(BSc)
Логистика (BSc, MSc,
PhD)
Экономика (BSc, MSc,
PhD)
Бағалау(BSc).
МІҚҮБ(BSc, MSc).
Туризм (BSc).
бакалавриатта
оқудың бірінші 2
семестрі

-

бакалавриатта
оқудың бірінші 2
семестрі

Іскерлік әкімшілік
ету (MBA, DBA),
Global DBA

Іскерлік әкімшілік
ету (MBA, DBA),
Global DBA

ЖМБ (BSc)
Аймақтану (BSc)
Қоғаммен
байланыс(BSc)
Мемлекеттік
секторда менеджмент
(МBА)
Білім беруде
менеджмент (МBА)
НПО менеджмент
(МBА)
Заң тану (BSc, MSc)

ЖМБ (BSc)
Аймақтану (BSc, MSc)
Қоғаммен байланыс
(BSc)
Мемлекеттік
секторда менеджмент
(МBА)
Білім беруде
менеджмент (МBА)
НПО менеджмент
(МBА)
Заң тану
(BSc, MSc)
Халықаралық құқық
(BSc)

бакалавриатта
оқудың бірінші 2
семестрі
Іскерлік әкімшілік
ету (MBA, DBA),
GlobalDBA, . PhD in
English.
ЖМБ (BSc)
Аймақтану (BSc, MSc)
Қоғаммен байланыс
(BSc)
Мемлекеттік
секторда менеджмент
(МBА)
Білім беруде
менеджмент (МBА)
НПО менеджмент
(МBА)
Заң тану
(BSc, MSc)
Халықаралық құқық
(BSc)
Халықаралық
қатынастар
(BSc).
LLM
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Инженерлік
менеджмент мектебі

-

Бағдарламалық
инженерия (BSc, MSc);
Мәліметтерді талдау
және BigData(BSc,
MSc);

Қаржы және
экономика мектебі

-

Менеджмент мектебі

-
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инженерия (BSc, MSc);
Мәліметтерді талдау
және BigData(BSc,
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Қаржы (BSc, MSc,
PhD).
Есеп және Аудит
(BSc,MSc).
Экономика (BSc, MSc,
PhD).
Бағалау (BSc).
Әлемдік экономика
(BSc)
Іскерлік әкімшілік
ету (PhD);
Менеджмент
(BSc, MSc, PhD);
Маркетинг(BSc, MSc,
PhD);
Жобаларды басқару
(MSc)
Логистика (BSc, MSc,
PhD)
МІҚҮБ(BSc, MSc)
Туризм (BSc, MSc)
Арт-менеджмент
(BSc)
Әлемдік сауда (BSc)
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Бағдарламалық
инженерия (BSc, MSc);
Мәліметтерді талдау
және BigData
(BSc, MSc);
Инженерлік экология
(BSc, MSc)
Қаржы (BSc, MSc,
PhD).
Есеп және Аудит
(BSc,MSc).
Экономика (BSc, MSc,
PhD).
Бағалау (BSc).
Әлемдік экономика
BSc MSc
Іскерлік әкімшілік
ету (PhD);
Менеджмент
(BSc, MSc, PhD);
Маркетинг(BSc, MSc,
PhD);
Жобаларды басқару
(MSc)
Логистика (BSc, MSc,
PhD)
МІҚҮБ (BSc, MSc)
Туризм (BSc, MSc)
Арт-менеджмент
(BSc)
Әлемдік сауда (BSc,
MSc)

Мақсат 2. AlmaU мектептерінің стратегиясын әзірлеу және оларды жүзеге асыру.
Білім беру қызметтері нарығында ерекше өніммен позициялау.
Міндеттер:
1.1. Алматы Менеджмент Университеті мамандарды дайындау бағыттары бойынша
Қазақстанның және Еуразиялық Экономикалық Қоғамдастықтың алдыңғы қатардағы
университет мектептерінің санына кіру.
1.2. Мектеп қызметтерінің сәйкес бағыттары бойынша кәсіби қоғамдастықтармен, сондайақ жұмыс берушілермен ынтымақтастықты нығайту.
1.3. Перспективті бағыттар шеңберінде жүргізілетін ғылыми зерттеулердің тиімділігін
көтеру.
1.4. Қазақстанда және шетелде Университет серіктестіктерімен өзара іс әрекет ету және әрі
қарай серіктестік ету үшін, жаңа байланыстарды жасау үшін ықпал ету.
Алматы Менеджмент Университетінің мектептерін жасау және дамыту бойынша
мақсаттарға жету үшін және жүзеге асыру үшін ендігі шаралар жүзеге асады:
Кесте 42. AlmaU мектептерін жасау және дамыту бойынша мақсаттарға жету және
міндеттерін жүзеге асыру іс- шаралары
2015-2016
1. BlendedMBA
2. AMBА қайта аккридитациялау және
AACSB аккредитациялауға тапсырыс
беру
3. AACSB кіру және аккредитациялауға
тапсырыс беру.

Жоғары бизнес мектебі
2016-2017
1. Global DBA және DBA for
faculty
2. Бизнес-кейстер Орталығын
жасау.

2017-2020
1. Үрдістерді жетілдіру, масштабтарды
кеңейту.
2.МВА қазақ тілінде.
3. PhDinEnglish.
4. БЖМ кеңес беру мектебін ашу.
5. «Бизнес-көрісу» ұлттық жоба.
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4. МВА тыңдаушылары және бітірушілері
үшін «Бизнес-көрісу» пилоттық жобаны
жүргізу.
5. EDSA докторанттары үшін жазғы
бағдарламаны бастау.
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3. БЖМ жанында
халықаралық ғылыми
лабораториясын ашу.
4. 2020 жылға дейін
НКАОКО бағдарламалық
аккредитациясынан өту, ҚР
МВА ең үздік білім беру
бағдарламалар рейтингіне
кіру.
5. Барлық өкілеттіліктерде
«Бизнес-көресу» жүргізу.
Қаржы және менеджмент жоғары мектебі
2016-2017
2017-2018
2018-2020
1. JamkUniversityofAppliedSciences
1. «Менеджмент/Қаржы» екі
1.«InternationalEntrepreneurship»
(Финляндия) «Менеджмент/Кәсіпкерлік»
дипломдық бағдарламасын
бағдарламасы бойынша бірлесіп
бірлесіп majorandminor бағдарламаларын
жүзеге асыру
қазақ-британ магистратурасын ашу.
ашу
2. Бизнес-Кейстер бойынша
2. «Қаржы/Заң тану» екі диплом
2. АССА кәсіби аккредитация толық
Оқу-қолданбалы
бағдарламасын жүзеге асыру.
пакетін алу.
лабораториясын жасау.
3. «Есеп және Аудит/Заң тану»
3. «Менеджмент», «Қаржы» және
3. Менеджмент бойынша
бағдарламасының majorandminor
«Маркетинг», «Есеп және Аудит»
халықаралық ғылыми-зерттеу жүзеге асыру.
мамандықтары бойынша НКАОКО
лабораториясын ашу.
4. Маркетингтік зерттеулер
бағдарламалық ұлттық
4. «Есеп және Аудит»
халықаралық ғылыми-зертте
аккредитациясынан өту және алу.
мамандығы бойынша
лабораториясын жасау.
4. «Заң тану/Қаржы» majorandminor
магистратура ашу.
5. Симуляциялық аналитикалық және
бағдарламасын жүзеге асыру.
5. «Менеджмент» және
бизнес ойындар бойынша Оқу
5. «Қаржы» (маг.) бағдарламасы үшін
«Жобаларды басқару» (маг.)
лабораториясын жасау.
CFA сертификаттау.
бағдарламалары үшін
6. Есеп және Аудит зерттеулері
6. UniversityofNorthampton
PMI/PMBOK сертификаттау.
бойынша халықарылқ ғылыми-зерттеу
(Ұлыбритания) бірлесіп Erasmus
6. Шетелдік ЖОО жаңа екі
лабораториясын жасау.
академиялық мобильділік + бойынша
дипломдық бағдарламаларды 7. Студенттік бизнес инкубаторын
бағдарламаларды жүзеге асыру.
жүзеге асыру.
жасау.
Мемлекеттік, қоғамдық және құқық мектебі
2016-2017
2017-2018
2018-2020
1. Мемлекеттік және қоғамдық саясат
1. Аймақтық дамыту
1. Саяси кеңес беру мектебін ашу.
мектебін және Құқық мектебін
Институтын ашу.
2. Екі диплом берумен үш жақтық
Мемлекеттік, қоғамдық және құқық
2. «Заңгер-Қаржыгер»
консорциум негізінде LLM білім беру
мектебіне біріктіру;
мамандығы бойынша
бағдарламасының шебер ханасын
2. Криминалистика лабораториясын ашу;
majorandminor
ашу.
бағдарламасын жүзеге асыру. 3. Заң клиникасын ашу..
3. 2020 жылға дейін
4. «Interlaw» кеңес беру орталығын –
НКАОКО бағдарламалық
Халықаралық лабораториясын ашу.
аккредитациядан
(бакалавриат) өту,
корпоративтік құқық
саласында ең үздік білім беру
бағдарламалық рейтингіне
кіру.
4. «Ұлт жоспары «100 нақты
қадам» бес институционалды
реформа шеңберінде ҚР
Жоғары сотымен, ҚазБАР
(Алматы қ. 7 сот базасы
негізінде – 01.07.2015 –
01.01.2016г.)
бірлесіп,
«Сервис
«Сот
кабинет»
пилоттық жобаны жүзеге
асыру.
5.
Атырау
қаласының
Өкілеттілігінде
Медиация
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орталығын ашу және қызмет
ету (университетте және
университет өкілділіктерінде
кеңес
беру
қызметтер
портфелі
–
квазисоттық
рәсімдер, аутсорсинг)

Базалық дайындау факультеті
2015-2016
2016-2017
1. Модульдік білім беру бағдарлаламасын 1. 80/20 қатынаста
әзірлеу және жүзеге асыру.
«стандарттық пакет» білім
2. Көптілді білім беруді дамыту.
беру бағдарламасын жүзеге
3. Шетелде білім беру модулі.
асыру..
4. Студенттерді және оқытушыларды
2. major and minor
сапалы таңдау.
бағдарламасын жүзеге асыру.
Экономика және сервис мектебі
2016-2017
2017-2018
1. Лицензияны алу.
1. Логистикалық кеңес беру
2. Дуалдық оқытудың енгізу және жүзеге
Орталығын жасау.
асыру.
2. Ұлттық сертификаттау
3. Көптілді білім беру.
орталығын жасау.
4. Аккредитацияға дайындалу және өту.
3. Студенттік жобаларды
5. Кейтерингтік қызметтерді және
жүзеге асыру шеңберінде
анимациялық шараларды ұйымдастыру
аналитикалық зерттеулерді
бойынша орталықты жасау.
жүргізу.
6. Білімдерді басқару бойынша эксперттік 4. Ғылыми-оқу
орталықты жасау.
лабораторияларын ашу (1)
7. majorandminor бағдарламасын жүзеге
5. Оқу лабораторияларын
асыру.
ашу (шәй және шарап
8. Бірлескен екі дипломды білім беру
бөлмелері, және қонақ үй
бағдарламасы.
бөлмелері).
9. Шетел ЖОО серіктестерінде ПОҚ
6. Лицензияны алу.
тағылымы және ПОҚ сектификаттау.
Инженерлік менеджмент мектебі
2016-2017
2017-2018
1. Лицензияны алу.
1. Вендерлармен (HP, IBM,
2. Халықаралық тәжірибеге сәйкес оқу
Cisсo, SAP және т.б.
жоспарын келтіру.
сияқтыларымен) бірлесіп
3. АҚШ, Франция, Сингапур, Корея ПОҚ
серверлер және
тағылымы және ПОҚ сертификаттау.
телекоммуникациялық
жабдықтау бойынша

2017-2020
1. 80/20 қатынаста шетелдік ЖОО
серіктестіктерімен біріктірілген білім
беру бағдарламаларын жүзеге асыру..

2018-2020
1. Алматы қаласында қонақ үй
мейрамхана кешенін басқаруды алу.
2. Ғылыми-оқу лабораторияларын
ашу (2)

2018-2020
1. ҚР кәсіпорындарында ІТ
мамандықтарын қайта дайындау үшін
Оқу орталығы (немесе біліктілікті
көтеру Институты).
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авторландырылған оқу
лабораториялары.
2. majorandminor
бағдарламасын жүзеге асыру.

2. АТ- жобалар және инновациялық
зерттеулер бойыншахалықаралық
ғылыми лаборатоия;
3. ПОҚ және оқырмандардың
«Академиялық мобильділік»
бағдарламасы.
Қоғамдық денсаулықты сақтау мектебі
2018-2019
2019-2020
1. Лицензияны алу.
1. Бірлескен білім беру бағдарламалары.
2.Денсаулықты сақтау менеджменті саласында кеңес беру
орталығы.
3. major and minor бағдарламасын жүзеге асыру.

Бағдарламалар компоненттері Кәсіпкерлік, Интернационализация, Зерттеу, Әлеуметтік
жауапкершілік белгілеріне қатысты жылсайын бағалаудан өтеді.
Кесте 43. Кәсіпкерлік, Интернационализация, Зерттеу, Әлеуметтік жауапкершілік
белгілеріне қатысты жылсайынғы бағалау.

Оқытуды
ұйымдастыр
у
Академиялық
серіктестік

Интернационализац
ия

Зерттеу

Әлеуметтік
жауапкершілік

Көшбасшылық,
кәсіпкерлік
әлеуеттің болуы

Тілді меңгеру

Жетістіктердің болуы

Жеке қасиеттері және
азаматтық позициясы

20% кәсіпкерлер,
бизнес және
мемлекеттік
органдардың
өкілдері

10% visiting professors

Сабақ беру
оқытушының
зерттеулеріне
негізделген

Қоғамға қызмет ету

Бағдарламаларда
халықаралық
тәжірибе, бірлескен
курстар

БП курстары
зерттеулерге
негізделген, арнайы
курстар қолданбалы
зерттеулерге

Әр курста әлеуметтік
жауапкершілік

«Кәсіпкерлік» пәні

Академиялық
мобильділік

СҒЗЖ,
лабораториялар

Іскерлік этика,
жағдайы төмен
аймақтарға бару

Кәсіпкерлік
мектептер

Екі жақты
академиялық
мобильділік

Университеттер
жоғары
рейтингтермен және
аккредитациялармен

Әлеуметтікжауапкершілікті
серіктестіктер

Оқытуды
ң
мазмұны

Оқытушылар

Абитуриентер

Кәсіпкерлік
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Кәсіпкерлік
компаниялар

% интернационалды
компаниялар

Қолданбалы және
аналитикалық
зерттеулер

Әлеуметтікжауапкершілікті
серіктестіктер

AlmaU бітірушілеркәсіпкерлер

Жаһанды жұмысқа
орналасуы

Аналитикалық
дағдыларды қолдану

Әлеуметтікжауапкершілікті
серіктестіктер

Кәсіпкерлік
табыстар

Жаһанды
перспективалар

Инновациялар

Қоғамға қызмет етуде
жетістіктер

Бизнеспен және
мем.
құрылымдарме
н серіктестік
Бітірушілерді
жұмысқа
орналастыру
Бітірушінің
мансабы
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7.3 Кәсіпкерлік университетті қалыптастыру және дамыту
Заманауи экономикалық даму шарттарында жоғары білім берудің рөлі мен орны
өзгерді. Университеттер аймақтардың және елдердің инновациялық дамуының белсенді
қатысушылары болды. Инновациялық экономиканың дамуынан және бизнестің және
өнеркәсіптің жаңа қажеттіліктері соңынан университеттің рөлі өзгерді, білім берудің жаңа
үлгісі – «Кәсіпкерлік университет» белсенді енгізіліп, дамиды. Кәсіпкерлік университет
кәсіпкерлердің білім беру орталығы, кәсіпкерлік бойынша ақпараттық білім беру
базасының консолидаторы болып табылады.
Мақсат 1. ПОҚ кәсіпкерлік білім беру әдістемесін оқыту және дамыту, креативті
ойды, дағдыларды дамытудан, ойларды жинау және құрастырудан бастап
студенттердің оқу бағдарламасын кезеңді қалыптастыру.
Кәсіпкерлік және инновациялық ойды қалыптастыру мақсатында кәсіпкерлік білім
беруді дамыту, кәсіпкерлік университеттердің әлемдік тәжірибесін қолданып, ЖОО
басқаруды қамтамасыз етіп, кәсіпкерлік саласында зерттеулерді жүргізу қажет. Бұл үшін
Алматы Менеджмент Университет 2020 дейін студенттерді оқытудың барлық
бағдарламаларына және ПОҚ және қызметкерлердің біліктілігін көтеруге кәсіпкерлік
бойынша міндетті пәнді енгізу міндеттерін қояды, ол деген кәсіпкерлік, креативті және
корпоративті мәдениетті қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Міндет 1.1. Университетте кәсіпкерлік білім беруді дамыту.
Кесте 24. Университетте кәсіпкерлік білім беру
Білім беру бағдарламаларында кәсіпкерлік бойынша курстар
“Minor in entrepreneurship” халықаралық серіктестікпен бірлесіп
кәсіпкерлік бойынша қосымша білім беру бағдарлама
Кәсіпкерлікті және инновацияларды қолдау бойынша шетелдік
серіктестіктермен бірлескен орталық саны
Оқулықтардың және оқу құралдардың саны

20152016
1

20162017
1

20172018
2

20182019
3

20192020
4

0

1

1

2

2

1

2

3

4

5

0

1

2

3
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Кесте 25. Бакалавриат бағдарламлар жалпы санынан бизнес жобалар түрінде
бітірушілер жұмыстардың үлесі.
Бакалавриат

20152016
0%

20162017
0%

20172018
1%

20182019
5%

20192020
10%

Міндет 1.2. ПОҚ және қызметкерлердің біліктілігін көтерудің жүйелі, көпдеңгейлі,
ұзартылған бағдарламасын әзірлеу және енгізу.
Бағдарлама 2015-2017 жылдар мерзіміне есептелу қажет, кәсіпкерлік біліктілікті дамытуға
шоғырландыруға тиісті, ендігі пәндерді және оқыту технологияларын енгізу керек:
 Кейс стадия технологиясына негіздеп оқыту;
 Оқытудың қашықтан оқыту технологиясы;
 Сынды ойды дамыту;
 Эмоциялық көшбасшылық;
 Тайм-менеджмент;
 Кадрларды басқару және т.б.
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Кесте 26. ПОҚ жалпы санынан кәсіпкерлер – ПОҚ үлесі
20152016
0,2%

ПОҚ жалпы санынан кәсіпкерлер – ПОҚ үлесі

20162017
0,3%

20172018
0,5%

20182019
0,6%

20192020
0,7%

Іс шаралар:
1. 2016-2018 ж.ж. мерзімде департамент және қызметкерлер арасында ынтымақтастық
бойынша мотивацияны әзірлеу, ПОҚ үшін берілген үлгіні енгізу;
2. 2016 - 2017 ж.ж. мерзімде Қазақстан Республикасында «Кәсіпкерлік білім беру
қауымдастығын» жасауды бастау;
3. 2015-2016 ж.ж. мерзімде БЖМ кәсіпкерлік және инновациялық зерттеулер бойынша
халықаралық лабораторияны жасау және жүргізу;
4. Кәсіпкерлік университеттерді және білім берду дамыту бағыттары бойынша
жылсайын халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияларды өткізу;
5. Университет командалардың беделді кәсіпкерлік жарыстарына/жобаларына
қатысуы;
6. Жылсайын жазғы халықаралық кәсіпкерлік мектебінін өткізу;
7. 2015-2017 ж.ж. мерзімінде университет бітірушілерін және табысты бизнесмендерді
тартумен «Жетекшілік ету институтын» қалыптастыру және іске қосу;
8. 2015-2020 ж.ж. мерзімінде кәсіпкерлік бойынша жылсайынғы конкурстарды өткізу.
9. Білім беру бағдарламаларына кәсіпкерлік бойынша тәжірибелік курстарды әзірлеу
және енгізу.
10. Бакалавриат, магистратура және MBA бағдарламалардың қорытынды аттестация
нысаны ретінде бизнес жобаларды қорғау тәжірибесін енгізу.
Мақсат 2. Университеттің кәсіпкерлік және инновациялық қызметті ынталандыру
және Университет айналасында кәсіпкерлік ортаны қалыптастыру.
Міндеттер:
2.1. 2016 жылы студенттік бизнес-инкубатор жасау.
2.2. Шағын кәсіпорындарды жасау және ғылыми-зерттеу жобалар нәтижелерін
коммерциялау үрдісін дамыту.
2.3. Басқарудың қаржы көздерін және құралдарын кеңейту және оларды өз дамуына
қолдану.
2.4. Бизнес құрылымдармен бірлесіп жобалар санын өсіру (ВьетКафе жобасы,
Ernst&Young кәсіпкерлік лабораториясы, start up village жобасы).
Кесте 27. 2 мақсатқа міндеттердің индикаторлары және көрсеткіштері
Инкубизациялау үрдісінен соң студенттермен ашылған
компаниялар саны
Бизнес қоғамдастығымен бірлесіп жобалар саны
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Іс-шаралар:
1. 2016 ж. студенттік бизнес инкубаторды іске қосу.
2. 2016- 2017 ж.ж. студенттік бизнес инкубатор шеңберінде оқытудың пилоттық
бағдарламаларын жүргізу.
3. Студенттік кәсіпкерлікті қолдау қорына қаржы құралдарын жасау және тарту.
4. 2015-2017ж.ж. мерзімінде ПОҚ және қызметкерлердің креативтік және кәсіпкерлік
мәдениетін бағалау шкаласын әзірлеу және енгізу.
5. 2017-2019 ж.ж. мерзімінде МВА бағдарламасы бітірушілерінен және
бизнесмендерден қаржыларды тартып тікелей инвестициялар қорын қалыптастыру.
6. 2015-2017 ж.ж. мерзімінде бизнес өкілдерімен бірлескен тәжірибелік
бағдарламаларда студенттердің, таңдаушылардың қатысуы.
7. Ірі компаниялармен бірлесіп жобаларды ұйымдастыру және жүзеге асыру (Мега
Алматы жобасы, EY кәсіпкерлік лаборатория, startup village үкіметпен бірге
бірлескен жоба).
8. 2017-2020 ж.ж. мерзімінде Алматы қаласының Жас кәсіпкерлерімен және
бітірушілермен әр тоқсан сайын, ай сайын тақырыптық кездесулер өткізу.
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7.4. Ғылыми-зерттеу қызметін дамыту
Ғылыми-зерттеу қызметі саласындағы саясат (әрі қарай – ҒЗҚ) қазіргі уақытта
төмендегі іс-шараларды қарастырады:
1. Экономика, қаржы, менеджмент, маркетинг, есеп, аудит, логистика, ақпараттық
технологиялар, бизнес-білім беру, кәсіпкерлік, заң тану, гуманитарлық, әлеуметтік,
жаратылысты-техникалық пәндер және білімдердің аралық салаларында
фундаменталді және қолданбалы зерттеулерді жүргізу.
2. Халықаралық зерттеу топтарын қалыптастыру.
3. Бәсекеге қабілетті және инновациялық ғылыми зерттеулерді жасауға бағытталған
ПОҚ тұрақты зерттеу мәдениетін жасау.
4. Оқытушылардың, оқырмандардың және қызметкерлердің ғылыми-зерттеу әлеуетін
дамыту.
2014 жылдың 22 қазанында «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ Ғылыми
кеңесімен 2020 жылға дейін ғылыми-зерттеу қызметін дамыту Тұжырымдамасын
қабылдады. Берілген стратегия берілген тұжырымдаманың идеяларын дамытады және
нақтылайды.
ҒЗҚ бағыты бойынша Университетті дамыту перспективалары
«Алматы Менеджмент Университеті» ББМ 2020 жылға дейін өз дамуының маңызды
бағыттарының бірі ретінде әлемдік ғылыми-зерттеу қоғамдастығымен интеграциялауды
қарастырады.
ҒЗҚ миссиясы: Стратегиялық инновациялық бағыттар бойынша шетелдік ғылымизерттеу қоғамдастығымен өзіміздің зерттеушілердің күштерін интеграциялау арқылы ҒЗҚ
әлемдік деңгейге шығару.
ҒЗҚ көрінімі: «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ –университеттің жаңа үлгісі,
оның негізі білімдерді капиталдау, берілген зерттеу нәтижелерін тәжірибеге енгізуге
қабілетті бір қатар компаниялар түрінде сәйкес инфрақұрылым қоршалған ғылыми
зерттеулермен болғанда мүмкін (Г. Ицковиц).
Мақсат 1. Университеттің әр мектебінің профильді (бейіндік) бағыты бойынша
ғылыми ортаны қалыптастыру.
Міндет 1.1. 2020 ж. «зерттеу» категориясына кіретін ПОҚ және қызметкерлердің ғылымизерттеу әлеуетін ПОҚ штаттық санын өсіру арқылы көтеру:
Кесте 28. ПОҚ арасында зерттеушілердің үлесі
«Зерттеу» санатындағы штаттық оқытушылардың саны,
адам
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20192020
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Міндеті 1.2. Университеттің әр Мектебінде халықаралық деңгейдегі лабораторияны жасау.
Әр лаборатория штатында:
Лаборатория менгерушісі: ҚР азаматы (ағылшын тілін білу, халықаралық
журналдарда ғылыми басылымдар).
Халықаралық кеңесші: Шетелдік (редактор немесе халықаралық журнал
редколлегиясының мүшесі, ғылыми-зерттеу ұйымының басшысы, дәйексөзі жоғары
деңгейдегі ғылыми еңбектердің авторы)
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Ғылыми қызметкер: «зерттеу» санатынан оқытушы (ағылшын тілін білу,
халықаралық басылымдардың болуы).
Халықаралық лабораторияның тиімді жұмысының индикаторлары (бір
жылда):
 Халықаралық журналда мақалалар саны (Scopus или Web of Science) - 1
 Халықаралық конференциялар материалдарында мақалалар саны немесе кітаптің
бөлімінде (Scopus немес Web of Science) - 4
 ККСОН тізіміндегі қазақстандық журналдардағы мақалалар саны – 2
 AlmaU өткізілген ғылыми шаралардың саны - 1
 ҒТЗҒО есептер саны -1
 Қаржыландыратын жобалардың саны – 1.
AlmaU халықаралық лабораториялардың ашылу кезеңдері:
2015-2016
1. Базалық дайындық факультетінің халықаралық лабораториясы, Экономика және
сервис мектебінің халықаралық лабораториясы (Білімдерді басқару)
2. Мемлекеттік және қоғамдық саясат мектебінің халықаралық лабораториясы
(Әлеуметтік кәсіпкерлік)
3. Базалық дайындық факультетінің халықаралық лабораториясы (Білім беру
саласында АТ)
2016-2017
4. Қаржы және менеджмент Жоғары мектебінің халықаралық лабораториясы
5. Бизнес Жоғары мектебінің халықаралық лабораториясы
6. Құқық мектебінің халықаралық лабораториясы
2017-2018
7. ҚМЖМ халықаралық лабораториясы
2018-2020
9. Қоғамдық денсаулықты сақтау мектебінің халықаралық лабораториясы

Мақсат 2. Менеджмент бойынша ғылыми зерттеулерде Қазақстанда көшбасшы болу
Міндет 2.1. 2016 ж. бастап индекстелетін халықаралық «EurasianJournalofLeadership»
(EAJOL) онлайн-журналында басылатын
Scopus и WebofScience кіру перспективалары: 2019- 2020 ж.ж.
Кесте 49. 2.1міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
EAJOL журналдың басылған номерлердің
саны

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

0

2

2

2

2

Міндет 2.2. 2020 ж. дейін Almaty Management University басылымдар санын импакт–
фактор журналдарында – 25 дейін, индекстелетін басылымдарда Web of Science – 100,
в Scopus – 125 жеткізу.
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Кесте 50. 2.2 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Импакт-фактор журналдарында жиналатын мақалалар саны
Web of Science индекстелетін басылымдарда жиналатын
мақалалар саны
Scopus индекстелетін басылымдарда жиналатын мақалалар саны
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Міндет 2.3. ҚР министірлігінің, үкіметінің, мемлекеттік органдардың ғылыми-зерттеу
жобаларының конкурстарына қатысуды өсіру.
Кесте 51. 2.3 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
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ҚР министрліктерінің, үкіметтерінің, мемлекеттік органдардың ғылымизерттеу жобаларының конкурстарына берілген тапсырыстар саны

Міндет 2.4. Қазақстанда зерттеу мәдениетін және академиялық адалдықты ілгерілету
мәселесі бойынша көшбасшылық позициялар ұстану.
Кесте 52. 2.4 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Ғылыми этика және академиялық адалдық тақырыбы бойынша
Университет базасындағы республикалық, халықаралық ғылыми
шаралардың саны (дөңгелек үстелдердің, семинарлардың,
конференциялардың)
Қазақстан профессорларына «Академиялық адалдығы үшін»
марапаттауларын беруге жыл сайын байқау өткізу
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Міндет 2.5. Бакалавриат бағдарламаларында «Академиялық хат» міндетті курсын
енгізу / ‘Academic Writing'.
Кесте 53. 2.5 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Бакалавриат студенттерін «Академиялық хат» / ‘Academic Writing'
курспен қамту
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Мақсат 3. Халықаралық ғылыми-зерттеу қызметін кеңейту.
Міндет 3.1. Халықаралық ғылыми жобаларға қатысуды және әлемдік ғылыми
қауымдастықтарға мүшелікті кеңейту
Кесте 54. 3.1 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Университет қатысатын халықаралық ғылыми жобалар саны
Alma University мүшелік ететін халықаралық ғылыми қауымдастықтар
саны
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Міндет 3.2. Университеттің ҒЗЖ жетістіктерін халықаралық аренада көрсету.
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Кесте 55. 3.2 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Ғылыми-зерттеу жобаларының конкурстарына тапсырыстар беру саны,
халықаралық
қауымдастықтардың,
шетелдік
ұйымдардың
марапаттаулары
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Ғылыми-зерттеу қызметін дамыту стратегиялық бағыты бойынша мақсаттарды және
міндеттерді жүзеге асыру Университетті әлемдік ғылыми кеңестікке интеграциялайды,
«Алматы Менеджмент Университеті» ББМ жаһандық ЖОО рейтингінде орнын көтереді,
зерттеу нәтижелерін тәжірибеге енгізуүшін мемлекеттің, бизнестің, азаматтық қоғамның
тапсырыстары бойынша кеңес беретін және аналитикалық қызметтер көрсететін және
әлемде қажет ететін зерттеулер жүргізетін халықаралық ғылыми лабораториялар түрінде
қажетті инфрақұрылымды жасауға мүмкіндік береді.
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7.5. Университеттің сапа менеджмент жүйесін дамыту
«Алматы Менеджмент Университеті» ББМ СМЖ барлық элементтерін және
үрдістерін, қызметтің барлық аспектілерін жақсарту бойынша тұрақты жұмыс жүргізіледі.
Қызметті талдау бойынша барлық шаралардың нәтижелері ресурстарды бөлу, қазіргі
үрдістерді қайта қарау, қазіргі басқару жүйесін жетілдіру болып табылады.
Мақсат 1. «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ МС ISO 9001:2015 СМЖ
сәйкестігін растау.
Міндет 1.1. ISO 9001:2015 СЖ стандартының талаптарына сәйкес үрдістерді стандарттау.
Кесте 56. 1.1 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
ISO 9001:2015 СЖ талаптарына сәйкес үрдістерді стандарттау
дәрежесі (рәсімдер тізімі бойынша)

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

100%

100%

100%

100%

100%

Міндет 1.2. СМЖ талаптарына «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ қызметкерлерді
оқыту.
Кесте 57. 1.2 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Алматы Менеджмент Университеті СМЖ талаптарын оқудан өткен
қызметкерлер үлесі

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

100%

100%

100%

100%

100%

Міндет 1.3. Стандарт талаптарына сәйкестігіне сертификатталған, бақылау және қайта
сертификаттау аудиттен өту.
Кесте 58. 1.3 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар

20152016
-

20162017
1

20172018
-

20182019
-

Бақылау аудитінен өту

-

-

1

1

-

Қайта сертификаттау аудитінен өту

-

-

-

-

1

Сертификациялық аудиттен өту, сәйкестік сертификатын алу.

20192020
-

Шаралар:
1. Жоспарлы негізде ішкі және сыртқыбазаларда оқыту семинарларын және тренингтерін
өткізу.
2. Университет үрдістерін әзірлеу және жетілдіру бойынша ұйымдастыру, жүргізу және
бақылау қызметтері.
3. Университеттің ішкі аудитін өткізу.
4. Стандарт талаптарына сәйкестігіне сертификатталған, бақылау және қайта
сертификаттау аудиттен өту.
Мақсат 2. ISO 9001, ISO 31000 және ISO 27001 стандарттар базасында сапа
менеджментінің интеграцияланған жүйесін әзірлеу
ISO 27001 ұйымның АҚМЖ (Ақпараттық қауіпсіздік менеджмент жүйесі) үрдісінің
концепциясын жасауды, енгізуді, пайдалануды, мониторингті, тексеруді, қолдауды және
жетілдіруді бекітеді.
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Ұйымның тиімді қызмет етуі үшін көптеген үрдістерді анықтап, басқару керек.
Ресурстарды пайдаланатын және кіру мәліметтерін шығуға айналдыру мақсатында
басқарылатын кез келген әрекет үрдіс болып саналады. Бір үрдістің нәтижесі екіншінің кіру
белгісіне айналады..
Ұйымдастыру шеңберінде үрдістер жүйесін қолдану осы үрдістерді анықтау, олардың өзара
іс әрекетін басқару «үрдістер концепциясы» ретінде қарастыруға болады.
ISO 31000:2009 «Тәуекелдіктерді басқару. Қағидалары және жетекшілік нұсқаулары»
тәукелдіктерді басқарудың қағидаларын, құрылымын және үрдісін қамтиды. ISO 31000
пайдалану мақсаттарға жетуге ықтималдығын көтереді, мүмкіндіктерді және қауіптерді
жақсы анықтауға, тәуекелдіктерді өңдеу үшін ресурстарды тиімді бөлуге жне пайдалануға
мүмкіндік береді.
Міндет 2.1. Университеттің АТ қызметін ISO 27001 – Ақпараттық технологиялар
стандарытының талаптарына сәйкес келтіру. Қорғауды қамтамасыз ету әдістері.
Ақпаратты басқару жүйелері және ISO 31000 стандарты – тәуекелдіктерді басқару
жүйелері. Талаптары.
Кесте 59. 2.1 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
ISO 31000 халықаралық стандартын енгізу бойынша жоспардың
орындалу дәрежесі
ISO 27001талаптарына сәйкес АТ технологиялар қызметін келтіру
жоспарының орындалуының дәрежесі

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

Міндет 2.2. ISO 31000 және 27001 стандарттарын қазіргі сапа менеджмент жүйесіне
интеграциялау.
Кесте 60. 2.2 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
интеграцияланған СМЖ жасау бойынша жоспардың орындалу
дәрежесі

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

-

-

-

-

100%

Міндет 2.3. МС ISO 31000 Университеттің тәуекелдіктерді басқару жүйесіне сәйкес
тәуелсіз қорытындысын алу.
Кесте 61. 2.3 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторы
МС ISO 31000 сәйкес сыртқы тәуелсіз аудиттен өту

20152016
-

20162017
-

20172018
-

20182019
-

20192020
1

Міндет 2.4. Стандарттың талаптарына сәйкес сертификацияланған аудиттен өту.
Кесте 62. 2.4 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
ИСМ талаптарына сәйкес сертификат

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

-

-

-

-

1
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Іс шаралар:
1. ISO 27001 стандартын енгізу бойынша жоспарлы негізде ұйымның ішкі және сыртқы
базаларында оқыту.
2. ISO 31000 стандартын енгізу бойынша жоспарлы негізде ұйымның ішкі және сыртқы
базаларында оқыту.
3. ИСМ жасау жоспарын әзірлеу және оны жүзеге асыру.
4. Ішкі аудиттерді өткізу.
5. Сертификацияланған аудиттен өту, сәйкестік сертификатын алу.
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7.6. Интернационализация және жаһандық даму
Мақсаты 1. Оқырмандардың халықаралық мобильділігін өсіру.
Міндет 1.1. Оқырмандардың халықаралық шығу мобильділігін өсіру.
Кесте 63. 1.1 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Шетелде айырбастау бойынша оқырмандардың үлесі, %
Шетелде айырбастау бойынша қысқа мерзімді бағдарламаларда
оқырмандардың үлесі, %
Шетелде екі дипломдық бағдарламалары бойынша оқырмандардың үлесі,
%

20152016
2,7

20162017
4

20172018
5

20182019
6

20192020
7

5

6

7

8

9

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Міндет 1.2. Оқырмандардың халықаралық кіру мобильділігін өсіру.
Кесте 64. 1.2 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Alma University айырбастау бойынша шетелдік оқырмандардың үлесі, %
Alma University айырбастау бойынша қысқа мерзімді бағдарламаларда
шетелдік оқырмандардың үлесі, %
Alma University екі дипломдық бағдарламалары бойынша шетелдік
оқырмандардың үлесі, %

20152016
0,2

20162017
1

20172018
2

20182019
3

20192020
5

0,3

1

2

3

4

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Міндет 1.3. Оқырмандардың халықаралық мульти-лингвистикалық ортасын қамтамасыз
ету.
Кесте 65. 1.3 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Халықаралық академиялық мобильділік бойынша жаңа шарттардың саны
Ағылшын және басқа да шетелдік тілдерді оқитын оқырмандардың саны,
%
AlmaU шетелдік оықрмандардың үлесі, %
Шетелде тағылымнан өткен оқырмандардың үлесі
Шетелдік студенттерге университетпен берілген гранттар және
стипендиялар саны

20152016
15

20162017
10

20172018
10

20182019
12

20192020
12

8

11

14

17

20

1,7
0,2

2
0,3

3
0,4

4
0,5

5
0,6

20

20

25

25

30

Мақсат 2. ПОҚ және қызметкерлердің халықаралық академиялық мобильділігін
өсіру.
Міндет 2.1. ПОҚ халықаралық шығу академиялық мобильділігін өсіру.
Кесте 66. 2.1 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Шетелде сабақ беретін ПОҚ үлесі, %

20152016
2,3

20162017
4

20172018
5

20182019
7

20192020
10

20172018
9
10

20182019
12
12

20192020
15
15

Міндет 2.2. ПОҚ халықаралық кіру академиялық мобильділігін өсіру.
Кесмте 67. 2.2 міндетке индикаторлар
AlmaU сабақ беретін шетелдік ПОҚ үлесі, %
AlmaU айырбас бойынша шетелдік ПОҚ үлесі, %

20152016
3,6
6,3

20162017
6
8
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Міндет 2.3. ПОҚ және қызметкерлердің халықаралық мульти-лингвистикалық ортасын
қамтамасыз ету.
Кесте 68. 2.3 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
AlmaU шетелдік қызметкерлердің үлесі, %
Шетелде оқыған және /немесе тағылымнан өткен ПОҚ және
қызметкерлер үлесі, %
Шетелде қысқа мерзімді (3 айдан кем емес) академиялық немесе ғылыми
шараларға барып қатысқан ПОҚ және қызметкерлердің үлесі, %
IELTS 6.5 деңгейінен төмен емес ағылшын тілін менгерген ПОҚ және
қызметкерлер үлесі, %
Шетелдік ғылыми кеңес берушілердің саны, адам

20152016
2

20162017
3

20172018
4

20182019
5

20192020
6

7

8

9

10

11

16

18

20

22

24

6

12

18

24

30

3

5

7

9

11

Мақсат 3. Университеттің жалпы және білім беру бағдарламаларын халықаралық
аккредитациялар және рейтингтер талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету.
Міндет 3.1. Білім беру бағдарламаларының халықаралық аккредитациялардан өтуді
қамтамасыз ету.
Кесте 69.
№

Атауы

Мерзімдері

Жауаптылар

1

EPAS, ACQUIN

2015-2016

ВШФМ

2

IQACEEMAN

2015-2016

ОМР, институционалдық

3

AMBA

2015-2016

ВШБ

4

AACSB

2016-2019

ВШБ

5

EQUIS

2019-2020

ОМР, институционалдық

6

ACQUIN, CILT, CTH/UNWTO TedQual/ETO

2017-2020

ШЭС

7

ACQUIN, ICAPA/EPAA

2017-2019

ШГОП

8

ACQUIN, FIBAA

2017-2019

ШП

9

ASIIN, ACQUIN

2018-2019

ШИМ

Міндет 3.2. Халықаралық рейтингтерде университеттің
позициясын жақсарту.
Кесте 70. 3.2 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
QS рейтингінде Университеттің орны
Eduniversal рейтингінде Университеттің орны
Eduniversal BestMasters рейтингтің топ 5МВА және магистратура
бағдарламалардың саны

және бағдарламалардың

20152016
Топ 300

20162017
Топ
250

20172018
700+
Топ 240

20182019
600+
Топ 220

20192020
500+
Топ 200

6

6

7

7

8

Мақсат 4. Жаңа жобаларды жүзеге асыру және халықаралық ынтымақтастықты
кеңейту арқылы халықаралық бастамалардың дамуын қолдау.
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Міндет 4.1. Халықаралық фандрайзинг бойынша университеттің қызметін белсенді ету.
Кесте 71. 4.1 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Тапсырыс беруші ретінде халықаралық ұйымдарға (Erasmus +, Horizon
2020, Британдық Кеңес және т.б.) берілген тапсырыстардың саны

2

3

4

5

5

Консорциумда халықаралық ұйымдарға берілген тапсырыстардың саны
(Erasmus +, Horizon 2020, Британдық Кеңес және т.б.)
Алынған гранттардың үлесі, %

16

20

25

30

35

2

2

3

5

7

Міндет 4.2. Университет базасында жаһандық іс-шараларды ұйымдастыру – жыл сайын
кем дегенде 1 іс-шара.
Міндет 4.3. Шетелдік ЖОО және ұйымдармен халықаралық ынтымақтастықты кеңейту
және стратегиялық серіктестікті орнату.
Кесте 72. 4.3 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Шетелдік ЖОО жаңа келісім шарттардың саны, соның ішінде жаһандық
аккредитацияларға иелер
Серіктес қауымдастықтар шараларына қатысу саны

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

5

6

7

8

9

21

22

23

24

25

Міндет 4.4. Университет брендінің халықаралық имидждік позициялауын күшейту.
Кесте 73. 4.4 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Университетке шетелдік делегациялардың (өкілдерінің) келу саны
Шетелдік электрондық және БҚА университет туралы имиджді
мақалалардың саны (newsletters, анонстар, мақалалар және т.б.)
Студенттер үшін жазғы / қысқы мектептер саны
ПОҚ үшін жазғы / қысқы мектептер саны
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7.7. Профессор-оқытушылар құрамының және қызметкерлерді дамыту
Университеттің персоналын дамыту және оқыту әдетте Адами ресурстарын
басқарудың басымды бағыт болып қалады. Солай университетте, ПОҚ және
қызметкерлерді оқытудың масштабтарын және өсіңкілігін сақтап қалып, даму бойынша
бағдарламаларды арнайы және жүйелі етті. Университет маңында өзін өзі басқару
институттары ашылып, жұмыс істейді, олар: Корпоративтік Этика бойынша Комиссия,
Оқу-Әдістемелік Кеңестер, жас ғалымдар Кеңесі, персоналды бағалау және дамыту
бойынша Кеңес, интернационалдыру бойынша Кеңес. Осылардың бәрі Университеттің
Корпоративтік мәдениетін әрі қарай дамытудың міндетті шарты болып табылады және
дәлел болады. Корпоративтік мәдениетті нығайтуға және Университеттің HR брендін
қалыптастыру және дамыту бойынша 2012 ж. басталған жобада бағытталған. 2014 жылдың
қыркүйек айынан бастап Университетте «Салауатты өмір салты» бағдарламасы жүзеге
асады. 2013 − 2014 жылдар мерзімінде Университетте Болашақ мемлекетті бағдарлама
шеңберінде ПОҚ және жаңа қызметкерлерді бейімдеу бойынша бағдарлама әзірленді және
енгізілді.
Университетте ПОҚ және қызметкерлер үшін әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар
жақсартылып, дамытылды:
 Университеттің фитнес-клубында спортпен шұғылдану мүмкіндігі,
 Түскі ас және дәм тату үшін арнайы бөлмелердің жабқыталуы,
 Интернетке кеңінен қол жетімділігі,
 Кешенді медициналық қараудан өту,
 Үйден жұмысқа дейін жеткізуді қамтамасыз ететін тасымалдау автопаркі
кеңейтілген,
 университеттің негізгі ғимаратының интерьері және фасады жағартылған,
 электрондық кітапхана енгізілген, интерактивті музей іске қосылды,
 территория университеттің ауданы футбол алаңымен және қызметкерлер,
студенттер үшін автопарковкпен жабдықталған.
Университеттің адами ресурстарын басқару жүйесіндегі жетістік елдің кәсіби
қоғамдастықпен белгіленген – «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ (бұрынғы ХБА),
«Самрұк-Қазына» АҚ версиясы бойынша жұмыс берушілер конкурсында екі рет жүлдегер
иесі болды. Солай 2010 жылы ХБА «Сенім» Республикалық Конкурстың нәтижелері
бойынша «екі астаналарда» «Жұмыс беруші ең үздік компания» номинациясында 2
дәрежелі сертификат алды. 2011 жылы ХБА осы номинацияда 1 орынға ие болды. 2013
жылы ХБА «Оңтүстік астана» номинациясында «2013 Қазақстан бренді – HR сыйлығы»
номинанты болды.
Мақсат 1. HR заманауи басқару жүйесін жасау.
Міндет 1.1. Адами ресурстарды басқаруды HR-функцияларын басқару бойынша кәсіби
және стратегиялық маңызды бөлімшеге айналдыру.
Міндет 1.2. Кадрларды іздеу, тарту, таңдау және аудиттен өткізу жүйесін қайта құрып,
дамыту (жоғары сапалы мамандарды рекрутинг).
Міндет 1.3. Әкімшілік-басқару персоналының (PDP) «Кәсіби дамыту» бағдарламаларын
енгізу.
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Міндет 1.4. Басқару және ғылыми педагогикалық қызметкерлердің кадрлық резервтерін
қалыптастыру және дамыту. Кәсіби өсуге ықпал ету бағдарламасын жүзеге асыру:
«мансапты лифт» – кәсіби біліктілікті ескеретін қызметкерлердің кәсіби және қызметтік
жылжытудың басқару механизмі.
Кесте 74. 1.4 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
KPI қорытындылары бойынша жоғары әлеуетке ие кандидаттардың мәліметтер
базасы (персоналды жылсайынғы бағалау).

20162017

20182019

20192020

1

2

3

Міндет 1.5. Жұмыс беруші ретінде AlmaUдың тартымдылығын көтеру және күшті HRбрендін қалыптастыру: «Тиімді педагогтар, мотивацияланған студенттер, табысты
университет».
Кесте 75. 1.5 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
AlmaUдың HR-брендін дамыту бағдарламасын әзірлеу және жүзеге асыру.

20162017
1

20182019
1

20192020
1

Мақсат 2. AlmaU қызметкерлерінің жұмыс нәтижелері бойынша басқару жүйесін
жасау.
Міндет 2.1. Өзіне үш бағытты қамтитын тиімді ынталандыру жүйесін жасау: сабақ беру,
зерттеу және ұйымды дамыту бойынша қызмет.
Міндет 2.2. Жұмыстың тиімділігінің маңызды көрсеткіштер жүйесін (KPI) және ПОҚ, ПАБ
үшін «Тиімді келісім шарттарды» енгізу.
Міндет 2.3. Тілді дамыту деңгейін көтеру және үш тілді білу саласы бойынша ПОҚ және
ПАБ талаптарын енгізу.
Мақсат 3. Адами ресурстарымен жоғары деңгейде қамтамасыз етілген және
таланттар шоғырландырылған университетке айналу.
Міндет 3.1. AlmaU Center of Excellence жасау (Университет ішінде өзара оқыту, өзін-өзі
оқыту, коучингтер жүйесін жасау).
Кесте 76. 3.1 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Біліктілікті көтеруден өткен ПОҚ үлесі, жылсайын ПОҚ жалпы штаттық санынан
тұрады
Біліктілікті көтеруден, қайта дайындаудан, тағылымнан өткен ПОҚ үлесі, соның
ішінде профильді пәндер бойынша
Шетелде біліктілікті көтеруден өткен ПОҚ үлесі, жылсайын ПОҚ жалпы штаттық
санынан тұрады (әйгілі әлемдік білім беру және ғылым орталықтарында)
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Міндет 3.2. Шетелдік мамандарды ынтымақтастыққа тарту үшін жағымды ортаны
қалыптастыру.
Міндет 3.3. Халықаралық деңгейде кәсіби тәжірибемен айырбастау.
Мақсат. AlmaU корпоративтік мәдениетін жетілдіру.
Міндет 4.1. Қызметкерлердің мотивациясын жоғарлату мақсатында еңбек ұжымында
жағымды климатты жасауға бағытталған іс-шаралар жүйесін жүргізу.
Кесте 77. 4.1 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Тақырыптық тимбилдингтерді өткізу (Жазғы мектепті ұйымдастыру).
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20162017
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60%

80%
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Міндет 4.2. «Салауатты өмір салты» университтік жобаны жаңғырту.
Кесте 78. 4.2 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
«СӨС» жобасына жұмылдырылған ПОҚ және қызметкерлердің қатысуы
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7.8. Инфрақұрылымдық кешенді дамыту
Алматы Менеджмент Университетте заманауи халықаралық стандарттарға және
жаңа технологияларға сәйкес инфрақұрылымдық кешен дамытылады және материалдық
қамтамасыз етіледі. Стратегияны жүзеге асырудың бірінші кезеңінде негізгі ғимараттың
инфрақұрылымы жетілдіріледі және жаңғыртылады, онда жоғары сапалы оқу ортасы
жасалады. «Атриум құрылысы» жобасын жүзеге асыру оқу бөлмелерінің ауданы кеңейтеді
және бизнес инкубаторларын, кәсіпкерлікті дамыту орталығын, студенттік клубтарды
белсенді дамыту үшін жағдайлар жасайды. Қазақстандық және шетелдік студенттердің
мекен ету үшін Университет кампусы аумағында жоғары жылдамдыққа ие интернетке қол
жетімді, тренажер залы және кітапханасы бар ыңғайлы жатақханасының құрылысы
жоспарланады. Ғылыми – зерттеу орталығының құрылысы алдыңғы қатардағы ғылымизерттеу инфрақұрылымы үшін жағдай жасауға мүмкіндік береді. Заманауи талаптарға сай
және жоғары білім беру жүйесі үшін жаңа сапаны қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін
кампустың құрылысының басталуы стратегияны жүзеге асырудың екінші кезеңінде
басталады.
Кесте 79. AlmaUniversity инфрақұрылымы сандарда.
Индикаторлар
Жалпы алаңы, шаршы м.

2012
8700

2014
11400

2016
9815

2018
22700

2020
30000

Оқу алаңы, шаршы м

3600

4700

3600

5900

10000

80

80

100

400

2500

1250

1500

1500

2200

2400

-

-

240

470

800

Спорткешені, шаршы м.

1024

1024

1904

1904

1904

Кітапхана, шаршы м.

500

500

500

1200

1500

-

-

-

8500

8500

325

425

220

770

1130

Ғылыми–зерттеу лабораториялардың және орталықтардың алаңы,
шаршы м.
Әкімшілік бөлмелердің алаңы, шаршы м.
Студенттермен топтық жұмыс істеу үшін бөлмелер, шаршы м.

Қонақ үй, жатақхананың жалпы алаңы, шаршы м.
Тамақ ішу орындарының саны

Мақсат 1. 2017 ж. қыркүйек айына атриумды ашу.
Кесте 80. AlmaUniversity инфрақұрылымы сандарда.

•
•
•
•

Міндеттер
1. Атриум ғимараты құрылысы:
- Атриум – 2016 ж. қыркүйек
- алты этажды корпус –2017 ж. сәуір
2. Жаңа заманауи лекциялық аудиторияларын жасау 2-5 этаждарында 960 отыру
орындарымен.
3. Бірінші этажда заманауи конференц-залды жасау 700 орынды (телескопиялық креслалар
364 орын және орындықтар) және стационарлық сценасымен.
4. Атриум бөлмелерінде барлық аудиторияларында заманауи техникалық жабдықтаумен
жабдықтау:
- жарықпен, экранмен, жалюзилермен, салқындатқыштармен автоматты басқару;
- заманауи интерактивті тақталармен қамту;
- лекциялардың видеобасылымдары;
- үстелдерге енгізілген микрофондар және динамикалар.
5. Атриумның цокол этажында жасау:
- студенттермен топтық жұмыс үшін заманауи жабдықталған бірнеше бөлме, жалпы алаңы
260 шаршы м.;

Мерзім
2015 ж. тамыз
2016 ж. тамыз
2017 ж. сәуір
2017 ж. мамырқыркүйек
2016 ж. қыркүйек

2017 ж. сәуірқыркүйек

2016 ж. қыркүйек –
қазан
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- бизнес инкубатор алаңы 70шаршы м.
6. Жасау керек:
- Атриумда кездесулер және студенттердің демалу үшін қосымша ыңғайлы орындар;
- Атриумда және ескі оқу корпусында қосымша тамақтану объектілер.

2016 ж. қыркүйек –
қазан
2017 ж. қазан

7. Компьютер класстар базасында заманауи жабдықталған екі лингафон кабинетін жасау

2017 ж. қазан

8. Медициналық қызмет көрсету, оқытушылардың және қызметкерлердің демалу үшін
бөлме бөлу.

2017 ж. қазан

9. Алты қабатты корпустың бірінші этажында кітапхананың ғылыми залын жасау.

2017 ж. қазан

Мақсат 2. 2016 ж. 1904 шаршы м. дейін спорт кешенінің алаңын кеңейту.
Кесте 81. 2 мақсатқа міндеттер.
Міндеттер
1.Бар тренажер залының алаңын кеңейту.
2. Соғылған жатақханада заманауи жабдықталған спорт және медициналық кабинеттерін
жасау.

Мерзім
2018 ж. мамыр
2019 ж. қараша

Мақсат 3. 2019 ж. қыркүйегінде қонақ үй-жатақхананы соғу және пайдалануға беру.
Кесте 82. мақсатқа міндеттер.
Міндеттер
1. Эскизды жобаны дайындау, жұмыс жобасы үшін жобалаушыны таңдау.
2. Техникалық шарттарды және АПЗ алу, жұмыс жобасын дайындау.
3. Жұмыс жобасының экспертизасын дайындау.
4. Қонақ үй – жатақхана құрылысы.
5. Студенттердің және магистранттар мекен ету үшін ыңғайлы бөлмелер дайындау.
6. 9 қабатта шетелдік оқытушылар және серіктестіктер мекен ету үшін қонақ бөлмелерін
дайындау.
7. Жатақхананың екінші этажында кітапхананың жабдықтау.
8. Бірінші этажда ас бөлмесін жабдықтау (экономика және сервис мектебі студенттері үшін
тәжірибе базасы ретінде қолданады).
9. Кітапхана қорын сақтау үшін төлені жабдықтау.
10. Студенттер және оқытушылар үшін жерасты паркингін жабдықтау.

Мерзім
2016 қазан
тамызқыркүйек 2017 ж.
қазанжелтоқсан 2017ж.
Қаңтар 2018тамыз 2019 ж.
қыркүйекқараша 2019 ж.
қыркүйекқараша 2019 ж.
қыркүйекқараша 2019 ж.
қыркүйекқараша 2019 ж.
қыркүйекқараша 2019 ж.
қыркүйекқараша 2019 ж.

Мақсат 4. Білім беру, ғылыми зерттеу және инновациялық қызметті қамтамасыз ету
үшін инфрақұрылым кешенін жүйелі дамыту.
Кесте 83. 4 мақсатқа міндеттер.
Міндеттер
1. Студенттер және магистранттар үшін жасалатын лабораториялардың тізімін бекіту
2. Бөлмелерді қайта жөндеу.
3. Қажетті жабдықтауларды және материалдарды алу және орнату.

Мерзім
ақпан –
сәуір 2017ж.
сәуір 2017 ж.тамыз 2018 ж.
қыркүйек 2018 ж.
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Мақсат 5. 2020 ж. зерттеу оралығының құрылысын жүзеге асыру (алаңы – 2500
шаршы м.).
Кесте 84. 5 мақсатқа міндеттер.
Міндеттер
1. Эскизды жобаны дайындау, жұмыс жобасы үшін жобалаушыны таңдау.
2. Техникалық шарттарды және АПЗ алу, жұмыс жобасын дайындау.
3. Жұмыс жобасының экспертизасын дайындау және құрылысқа рұқсат алу.
4. Бес этажды ғылыми-зерттеу орталығының құрылысы.
5.11 лаборатория мектептер үшін әр этажды жабдықтау
 Бесінші этаж - студенттік лабораториялар;
 Бірінші этаж – кәтапхананың ғылыми залы, ғылыми- баспа орталығы, оқу
аудиториялар.

Мерзім
желтоқсан 2019 ж.
шілде 2020 ж.
қарашажелтоқсан 2020 ж.
қантар 2021 ж.желтоқсан 2021 ж.
желтоқсан 2021 ж.наурыз 2022 ж.

Мақсат 6. 2021ж. қала сыртында кампусты жобалауды жүзеге асыру (алаңы - 60 000
шаршы м.).
Кесте 85. 6 мақсатқа міндеттер.
Міндеттер
1. Үздік жобаны анықтау үшін конкурс жариялау.
2. Үздік жобаны таңдау, жобалаушыны анықтау.

Мерзім
қантар-сәуір 2021 ж.
сәуір-тамыз 2021 ж.
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7.9. Мемлекеттің, азаматтық қоғамның, бизнестің және Алматы қаласының
дамуына университеттің салымы
Мақсат 1. Мемлекеттік және қоғамдық саясатты әзірлеуде және жүзеге асыруда
университеттің салымын көтеру. ҮЕҰ маңызды эксперттік орталығы болу.
Міндет 1.1. Кәсіпкерлік және басқару, білім беру, экономика, қоршаған ортаны қорғау
мәселелері, ақпарат және қоғам, қоғамдық денсаулық сақтау сияқты салаларда жаһанды
және республикалық бастамаларды жүзеге асыру.
Кесте 86. 1.1 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
2015-2016
ҮЕҰ эксперттік орталықтың
жобалар саны

бірл
ік

0

2016-2017

2017-2018

1

2018-2019

2

2019-2020

3

4

Міндет 1.2. Мемлекеттік және қоғамдық саясаттың жобалық-аналитикалық қамтамасыз
етуін жүзеге асыру («Азаматтық қоғамды дамыту концепциясы», «Корпоративтік
әлеуметтік жауапкершілік», «Кәсіпкерлік университеттің үлгісі», «Әлеуметтік
кәсіпкерлік», «Қазақстандағы экологиялық мәселелер» және т.б.).
Кесте 87. 1.2 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
2015-2016
Аналитикалық есептердің саны

бірлі
к

1

2016-2017

2017-2018

1

2018-2019

1

2019-2020

1

1

Міндет 1.3. Орталық және жергілікті органдардың орындаушы билігіне кеңес беру және
оқыту (ЖБМ Ұлттық Банк үшін, МжҚСМ әкімшілік үшін).
Кесте 88. 1.3. міндетке индикаторлар
2015-2016
Кеңес беру жобалардың саны

бірл
ік

0

2016-2017

2017-2018

1

2018-2019

1

2019-2020

1

1

Мақсат 2. ҚР әлеуметтік- жауапты ЖОО үлгісін жасау (тираждау үшін).
Міндет 2.1. Қазақстанда әлеуметтік-жауапкершілікті бизнес үлгісін, қағидаларын дамыту.
Кесте 89. 2.1. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
2015-2016
Кеңес беру жобалардың саны

бірл
ік

0

2016-2017

2017-2018

1

2018-2019

2

2019-2020

3

4

Міндет 2.2. «Әлеуметтік кәсіпкерлік қаласы» ретінде Алматы қаласын дамыту үлгісін
әзірлеу және енгізу.
Кесте 90. 2.2. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
20152016
Әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту бойынша ғылыми –
бірл
практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдерді,
ік
семинарнарларды, Workshop өткізу
Алматыда әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту бойынша бірл
қалалық конкурсты өткізу
ік
Алматы қаласы Әкімдігінің, ҚР-ның басқа да мемлекеттік бірл
органдардың, халықаралық ұйымдардың конкурстарына
ік

20162017

20172018

20182019

20192020

1

2

3

4

5

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4
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әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша қаржыландырылатын
жобаларға тапсырыстарды дайындау

Мақсат 3. ЕАЭС білімдерді басқару жүйесінің үлгісін жасау (тарату үшін).
Міндет 3.1. Білімдерді басқару жүйесінің үлгісін әзірлеу.
Кесте 91. 3.1. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
2015-2016
Үлгі

бірлік

0

2016-2017

2017-2018

1

1

2018-2019
1

2019-2020
1

Мақсат 4. ЕАЭС кәсіпкерлік университеттің үлгісін жасау (тарату үшін).
Міндет 4.1. Кәсіпкерлік университеттің үлгісін әзірлеу.
Кесте 92. 4.1. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
2015-2016
Үлгі

бірлік

0

2016-2017
1

2017-2018
1

2018-2019
1

2019-2020
1

Мақсат 5. Қоғамға мемлекеттік органдардың ойларын, мемлекеттік секторға
бизнестің және қоғамның ұсыныстарын жариялау үшін диалог алаңы болу.
Міндет 5.1. GoodGovernance диалогтық алаңды сапалы дамыту.
Кесте 93. 5.1. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Дөңгелек стөлдердің саны

бірлік

2015-2016
3

2016-2017
4

2017-2018
5

2018-2019
6

2019-2020
6

Міндет 5.2. Халықаралық ғылыми журналды шығару
Кесте 93. 5.2. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Журнал

бірлік

2015-2016
1

2016-2017
2

2017-2018
2

2018-2019
2

2019-2020
2

Мақсат 6. Алматы қаласының тұрақты дамуына үлеу қосу.
Міндет 6.1. «AlmatyTechGarden» инновациялық кластер ретінде Алматы қаласының даму
үлгісін әзірлеу және енгізу.
Кесте 94. 6.1. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Үлгі

бірлік

2015-2016
0

2016-2017
1

2017-2018
1

2018-2019
1

2019-2020
1

Міндет 6.2. Үш жақты қамтитын платформаны жасау (triplehelix): қаланың инновациялық
дамуына мемлекетті, бизнесті және университеттерді тарту.
Кесте 95. 6.2. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Конференциялар, дөңгелек
стөлдердің саны

бірлік

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1

2

2

3

4

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.93
из 320

Міндет 6.3. Қаланың тұрақты дамуы ретінде, Алматы Еуразиялық экономикалық
қоғамдастықтың қаржы орталығы ретінде, инфрақұрылымды дамыту, экологиялық жағдай,
қаланың стратегиялық инновациялық дамуы, Олимпиада – универсиада, Алматы марафон
орталығы ретінде позициялау, мобильді Алматы (велосипед қаласы) салаларында жобалықаналитикалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Кесте 96. 6.3. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
2015-2016
Аналитикалық есептерді саны

бірл
ік

2

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2

2

2

2

Мақсат 7. Менеджменттің жауапкершілікті оқыту алды қағидаларына Алматы
Менеджмент Университеттің сәйкестігін дәлелдеуді алу.– PRME (БҰҰ).
Міндет 7.1. Топ-менеджерлерге, мектептердің декандарына және басқармалардың,
бөлімдердің және орталықтардың директорларына PRME алты қағидаларын түсіндіру
бойынша жұмыстарды жүргізу.
Кесте 97. 7.1. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Ақпараттық сессиялардың саны

бірл
ік

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1

1

1

1

1

Міндет 7.2. PRME ұжымдық есепті құрастыру.
Кесте 98. 7.2. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
PRME есептер саны

бірл
ік

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

-

1

-

1

-

Мақсат 8. XXI ғасырдың жаңа ұрпағы. Университет студенттердің және
магистранттардың жан-жақты интеллектуалдық-шығармашылық, әлеуметтікжауапты, азаматтық-патриоттық, рухани-адамгершілік әлеуетін дамыту.
Міндет 8.1. Қоғамға әлеуметтік жауапкершілікті және адамгершілік қатынасты
қалыптастыратын әлеуметтік-жауапкершілік іс-шараларды жүргізу
Кесте 99. 8.1. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Әлеуметтік-маңызды шаралар саны

бірл
ік

2015-2016

2016-2017

3

5

2017-2018

2018-2019

7

10

Міндет 8.2. Алматы қаласында және Университетте шетел
интернационалдандыру және жағымды климатты жасау.
Кесте 100. 8.2. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Шетел студенттері үшін
Buddy’sInstitute жасау

адам

2019-2020
12

студенттері

үшін

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

10

30

40

50

60
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Міндет 8.3. Қалалық, республикалық, халықаралық шараларда әртүрлі бастамаларды
ілгерілету: форумдарда, конгресстерде, фестивальдарда, конкурстарда.
Кесте 101. 8.3. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Қалалық, республикалық,
халықаралық іс шараларға
қатысу

бірлік

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

5

10

15

18

22

Міндет 8.4. Табысты бизнесмендермен, кәсіпкерлермен және топ-менеджерлермен танысу,
бизнес-қоғамдастыққа жас ұрпақты енгізу арқылы бәсекеге қабілетті жас ұрпақты дамыту.
Кесте 102. 8.4. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Мастер-кластарды, қонақ
лекцияларды, workshops өткізу

бірлік

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

25

35

45

55

65

Міндет 8.5. Жас ұрпақтың шығармашылық әлеуетін дамыту, рухани-адамгершілікті
тәрбиелеу бойынша кешенді іс-шаралар ұйымдастыру.
Кесте 103. 8.5. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Мәдени-адамгершілік іс шаралар

бірлік

2015-2016
35

2016-2017
40

2017-2018
45

2018-2019
50

2019-2020
55
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7.10. Аймақтық даму және жаңа нарықтарға шығу
ҚР аймақтарында Алматы Менеджмент Университетінің өкілдіктері 2015-2020
жылдарына стратегиялық дамудың құрамдас бөлігі болып табылады. Қазіргі уақытта 3
аймақтық өкілеттілік қызмет етеді.
Кесте 104. ҚР қалаларында «Алматы Менеджмент Университеті»ББМ өкілдіктері.

Тіркелу күні
Қызметкерлер
штаты
Бітірушілер
саны
01.01.2015
оқырмандар
саны
01.01.2016
оқырмандар
саны

Астана қ. Орталық және
солтүстік аймақтары
бойынша өкілдік.
6.11.2003
8 қызметкерлер

Атырау қ. Батыс аймағы
бойынша өкілдік.

Шымкент қ. Оңтүсітік
аймағы бойынша өкілдік.

9.11.2011
3 қызметкерлер

4.04.2014
2 қызметкерлер

580

40

MBA – 120
DBA – 21

MBA – 90

MBA –14

MBA – 100
DBA –13

MBA – 34

MBA –22

Өкілдіктерде келесі бағыттар бойынша қызметтер атқарылады:
 DBA (Doctor of Business Administration) бағдарламаларында топ-менеджментті
оқыту;
 шағын және орта бизнестегі басшыларды МВА (Master of Business Administration)
бағдарламасы бойынша оқыту;
 арнайы семинарлар және тренингтер;
 тыңдармандарды қашықтықтан оқыту;
 ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың тендерлеріне қатысу.
Қазіргі уақытта өкілдіктерде шетелдік бизнес тренерлердің қатысуымен бірлескен
білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша белсенді жұмыс атқарылады және
корпоративтік форматта оқыту дамытылады. Өкілдіктерде оқытудың барлық
бағдарламалары бойынша тыңдармандардың санын өсіру, ағылшын және қазақ тілдерінде
бағдарламаларды іске қосу, Бакалавриат бағдарламасын жылжыту болып табылатын
кәсіпкерлікті дамытудың басымды бағыттарын дамыту жоспарланады.
2015-2020 жылдары жоспарында жаңа бір өкілеттілікті ашу: ШҚО, Өскемен қ.
Мақсат 1. Аймақтарда «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ өкілдіктерін
көбейту.
Университеттің табысты даму шартының бірі аймақтық өкілдік болып табылады.
Өкілдіктер маркетингтік ақпаратқа, аймақтарда білім беру және кеңес беру қызметтерінде
тыңдармандар және компаниялар қажеттілігіне қолжетімділікті алуға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, өкілдіктердің болуы университеттің бәсекеге қабілеттілігін және имиджін
көтереді, аймақтардың дамуына ықпал етеді және кәсіпорынның адами ресурстарының
сәйкес біліктілігін қамтамасыз етеді.
Шығыс Қазақстан өнеркәсібі дамыған аймақтарының бірі, онда экономиканың
барлық салалық бағыттары бойынша 1207 кәсіпорындар бар. Сервис, экономика және
басқару бағыттарында білім беру бағдарламаларында қажеттілік 2930 тыңдармандарға тең,
2014 жылы осы мамандықтарға оқу мекемелерінің бітірушілері 1470 тең. Аймақтық
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нарықта МВА бағдарламаларының негізгі бәсекелестері «Халықаралық Бизнес
Университеті», «Қазақстандық-Американдық еркін университеті», сондай-ақ, «Kingston»
университетімен бірге бірлескен бағдарлама бойынша «Neff Consulting» компаниясы.
Ақтөбе облысы ерекше табиғи шикізат базаға ие. Ақтөбе өңірінде Қазақстанның
көміртекті су шикізаты ресурстары, хром, никель, титан, фосфорит қорлары және т.б.
жұмылдырылған. Облыста 900 аса кәсіпорындар орналасқан, олар «Алматы Менеджмент
Университеті» ББМ-нің әлеуетті тыңдармандары болып табылады. Өкілдіктерді ашу
нәтижесінде Ақтөбе қаласында батыс аймақ бойынша барлық өкілдіктер бірігуі мүмкін.
Ресей Федерациясы білім беру саласында аймақтық өкілдіктерді ашуда үлкен
әлеуетке ие, себебі МВА бағдарламалары ел аумағында үлкен сұранысқа ие. Бірақ РФ
аймақтарында, білім беру қызметінің ұсынылған сапасы және деңгейі берілген
бағдарламалар оқырмандарының сұранысына сәйкес келмейді. Омск / Оренбург /
Екатеринбург/ Астрахань қалаларында МВА бағдарламандарының және қысқа мерзімді
семинарлардың әлеуетті тыңдармандары: қазақстандық және ресейлік кәсіпкерлер, қазақ
тілді халық өкілдері, сондай-ақ, мемлекеттік үлгідегі дипломмен тарихи отанына келуге
ынталы қазақ диаспора өкілдері бар. Еуразиялық экономикалық одақтың шеңберінде
Қазақстандық үлгідегі дипломдар РФ дипломдарына тең болатынын ескерсек, РФ
аумағында өкілдіктер ашу маңызды болып табылады. Сондықтан, «Алматы Менеджмент
Университеті» ББМ білім беру бағдарламаларына әлеуетті тыңдармандардың саны өседі.
Міндеттер:
1.1 2016 жылға ҚР аумағында аймақтық өкілдіктер санын өсіру, 2016 жылы ШҚО, Өскемен
қаласында жаңа бір өкілдіктер ашу.
1.2. 2017 жылы РФ аумағында университеттің бір өкілдігін ашу (Омск/ Оренбург/
Екатеринбург қ.).
Кесте 105. 1.1., 1.2. міндеттерге индикаторлар және көрсеткіштер

РФ

2020-2021

Өскемен

РФ

2019-2020

Өскемен

РФ

2018-2019

Өскемен

РФ

2017-2018

Өскемен

РФ

2016-2017

Өскемен

Өскемен

20152016

МВА
жаңа
тыңдармандар саны

15

18

15

20

20

20

20

20

20

20

20

МВА
бағдарламалардың
қысқа
мерзімді
курстарына
тыңдармандар саны

2

5

5

10

5

10

5

10

5

10

5
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ҚР аймақтарында «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ-ін ілгерілету бойынша
іс-шаралар:
1. РФ және ШҚО (Өскемен қ.) бойынша бизнес жоспарды құру мақсатында нарықты талдау
және маркетингтік жоспарды құру;
2. Меморандумдарды, келісімшарттарды құру мақсатында орта және шағын бизнестің
жетекшілерімен, ұлттық компаниялардың жетекшілерімен, жергілікті үкімет органдарымен
іскерлік қарым-қатынасты құру;
3. «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ жылжыту мақсатында маркетингтік ісшараларды
жүргізу
(көрмелерге,
конференцияларға,
форумдарға,
жарнама
кампанияларына, онлайн-ілгерілету және т.б. қатысу);
4. Университеттің барлық маңызды бөлімшелерімен ынтымақтастық: Бизнес жоғары
мектебімен, Қашықтықтан оқыту орталығымен, Қаржы және менеджмент жоғары
мектебімен, Экономика және сервис мектебімен, Мемлекеттік және қоғамдық саясат
мектебімен, Құқық мектебімен және т.б.
Мақсат 2. ҚР аймақтық нарықтарында үздік университет мәртебесін алу.
«Алматы Менеджмент Университеті» ББМ аймақтық өкілдіктерінің стратегиясын
анықтағанда аймақтарды дамытудың негізгі міндеттерін, білім беру бағдарламалары
оқырмандардың сұранысын ескереді, сондай-ақ нарықты және бәсекелестерді нақты
түсінеді. Өкілдіктер орналасқан аймақтарды дамытудың негізгі бағыттары агробизнес,
мұнай өндіру және мұнай өңдеу салалары, көлік логистикасы, текстиль, машиналарды
өндіру, құрылыс материалдары және т.б. Кәсіпкерлік, консалтинг, ғылыми зерттеу және
бизнес салаларында аймақтар үлкен әлеуетке ие, сондай-ақ, аймақтарда жаңа ақпарат
технологиялармен және инновациялармен қолданады. Өкілдіктерді дамыту білім беру
бағдарламаларының қоржынын дамытуды қамтиды, ол аймақтың дамуына, компанияларда
адами ресурстардың біліктілігін көтеруге ықпал етеді. Сондай-ақ өкілдіктердің дамуы
әлемдік бизнес білім беру жүйесіне ықпалдастықты және үздік сертификацияланған ПОҚ
тарту бойынша жұмыстарды күшейтеді. «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ
бағдарламаларының ерекшеліктерінің бірі Университетте бірыңғай оқытушылар құрамы
бар және соған сәйкес жоғарыда айтылған міндеттерге Бизнес Жоғары Мектебімен бірлесіп
жетеді.
Міндет 2.1. Аймақтық өкілдіктерге қатысты қалалардан тыңдармандар санын өсіру.
Кесте 29. 2.1. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Аст.
MBA бағдарламаларына жаңа
тыңдармандардың саны
МВА бағдарламаларына қысқа
мерзімді
курстарына
тыңдармандардың саны

2015-2016
Ат.
Шым.

Аст.

2016-2017
Ат.
Шым.

Аст.

2017-2018
Ат.
Шым.

60

36

18

70

40

30

80

45

35

15

10

10

15

15

10

20

20

15

Кесте 107.
Аст.
MBA бағдарламаларына адамдар
саны

90

2018-2019
Ат.
Шым.
50

40

Аст.
100

2019-2020
Ат.
Шым.
50

45

Аст.
110

2020-2021
Ат.
Шым.
50

50
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30

25

Міндет 2.2. Білім беру, кеңес беру және зерттеу қызметтерінің қоржынын кеңейту.
Кесте 108. 2.2. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Аст.
Қысқамерзімді
тренингтердің/семинарлардың
саны (корпоративтік немесе ашық
форматта)
Корпоративтік бағдарламалардың
саны

Аст.

2016-2017
Ат.
Шым.

Аст.

2017-2018
Ат.
Шым.

1

3

1

1

4

1

2

4

2

1

1

-

1

1

1

1

2

1

Аст.
Қысқамерзімді
тренингтердің/семинарлардың
саны (корпоративтік немесе ашық
форматта)
Корпоративтік бағдарламалардың
саны

2015-2016
Ат.
Шым.

2018-2019
Ат.
Шым.

Аст.

2019-2020
Ат.
Шым.

Аст.

2020-2021
Ат.
Шым.

2

4

2

2

4

2

2

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Іс-шаралар:
1. Меморандумдарды, келісім шарттарды құру мақсатында орта және шағын бизнестің
жетекшілерімен, ұлттық компаниялардың жетекшілерімен, жергілікті үкімет органдарымен
іскерлік қарым-қатынасты құру;
2. «Алматы Менеджмент Университеті» ББМ жылжыту мақсатында маркетингтік ісшараларды
жүргізу
(көрмелерге,
конференцияларға,
форумдарға,
жарнама
компанияларына, онлайн-ілгерілету және т.б. қатысу);
3. Университеттің барлық маңызды бөлімшелермен ынтымақтастық: Бизнес жоғары
мектебімен, Қашықтықтан оқыту орталығымен, Қаржы және менеджмент жоғары
мектебімен, Экономика және сервис мектебімен, Мемлекеттік және қоғамдық саясат
мектебімен, Құқық мектебімен және т.б.
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7.11. Информатизацияны дамыту
Ақпараттандыру – жаңа білімдерді қалыптастыру және бар білімдерді жүйелендіруді
қамтамасыз ететін, және оларды қоғам мен ағымды басқару үшін және әрі қарай жетілдіру,
дамыту үшін ақпараттарды жиау, сақтау, тарату әдістерін және құралдарын кең ауқымда
қолдану.
Алматы Менеджмент Университеті қазіргі уақытта өзара байланысты емес
автоматтандырылған басқару жүйелеріне ие, олар: бюджетті басқарусыз кешенді қаржыны
және бюджеттеуді басқару (КУФИБ) (1С-Бухгалтерия, 1С-Деканат, 1С-Абитуриент, 1СУправление персоналом), оқырмандарды тестілеу жүйесі (Moodle) және онлайн-анкеталау,
қашықтықтан оқыту жүйесі (Moodle), Platonus оқу үрдісін ұйымдастыру жүйесі,
Documentolog электрондық құжаттар айналымы жүйесі, мәліметтерді резервті көшіру
бағдарламасы, MAB book оқу үрдісі үшін мобильдік қосымша, web-сайт. Жүйелердің
үздіксіз жұмысын қолдау үшін дискілік кеңістіктіктің 57 терабайтта серверлік жабдықтау
орнатылған, 682 компьютер, 105 проектор, 120 офис техикасының бірлігі, 5 интерактивті
тақта, дыбыспен жабдықталған 40 лекция аудиториялары, 2 маршрутизатор және IPтелефонияның бірінші кезектегі 25 IP телефон аппараттары, 30 мбит/с дейінгі
жылдамдықпен WiFi қолжетімді желісіз тораб, Cisco 40 роутер тарату көлемімен,
интернеттің жылдамдығы 150 мбит/с және т.б.
2020 жылы Алматы Менеджмент Университеті кешенді коммуникациялық
ақпараттық зерттеу жүйесі арқылы мемлекетпен және бизнеспен өзара іс әрекететін, тек
қана сапалы қашықтықтан оқыту мүмкіндікті бере қоймай, ғалымдар мен зерттеушілерге
зерттеу жүргізуге мүмкіндік беретін, нәтиже алатын және сол нәтижені
тәжірибедеқолдануға мүмкіндік еретін электрондық университет болу керек.
Университетпен қойылған мақсатқа жету үшін техникалық қолдауды жаңарту қажет: 80
терабайтқа серверлік жабдықтаудың дискілік кеңістік көлемін, 900 компьютерге, 180
проекторге, офистік техниканың 200 бірлікке, 25 интерактивті тақтаға, дыбыспен
жабдықталған 30 лекциялық аудиторияға, 8 маршрутизаторға және IP-телефонияның 95
телефон аппаратына, 100 мбит/с дейінгі жылдамдықпен WiFi қолжетімді өткізгіштерсіз
торап, Cisco 60 роутер тарату көлемімен, интернеттің жылдамдығы 450 мбит/с және т.б.
Мақсат 1. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту.
Міндет 1.1. Компьютерлік жабдықтау паркін және перефириялық құрылғыларды
жаңғырту.
Кесте 30. 1.1. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторы
Компьютерлік және перефириялық жабдықтауды
жаңарту өсіңкілігі (сатып алу және апгрейд)

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

0%

5%

10%

10%

10%

Іс-шаралар:
1) Бөлімшелерден компьютерлік жабдықтауларға және перифириялық құрылғыларға
тапсырыстарды мерзімдік талдау;
2) Талданған тапсырыстарға сәйкес АТБ бюджетін қалыптастыру және жөндеу.
Міндет 1.2. IP-телефонияны дамыту.
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Кесте 31. даче 1.2. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторы
IP телефон аппараттарының саны
Меншік IP серверін енгізу бойынша іс-шаралар
жоспарын орындау деңгейі

20152016
200

20162017
250

20172018
250

20182019
250

20192020
250

0

0

100

0

0

Іс-шаралар:
1) WebEx сервер үшін қосымша модульдерді сатып алу;
2) Меншік IP серверін дамыту.
Міндет 1.3. Open-sourse платформаларын және бағдарламалық өнімдерін енгізу және көшу,
лицензиялау.
Кесте 32. 1.3. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторы
Лицензиялық бағдарламалық өнімдердің үлесі
Open sourse платформалардың және бағдарламалық
өнімдердің үлесі

20152016
10%

20162017
15%

20172018
15%

20182019
15%

20192020
20%

90%

85%

85%

85%

80%

Іс-шаралар:
1) Бар және сатып алынатын бағдарламалық қамтамасыз етуді талдау;
2) Бағдарламалық қамтамасыз етудің лицензияларды сатып алу;
3) Linux платформасына толық көшу;
4) Open Office көшу.
Міндет 1.4. Видео-конференц-жүйелерді дамыту.
Кесте 33. 1.4. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Бейне-конференц-жүйелерін
жүргізілген іс-шаралар саны

пайдалану

арқылы

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

5

10

15

20

25

Іс-шаралар:
1) Видео-конференц-жүйелері үшін жабдықтауларды сатып алу және енгізу;
2) Видео-конференц-жүйелерді корпоративтік ақпараттық жүйелердің
ықпалдастыру;
3) Видео-конференц-жүйені пайдаланып іс шаралар жүргізу.

жүйесімен

Міндет 1.5. Видео лекцияларды басу үшін кәсіби студияны ашу.
Кесте 113. 1.5. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Кәсіби студияда жазылған видео лекциялардың саны

20152016
0

Іс-шаралар:
1) Кәсіби жабдықтауды сатып алу;
2) Мамандаған аудиторияларды жабдықтау.
Міндет 1.6. Сандық видеобақылауға толық көшу.

20162017
10

20172018
30

20182019
50

20192020
70
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Кесте 34. 1.6. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
20152016
10

Индикаторлар
IP камералардың орнатылған саны

20162017
10

20172018
200

20182019
200

20192020
250

Іс-шаралар:
1) IP камераларды және бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу және орнату.
Міндет 1.7. Тестілеу орталығын жасау.
Кесте 115. 1.7. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Тестілеу орталығын ұйымдастыру бойынша
шаралар жоспарының орындалу дәрежесі

іс

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

0%

0%

100%

-

-

Іс-шаралар:
1) Ұйымдастыру құрылымға орталықты енгізу;
2) Орталықтың жұмысын ұйымдастыру.
Мақсат 2. Торабтық технологияларды дамыту жәе ақпараттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету.
Міндет 2.1. Корпоративтік ақпараттық жүйенің өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне сәйкес
серверлік қуатты және мәліметтерді сақтау жүйесін қамтамасыз ету.
Кесте 116. 2.1. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Ақпаратты жинау сыйымдылығының өсіңкілігі

20152016
25%

20162017
25%

20172018
25%

20182019
25%

20192020
25%

Іс-шаралар:
1) Қосымша серверлік кеңістікті сатып алу;
2) Мәліметтерді сақтау жүйесін сатып алу.
Міндет 2.2. Жергілікті торабты және интернет торабына қолжетімділікті жаңғырту.
Кесте 117. 2.2. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Жергілікті торабты және интернет торабына
қолжетімділікті жаңғыртуды жетілдіру бойынша іс
шаралар жоспарының орындалу дәрежесі

0

50

50

0

0

Іс-шаралар:
1) Кабель торабы құрылымын монтаждау;
2) 10 Гб оптоволокондық жергілікті торабқа көшу.

Міндет 2.3. Серверлердің виртуалдығын дамыту.
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Кесте 118. 2.3. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Виртуалдық серверлердің үлесі

20152016
60%

20162017
65%

20172018
70%

20182019
75%

20192020
80%

Іс-шаралар:
1) Бар және виртуалды серверлерді талдау;
2) Виртуалды серверлерді дамыту.
Міндет 2.4. Қауіп-қатерден корпоративтік торапты қорғауды қамтамасыз ету.
Кесте 3519. 2.4. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету дәрежесі

20152016
100%

20162017
100%

20172018
100%

20182019
100%

20192020
100%

Іс-шаралар:
1) Файрволдарды жаңғырту;
2) Қауіптердің алдын алу үшін превентивті шараларды қолдану.
Міндет 2.5. Торабтық инфрақұрылымды қорғауды қамтамасыз ету.
Кесте 3620. 2.5. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Стандарттарға сәйкес торабтық инфрақұрылымды
монтаждау бойынша іс шаралар жоспарының
орындалуының дәрежесі

0

50

50

0

0

Іс-шаралар:
1) Стандарттарға сәйкес торабтық инфрақұрылымды монтаждау;
2) Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру шараларды әзірлеу.
Міндет 2.6. Мәліметтерді қорғауды қамтамасыз ету.
Кесте 3721. 2.6. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Мәліметтерді қорғау саласында енгізілген жаңа
техологиялардың саны

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

0

1

1

1

1

Іс-шаралар:
1) Мәліметтерді қорғау саласында жаңа технологияларды мониторингтеу және енгізу.
Мақсат 3. Университеттің корпоративтік ақпараттық жүйесін дамыту.
Міндет 3.1. Университеттің бірыңғай ақпараттық кеңістігін дамыту.
Кесте 3822. 3.1 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Ықпалдастық бойынша іс шаралар жоспарының
орындалу пайызы

Іс-шаралар:

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

30%

50%

80%

100%

100%
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1) Singleonsign қағидасы бойынша бірыңғай ақпараттық кеңістікке барлық корпоративтік
ақпараттық жүйелерді ықпалдастыру;
2) Барлық мәліметтер базасы бойынша іздеу сервистерін енгізу.
Міндет 3.2. Университеттің корпоративтік жүйелерін қолдауды және жетілдіруді
қамтамасыз ету.
Кесте 3923. 3.2 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
20152016
-

20162017
-

20172018
-

20182019
-

20192020
-

CRM жүйесін енгізу бойынша іс шаралар жоспарының
орындалу пайызы

0

100

0

0

0

СКД құрылғыларды санайтын нүктелер саны

13

63

-

-

-

Индикаторлар
Жүйелердің қызметтік мүмкіндіктер саны

Іс-шаралар:
1) Жүйелердің қызметтік мүмкіндіктерін әзірлеу үшін бөлімшелердің қажеттіліктерін
талдау;
2) БҚ сатып алу және оны корпоративтік порталмен және IP-телефониямен ықпалдастыру;
3) Контентті толтыру үшін ұйымдастыру шараларын жүргізу;
4) Қажетті СКД жүйесін сатып алу;
5) Жабдықтауды монтаждау және бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату.
Мақсат 4. Қашықтықтан оқытудың ақпараттық-білім беру технологияларын
дамыту.
Міндет 4.1. Қашықтықтан оқытудың білім беру бағдарламаларын дамыту.
Кесте 4024. 4.1 міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
ВВО қамтылған бағдарламалардың саны
ТжәнеПО қамтылған бағдарламалардың саны
МВА қамтылған бағдарламалардың саны
Күндізгі бөлім бакалавриат бағдарламаларының
қамтылған пәндер саны
Магистратураның жүзеге асқан аралас
бағдарламаларының үлесі
Күндізгі бөлім бакалавриат аралас бағдарламарының
қамтылған пәндер саны
ЛОВ үшін бағдарламалар саны
Аймақтарда жүзеге асқан бакалавриат
бағдарламаларының саны
Аймақтарда жүзеге асқан магистратура
бағдарламаларының саны

20152016
7
4
1

20162017
10
6
2

20172018
11
7
3

20182019
12
8
3

20192020
12
9
3

0

11

12

13

14

%

10%

20%

30%

50%

%

0

10%

20%

30%

0

0

1

2

3

0

2

3

4

5

0

0

1

2

3

Іс-шаралар:
1) 3 бөлімше үшін (қазақ, орыс, ағылшын) ВВО, ТжәнеПО жаңа бағдарламалар бойынша
оқу үрдісін ұйымдастыру;
2) МВА бағдарламалары бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру;
3) Академиялық мобильділік бағдарламасы студенттері үшін оқу үрдісін ұйымдастыру;
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4) Магистратураның және күндізгі бөлім бағдарламалары бойынша аралас оқу үрдісін
ұйымдастыру;
5) Мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін оқу үрдісін ұйымдастыру;
6) ҚР аймақтарында және шетелде бакалавриат және магистратура бағдарламалары
бойынша қашықтықтан оқу үрдісін ұйымдастыру.
Міндет 4.2. Тьюторлықты ұйымдастыруды және енгізуді қамтамасыз ету.
Кесте 125. 4.2. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Дайындалған тьюторлар саны

20152016
0

20162017
16

20172018
18

20182019
20

20192020
21

20182019
4

20192020
4

Іс-шаралар:
1) Қашықтықтан оқыту тьюторларын дайындау мектебін ұйымдастыру.
Міндет 4.3. Қысқа мерзімді біліктілікті көтеру курстарын әзірлеу.
Кесте 4126. 4.3. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Біліктілікті көтеру курстарының саны

20152016
0

20162017
3

20172018
3

Іс-шаралар:
Мектептердің бизнес-бағыттары бойынша біліктілікті көтеру курстарын ұйымдастыру.
Міндет 4.4. Қашықтықтан оқыту мектептерін ашу.
Кесте 4227. 4.4. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Қашықтықтан оқыту мектептерін ашу бойынша іс
шаралар жоспарының орындалу дәрежесі

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

0

3

3

4

4

20182019
100%
100%

20192020
100%
100%

Іс-шаралар:
Қашықтықтан оқыту мектептерін ұйымдастыру.
Мақсат 5. Қызметкерлердің және ПОҚ ИКТ-біліктілігін дамыту.
Міндет 5.1. Қызметтер бойынша ИКТ біліктілігін талдауды жүргізу.
Кесте 4328. 5.1. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Анкеталанған қызметкерлердің үлесі
Анкеталанған ПОҚ үлесі

20152016
80%
60%

20162017
100%
100%

Іс-шаралар:
1) Қызметкерлердіжәне ПОҚ анкеталау;
2) Анкеталарды талдау;
3) Тестілеу топтары бойынша қызметкерлерді және ПОҚ бөлу.

20172018
100%
100%

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.105
из 320

Міндет 5.2. ИКТ біліктерімен менгеру деңгейін анықтауға тестілеуді ұйымдастыру
(ұйымдастыру, жүргізу және нәтижелерді беру).
Кесте 4429. 5.2. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар
Тестіленген қызметкерлердің және ПОҚ үлесі

20152016
100%

20162017
100%

20172018
100%

20182019
100%

20192020
100%

Іс-шаралар:
1) Жылсайын және міндетті түрде жұмысқа қабылдаған кезде барлық қызметкерлерді және
ПОҚ тестілеуді ұйымдастыру;
2) Қажет болған жағдайда кез келген уақытта тестік базаны жылсайын жаңарту
Міндет 5.3. Қызметкерлердің және ПОҚ ИКТ біліктілігін көтеру бойынша оқуды жүргізуді
ұйымдастыру.
Кесте 4530. 5.3. міндетке индикаторлар және көрсеткіштер
Индикаторлар

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Қорытынды тестілеуде (100 ден 50 балл – 1жылы, 60 2 жылы, 75 - 3 жылы және 85 - 4 жылы) жоғары алған
ПОҚ және қызметкерлер үлесі

70

75

80

85

100

Іс-шаралар:
1) Деңгейлері бойынша қызметкерлердің және ПОҚ ИКТ біліктілігін көтеру курстарын
ұйымдастыру;
2) Курстардың нәтижелілігіне қорытынды тестілеуді ұйымдастыру;
3) Ұсыныстарды жазу.
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7.12. Білімдерді басқару жүйесін жасау және дамыту
Білімдерді басқару дегеніміз – білімдерді жасау, сақтау, тарату және қолдану арқылы
ұйымның табысын қамтамасыз ететін жүйелі үрдістер. Білімдерді басқару қажетті
білімдерді қажетті адамдарға қажетті уақытта жеткізуді қарастырады.
Білімдер бұл – тәжірибемен тексерілген, шындықты тану нәтижесі, адам
санасындағы оның дұрыс айнасы.
Білімдер айқын және айқын емес болып бөлінеді (И. Нонака):
 айқын білімдер (explicitknowledge) – бұл білімдер, оның мазмұны нақты белгіленген,
бөлшектері жазылуы мүмкін және сызбаларда, техникалық шарттарда, нұсқаларда,
әдістерде, «ноу-хау» сақталған.
 Айқын емес білімдер (tacitknowledge) – қызметкердің ойындағы білімдер, оның кәсіби
міндеттерді орындаудағы жеке әдістері.
Интеллектуалды капитал дегеніміз – компания қызметкерлерінің білімдерінің
және / немесе білімдер жиынтығын өсіретін ұйым құралдарының сомасы, яғни
экономикалық бәсекелестікті қамтамасыз ететіндердің барлығы.
Білім экономикасы дегеніміз – білімдерді қарқынды және тиімді пайдалануға
негізделген заманауи экономика (Л.М. Гохберг).
Білімді басқару механизмдері:
 Техноорталық - мәліметтерді және ақпараттарды іздеу, сақтау, жіктеу, беру үшін
арналған ақпараттық технологиялар, заманауи шарттарда, бірінші кезекте, олар
бірлескен жұмысты, білімдерді және үздік тәжірибелерді айырбастауды қамтамасыз
етеді.
 Ұйымдастыру – ұйымдастыру құрылымның және бизнес-үрдістердің бейімделуі.
Білімдерді тиімді басқаруға барынша қызмет ететін ұйымдастыру құрылымдары және
ондағы үрдістер болу керек.
 Экологиялық («білім экожүйе ретінде») – қызметкерлер және мәдениет.
Қызметкерлердің өзара іс әрекетуі, олардың білімдері, сәйкестігі, құндылығы және
нұсқаулары, сондай-ақ сондағы ортаның және мәдениеттің ерекшелігі арқылы
ұйымдастыру білімінің/интеллектуалды капиталдың күрделі бейімделген жүйесін
қалыптастыру.
Мақсат 1. Білімді басқарудың корпоративтік порталын дамыту.
Міндет 1.1. Корпоративтік порталды жетілдіру
Кесте 131. 1.1міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Индикаторлар

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Корпоративтік порталды жетілдіру бойынша іс шаралар
жоспарының орындалу дәрежесі

25%

100%

-

-

-

Іс шаралар:
1) дизайнды және технологияны ауыстыру;
2) қызметтерінің кеңеюі;
3) контенттің толуы;
4) ағымды ақпараттық жүйелердің жағдайын қолдау;
5) аналитикалық сервистерді әзірлеу қажеттілігінде бөлімшелер сұраныстарын талдау;
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6) қажетті үлгілерді және қосымшаларды әзірлеу.
Міндет 1.2. Өндірістік қызметті бақылау және жобалау бойынша аналитикалық сервистерді
әзірлеу және енгізу (үлгілерді немесе қосымшаларды).
Кесте 132. 1.2 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Индикаторлар
Ағымды ақпараттық жүйелердің жағдайын қолдау
шараларының жоспарын орындау пайызы
Аналитикалық сервистерді әзірлеу қажеттілігінде
анкеталанған бөлімшелер саны
Өндірістік қызметті бақылау және жобалау бойынша
әзірленген үлгілердің және қосымшалардың саны

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

100

100

100

100

100

5

65

-

-

-

2

3

5

7

9

Іс шаралар:
1) Ағымды ақпараттық жүйелердің жағдайын қолдау;
2) Аналитикалық сервистерді әзірлеу қажеттілігінде бөлімшелер сұраныстарын талдау;
3) Қажетті үлгілерді және қосымшаларды әзірлеу.
Міндеті 1.3. Ақпараттық-іздеу жүйесін жетілдіру.
Кесте 133. 1.3 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Индикаторлар
Іздеу жүйесімен қамтылған мәліметтер базасының саны

20152016
1

20162017
3

20172018
5

20182019
6

20192020
7

20172018
3

20182019
4

20192020
5

Іс шаралар:
1) ақпарат-іздеу жүйесін іздеу және енгізу.
Міндет 1.4. Мобильдік қосымшаларды әзірлеу.
Кесте 134. 6.4 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Индикаторлар
Әзірленген мобильділік қосымшалар саны

20152016
1

20162017
2

Іс шаралар:
1) қажеттіліктерді талдау;
2) мобильдік қосымшаларды әзірлеу;
3) енгізу және оқыту;
4) жаңарту (жаңа версияларын шығару).
Мақсат 2. Білімдер аудитін ұйымдастыру.
Міндет 2.1. Университет ПОҚ және қызметкерлерінің анкеталау, тестілеу және интервью
алу макеттерін әзірлеу.
Кесте 135. 2.1 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Индикаторлар
Университет ПОҚ және қызметкерлерінің анкеталау,
тестілеу және интервью алу макеттер саны

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

2

3

4

4

4

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.108
из 320

Міндет 2.2. Білімдер аудитін жүргізу.
Кесте 136. 2.2 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Индикаторлар
Аудиттелген адамдар саны

20152016
50

20162017
150

20172018
200

20182019
250

20192020
350

20182019
2

20192020
2

Міндет 2.3. Алынған аудит білімдерінің нәтижесін талдау және жүйелеу.
Кесте 137. 2.3 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Индикаторлар
Есептер саны

20152016
1

20162017
2

20172018
2

Мақсат 3. Білімдер базасын қалыптастыру.
Міндет 3.1. Нысанды білімдерді жинауды, өңдеуді және сақтауды қамтамасыз ету.
Кесте 138. 3.1 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Индикаторлар
Құжаттар саны

20152016
4500

20162017
6000

20172018
9000

20182019
15000

20192020
20000

Міндет 3.2. Білімдер кластерлері бойынша ақпараттық массивтерді құрылымдау.
Кесте 139. 3.2 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Индикаторлар

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Білімдер кластерлері бойынша ақпараттық массивтердің
жалпы көлемі (ГБ)

250

300

400

500

800

Міндет 3.3. Репозиторийдің бағдарламалық-техникалық қолдауын қамтамасыз ету.
Кесте 140. 3.3 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Индикаторлар
Репозиторийдегі еңбектер саны

20152016
650

20162017
1350

20172018
2100

20182019
3000

20192020
4000

Мақсат 4. Университеттің инновациялық-интеллектуалды өнімдері нысанында жаңа
білімдерді жасау.
Міндет 4.1. Айқын емес білімдерді айқын білімдерге келтіру.
Кесте 141. 4.1 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.
Индикаторлар
Ұйымдастырылған іс шаралардың саны

20152016
1

20162017
2

20172018
4

20182019
4

Іс шаралар:
1) Коммуникативті және текстологиялық әдістерді қолдану.
Міндет 4.2. Нысанды білімдерді алу және жинау (ПОҚ және лабораториялар үшін).
Кесте 142. 4.2 міндетіне индикаторлар және көрсеткіштер.

20192020
4
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20182019
5
4

20192020
6
5

Іс шаралар:
1) ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру бойынша конкурсқа тапсырыстар беру;
2) стартапқа қаржыландыруды алу;
3) әзірленген өнімдерді құжатпен қамтамасыз ету, сертификаттау, аккредитациялау және
т.с.с.
Міндет 4.3. Жаңа электронды білім беру контентін әзірлеу.
Кесте 143. Индикаторы и показатели к задаче 4.3.
Индикаторлар
Оқырмандар саны
Жасалған электрондық оқулықтар саны
Жазылған видео мастер-класстар саны

20152016
0
0
0

20162017
20
0
2

20172018
40
20
3

20182019
60
40
4

20192020
80
60
5

Іс шаралар:
1) электронды оқулықтарды әзірлеуге оқыту - 5 адам;
2) ЭО жасау бойынша лицензияларды сатып алу;
3) ЭО жасауда ПОҚ оқытуды ұйымдастыру немесе біліктілікті көтеру курсы
бағдарламасына қосу;
4) ЭО жасауда ПОҚ кеңес беру;
5) Мектеп бағыттары бойынша мастер-класстарын жазу;
6) шетел тренерлерімен және оқытушыларымен мастер-класстарды жазуды ұйымдастыру.
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8. Тәуекелдіктер.
Кесте 4644. Тәуекелдіктер.
1. РЕТТЕУ ТӘУЕКЕЛІ
Реттеу органдары жағынан
ықпалшаралар тәуекелі, ол деген
қызметтің тоқталуына жетелейді
(ББҒМ, салық, басқалары.).
2. МЕМЛЕКЕТТІҢ АҚША-НЕСИЕ
САЯСАТЫНЫҢ ТӘУЕКЕЛІ
Әлеуметтік-экономикалық жағдайдың
төмендеу салдары ретінде сұраныстың
төмендеу тәуекелі (девальвация, шикі
заттарға бағалардың төмендеуі.

Жоғары

Ықтималдылығ
ы
Орташа

Жоғары

Жоғары

3. ГЕОСАЯСАТ ТӘУЕКЕЛІ
Эскалация конфликта Ресейдің
Еуропамен даудың күшеюі,
ықпалшаралардың күшеюі.

Орташа

Орташа

4. КОММЕРЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛ
Қазақстан нарығында Ресейдің күшті
ЖОО келуімен бәсекелестің күшеюі.

Жоғары

Орташа

- Қазақстандық және шетел бизнес-ЖОО
арасында ТОП позициясын алу;
- Даму стратегиясын ұстану.

5. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТӘУЕКЕЛІ
Капиталды жобалардың жеткіліксіз
қаржылану тәуекелі (Атриум,
техникалық лабораториялар)
халықаралық, елдік және аймақтық
капитал нарықтарының
жабылуы/қысқаруынан).

Жоғары

Жоғары

- Қаржыландыру көздерін әр
тараптандыру.

Тәуекелдер түрлері

Әсері

Тәуекелдікті төмендету шаралары
- реттеу талаптарын орындау үрдістерін
бақылаудың автоматтандырылған
жүйесін құру
- Резерв қорын жасау, сұраныстың
маңызды төмендеуінде тұрақты
шығындарды жабу үшін сценариялық
жоспарлау;
- қызметтері орташа төмендетілген
құнды клиенттердің
әртараптандырылған портфелін өсіру.
- Резерв қорын жасау, сұраныстың
маңызды төмендеуінде тұрақты
шығындарды жабу үшін сценариялық
жоспарлау;
- Елдер, аймақтар, салалар бойынша әр
тараптандыру;
- инновациялық өнімдердің өмірлік
циклдары бастапқы кезеңде болған
портфельдерді өсіру.
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9. Қаржы көрсеткіштері
Кесте 4745. Alma University табыстарының жобалық жоспары, мың. USD.
Табыстар атауы
1.Білім беру қызметінен
табыстар
2. Зерттеу қызметінен
табыстар
3. Фандрайзингтен
табыстар
4. Кәсіпкерлік
қызметтен табыстар
5. Жалға беруден
табыстар
6. Басқа табыстар
Барлығы

мың USD
Үлесі, %
мың USD
үлесі, %
мың USD
үлесі, %
мың USD
үлесі, %
мың USD
үлесі, %
мың USD
үлесі, %
мың USD
үлесі, %

20122013
8838
98
24
0,3
51
0,6
0
0
0
0
108
1,2
9021
100

20132014
11327
91
47
0,4
137
1,1
0
0
0
0
932
7,5
12443
100

20142015
15639
89,7
103
0,6
1563
9
0
0
0
0
129
0,7
17434
100

20152016
21757
87,2
216
0,9
2843
11,4
0
0
0
0
148
0,6
24964
100

20162017
26828
84,5
496
1,6
4240
13,4
0
0
7
0,02%
171
0,5
31742
100

20172018
34183
87,5
1092
2,8
3593
9,2
0
0
16
0,04%
196
0,5
39080
100

20182019
41935
85,8
2185
4,5
4182
8,6
0
0
375
0,8%
226
0,5
48903
100

20192020
50000
83,3
4000
6,7
4907
8,2
100
0,2%
764
1,3%
260
0,4
60031
100

Сурет 6. Alma University табыстарының өсуінің жобалық жоспары және өсіңкілігі, мың
USD.
80 000

тыс. USD

70 000

60 031

60 000

48 903

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

8 251

9%

24 964
27%
17 434
43%
12 443
9 02138%
40%

31 742
23%

39 080
25%

23%

-
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Кесте 146. Білім беру қызметінен табыстар, мың USD
Бағдарламалар атауы
1. Бакалавр бағдарламалар
департаменті
2. Магистер бағдарламалар
департаменті
3. ЦДО
4. Алматы қ. МВА
5. Астана қ. өкілділігі (МВА)
6. Атырау қ. өкілділігі (МВА)
7. Шымкент қ. өкілділігі (МВА)
8. DBA
9. ЦКРМ
Бизнес Жоғары Мектебі

20122013
4915

20132014
6138

20142015
7332

20152016
0

20162017
0

20172018
0

20182019
0

20192020
0

434

687

651

0

0

0

0

0

605
0
1055
493
460
0
0

915
0
1217
676
608
0
0

1212
0
1442
716
676
0
0

1599
0
1537
753
744
0
0

2143
0
1622
811
811
0
0

4876

5753

7043

8079

9284

188
1676
719
227
0
158
496

Алматы қ.
МВА
DBА
ЦКРМ

0

229
373
2262
0
791
858
258
329
62
230
169
0
341
0
I-кезең 2014-2015 ж.ж.
0
4240

0
0
0

0
0
0

320
358
4918

384
410
5670

530
575
6858

833
912
8788

955
1218
10252

1105
1873
12262

25

390

683

948

1214

1602

2050

2605

0
265
548
II-кезең 2015-2016 ж.ж.
0
0
263

774

906

1046

1320

682

1029

1494

1941

4030

4957

6494

7988

9150

0
0
203
III-кезең 2016-2020 ж.ж.
0
0
0
0
8838
11327
15639
14275

243

297

365

406

2833
20977

3399
26561

4113
31941

5060
38131

10. Бизнес Жоғары Мектебі
БАРЛЫҒЫ
11. Мемлекеттік және қоғамдық саясат
мектебі
12. Құқық мектебі

0

13. Ақпараттық жүйелер және
инжиниринг мектебі
14. Базалық дайындау факультеті

0

15. Өскемен қ. өкілділігі (МВА)

0

0

16. Қаржылар мектебі
Барлығы

0

0

Кесте 147. Басқа да табыстар, мың USD
Табыстар атауы
1. Зерттеу қызметінен табыстар
2. Фандрайзингтен табыстар
2.1. Фандрайзинг (Қонақ үйжатақхана)
2.2. Фандрайзинг (Атриум)
2.3. Фандрайзинг (Зерттеу
орталығы)
2.4. Фандрайзинг (Ақпараттық
жүйелер және инжиниринг
мектебі)
2.5. Фандрайзинг (Мектептер)
2.6. Фандрайзинг (Халықаралық
бағдарламалар)
2.7. Фандрайзинг (сыйлықтар)
2.8. Эндаумент
3. Кәсіпкерлік қызметтен
табыстар
4. Жалға беруден табыстар
4.1. Жалға беруден табыс
Жатақханалар
4.2. Жалға беруден табыс
Атриума
5. Басқа да табыстар
Барлығы

20122013
24
51

20132014
47
137

20142015
103
1563

20152016
216
2844

20162017
496
4240

20172018
1092
3594

20182019
2185
4183

20192020
4000
4907

0

0

1374

1374

1374

1374

0

0

0

0

0

1000

2000

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

1000

0

0

95

95

241

95

95

95

0

0

0

150

195

254

330

428

0

58

66

100

149

224

336

504

51
0

79
0

28
0

55
70

110
171

220
427

440
982

880
2000

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

7

16

375

764

0

0

0

0

0

0

353

735

0

0

0

0

7

16

22

29

108
183

933
1117

129
1795

148
3208

171
4914

196
4898

226
6969

260
10031

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.113
из 320

Сурет 76. AlmaUniversity табыстарының жобалық жоспары табыстар түрінле, мың
USD
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Департамент магистерских
программ

434

687

651

0

0

0

0

0

Департамент бакалаврских
программ

4915

6138

7332

0

0

0

0

0

ЦДО

188

229

373

605

915

1212

1599

2143

МВА (Алматы)

1676

2262

0

0

0

0

0

0

МВА (Астана)

719

791

858

1055

1217

1442

1537

1622

#REF!
МВА (Шымкент)

1
0

62

230

460

608

676

744

811

DBA

158

169

0

0

0

0

0

0

ЦКРМ

496

341

0

0

0

0

0

0

Высшая Школа Бизнеса

0

0

4918

5670

6858

8788

10252

12262

Школа государственной и
общественной политики

25

390

683

948

1214

1602

2050

2605

Школа Права

0

0

265

548

774

906

1046

1320

Школа информационных систем и
инжиниринга

0

0

0

263

682

1029

1494

1941

Факультет базовой подготовки

0

0

0

4030

4957

6494

7988

9150

МВА (Усть-Каменогорск)

0

0

0

203

243

297

365

406

Школа финансов

0

0

0

0

2833

3399

4113

5060

Исследовательская деятельность

24

47

103

216

496

1092

2185

4000

Фандрайзинг

51

137

1563

2844

4240

3594

4183

4907

Предпринимательская деятельность

0

0

0

0

0

0

0

100

Аренда
Прочие поступления

0

0

0

0

7

16

375

764

108

933

129

148

171

196

226

260
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10. Қорытынды
Алматы Менеджмент Университеті әлемдік білім беру прогресінің өзгерісін
анықтайтын ағымда іс-әрекет етеді, отандық экономиканың ерекше қажеттіліктерін
барынша жүзеге асыруға отандық мәдениеттің жетістіктерін пайдалануға тырысады, білім
беру құрылымында және мазмұнында мүмкін дербестікті және икемділікті қолдануға
ұмтылады.
1. Орташа мерзімде (3 жыл), және қысқа мерзімде (1 жыл) Университет
дамуының бағдарламалары;
2. Жылдар бойынша Университет стратегиясын жүзеге асыру жоспары;
3. AlmaU мектептерін дамыту стратегиялары;
4. AlmaU базалық дайындау факультетінің даму стратегиясы;
5. Бөлімшелердің, оқытушылардың және қызметкерлердің (мақсаттар
ағашы) тиімділігін маңызды көрсеткіштері (KPI).
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Қосымшалар
Қосымша 1. Рейтингтер және аккредитациялар әдістемелерін және белгілері
Сурет 87. «QSWorldUniversityRankings» рейтинг әдістемесі

Шетелдік
оқытушылардың…

Дәйек сөз келтіру
индексі [20%]

ПОҚ студенттер
санына қатынасы
[20%]

Шетелдік студенттердің
үлесі [5%]

Академиялық беделі
[40%]

Жұмыс берушілер
арасында беделінің…

 Академиялық беделі 40%– алдыңғы қатардағы ғылыми жұмыстарды жүргізетін
профессорлардың және оқытушылардың ойларына негізделеді, сондай-ақ
университеттің жоғары басшылығына, ең жоғары деңгейде олардың біліктілігі
айясында әлемдегі қандай оқу мекмелерінде ғылыми зерттеулер жүргізілетіні.
 Жұмыс берушілер арасындағы беделі 10%– мөлшері жүзден асатын барлық
индустриядағы компаниялар бойынша қатысуға шақырулар жіберіледі. ЖОО
бітірушілерімен тікелей жұмыс істейтін персонал бойынша директорлар, сондай-ақ
топ-менеджерлер жауап береді.
 Оқытушылар құрамының студенттер санына қатынасы 20%- бұл мәліметтердің
көздері ЖОО мәліметтері ғана емес, мемлекеттік ұйымдардың мәліметтері болып
табылады. Көз жеткілікті болу үшін мәліметтер бірнеше ашық көздер бойынша
тексеріледі. Толық оқу циклының студенттер саны және толық жұмысбастылық
оқытушылар саны ескеріледі, сырттан оқитындар және жарты ставкада жұмыс
істейтіндер 1 ден 3 конверсия ретінде есептеледі.
 Дәйек сөз келтіру индексі 20% - жарияланған ғылымии зерттеулердің дәйек
сөздерінің санын ЖОО негізгі жұмысы ретінде кем дегенде бір семестр жұмыс істеген
оқытушылар және зерттеушілер санына. 2004 ж. бастап 2007 ж. дейін цитирование
высчитывалась на основе базы данных Thomson мәліметтері базасы негізінде дәейк
көздер есептелді, 2007 ж. бастап библиометриялық база мәліметтері Scopus тан
Elsevier
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 Шетел оқытушыларының үлесі 5% - толық немесе жартылай істейтін оқытушылар
есепке алынады, университетте кем дегенде бір семестр жұмыс істейтін.
 Шетел студенттерінің үлесі 5% - басқа елдің азаматтары болып саналатын
студенттер, ЖОО кампусында кем дегенде бір семестр оқитын және айырбас
бойынша студенттер емес.
Сурет 9. «EQUIS» (EFMD) аккредитациялау әдістемесі

Интернационализация [10%]

Корпоративтік
байланыстар [10%]

Ресурстар және әкімшілік
ету [10%]

Контекст, басқару
және стратегия
[10%]

Бағдарламалар [10%]
Студенттер[1…

Қауымдастыққа
салымы [10%]
Көп жылғы стажы бар жетекші
қызметкерлерді оқыту [10%]

ПОҚ[10%]

Зерттеулер және
даму [10%]

EQUIS – кең ұлттық ерекшеліктері бар бизнес мектептерді бағалау үшін Еуропада жасалған
стратегиялық аудиттің және аккредитацияның халықаралық жүйесі.
EQUIS аккредитациясын алу үшін мектептер үш бағыттағы белгілерге жауап беру тиіс:
• EQUIS үлгісімен анықталған барлық салаларда жоғары халықаралық стандарттар;
• интернационализацияның маңызды деңгейі;
• кәсіпорынның қажеттіліктері тереңінен бағдарламаларға, оқу үрдісіне және дамуға
енгізілуі тиіс.
Белгілерге сәйкестігі:
1. Контекст, Басқару және Стратегия (Context, Governance and Strategy) – 10%
2. Бағдарламалар (Programmes) – 10%
3. Студенттер (Students) – 10%
4. ПОҚ (Faculty) – 10%
5. Зерттеулер және Даму (Research and Development) – 10%
6. Көп жылғы стажы бар жетекші қызметкерлерді оқыту (Executive Education) – 10%
7. Қауымдастыққа салымы (Contribution to the Community) – 10%
8. Ресурстар және Әкімшілік ету (Resources and Administration) – 10%
9. Интернационализация (Internationalisation) – 10%
10. Корпоративтік Байланыстар (Corporate Connections) – 10%
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Сурет 10. «EPAS» аккредитациясының әдістемесі (EFMD)

Университет ұлттық және
халықаралық контекстте
[20%]

Бағдарлама
құрылымы [20%]

Бағдарламаны жүзеге
асыру және жұмыс
істеу тәртібі [20%]
Сапаны
қамтамасыз ету
үрдістері [20%]

Бағдарлама
нәтижелері [20%]

2005 жылы менеджмент бойынша жоғары білім беру бағдарламасы үшін EPAS
аккредитация Еуропадағы жоғары білім беру Болон реформасының әсерімен жалпы
еуропалық және жаһанды аккредитациялар бағдарламасының қажеттілігіне жауап ретінде
пайда болған. EPAS аккредитациясы жоғары сападағы дипломдық бағдарламаларға
беріледі (бакалавр дәрежесінен доктор дәрежесіне дейін).
EPAS аккредитация жүйесі үш белгіге басымдылық береді:
• Жалпы білім беруде жоғары сапа (сапаны басқару әдістерін нысандауды қосқанда)
• Бағдарламаны интернационализациялаудың жоғары дәрежесі
• Бизнес тәжірибесімен білім беру үрдісінің тығыз байланыстары
Белгілерге сәйкестігі:
1. Университет ұлттық және халықаралық контекстте – 20%
2. Бағдарламаның құрылымы – 20%
3. Бағдарламаны жүзеге асыру және жұмыс істеу тәртібі – 20%
4. Бағдарламаның нәтижелері – 20%
5. Сапаны қамтамасыз ету үрдістері – 20%
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Сурет 11. «AMBA» аккредитациялау әдістемесі

Оқытудың
тәжірибемен…

Тыңдаушыларды қатты
таңдау [15%]

Оқуда "жекеше траекториясын"
таңдауды қамтамасыз етуші МВА
бағдарламасының мазмұны,…

Менеджер
тұлғасының дамуы…

Басқару біліктерін бақылау
[15%]

Оқытушылардың болуы,
олардың жоғары кәсіби деңгейі
тәжірибесіне сәйкес [15%]

Оқытудың белсенді әдістері, дердес
жұмыс және бір бірінің тәжірибесімен
алмасуы 15%]

Белгілерге сәйкестігі:
1. Тыңдаушыларды әбден таңдау – 15%
2. Оқытуда «жеке бағытты» таңдауды қамтамасыз ететін МВА бағдарламасының
мазмұны – 10%
3. Жоғары кәсіби деңгеі тәжірибемен сәйкес келетін оқытушылардың болуы – 15%
4. Оқытудың белсенді әдістері, дербес жұмыс және тыңдармандардың бір бірінің
тәжірибесімен алмасуы – 15%
5. Меңгерілген білімдер көлемімен ғана емес, басқару біліктерін бақылау – 15%
6. Менеджердің жеке қасиеттерінің дамуы - 15%
7. Оқытудың тәжірибемен байланысы - 15%
АМВА эксперттерінің ескертулеріне сәйкестігі:
• АМВА эксперттеріне жыл сайынғы бағдарламалар жайлы есеп беру
• «Мини МВА» терминін қолдануды тоқтату
• МВА әртүрлі бағдарламарының ерекшеліктерін көбейту - USPs табу- «Ерекше сауда
ұсыныс» жасау
• Студенттерге «рекрутинг емес», «таңдау» жасау
• Стратегиялық серіктестіктерді қарастыру
• MBA қоржынынан қаржы тәуелділігін төмендету
• Тапсырыстар және қабылдау есептерінің әдістерін өзгерту
• Бітірушілердің мансапты өсуін жай ғана бақыламай, мансабын дамыту көз
қарасынан ыңғайлы дағдыларды әзірлеу
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• МВА модульдік бағдарламасында байланыс сағаттарын және оқу сағаттар бөлуді
қайта қарастыру
• Қабылдау бойынша АМВА минималды талаптарына жауап беру (20 студент)
• Студенттердің интернационализациялау деңгейін көтеру
• Студенттерді қабылдау сапасының тәжірибесімен жұмыс істеу - фильтрация
механизмі
• Студенттерді дәйек сөздерін қолдану және беттердің нөмірлерін қоюды қатаң үйрету
• ПОҚ құрамы және дағдылар профилі арасында тепе теңдікті бақылау:
күндізгі/сыртқы форма, теория және тәжірибе, ғылыми зерттеулер және оқыту.
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Сурет 12. «AACSB» аккредитациялау әдістемесі

Ғылыми-зерттеулер
жұмыс үшін
мүмкіндіктер [12%]

Ресурстарды тиімді
басқару [12%]

Ұйымда мүшелік ету.
Бұл бизнес мектептің
аккредитациялауғабірін
ші қадамы [4%]

Шетел студентерінің
сәйкес үлесі [12%]

Елдегі жергілікті
аймақтық
аккредитациялау
[12%]

Студенттердің оқу кезінде
орындайтын нақты оқу
жоспарларының болуы [12%]

Сәйкес ғылыми дәрежесі
және тәжірибесі бар білікті
профессор-оқытушылар
құрамы [12%]

Студенттердің және
факултет арасында
өзара іс әрекет үшін
жағымды шарттар
[12%]

Сабақ беретін салаларда
тұрақты өзекті болу
[12%]

 AACSB аккредитациясы институционалды болып табылады, бірақ мектептер
деңгейінде, сондықтан ЖБМ жобасы болып табылады, сондай-ақ бизнес бойынша
бағдарламаларды келешекте ұстаушылар мектебінің (бух.есеп бойынша, егер
Accounting аккредитациясын өтетін болса)
Белгілерге сәйкестігі:
1. Ресурстарды тиімді басқару - 12%
2. Ғылыми дәрежелері және жұмыс істеу тәжірибесі сәйкес білікті профессороқытушылар құрамы - 12%
3. Шетел студенттерінің сәйкес үлесі - 12%
4. Сабақ беретін салаларда білімдерді тұрақты өзекті ету - 12%
5. Студенттер және факультет арасында өзара іс әрекет ету үшін жағымды шарттар - 12%
6. Оқу мерзімінде студенттер орындайтын нақты оқу жоспарларының болуы - 12%
7. Мектептің орналасқан жерінде жергілікті аймақтық аккредитацияның болуы - 12%
8. Ұйымға мүшелік ету. Бұл аккредитацияға бизнес мектептің бірінші қадамы - 4%
9. Ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін мүмкіндіктер - 12%
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Кесте 48. «Eduniversal»рейтингі әдістемесі

Әлемдегі 1000 күшті
бизнес мектептерді ресми
таңдау әдістемесі
Әр ел немесе континент
квоталар арқылы
көрсетілген: таңдалған
ЖОО сандық және сапалық
белгілермен анықталады.
 Сандық белгілері:
- халықтық адам басына
шаққандағы білім беру
бойынша мемлекеттік
шығындар
- ІЖӨ
- елдің халық саны
- ЖОО оқырмандардың
саны
 Сапалық белгілері:
- елдің халыққа білім беру
ерекшелігі (атап айтқанда,
орта оқу мекемелерімен,
білім беру жүйесінің
дәстүрлер тарихымен
анықталады)

«Пальма бұтағын» беру жүйесінің
әдістемесі

Best Masters магистратура
бағдарламаларының рейтингі

1. ЖОО алынған әр түрлі аккредитациялар Магистратура және МВА бағдарламалар
(AACSB, EQUIS, AMBA, мем. диплом
рейтингі әдістемесі үш бағытты
және т.с.с.)
қамтиды:
2. басты рейтингтерде алатын орны
1. Бағдарламаның беделі (5 балл)
(Financial Times, Shanghai Jiao Tong,
2. Оқуды бітірген соң бірінші жұмыс
Business Week, Asiaweek, Wall Street
орындағы жалақысы (5 балл)
Journal, America Economia, Times Higher
3. Студенттердің қанағаттандырлығы
Education Supplement, SMBG ит.п.)
(5 балл)
3. Халықаралық академиялық
Сондай ақ бонустық бағыттар:
ассоциацияларға қатысуы(EFMD
1. 7ұлттан көп өкілдерінің
(European Foundation for Management
тіркелеуміен бағыттар
Development), CEEMAN (Central and East
2. Кем дегенде 3 әр түрлі аймақтардан
European Management Development
7 ұлт өкілдерінен көп тіркелген
Association), CLADEA (Consejo
бағдарламалар
Latinoamericano de Escuelas de
3. 20% бітірушілері шетелде оқиды
Administracion), AMBA, AAPBS
немесе жұмыс істейтін
(Association of Asia-Pacific Business
бағдарламалар
Schools) және т.с.с)
4. Кем дегенде 5 студенттер жұмыс
4. Жергілікті және халықаралық деңгейде
тәжірибесімен тіркелген
Бизнес мектептер және Декандар
бағдарламалар
серіктестіктерінің торабтары
5. Қашықтан оқытуды ұсынатын
5. Жоғары білім беру саласында
бағдарламалар
мойындалған, негізгі басылымдарда және
сайттарда ЖОО туралы айтылған саны
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Кесте 49. Кәсіпкерлік университеттердің рейтингі
Рейтингтің/елдің атауы

Таңдау белгілері

Рейтинг Forbes
«АҚШ стартап университеттері»

1.Студенттермен жасалған
кәсіпорындар
2.Берілген кәсіпорындардың
қаржыландыру көлемі
3.Берілген кәсіпорындармен
жасалған жұмыс орындары

The Princeton Review & Entrepreneur
Magazine,
АҚШ

1. Студенттердің табысты бизнес
жоспарлар саны
2. Берілген бизнес жоспарлардан
табыстар (иесінің және
университеттің)
3. Студенттермен/бітірушілермен
жасалған компаниялар саны
4. Менторлар саны
5. Кәсіпкерлік бойынша курстар саны
1. Аймақтық немесе мемлекеттік
қолдау
2. Студенттермен/бітірушілермен
жасалған компаниялар саны
3. Бизнеске технологияларды
трансферлеу, ҒЗЖ нәтижелерін
коммерциализациялау (енгізілген
әзірлемелердің
коммерциялизациялау
нәтижелерінен табыстар, саны)
4. Аймақты дамытуға салымдар
(қаржылар)
5. Бизнес құрылымдармен бірлесіп
университетпен жасалған
кәсіпорындар саны
6. Білім берудегі университет
стратегиясы

Университеттермен жасалған
Массачусетс технологиялық
институттың (МІТ) және
Технологиялық инновациялар
экожүйесінің ғылымдар және
технологиялар Сколков институтын
(Skoltech) салыстырмалы
халықаралық зерттеу.

Рейтингтің ең 5 үздік
университеттері
1. Stanford University
2. Massachusetts Institute of
Technology
3. University of California, Berkeley
4. Cornell University
5. University of California, Los
Angeles
1. Babson College
2. University of Houston
3. Baylor University
4. Brigham Young University (UT)
5. University of Oklahoma

1. Университет Технион (Израиль)
2. София Антиполис (Франция)
3. Университет Окланда (Жаңа
Зеландия)
4. Университет Аальто
(Финляндия)
5. Лондонның Империялық
колледжі (Ұлыбритания)
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Сурет. АҚШ-тағы кәсіпкерлік университеттер
Babson College
• Бакалавриат студенттері үшін кәсіпкерілк бойынша 55 курстар
• Соңғы бес жылда бітірушілермен 118 компаниялар жасалған
• 2013-2014 оқу жылында бизнес жоспар конкурстар жеңістерінің
нәтижесінде алынған $ 109 500 сомма
• Факультет студенттерінің жалпы санынан 100% табысты бизнесті
бастады немесе сатып алды
• Ресми ұйымдасқан білім беру бағдарламасымен студенттермен
бірге 927 жеке жетекшілер жұмыс істейді

University of Houston
• Бакалавриат студенттері үшін кәсіпкерілк бойынша 31 курс
• Соңғы бес жылда бітірушілермен 66 компания жасалды
• 2013-2014 оқу жылында бизнес жоспар конкурстар жеңістерінің
нәтижесінде алынған $282 000 сомма
• Факультет студенттерінің жалпы санынан 100% табысты бизнесті
бастады немесе сатып алды
• Ресми ұйымдасқан білім беру бағдарламасымен студенттермен
бірге 266 жеке жетекшілер жұмыс істейді

Қосымша 2. Технологиялық құрылыстардың хронологиясы және сипаттамасы
Кесте 150. Технологиялық құрылыстардың хронологиясы және сипаттамасы
Технологиялық
құрылыстың нөмірі

Кезеңі

Сипаттамасы

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
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I

1785-1835ж.ж..

II

1830-1890 ж.ж.
XIX ғ.басы –
XIX ғ.соңы

III

1880-1940 ж.ж.
XIX ғ.соңы– XX
ғ.басы

IV

1930-1990 ж.ж.
XX ғ.басы– XX
ғ.соңы

V

1985-2035 ж.ж.
XX ғ.басы– XXI
ғ.соңы

VI

XXI ғ.басы-XXI
ғ.ортасы

VII

21 ғасыр
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Энергияны және суды пайдалануда, тоқыма өнеркәсібінде жаңа
технологияларға негізделген (су диірмені, әр түрлі механизмдердің
өткізгіштері)
Бу жылжытқыш негізінде барлық салаларда темір жол көлігі және
механика өндірісінің дамуымен, бу энергиясын және көмірді
пайдаланумен байланысты. Адамның ауыр еңбектен босатылуы (бу
машинасы, паровоз, пароходтар, тоқыма станоктарының бу өткізгіштері,
бу диірмендері, бу балға)
Электр энергиясын пайдаланумен, ауыр машина құрылыстың,
электротехникалық
және
радиотехникалық
өнеркәсібінің,
радиобайланыстың, телеграфтың, үй техниканың дамуымен байланысты
Көмірсутегі энергиясын пайдаланумен байланысты. Іштен жану
жылжытқыштарды, электр жылжытқыштарды, автомобильдерді,
тракторларды, үшақтарды, синтетикалық полимер материалдарды
кеңінен пайдалану, ядролық энергетиканың басталауы
Электроника, микроэлектроника, ақпараттану, биотехнология, генндік
инженерия жетістіктеріне энергияның жаңа түрлерімен пайдалануға
негізделген, космос кеңістігін, спутник байланыстарымен, видео- и
аудиотехника, Интернет, сымсыз телефондарын
менгерумен
байланысты. Өнім, қызметтер, адамдар, капиталдар жылдам жылжумен
жаһандану
5-ші технологиялық құрылыс басталды, постиндустриалды деп атайды.
Нано- және биотехнологиялармен, ақпараттық технологиялармен,
наноэнергетикамен, наномөлшерлі өндіріспен, бағаналық жасушаны
пайдаланумен, қалпына келтіру хирургиямен және медицинамен
байланысты, олар адам және жануарлар өмірін ұзартуға бағытталған
Технологияның басты объектісі ретінде орталықта адам болады.
Жасанды интеллекті пайдалнумен байланысты. Алдыңғы технологиялық
құрылыста жасалғандардың бәрі ендігісінде жоқ болмайды, кейінгі
сақталады, бірақ басымды болмайды.

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.125
из 320

Қосымша 3. «Х, Y, Z-ұрпақтардың» сипаттамалары
Кесте 151. «Х, Y, Z-ұрпақтардың» сипаттамалары:ойлауы әртүрлі және әлеуметтік технологиялық құрылыстары түрлі жиынтықтағы адамдар
«Х-ұрпақ»
 1965-1982 жылдары туылған
адамдар.
 Басқа атаулар: Иксерлер, Xers,
13 ұрпақ
 Осы ұрпаққа әсер еткен
құбылыстар: Ауған соғысы,
«Шөлдегі боран» операциясы,
персоналды компьютерлер
ғасырының басталуы, бірінші
шешен соғысы
 «Ұрпақ 13» – 1991жылы Уильям
Страусс және Нил Хоу кітабында
Ұрпақ 13 қалыптастырғандар:
• Билікке қанағаттанбау,
сенімгерліктің басқаруға болмауы .
• Саяси енжарлығымыз
• Ажырасу санының көбеюі.
• Өндіріс орындарында жалғыз
басты аналар санының көбеюі.
• Халық нольдік санының өсуі.
• Ауызша контрацептивтерді болуы.
• Білім беру жүйесінде
айырмашылықтардың өсуі.
• Білім беру жүйесін
қаржыландырудың қысқаруы және
студенттік ссудаларға қиын
қолжетімділік.
• Жоғары академиялық талаптар
және интеллектуалдық
қабілеттіліктер.
• Экологиялық мәселелер.
• Интернеттың пайда болуы.
• Қырғи қабақ соғыстың бітуі.
Заманауи әлемде осы факторлар кез
келген ұрпаққа әсер етеді.

«Y-ұрпақ»
 80-ж. басында 1990-ж. соңында
туылған адамдар.
 Басқа атаулар : Игрек ұрпағытермин Advertising Age
журналымен ұсынылған,
Миллениум ұрпағы, Питер Пэн
ұрпағы, Next ұрпағы, Торабтық
ұрпақ, Эхо-бумерлер, бумеранг
ұрпағы, олжа ұрпағы.
 Олардың көзқарасының
қалыптасуына әсер еткенкендер:
қайта құрылыс, ҚССРО құлауы,
«сұрапыл 90-ж.ж.», терроризм,
соғыстар (Иракта, Шешенстанда
және т.б.); халықаралық қаржы
дағдарысы, баспа құнынң
жоғарлауы және жұмыссыздық;
теледидар, поп-мәдениет, торренттрекерлер және видеохостингтер,
мобильдік және интернетбайланыстың, компьютерлік
технологиялардың, әлеуметтік
торабтардың, digital медиа және
видеоойындардың, флешмоб- және
мем-мәдениеттің дамуы, онлайн
араласу, девайстардың
эволюциясы.
 Интернетті алғашқы рет 2000ж.ж. институтта көрді.
 «Үміттері алданған ұрпақ»:
өмірден көп нәрсе күтті
 Санды технологияларға
ұмтылу, либералды және
консерватиті көқарастарды жаңа
бөлінуі, ересек өмірге өтуді созу,
әр қашан жастықты сезетін
тұжырым (депрессивті
интерадамдармен болса да)
 Жанұяның, ипотеканың,
балаларының, стартаптың болуыөз бизнесінің немесе көптеген
жұмыс міндеттері, MBA дәрежесі
және 1-3 жоғары білімі

«Z-ұрпақ»
 1990-ж.ж. басында және 2000-ж.ж.
туылған адамдар, жаһандану және
постмодернизм ғасыры
 Басқа атаулар: Мен, Мен, Мен
ұрпағы, Зет ұрпағы, Net Generation,
Internet Generation, GenerationI,
Generation M («көп міндетті» сөзінен),
Homeland Generation, New Silent
Generation, Generation 9/11
 Олардың философиялық және
әлеуметтік көзқарасына әлемдік қаржы
–экономикалық дағдарыс әсер етті,
Веб 2.0 және мобильдік
технологиялардың дамуы. Z
ұрпағының өкілдері Х ұрпағының
балалары ретінде қарастырылады,
кейде Y ұрпағының балалары, яғни
миллениалдардың
 Интернет ғасырында және
әлеуметтік медианың дамуында өседі.
Интернет ақпараттардың және
байланыстардың жылдамдығына және
қолжетімділігіне жаһнады тренд берді.
Z ұрпағы ның қасиеті – технологиялар
олардың қанында, олармен онымен
басқа деңгейде қатынасады. Тарихта
Digital Native термині қолданады.
Сандық әлемде олар жергілікті
 «Мен, Мен, Мен» – үш маңызы:
«Осы жобаны жүзеге асыруға
мүмкіндігімді тексерем», «Мені
мақтан тұтсын, көрші балалар менен
үлгі алсын» және «Менім тапқандарым
бүкіл әлемге пайдалы болсын».
Шектеулерді және табыстарды
байқайды, жылдам табыстың
мысалдарын қарайды
 Ұждансыздық қатты байқалады,
иерархияны жоққа шығарады, эгоизм
және нарциссизм
 Отыз жасында түсініксіз нәрсеге
қызмет етеді
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Қосымша 4. TimesHigherEducation версиясы бойынша 2014-2015 әлемдік
университеттердің рейтингі
Кесте 5052.. World University Rankings 2014-2015 by Times Higher Education
Rank

Institution

Location

Overall score

33

University of Melbourne

Australia

71.2

45

Australian National University

Australia

66.5

60

University of Sydney

Australia

62.7

65

University of Queensland Australia

Australia

61.2

83

Monash University

Australia

56.9

109

University of New South Wales

Australia

53.7

157

University of Western Australia

Australia

49.1

164

University of Adelaide

Australia

48.2

182

University of Vienna

Austria

46.9

55

KU Leuven

Belgium

63.7

90

Ghent University

Belgium

56.2

170

University of Antwerp

Belgium

47.9

171

Université Catholique de Louvain

Belgium

47.8

20

University of Toronto

Canada

79.3

32

University of British Columbia

Canada

71.8

39

McGill University

Canada

69.6

94

McMaster University

Canada

55.3

113

University of Montreal

Canada

53.4

124

University of Alberta

Canada

52.6

173

University of Victoria

Canada

47.7

188

University of Ottawa

Canada

46.6

48

Peking University

China

65.2

49

Tsinghua University

China

65.1

193

Fudan University

China

46.2

121

Technical University of Denmark

Denmark

52.7

153

Aarhus University

Denmark

49.9

160

University of Copenhagen

Denmark

49.0

103

University of Helsinki

Finland

53.9

61

École Polytechnique

France

62.2

78

École Normale Supérieure

France

58.1

103

Université Pierre et Marie Curie

France

53.9

120

Université Paris-Sud

France

52.8

160

École Normale Supérieure de Lyon

France

49.0

178

Université Joseph Fourier, Grenoble

France

47.1

180

Université Paris Diderot - Paris 7

France

47.0

29

Ludwig-Maximilians-Universität München

Germany

71.9

67

Georg-August-Universität Göttingen

Germany

61.0

70

Universität Heidelberg

Germany

59.6

80

Humboldt-Universität zu Berlin

Germany

57.9

81

Freie Universität Berlin

Germany

57.6

98

Technische Universität München

Germany

54.6
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Overall score

113

Eberhard Karls Universität Tübingen

Germany

53.4

135

Technische Universität Dresden

Germany

51.6

156

RWTH Aachen University

Germany

49.2

163

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Germany

48.3

165

Karlsruhe Institute of Technology

Germany

48.1

195

Universität Bonn

Germany

46.1

43

The University of Hong Kong

Hong Kong

67.5

51

Hong Kong University of Science and Technolog

Hong Kong

64.7

129

Chinese University of Hong Kong

Hong Kong

52.4

192

City University of Hong Kong

Hong Kong

46.3

188

Tel Aviv University

Israel

46.6

63

Scuola Normale Superiore di Pisa

Italy

61.9

23

The University of Tokyo

Japan

76.1

59

Kyoto University

Japan

62.8

141

Tokyo Institute of Technology

Japan

50.9

157

Osaka University

Japan

49.1

165

Tohoku University

Japan

48.1

64

Leiden University

Netherlands

61.3

71

Delft University of Technology

Netherlands

59.2

72

Erasmus University Rotterdam

Netherlands

59.1

73

Wageningen University and Research Center

Netherlands

59.0

77

University of Amsterdam

Netherlands

58.2

79

Utrecht University

Netherlands

58.0

101

Maastricht University

Netherlands

54.3

117

University of Groningen

Netherlands

53.1

136

VU University Amsterdam

Netherlands

51.4

140

Radboud University

Netherlands

51.0

144

Eindhoven University of Technology

Netherlands

50.5

175

University of Auckland

New Zealand

47.5

186

University of Oslo

Norway

46.7

138

Trinity College Dublin

Republic of Ireland 51.2

50

Seoul National University

Republic of Korea

64.8

52

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Republic of Korea

64.5

66

Pohang University of Science and Technology (Postech)

Republic of Korea

61.1

148

Sungkyunkwan University (SKKU)

Republic of Korea

50.2

196

Lomonosov Moscow State University

Russian Federation 46.0

25

National University of Singapore (NUS)

Singapore

73.3

61

Nanyang Technological University

Singapore

62.2

124

University of Cape Town

South Africa

52.6

165

Pompeu Fabra University - Barcelona

Spain

48.1

44

Karolinska Institute

Sweden

66.8

98

Stockholm University

Sweden

54.6

98

Uppsala University

Sweden

54.6
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119

Lund University

Sweden

52.9

126

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

52.5

13

ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich

Switzerland

84.6

34

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Switzerland

70.9

75

Universität Basel

Switzerland

58.4

103

University of Zürich

Switzerland

53.9

107

University of Geneva

Switzerland

53.8

132

University of Bern

Switzerland

51.9

136

Université de Lausanne

Switzerland

51.4

155

National Taiwan University

Taiwan

49.3

85

Middle East Technical University

Turkey

56.6

139

Boğaziçi University

Turkey

51.1

165

Istanbul Technical University

Turkey

48.1

182

Sabanci University

Turkey

46.9

3

University of Oxford

United Kingdom

93.2

5

University of Cambridge

United Kingdom

92.0

9

Imperial College London

United Kingdom

87.5

22

University College London (UCL)

United Kingdom

78.7

34

London School of Economics and Political Science (LSE)

United Kingdom

70.9

36

University of Edinburgh

United Kingdom

70.4

40

King's College London

United Kingdom

69.4

52

University of Manchester

United Kingdom

64.5

74

University of Bristol

United Kingdom

58.9

83

Durham University

United Kingdom

56.9

94

University of Glasgow

United Kingdom

55.3

103

University of Warwick

United Kingdom

53.9

107

Queen Mary University of London

United Kingdom

53.8

111

University of St Andrews

United Kingdom

53.6

111

University of Sussex

United Kingdom

53.6

113

University of York

United Kingdom

53.4

118

Royal Holloway, University of London

United Kingdom

53.0

121

University of Sheffield

United Kingdom

52.7

131

Lancaster University

United Kingdom

52.0

132

University of Southampton

United Kingdom

51.9

146

University of Leeds

United Kingdom

50.4

148

University of Birmingham

United Kingdom

50.2

154

University of Exeter

United Kingdom

49.7

157

University of Liverpool

United Kingdom

49.1

171

University of Nottingham

United Kingdom

47.8

178

University of Aberdeen

United Kingdom

47.1

196

St George's, University of London

United Kingdom

46.0

198

University of East Anglia

United Kingdom

45.9

199

University of Leicester

United Kingdom

45.7

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы
Rank

Institution

Күні/Дата
22.02.2016ж./г.
Басылым/Издание
02

Location

Беті:стр.129
из 320

Overall score

1

California Institute of Technology (Caltech)

United States

94.3

2

Harvard University

United States

93.3

4

Stanford University

United States

92.9

6

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

United States

91.9

7

Princeton University

United States

90.9

8

University of California, Berkeley

United States

89.5

9

Yale University

United States

87.5

11

University of Chicago

United States

87.1

12

University of California, Los Angeles (UCLA)

United States

85.5

14

Columbia University

United States

84.4

15

Johns Hopkins University

United States

83.0

16

University of Pennsylvania

United States

81.0

17

University of Michigan

United States

80.9

18

Duke University

United States

79.9

19

Cornell University

United States

79.4

21

Northwestern University

United States

79.2

24

Carnegie Mellon University

United States

74.3

26

University of Washington

United States

73.2

27

Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)

United States

72.8

28

University of Texas at Austin

United States

72.3

29

University of Illinois at Urbana Champaign

United States

71.9

29

University of Wisconsin-Madison

United States

71.9

37

University of California, Santa Barbara

United States

70.0

38

New York University (NYU)

United States

69.9

41

University of California, San Diego

United States

68.6

42

Washington University in St Louis

United States

67.8

46

University of Minnesota

United States

65.9

46

University of North Carolina at Chapel Hill

United States

65.9

54

Brown University

United States

64.1

55

University of California, Davis

United States

63.7

57

Boston University

United States

63.6

58

Pennsylvania State University

United States

62.9

68

Ohio State University

United States

60.7

69

Rice University

United States

59.8

75

University of Southern California

United States

58.4

82

Michigan State University

United States

57.3

86

University of Arizona

United States

56.5

86

University of Notre Dame

United States

56.5

88

University of California, Irvine

United States

56.4

88

Tufts University

United States

56.4

91

University of Massachusetts

United States

56.1

91

University of Pittsburgh

United States

56.1

93

Emory University

United States

55.5

96

Vanderbilt University

United States

55.2
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97

University of Colorado Boulder

United States

55.1

102

Purdue University

United States

54.0

109

University of California, Santa Cruz

United States

53.7

116

Case Western Reserve University

United States

53.2

121

University of Rochester

United States

52.7

126

Boston College

United States

52.5

126

University of Florida

United States

52.5

130

University of Virginia

United States

52.1

132

University of Maryland, College Park

United States

51.9

141

Colorado School of Mines

United States

50.9

141

Texas A&M University

United States

50.9

144

Rutgers, The State University of New Jersey

United States

50.5

147

Brandeis University

United States

50.3

150

University of California, Riverside

United States

50.1

150

Indiana University

United States

50.1

152

Dartmouth College

United States

50.0

162

University of Utah

United States

48.6

169

University of Miami

United States

48.0

173

Georgetown University

United States

47.7

175

University of Iowa

United States

47.5

177

Syracuse University

United States

47.3

180

University of Delaware

United States

47.0

182

Arizona State University

United States

46.9

185

Northeastern University

United States

46.8

186

Yeshiva University

United States

46.7

188

Stony Brook University

United States

46.6

191

University at Buffalo

United States

46.5

193

Iowa State University

United States

46.2

200

Florida Institute of Technology

United States

45.6
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Қосымша 5. ҚР бәсекелес ЖОО талдау
Кесте 5153. ҚР бәсекелес ЖОО талдау: ЖОО үлгісі, беделі
Белгілері
Ашылған
жылы
Ұйымдастыруқұқық нысаны

AlmaU

КИМЕП

ЖБЭМ ҚазҰУ

КБТУ

НУ

UIB

КНУ

МУИТ

1988

1992

1934

2001

2010

1992

1999

2009

ЖШС

Коммерциялық емес,
құрылтайшылары:
әр түрлі неміс және
қазақстандық қорлар
және ұйымдар, неміс
ЖОО-серіктестіктері

АҚ

КББОМ

АҚО

КГП

АҚ

ААҚ

мемлекеттік

мемлекеттік

"Нурсултан
Назарбаев
білім беру
Қорының" тең
құрылтайшысы

еуропалық

жеке білім беру
бағдарламалары және
стандарттары

еуропалық

қазақстандық-неміс
оқу бағдарламалары

зерттеу

зерттеу

зерттеу

бизнес-ЖОО

белгіленбеген

Жеке.
Құрылтайшылары АҚ
«Ұлттық ақпараттық
коммуникацялық
холдингі «Зерде»,
«Нурсултан Назарбаев
білім беру қоры» және
Халықаралық Бизнес
Университеті (UIB)
Бағдарламалық
қамтамасыз ету
саласында
Қазақстандық және 12
американдық білім
беру бағдарласымен
оықтады
салалық

жоғары

жоғары

жоғары

ортадан төмен

жоғары

жоғары

1 орын

топ-10
кірмеді

қалыптаспаған –
бакалаврларды
алғашқы рет 2015 ж.
шығарды

5 орын

топ-10 кірмеді

топ-10 кірмеді

Меншік
нысаны
жеке

мемлекеттік

мемлекеттік

еуропалық

солтүстік
американдық

еуропалық

бизнес-ЖОО

бизнес-ЖОО

жоғары

жоғары

Жеке.
Білім беру
саласында"Қазақста
ндық-Неміс
ынтымақтастық
қорымен құрылған

ЖОО моделі

ЖОО үлгісі
Студенттер
алдындағы
беделі
2014 ж. Алматы
қ. Жұмыс
берушілер
арасында беделі

3 орын

8 орын

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент Университета
на 2015-2020 годы
Беделі
Қазақстанда
белгілілік
деңгейі

Күні/Дата 22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание 02

Беті:стр.132 из 320

ортадан
жоғары

жоғары

жоғары

жоғары

өте жоғары

ортадан төмен

орта

Орта

өте төмен

жоғары

өте жоғары

жоғары

өте жоғары

ортадан төмен

төмен

орта
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Кесте 154. ҚР-дағы бәсекелес-ЖОО-лар талдауы:рейтингтер, аккредитациялар, интернационализация
Критерии
Национальный
рейтинг
в 2014 году
Международный
рейтинг
в 2014 году

AlmaU
3 орын
среди гум.-эк.
ЖООов
топ-300 Лучших
бизнес-школ
мира (по версии
Eduniversal)

Лидер

Межд. аккредитация
программ (школ)
Член AACSB
Международные
стратегические
партнеры

КИМЕП
1 орын
среди гум.-эк. ЖООов

ВШЭиБ КазНУ
1 орын
среди многопроф. ЖООов

Рейтинг ЖООов СНГ,
класс «D» (по версии
агентства "Эксперт РА")

топ-350 Лучших
университетов мира (QS
Rankings) - 305 орын
Рейтинг ЖООов СНГ, класс
«С» (по версии агентства
"Эксперт РА")

по программам
МВА и DBA

по программам
бакалавриата Финансы
и Бухучет

АМВА

AQAAA, ACA, AFBE,
FIBAA, EAPAA

по подготовке
квалифицированных
юридических кадров,
выпускники - элита
казахстанской правовой
науки
ASIIN, ACQUIN, эконом.
программы и специальности
не аккредитованы

да
РАНХиГС
(Россия), MSM
(Нидерланды),
Sheffield Hallam
University
(Великобритания
)

да
Университета Глазго
(Великобритания),
Университета
Гумбольдта (Германия),
IESEG School of
Management (France),
GASS Business School
(UK),
EM Strasbourg Business
School (France)

нет
ВШЭиБ: Страсбургская
Школа Менеджмента
Университета им. Роберта
Шумана (Франция); РУДН,
НГУ (Россия). Фак.
юридический: Университет
Ла Сапиенса (Италия).
Кафедра ИС: партнерство в
рамках проекта ТЕМПУС–
ERAMIS (см.ниже).

КБТУ
1 орын
среди техничесих
ЖООов
топ-651-700 Лучших
университетов мира (QS
Rankings)

НУ
не может участвовать, т.к.
нет выпускников

UIB
не участвовал

КНУ
не участвовал

не может участвовать, т.к.
нет выпускников

Рейтинг ЖООов
СНГ, класс «D»
(по версии
агентства
"Эксперт РА")

нет

по программам
Нефтегазовое дело,
Химическая инженерия,
ИТ

репутация лидера
не сформирована

по внедрению
кредитной и
дистанционной
технологий
обучения

по реализации немецких
стандартов в обучении;
по программе
бакалавриат Логистика

по подготовке
высококвалифицир
ованных ITспециалистов в
Казахстане

не проходил, т.к. нет
выпускников

AQА
Финансы,
Экономика

нет

нет

нет
University College London
(UK), University of
Wisconsin-Madison (USA),
University of Pittsburgh
(USA), Duke University,
Fuqua School of Business
(USA), National University of
Singapore, Lee Kuan Yew
School of Public Policy
(Singapore), University of
Pennsylvania (USA),
University of Cambridge (UK),
Carnegie Mellon University

нет
Университет Я.А
Коменского
(UJAK) (Чехия),
ISMA, ВосточноКитайский
университет
политологии и
права (ECUPL),
ПольскоАмериканский
Университет
WSB-NLU

нет
DААD, Свободный
Университет Берлина,
AKAD Высшая жеке
школа Лейпцига,
Высшая школа
прикладных наук г.
Гамбург, Высшая школа
Митвайда,
Университет
прикладных наук г.
Вильдау, Высшая школа
Шмалькальден, Высшая
школа Циттау-Гёрлиц,
Международный
Институт высшей
школы Циттау

нет
УниверситетКарнег
иМелло (USA),
Малайзия:
University Kuala
Lumpur,
Limkokwing
University,
University Tenaga
Nasional,
Корея: KAIST,
INHA, SUWON,
HANBAT, Solbridge

IMarEST, ABET,
ACBSP (в процессе
аккредитации бизнеспрограмм)
да
Лондонская Школа
Экономики (LSE),
Женевская школа
бизнеса, Гарвардская
Бизнес Школа,
Университет Кампус
Саффолк (UCS, UK),
Robert Gordon
University, Aberdeen
(UK), University of
Southern California
(USA), Massachusetts
Institute of Techncology
(MIT, USA)

МУИТ
10 орын
среди технических
ЖООов
не участвовал
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Кесте 155. Анализ ЖООов-конкурентов в РК:интернационализация, структура и портфель программ
Критерии
Саны
межд.
партнеров

Школы
/факультет
ы
/кафедры

AlmaU
56 ЖООов

1. Высшая школа
бизнеса

КИМЕП
более 130 ЖООов

1. Школа бизнеса

2. Школа
государственной и
общественной
политики
3. Школа права

2. Школа права

4. Программы
бакалавриата

3. Школа
социальных наук

5.
ПослеЖООовское
обучение
(магистратура,
PhD)

ВШЭиБ КазНУ
всего около 220
ЖООов, из них
ВШЭиБ - 20
ЖООовпартнеров, ЮФ 24 ЖООа и 7
организаций,
Кафедра ИС - 12
ЖООов.
1. Высшая школа
экономики и
бизнеса (далее ВШЭиБ)
2. Факультет
юридический
(далее - ФЮ)
3. Кафедра
Информационных
систем Мех.-мат.
факультета (далее
- КафИС)
4. Другие 11
факультетов
естественных и
гуманитарных
наук

КБТУ
около 30 ЖООов и
70
исследовательских
организаций

НУ
Каждая Школа
имеет 1-2х
стратегических
партнеров

1. School of
Economics&Financ
e

1. Высшая школа
бизнеса

1. Business School

1. Факультет
экономических
наук

1. Кафедра
экономики и
бизнеса

2. International
School of
Economics &Social
Sciences

2. Высшая школа
государственной
политики

2. Факультет
"Информационных
технологий и
финансов"

2. Факультет
социальных и
политических наук

3. Interdisciplinary
School

3. Школа
гуманитарных и
социальных наук

3. Факультет
"Экономика и
учет"

2. Кафедра
вычислительной
техники и
программного
обеспечения
3. Кафедра медиа
коммуникаций

4. School of IT
Engineering

4. Школа наук и
технологий

4. Факультет
Международных
Программ

3. Факультет
инженерноэкономических
наук

4. Кафедра
информационных
систем,
математического
моделирования

5. School of
Oil&Gas Industry

5. Школа
инженерии

5. Программа
Foundation

UIB
28 ЖООов

КНУ
Каждая
специальность
имеет 1
стратегического
партнера

МУИТ
более 30 ЖООов
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Портфель
специальн
остей

33

22

180, из них только
ВШЭиБ - 22,
Юр.Фак - 4, Каф.
ИС - 3 (есть
специализация:
«Менеджмент
ИС»)

32, из них только
11 совпадают с
AlmaU

6. Высшая школа
образования
7. Медицинская
школа
всего 28, из них
только 5
совпадают с
AlmaU -бакалавр
экономики, МВА,
ЕМВА, МРА, МРР

Күні/Дата 22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание 02
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Критерии
Основной язык
обучения
Другие языки
обучения
Методы
в обучении

Дистанционные
технологии в
обучении
Опыт работы в
корпоративном
формате обучения
Система
непрерывности:
бакалавриатмагистратура-PhD
Система
непрерывности
бизнесобразования:
бакалавриатМВА-DBA

AlmaU
Русский

КИМЕП
английский

казахский,
английский

нет

мультимедийные
лекции, деловые
игры, кейс-стади,
workshop,
составление
бизнес-планов,
групповые и
индивидуальные
проекты

обсуждение,
критический
анализ,
разработка
проектов, кейсстади

бакалавриат,
МВА

ВШЭиБ КазНУ
казахский и
русский
английский (кроме
ФЮ)

Күні/Дата 22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание 02
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КБТУ
английский

НУ
английский

UIB
русский

КНУ
русский

МУИТ
английский

русский и
казахский только
в 1 год обучения

нет

казахский,
английский

русский,
казахский

классическое
образование с
применением
современных
инновационных
методик

н.д.

методы анализа и
оценки,
моделирование,
кейсы, дебаты и
панельные
дискуссии

н.д.

нет

бакалавриат

нет

нет

бакалавриат,
МВА

Есть

есть

нет

есть

есть

есть

на 3-4 курсах 3045% занятий на
немецком /
английском
обучение по
немецким
учебным
программам, в
малых группах по
интерактивной
методике,
способствующей
развитию
самостоятельност
и и критического
мышления
нет, ВВО только
вечернее
отделение
нет

нет, ВВО
только заочное
отделение
нет

Есть

нет PhD

есть,
кроме Кафедры ИС

есть

есть

есть

нет PhD

есть

Есть

есть

нет DBA

нет DBA

нет DBA

нет DBA

нет МВА, DBA

нет МВА, DBA

н.д.
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Кесте 157..Анализ ЖООов-конкурентов в РК: область научных исследований
Критерии
Область
научных
исследований

AlmaU
туризм, финансовые
рынки, АПК,
инновационный
менеджмент, проблемы
учета и аудита в
Казахстане, образование,
человеческий капитал,
КСО,
предпринимательство

КИМЕП
долгосрочное
развитие
ЦентральноАзиатского региона,
проблемы
налогообложения в
Казахстане,
изучения СМИ и
общества в ЦА

Библиотека

≥ 245 000 экз.

≥ 110 000 экз.

ВШЭиБ КазНУ
ВШЭиБ: финансы,
экономический рост,
развитие
национального
хозяйства в условиях
глобализации, риски,
инвестиции,
инновации,
антикризисное
управление, доходы
населения,
менеджмент,
маркетинг,
государственное
управление
экономикой, местное
управление,
предпринимательство,
логистические
системы,
бухгалтерский учет и
аудит, МСФО в
Казахстане.
КафИС: электронная
коммерция,
машинный перевод,
моделирование
социальных
процессов,
управление регионом.
уникальная научная
библиотека

КБТУ
нефтегаз,
машиностроение,
материаловедение,
ИТ, прикладная
математика, химия
и химическая
инженерия

НУ
образование,
энергетика,
биомедицина и
здравоохранение,
охрана окружающей
среды, химическая
инженерия и др.

UIB
бизнес, финансы,
новые технологии и
программы

КНУ
устойчивое
развитие
Центральноазиатского региона
с акцентом на
проблемы экологии
и эффективного
использования
природных ресурсов

МУИТ
у каждой
кафедры
несколько
направлений
исследований

≥ 335 000 экз.

≈ 140 000 экз.

≥ 500 000 экз.

Самая большая
немецкоязычная
библиотека
профессиональной
литературы в
Казахстане и ЦА

≥ 310 000 экз.
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Кесте 53.Анализ ЖООов-конкурентов в РК: стоимость обучения по программам
Критерии
Ст-ть обучения в
год_Бакалавриат_
2014-2015

AlmaU
567,0-977,0
тыс. тенге

КИМЕП
1 359,5
тыс. тенге

ВШЭиБ КазНУ
690,0 - 797,0
тыс. тенге

КБТУ
1 950,0
тыс. тенге

НУ
только гос.
гранты

UIB
650,0-700,0
тыс. тенге

КНУ
700,0-795,0
тыс. тенге

МУИТ
316,25 –
687,5
тыс. тенге

Ст-ть обучения в
год_Магистратура
_2014-2015
Ст-ть за весь
период
обучения_МВА_
2014-2015

687,0 927,0
тыс. тенге
1 700,0 - 3
250,0 тыс.
тенге

1 745,28 - 2 353,32
тыс. тенге

650,0 - 720,0
тыс. тенге

1 750,0
тыс. тенге

нет
программы

797,0
тыс. тенге

850,0
тыс.тенге

935,0
тыс. тенге

3 175,5 - 3 970,0
тыс. тенге

1 750,0 - 1 950,0
тыс. тенге

гос. грант

1 320,0-2 130,0
тыс. тенге

нет

нет

Ст-ть за весь
период
обучения_DBA_
2014-2015

3 900,0 - 5
540,0 тыс.
тенге

2 353,32
тыс. тенге

информации по
стоимости нет - MBAМенеджмент, MBAЭкономика
(«Инновационное
предпринимательство
»), MBA-Финансы
(«Управление
финансами»)
нет программы

нет программы

нет
программы

нет программы

нет программы

нет
программы
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Стипендиальный
университетский
фонд в 2014 году

90 млн.
тенге
или
485 тыс.
долл.

≈ 5 млн. долл.

Около 1500 студентов
имеют социальный
пакет (скидки на
обучение до 25%,
работа в университете,
зарплата за участие в
научных проектах,
материальная помощь,
талоны на питание)

Гранты
компаний, 5060% скидка для
школьников с
высокой
успеваемостью и
школ-партнеров,
200 гос.грантов
(из них 40
госгрантов на
эконом.спец-ти)

обучение
бесплатное за
счет респ.
бюджета

обладателям Алтын
Белгi все 4 года
обучения бесплатно,
корпоративный
гранты
Университета за
жоғары балл ЕНТ

Ежегод. рост ст-ти
за обучение, %

≤ 20%

10-15%

10-15%

стоимость не
менялась

только гос.
гранты

10-15%
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100 грантов DAAD - на 1
год обучения
полное/частичное
освобождение от оплаты
Посольство ФРГ в
Казахстане - более 30
стипендий до 30% от
стоимости обучения
Стипендии ТОО
"Siemens" - 3 чел.
В 2008-2012 гг. КНУ
получил 3,3 млн. евро, из
них на студенческие
стипендии - 1,6 млн. евро.
В 2013-14 гг. КНУ
получил 1,1 млн. евро для
дальнейшего развития, из
них на выплату стипендий
- 420 тыс. евро.
10-13%

н.д.

10%
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Кесте 54. Анализ ЖООов-конкурентов в РК: дополнительные источники финансирования образования
Критерии
AlmaU
КИМЕП
ВШЭиБ КазНУ
КБТУ
Гранты МОН РК - Взнос
ВШЭиБ:
Благотворительна
Дополнительные
105, из них 88 - на "Студенческая
более 1 000
я помощь от ТОО
источники
бакалавриат.
деятельность" студентов
"Тенгизшевроил"
финансирования
2520 тенге.
обучаются по гос.
на создание и
Гранты Фонда Е.
гранту,
дальнейшей
Татишева
Спонсорство
более 15 студентов
работы
компаний - по заявкам
""Казахстанской
стипендии для
работодателей,
морской
студентов.
около 30 студентов
академии" - 25
получают именные
млн. долл.
Гранты Фонда Е. стипендии от
Спонсорство
Татишева
спонсоров.
крупных
казахстанских
Эндаумент-фонд
добывающих
выпускников с 2014 компаний:
года.
финансирование
открытия
Гранты и
лабораторий и
хоздоговора на
приобретение
выполнение
оборудования.
исследований.
Спонсоры
библиотеки:
В целом по ЖООу: Британский Совет
свыше 300
и компания
спонсорских
"British
стипендий на
Petroleum",
сумму 30 млн.
ведущие
тенге;
нефтяные
компании РК.
За счет средств
иностр.инвесторо
в, КазМунайГаз,
нац.компании по
техн.спец-тям
обучается около

НУ
Целевой вклад по
линии МОН РК в
2014 году - 57,12
млрд. тенге.
Имеется
финансовая
поддержка нефт.
компаний гранты на
обучение иностр.
студентов и на
исследования.

Күні/Дата 22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание 02

UIB
Гранты МОН РК 23 на
бакалавриат,
Гранты Фонда
Е.Татишева
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КНУ
Поддержка
DААD и фонда
Роберта Боша,
учредителей ЖООовпартнеров:
на оплату
учебной
инфраструктуры,
зарплату иностр.
ППС, выделение
студенческих
стипендий и пр.

МУИТ
Гранты МОН
РК: 400 бакалавриат,
100 магистратура,
до 10 - PhD,
около 100 мест
- военная
кафедра.
Гранты от
правительства
Республики
Казахстан и
национальных
инфокоммуник
а-ционных
компаний.
Корпоративные
образовательны
е Гранты
холдинга
"Зерде".
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200 чел.
Ежегодно
госгрантов - 200,
их них на
эконом.спец-ти 40.
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Кесте 550. Анализ ЖООов-конкурентов в РК: финансовые показатели, инфрастуркутра
Критерии
Доходы (выручка)
за 2013 год от
основной
деятельности, тыс.
тенге
Прибыль за 2013
год, тыс. тенге
Доля заработной
платы в
себестоимости
реализованных
работ и услуг, %
Расходы на
маркетинг,
рекламу, тыс.
тенге
Дополнительные
долгосрочные
активы

Основное
орынрасположение
Представительства

Общежитие

AlmaU
2 304 915

КИМЕП
3 128 634

ВШЭиБ КазНУ
н.д.

КБТУ
3 558 594

НУ
55 802 237

UIB
1 406,1 тыс.
тенге
(в 2012 году)

КНУ
н.д.

МУИТ
1 600 000

-49 950

-185 068

н.д.

208 056

нет

н.д.

н.д.

52%

78,6%

н.д.

46,6%

н.д.

н.д.

н.д.

285 000 (план
2014 г.)
172 381(факт
2012 г.)
н.д.

≈ 50 000

≈ 38 000

н.д.

≥ 35 000

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

земельный
участок в п.
Байсерке

земельный участок
в СЭЗ "ПИТ" для
строительства
"KBTU Drilling
Center",
завершение к
концу 2014 г.

н.д.

н.д.

Согласно договору
казахстанской стороной было
выделено здание для
университета, расположенное
по улице Пушкина на правах
бессрочного пользования.

земельный
участок и
строительство
кампуса в СЭЗ
"ПИТ"

Алматы

Алматы

Продолжается
строительство
университетского
кампуса, в т.ч. Корпус
инжиниринга и
наукоемких технологий,
плавательный бассейн,
медицинский центр
Алматы

Алматы

Астана

Алматы

Алматы

Алматы

Астана, Атырау,
Шымкент

нет

нет

нет

Алматы

нет

нет

Нет

есть

есть

есть

есть

Астана, Атырау,
Актобе,
Костанай, УстьКаменогорск,
Шымкент
нет

нет, но осуществляется
выплата компенсации
иногородним студентам за
проживание на квартире

нет
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Кесте 561.Анализ ЖООов-конкурентов в РК:охват рынка, webometrics, ППС
Критерии
Охват рынка
(международный,
региональный,
страновой)
Деңгей
популярности в
стране
Эффективность
интернетресурсов: рейтинг
webometrics в 2014
году
Бизнес-процессы

AlmaU
Страновой

КИМЕП
международный

ВШЭиБ КазНУ
региональный

КБТУ
страновой

НУ
страновой

UIB
страновой

КНУ
страновой

МУИТ
страновой

Низкий

жоғары

өте жоғары

жоғары

өте жоғары

низкий

низкий

средний

8 264
(РК - 27 орын)

5 192
(РК - 11 орын)

1 711
(РК - 2 орын)

4 499
(РК - 10 орын)

6 190
(РК -14 орын)

10 825
(РК - 43 орын)

13 198
(РК - 58 орын)

11 074
(РК - 44 орын)

ISO 9001:2008

нет

ISO 9001:2008

нет

нет

стратегическое
направление
университета

ISO 9001:2008

ППС и
сотрудников

≥ 450 чел.

≈ 600 чел.

н.д.

н.д.

≥ 300 чел.

≈ 130 чел.

≈ 340 чел.

Штатных ППС,
чел.

≥ 250 чел.

≥ 200 чел.

ISO 9001:2000,
ISO 9001:2008,
OHSAS
18001:2007
952
(вкл. 3 иссл.
института и 33
лаборатории)
≈ 450 чел.

≈ 300 чел.

≈ 200 чел.

≈ 85 чел.

≈ 260 чел.

12%

более 30%

70%

около 85%

7%

32,7%

11,5%

3%

40%

30%

70%

20%

38,4%

10%

Штатных
докторов наук
(д.э.н., PhD) от
общего числа
штатных ППС, %
Иностранные
ППС от общего
числа, %

ВШЭиБ - ≈ 140,
Юр.Фак - ≈ 125,
КафИС - нет
данных
ВШЭиБ - более
20%, ФЮ - около
24%, КафИС - 12
чел.
н.д.
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Кесте 57.Анализ ЖООов-конкурентов в РК: студенты
Критерии
Требования к
поступающим на
программу
бакалавриат

AlmaU
ЕНТ / КТ ≥ 50 б.

КИМЕП
ЕНТ / КТ + экз. по
англ. (КЕРТ) для
бакалавров

ВШЭиБ КазНУ
ЕНТ / КТ - ≥ 70 б.

КБТУ
ЕНТ / КТ + IELTS /
экз. по англ.яз.

НУ
эссе,
рекоменд. письма,
TOEFL / IELTS,
SAT / ACT (GMAT /
GRE)

UIB
ЕНТ / КТ ≥ 50 б.

Общее саны
студентов, чел. из
них:

≈ 3 700

≥ 3 000

≈ 2200

≈ 2 100

н.д.

Студентовбакалавров, %

75%

85%

82%

88%

н.д.

н.д.

90%

Студентовмагистрантов, %

24%

14,4%

14,5%

н.д.

9,5%

1%

0,6%

10,3%, из них 50
чел. - МВА, 22 МРА
1,7%

200 (МВА)

Докторантов, %

н.д.

н.д.

0,5%

≥ 220

≈ 100

78 чел, из них 8
эконом. спец-ти
(2010-2012 гг.)

н.д.

н.д.

н.д.

≈ 50

≈ 20 чел.

≥ 360 чел.

всего по ЖООу ≈ 19
000
из них
ВШЭиБ ≥ 3 000,
ЮрФак ≈ 2 500,
Каф ИС - нет данных
ВШЭиБ - ≈ 92,5%,
ФакЮр, КафИС - нет
данных
ВШЭиБ - ≈6,7%,
ФакЮр и КафИС - нет
данных
ВШЭиБ - ≈ 0,8%, ФЮ
и КафИС - нет данных
всего по ЖООу ≈ 2
400,
ВШЭиБ ≥ 320,
ФакЮр и КафИС - нет
данных
всего по ЖООу ≈ 460
чел. из 17 стран миры

за 2010-2012 гг. - 2
чел.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

1,3%

9,00%

всего по ЖООу - 3,5%

н.д.

0,09% (2 чел.)

н.д.

н.д.

н.д.

ЦА и СНГ

≥ 360 иностранных
студентов из 28
стран мира

Юго-Восточная Азия,
ближний Восток,
Африка, Европа,
США и Латинская
Америка

н.д.

ЦА

ЦА и СНГ

ЦА и Германия

н.д.

Исходящая
мобильность
студентов, чел.
Входящая
мобильность
студентов, чел.
Доля иностранных
студентов, %
Экспорт услуг
(студенты из
зарубежных стран)

4,5%

КНУ
ЕНТ / КТ + внутр.
вступительный
экзамен из 2 этапов:
письменная часть и
устное
собеседование
≈ 660
этнич. состав: 50%
русские, 32% казахи.
90% - из Алматы.

МУИТ
ЕНТ / КТ +
собеседование и
вступительные
экзамены
(компьютерное
тестирование по
информатике,
английский язык)
≈ 2 300

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата 22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание 02

Беті:стр.146 из 320

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата 22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание 02

Беті:стр.147 из 320

Кесте 58. Анализ ЖООов-конкурентов в РК:трудоустройство
Критерии
Трудоустройств
о бакалавров,
%

AlmaU
≈ 88%

КИМЕП
≈ 90%

ВШЭиБ КазНУ
н.д.

Известные
партнерыработодатели

не определенно

big4, P&G

Ассоциация
выпускников
Саны
выпускников,
чел.

есть, но не
функционирует
≈ 20 000 чел.

есть

ВШЭиБ: банки, страховые и
аудиторские компании, Астана
Моторс, Аксай-нан,
КазМунайГаз, Acig,
KazTransOil, DAMU.
КафИС: Агентство по
статистике РК, Компьютерный
центр Университета, Центр
тестирования РК
есть

≥ 10 000 чел.

всего по ЖООу ≈ 100 000 чел

Компетенции
выпускников

Новое
позиционирован
ие: выпускники
Университета предпринимател
и и менеджеры.

Профессиональные
навыки и
лидерские
качества.

Специалисты с
фундаментальным высшим
образованием.
Выпускники Кафедры
Информационные системы
могут работать экономистами,
преподавателями,
программистамиразработчиками, менеджерами,
администраторами сетей и баз
данных в любой организации.

КБТУ
≈ 86%
трудоустраиваются
+ 12% продолжают
обучение в
магистратуре
международные и
национальные
нефтегазовые
компании, big4,
P&G, Danone

есть

НУ
Глава государства
поручил
правительству
разработать четкую
схему
трудоустройства
выпускников
продолжат
обучения в
магистратуре /
будущие
сотрудники
Назарбаев
Университета
(центры,
технопарки)
будет сформирована

≈ 3500 чел. эконом.
спец-тей

первый выпуск
бакалавриата в 2015
году

Знания
современных
информационных
технологий.

Выпускники МВА,
МРА, МРР современные
управленцы.

КНУ
н.д.

МУИТ
≥ 90%

45% - казахские,
30%- немецкие и др.
иностранные
компании,
5% - гос.
учреждения.

Национальные
IT-компании, АО
«НИТ», РГП,
банки и др.
коммерческие
структуры

есть

н.д.

нет

≥ 4 000
специалистов,
≥ 10 000 слушателей
корпоративных
тренингов и
семинаров,
≥ 1 000 студентов
программы МВА
Нет официального
заявления.

н.д.

≥ 800 чел.
(за 2013 и 2014
гг.)

UIB
≈ 95-98% в целом,
≈35-50% по
специальности

59,4% - нац.
компании и гос.
учреждения,
22,7% -иностр.
компании,
17,9% - частные
компании

Специалисты
нового поколения
со знаниями
отраслевых
технологий,
английского
языка и
менеджмента.
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Қосымша 6. Анализ ЖООов-конкурентов в РФ
Кесте 59:Анализ ЖООов-конкурентов в РФ:типология ЖООа, репутация, рейтинги, аккредитации
Год основания
Организ.-правовая форма
Форма собственности

ВШБ МГУ
им. Ломоносова
1989
ФГОУ
мемлекеттік

Модель ЖООа

собственные
образовательные
программы и стандарты

Тип ЖООа

бизнес-школа
университетского типа
очень жоғары

Репутация в глазах
студентов
Репутация среди
работодателей
в 2014 году
Престижность
Деңгей известности
в России

Национальный рейтинг в
2014 году
Международный рейтинг
в 2014 году

НИУ ВШЭ

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

1992
АОУ
национальный,
учредитель Правительство России
Еуропалық

1993
ФГОУ
государственный

1988
ФГБОУ
мемлекеттік, учредитель
Правительство РФ

собственные образовательные
программы и стандарты

1988
НОУ
жеке, учредители БФ
"Виктория", гр. Цветков
Н.А. и Савин С.Л.
еуропалық

2 орын

8 орын

19 орын

Самостоятельно устанавливает
образовательные стандарты и
требования для программ ВПО
(согласно указу Президента РФ)
бизнес-ЖОО, ЖОО по подготовке
гос. служащих
средняя, имеется много
отрицательных отзывов в
свободном доступе интернет
11 орын

очень жоғары

очень жоғары

очень жоғары

Средняя

өте жоғары

Жоғары

жоғары

өте жоғары

1орын

6 орын

5 орын

15 орын

5 Palmes Of Excellence UNIVERSAL business school
with strong global influence

501-550 орын (рейтинг
QS), 3 Palmes Of
Excellence - EXCELLENT
business school with
reinforcing

233 орын (рейтинг QS), топ-61
европейскихбизнес-школ (рейтинг
Financial Times), 5 Palmes Of
Excellence - UNIVERSAL business
school with strong global influence

4 Palmes Of Excellence - TOP
business school with significant
international influence

бизнес-ЖОО
Жоғары

бизнес-школа университетского
типа
очень жоғары

бизнес-ЖОО
средняя, имеются
отрицательные отзывы
н.д.

Средняя
өте жоғары - первый
среди российских школ
в категории
"Международная
известность"
10 орын
4 Palmes Of Excellence TOP business school with
significant international
influence
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по подготовке менеджеров
высшего уровня для российских
предприятий и организаций
АМВА, EPAS (магистратура),
AACSB (совм. прогр. ЕМВА)

по подготовке HRспециалистов
AMBA, EPAS (бакалавр
Экономики), LMU

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата 22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание 02

Беті:стр.150 из 320

Кесте 6065. Анализ ЖООов-конкурентов в РФ: интернационализация, портфель программ и система обучения

Член AACSB
Международные
стратегические
партнеры

ВШБ МГУ
им.
Ломоносова
нет
University of
St. Andrews
(Scotland,
UK)

Саны межд. ЖООов-партнеров

32

Портфель специальностей

7

Основной язык обучения

русский,
английский
есть только
МВА
есть

Дистанционные
технологии в обучении
Опыт работы в корпоратив.
формате обучения

НИУ ВШЭ

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

нет
Лондонскаяшколаэкономикииполитическихна
ук (UK), Еуропалықшколаменеджмента
ESAP-EAP (Франция),
УниверситетомНевшателя (Швейцария),
Еуропалықбизнесшкола ESCP EUROPE, EBS
(Германия), School of Management, Université
Laval (Канада), IPAG (Франция), Université de
Toulouse (Франция), Singapore Management
University, УниверситетЭссекса (UK),
ТехническийуниверситетХемница (Германия),
Эрланген-Нюрнбергскийуниверситетим.
Фридриха-Александра (ENU) (Германия),
Стэнфордский университет (США),
Гарвардский университет (США),
Цзилиньский университет (Китай). Всего
ВШЭ реализует 30 образовательных программ
двух дипломов в партнерстве с 23
университетами.
≥ 160

да
School of
Business, LUT,
Финляндия;
HEC-Paris,
Франция; WUVienna

да
Школа менеджмента университета
Антверпена (UAMS, Бельгия),
Университет Бедфордшира (University
of Bedfordshire), Высшая школа
прикладных коммерческих наук
(ESLSCA), Международная Высшая
Школа менеджмента Роттердамского
Университета (HES / IBMS ), Высшая
коммерческая школа ДижонаБургундии (BSB), Высшая Школа
Бизнеса (Франция), Женевская Бизнес
Школа (Geneva Business School),
Высшая школа бизнеса коммерции и
финансов (ESGC&F, Франция),
Высшая коммерческая школа ДижонаБургундии (Франция)

да
London
Metropolitan
University,
University of
London, Swansea
University (UK),
Berufsacademie
Villingen-Swenning
University
(Германия),
УниверситетМежд
ународногоБизнес
а (UIB, Казахстан)

55 ведущих
бизнес-школы
11

≥ 50

80

13

32

русский, английский

есть

русский ,
английский
нет

есть только iMBA

русский, 25%
английский
есть только МВА

есть

есть

есть

есть

всего 169, из них 56 - экономика и бизнес, 13 юриспруденция, 10 - ИС
русский, английский
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нет, только
аспирантура
есть
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Кесте 61. Анализ ЖООов-конкурентов в РФ:структура и методы в обучении
Школы/фак
ультеты/каф
едры

Методы в
обучении

ВШБ МГУ им. Ломоносова
Программа бакалавр
Программа магистр
Аспирантура
Программа МВА
Программа ЕМВА

Оригинальные технологии обучения и
индивидуальный подход к каждому
студенту: практикующие упражнения,
гарвардский кейс-метод, деловые игры,
групповые проекты, решение
практических задач бизнеса, обязательные
стажировки в лучших зарубежных ЖООах
и бизнес-школах; интенсивная языковая
подготовка; участие в международных
деловых играх и семинарах.

НИУ ВШЭ
Высшая школа
менеджмента
Факультет менеджмента
Факультет права
Факультет экономических наук
Факультет мировой экономики и
мировой политики
Факультет информационных
технологий и вычислительной техники
Факультет коммуникаций, медиа и
дизайна
Факультет компьютерных наук
Факультет гуманитарных наук
Факультет социальных наук
Факультет математики
Международный институт экономики
и финансов
Междисциплинарное взаимодействие
(экономисты получают юридическое
образование, и наоборот) в рамках
выбранной специализации. Принцип
обучения: сочетание строгой,
жестокой подготовки с обсуждением и
решением проблем российской
экономики. Работа в команде над
проектами, интенсивная
самостоятельная работа студентов.

ВШМ СПбГУ
Кафедра государственного
и муниципального
управления
Кафедра информационных
технологий в менеджменте
Кафедра маркетинга
Кафедра операционного
менеджмента
Кафедра организационного
поведения и управления
персоналом
Кафедра стратегического и
международного
менеджмента
Кафедра финансов и учета

ИБиДА РАНХиГС
Кафедра бизнеса и
делового
администрирования
Кафедра бизнеса и
управленческой стратегии
Кафедра иностранных
языков
Кафедра европейских
языков
Кафедра инновационных
технологий в
государственной сфере и
бизнесе
Кафедра общего и
стратегического
менеджмента

МИРБИС
Факультет программ
бакалавриата
Факультет программ
магистратуры
Аспирантура
Институт программ
повышения
квалификации
Школа бизнеса

синтез классического
университетского
образования и
инновационных подходов:
решение прикладных
бизнес-задач, групповые
проекты, решение бизнескейсов, бизнес-проекты на
базе реальных копаний и
стратегические деловые
игры.

тренинги, ролевые игры,
разбор конкретных
ситуаций (кейс-метод),
деловые семинары,
мастер-классы,
компьютерные
симуляции, видеоконференции.

Кейс-методы, ролевые
и ситуационные игры,
виртуальный класс,
тренинги, мастерклассы, гостевые и
выездные Іс шаралар,
спецкурсы на
английском языке,
поведенческое
моделирование,
обучающие
компьютерные
программы.
Существуют отзывы
студентов: много
теории, почти нет
практики и кейсов.
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Кесте 62. Анализ ЖООов-конкурентов в РФ:область научных исследований и стоимость обучения по программам
Область научных
исследований

Библиотека
Стоимость обучения в
год_Бакалавриат_20142015
Стоимость обучения в
год_Магистратура_20142015
Стоимость за весь период
обучения_МВА_2014-2015
Стоимость за весь период
обучения_DBA_2014-201
Стипендиальный
университетский фонд
в 2014 году

ВШБ МГУ
им. Ломоносова
Теория и практика
менеджмента и
бизнеса

НИУ ВШЭ
Экономика, социология,
государственное и местное
управление, менеджмент

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

Менеджмент,
предпринимательство,
КСО, стратегический
маркетинг и инновации,
международная логистика и
управление цепями
поставок. В Школе
крупнейший центр создания
учебных кейсов по
практике ведения бизнеса в
России, имеется
собственная коллекция в
Центре Кейсов.
≥ 150 тыс. экз.
360,0 тыс. руб.

Управленческие
технологии

≥ 40 000 томов
313,0-347,0 тыс. руб.

≥ 100 000 экз.
215,0-295,0 тыс. руб.

Корпоративная социальная
ответственность, маркетинг,
предпринимательство, HRменеджмент, методы в обучении
предпринимательству, финансы

фонд МГУ
400,0 тыс. руб.

≥ 900 000 экз.
340,0-520,0
тыс. руб.

350,0 тыс. руб.

270,0-350,0
тыс. руб.

380,0 тыс. руб.

395,0-595,0 тыс. руб.

250,0-280,0 тыс. руб.

650,0 тыс. руб.

690,0 тыс. руб.

1 200,0 тыс. руб.

495-645,0 тыс. руб.

380,0-540,0 тыс. руб.

нет

1 290,0 тыс. руб.

нет

1 500,0 тыс. руб.

нет

нет

Есть специальные стипендии
ВШЭ. На основе высокой
успеваемости начисляются
скидки до 70 % от стоимости
оплаты для студентов.
Отличники могут получать две
стипендии: социальную и
академическую, которые в
совокупности достигают уровня

нет

Скидки от 5 до 20% от
годовой стоимости
обучения на МВА,
согласно Положению.
Скидка 40-80% от
стоимости обучения
по результатам сессии
80-100 баллов для

Действуют скидки за единовременную
оплату; родителям; корпоративные,
слушателям из регионов России и
стран СНГ. Есть именные стипендии
Президента РФ, Правительства
Москвы, Ректора МИРБИС и
Председателя Совета директоров
Финансовой корпорации «УРАЛСИБ»
Цветкова Н.А.; единовременные
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стоимости
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прожиточного минимума в
Москве. Стипендиальный фонд 387,4 млн. руб.
≈ 8-13%
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бакалавров и
магистрантов.
≈ 6-7%

не менялся
за последний год
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поощрения спонсоров.
Сумма затрат на выплаты - 9 123 тыс.
руб.
до 10%
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Кесте 638.Анализ ЖООов-конкурентов в РФ:дополнительные источники финансирования образования, финансовые показатели,
инфраструктура, охват рынка, webometrics
Дополнительные источники
финансирования

ВШБ МГУ
им. Ломоносова
Мемлекеттік
академическая
стипендия

НИУ ВШЭ

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

Добровольные целевые взносы, гранты и
пожертвования юридических и
физических лиц - 145 892,4 тыс. руб. в
2013 году (одним из крупнейших
жертвователей - Сбербанк России).
Мемлекеттік академическая стипендия,
Стипендии Президента РФ,
Правительства РФ, Министерства
экономического развития, стипендия
имени Е.Т. Гайдара. Финансовая
поддержка крупнейших российских
банков и финансовых институтов.
Доход платного отделения
- 3 393 594,1 тыс. руб.
304 000,0 тыс. руб.
44,0%

Эндаумент-фонд

Нет

В целом СПбГУ
- 4,2062 тыс. руб.
н.д.
н.д.

Стипендии British Petroleum
(10 стипендий по 10 000
руб./мес. - бакалаврам, 5
стипендий по 15 000 руб./мес.
- магистрам); 10 едино
разовых стипендии
Попечительского совета;
пожертвования на
формирование целевого
капитала - 386,6 млн. руб.;
бюджетные места - не более
50.
Примерно 75% доходов – это
доходы от слушателей
н.д.
59,5%

Доходы (выручка) за 2013 год от
основной деятельности
Прибыль за 2013 год
Доля заработной платы в
себестоимости реализованных
работ и услуг, %
Расходы на маркетинг, рекламу

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

11 023 тыс. руб.

Дополнительные долгосрочные
активы
Основное орынрасположение
Представительства (филиалы)
школы / университета
Общежитие

нет

Нет

нет

нет

нет

Москва
нет

Москва
Н. Новгород, Пермь, Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
нет

Москва
нет

Москва
Пермь

есть

Есть

есть

есть

≈ 25 студентов
из стран СНГ

790 студентов из 44 стран,
из них 85% - страны СНГ и Балтии

≈ 85 студентов
из стран СНГ и Европы

В Академии ≈ 550 студентов
из стран СНГ, США, Европа

нет, но оказывается
поддержка в
размещении в хостелах
≈ 40 студентов

Экспорт услуг (студенты из
зарубежных стран)

н.д.
н.д.

591 357 тыс. руб.
81 357 тыс. руб.
56,8%

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент Университета
на 2015-2020 годы
Охват рынка (международный,
региональный, страновой)
Деңгей популярности в стране
Hейтинг webometrics в 2014
году
Бизнес-процессы

Күні/Дата 22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание 02

Беті:стр.156 из 320

страновой

Международный

региональный - СНГ

страновой

страновой

жоғары

Жоғары

жоғары

средний

низкий

122
(1 орын в России)
нет

781
(5 орын в России)
Нет

492
(3 орын в России)
нет

3103
(69 орын в России)
нет

6366
(269 орын в России)
есть
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Кесте 6469.Анализ ЖООов-конкурентов в РФ:ППС и студенты
ППС и сотрудников

ВШБ МГУ
им. Ломоносова
≈ 100 чел.

НИУ ВШЭ

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

≥4 300 чел.

н.д.

Всего ППС, не вкл. сотр.- 160

н.д.

≈ 35 чел
9,0%

ППС - 1637, Исследователей – 729
19,3%

≈ 110 чел.
н.д.

67
20%

78
37,0%

8-10%

20,5%

ППС штатных
Штатных докторов наук (д.э.н.,
PhD) от общего числа штатных
ППС, %
Иностранные ППС от общего
числа, %
Требования к поступающим на
программу бакалавриат

16,6% из 9 стран

≥6% из 25 стран

30%

ЕГЭ + математика
(письменно)

ЕГЭ ≥ 200 баллов

Общее саны студентов, из них:
Студентов-бакалавров, %

≈ 610 чел.
≈ 52,4%

Бюджетное отделение: жоғары балл ЕГЭ.
Платное отделение: жоғары балл ЕГЭ +
защита проекта и собеседование /
вступительный экзамен по англ. языку.
17 000 чел.
72,1%, из них ≈5000 на платном отделении

≥ 1200 чел.
75%

≈ 1500 чел.
30,0%

2 100 чел.
26,6%

23,5%, из них ≈700 магистрантов на
платном отделении
4,4%, из них 65 чел. PhD, остальные
обучаются в аспирантуре
≈ 620 чел., из них 213 – по программам
долгосрочной мобильности в
университетах 18 стран мира
≈ 400 чел.

25%

63,4%

71,4%

нет

6,6%

2%

≈ 350 чел.

≈ 500 чел.

19

≈ 150 чел.

н.д.

40 чел.

6-7%

0,3%

3,5%

Студентов-магистрантов, %
Докторантов, %

≈ 42,6%
≈5% аспирантов

Исходящая мобильность
студентов

≤ 40% в бакалавриате,
≤20% в магистратуре

Входящая мобильность
студентов

22 чел. из Франции,
Германии, Чехии,
Японии, Сингапура,
Мексики и Украины.
≤4%

Доля иностранных студентов, %

3,6%

На конкурсной основе по
результатам ЕГЭ

ЕГЭ
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Кесте 650. Анализ ЖООов-конкурентов в РФ:трудоустройство
Трудоустройс
тво
бакалавров,
%
Известные
партнерыработодатели

Ассоциация
выпускников
Саны
выпускников
Компетенции
выпускников

ВШБ МГУ
им. Ломоносова
≥78%, остальные продолжают обучения в
магистратуре

НИУ ВШЭ

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

≈87%

≥82%

84% выпускников работают по
полученной специальности

75% работаю в
коммерческих
организациях,
8% в образовательных
и научных
учреждения,
7% в органах гос.
управления, 6% в
некоммерческих
организациях,
2% частные
предприниматели, 2%
фрилансеры

около 160
компанийпартнеров: Банк
ВТБ, Роснефть,
Газпром, РЖД,
Ситигруп,
PwhC, P&G

Доминирует образование
для взрослых, уже
имеющих высшее
образование - около 100%
трудоустройства.
Coca-Cola, Unilever, АльфаБанк, Банк ВТБ24, P&G,
Nestlé, Газпромбанк,
Danone, Amway,
BritishAmericantobacco,
Philip Morris International,
Ренессанс Капитал, Банк
Русский Стандарт, big4,
Райффайзенбанк

есть

есть

есть, с 2012 года

есть, 4 500 чел.

около 160 компаний-партнеров: big4,
крупнейшие российские и
международные банки (Альфа-банк,
Сити банк, Кредит Европа Банк,
Райффайзенбанк), инвестиционные
компании (Тройка Диалог, Финам),
крупные корпорации (УралСиб),
промышленные компании (ЗМ Россия,
Samsung, Рено, Стройтрансгаз),
крупные отели (Арарат Парк Хаятт,
Ritz-Carlton, Мариотт), маркетинговые
компании (AC Nielsen, ICUBUS, IMS
Group), пищевая промышденность
(Данон, Бритиш Американ Тобакко),
торговля (Адидас, L’Oreal, Дженерал
Моторс, Русский алюминий).
есть, более 6 000 чел.

≥ 1500 чел.

≈ 35 000 чел.

≥ 5 000 чел.

≥ 15 000 чел.

≥ 34 000, в т.ч. 8300 МВА и ЕМВА

После окончания обучения выпускники
программы «Бакалавр» должны быть готовы к
началу успешной карьеры в российских или
международных компаниях, открытию
собственного дела, или к успешному

Высококлассные
экономисты и
аналитики для работы
в любой точке мира

Профессиональн
ые менеджеры

Предприниматели.
Менеджеры, владеющие
управленческими
технологиями, принятием
стратегических решений,

Коммуникабельные менеджеры,
умеющие работать в команде, вести
эффективные переговоры, и
владеющие навыками само
презентации.

Coca-cola, Metro Cash and Carry, Chanel, Jones
Lang Lasalle, Газпром, Роснано, Ресо-гарантия
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Вступительное слово
Университет имеет Международную
аккредитацию AMBA (Association of MBA's,
United Kingdom), входит в число 300 лучших
бизнес-школ мира, является членом
Консорциума 8 лучших университетов
Республики Казахстан. Мы признаны бизнесвузом №1 в Казахстане мировым
рейтинговым агентством Eduniversal
(France), награждены четырьмя
пальмовыми ветвями.

Ни для кого ни секрет, что история МАБ
начиналась с небольшой Школы
менеджмента в далеком 1988 году. Школы,
которая стала первой ласточкой,
выпускающей для нашей молодой страны
менеджеров нового поколения.
В 1996 году, когда первый этап развития
был успешно пройден, Алматинская школа
менеджеров (АШМ) была преобразована в
Международную Академию Бизнеса! Это
был революционный по тем временам шаг.
Академия - звучало серьезно и амбициозно,
слово «международная» означало выход на
другой, более высокий, глобальный уровень.
С новым именем пришел свежий взгляд,
новое видение и вновь открывающиеся
перспективы для дальнейшего развития.

Сегодня мы выходим на по-настоящему
международный уровень, учимся у передовых
университетов мира, берем у них самое
лучшее и активно культивируем это,
пересаживая на нашу почву. Чувствуя свою
ответственность за будущее нации, мы
стремимся сделать все, чтобы
казахстанское образование стало
конкурентоспособным и заметным на
международной арене.
Все эти достижения – результат работы
коллектива нашего Университета. Спустя
26 лет с момента создания, мы можем с
гордостью говорить, что Alma University,
сегодня является лидером отечественного
бизнес-образования и уверенно шагает
вперед, покоряя новые вершины, чтобы
занять достойное место в одном ряду с
ведущими мировыми университетами.

Изменение
социально-экономической
ситуации в Республике Казахстан, реализация
Государственной программы форсированного
индустриально-инновационного
развития
В 2014 году, через 26 лет с момента
Республики
Казахстан,
Государственной
создания, мы выходим на следующий виток
программы
развития
образования
в
спирали, ведущей вверх и приобрели новое
Республике
Казахстан
до
2030
года
и
других
имя - Алматы Менеджмент Университет
программных
документов,
а
также
и статус Университета.
результаты исполнения Стратегии развития
И это не просто смена названия – за
МАБ на период 2012-2020 годы обусловили
последние годы вместе с развивающейся
оптимизации,
введения
высокими темпами экономикой Казахстана необходимость
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нашим стратегическим целям.
Подтверждение этому –международные
аккредитации и мировые рейтинги.
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принятой

Поэтому выработка новой стратегии,
учитывающей современные требования и
веяния времени – обязательное условие
развития Университета.
С уважением,
Асылбек Кожахметов, DBA
Президент Alma University
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Введение
В 2012 году была разработана долгосрочная Стратегия развития Международной Академии
Бизнеса на период 2012-2020 годы. В данной стратегии было сформулировано
стратегическое видение и обозначены стратегические цели. Изменение социальноэкономической ситуации в Республике Казахстан, реализация Государственной программы
форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан,
Государственной программы развития образования в Республике Казахстан до 2020 года,
Стратегии развития Казахстана до 2030 года, Новой экономической политики «Нурлы
Жол», а также результаты исполнения Стратегии развития Международной Академии
Бизнеса на период 2012-2020 годы обусловили необходимость оптимизации, введения
показателей релевантности принятой стратегии.
В настоящем документе излагаются основные направления Стратегии развития Алматы
Менеджмент Университет на период с 2015 по 2020 годы (далее Стратегия) и важнейшие
меры по ее реализации, в контексте логического развития и модернизации Стратегии 20122020. Принимаемая Стратегия отвечает целям и задачам, а также совпадает с периодом
действия ГПФИИР, Государственной программы развития образования в Республике
Казахстан до 2020года.
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1. Миссия
Мы готовим новое поколение лидеров и создаем новые знания для динамично
развивающихся обществ и глобальной инновационной экономики.
2. Видение
Алматы Менеджмент Университет
ответственный университет мирового уровня.

–

предпринимательский,

социально-

3. Ключевые ценности
8) Непрерывное развитие - направленное, закономерное изменение всех процессов в
создании нового знания, в результате которого университет поднимается на новый
качественный уровень.
9) Ответственность - осознание необходимости отвечать за результаты своей работы
перед университетом и обществом, за качество образования и уровень подготовки
наших выпускников.
10) Лидерство - воспитание лидеров, сочетающих в себе высокий профессионализм,
креативность, стремление к успеху, умение вести за собой людей к общей цели и
предвидение перспектив.
11) Порядочность - приверженность к последовательной и честной позиции в
отношении себя, клиентов, партнеров, коллег, с опорой на прочные моральные
принципы и этические нормы.
12) Проактивность -проявление инициативы, предвидение потребностей общества,
создание новых трендов и работа на опережение.
13) Партнерство во благо общества - осуществление принципа «Win-Win-Win», в
соответствии с которым любое взаимовыгодное сотрудничество двух сторон (WinWin) должно приносить пользу и третьей стороне – обществу (Win).
14) Синергия - процесс, когда сотрудничество внутри Университета, а также с
партнерами и клиентами, в итоге дает результат, качественно превосходящий эффект
простого сложения отдельных компонентов.
4. Стратегические цели к 2020 году
Войти:
 в топ-200 бизнес-университетов мира (рейтинг QS World University Rankings), 5
ветвей Eduniversal
 в тройку лучших бизнес-университетов стран Евразийского экономического союза
(ЕАЭС)
 в топ-100 предпринимательских университетов мира
 в топ-100 университетов мира по управлению знаниями
 число вузов, имеющие аккредитацию «Тройной Короны»*
*аккредитации EFMD (EQUIS, EPAS), AMBA, AACSB
Компоненты методологии рейтингов и аккредитации представлены в Приложении 1.
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5. Анализ рынка образования
5.1 Тенденции развития экономики в мире до 2020 года
Доминирующие тенденции в мировой экономике, создающие новую глобальную
экономическую реальность, можно классифицировать как:
8) Изменения в структуре рабочей силы с точки зрения повышения качества
человеческого капитала в странах с динамично развивающейся экономикой.
9) Рост конкуренции за сырьевые ресурсы в мировой экономике.
10) «Зеленая экономика» (рост инвестиций в разработку ресурсосберегающих
технологий).
11) Смещение от объема к эффективности инвестиций.
12) Повышение доли обрабатывающей промышленности в ВВП развитых стран,
обусловленный повышением цены на трудовые ресурсы в экономиках
развивающихся стран.
13) Регионализация мировой экономики (формирование региональных интеграционных
объединений - ЕС, ТС, ЕАЭС и пр.).
14) VII технологический уклад, в основе которого лежат приборо- и роботостроение,
биокомпьютерные системы и биомедицина, т. е. связь искусственных и живых
систем (это новый цивилизованный уклад – не трансферт существующих
технологий, а продвижение к обнаружению новых принципов и эффектов).
(Характеристики всех технологических укладов представлены в Приложении 2)
5.2 Тенденции развития экономики в Евразийском экономическом союзе до 2020
года
Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. ЕАЭС
создан
в
целях
всесторонней
модернизации,
кооперации
и
повышения
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Штабквартира Евразийской комиссии (ЕЭК) будет находиться в Москве, финансовый регулятор
– в Алматы, а суд ЕАЭС будет расположен в Минске. Основными тенденциями развития
экономики в Евразийском экономическом союзе являются:
5) Рост конкуренции внутри регионального союза, в том числе за
квалифицированную рабочую силу
6) Отсутствие качественного прироста финансирования социальной сферы
7) Развитие третичного сектора (услуги)
8) Доминирующая роль России
5.3 Тенденции развития экономики Казахстана до 2020 года
Стратегические цели Республики Казахстан к 2020г.
В целом к 2020 году Республика Казахстан должна достичь следующих основных
результатов ускоренной диверсификации экономики. Казахстан должен войти в число 50ти стран с самым благоприятным бизнес-климатом. К концу этого десятилетия ненефтяной
дефицит бюджета должен составлять не более 3% к ВВП. В дальнейшем его необходимо
свести к нулю. В 2020 году мы должны достигнуть следующих показателей. Рост ВВП —
не менее 30-ти процентов (по отношению к 2009г.). Рост в перерабатывающих отраслях
будет превышать или достигнет уровня добывающих отраслей. Численность населения
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приблизится к 18-ти миллионам человек. Доля квалифицированных специалистов составит
40 процентов. Уровень безработицы снизится до 5-ти процентов. Доля обрабатывающей
промышленности в ВВП должна составлять не менее 13%. Доля несырьевого экспорта в
общем объеме экспорта должна увеличиться с 27 до 45%. Производительность труда в
обрабатывающей промышленности должна быть повышена в 2 раза, в сельском хозяйстве
– как минимум в 4 раза. Энергоёмкость ВВП должна быть снижена не менее чем на 25%.
Доля инновационно активных предприятий должна возрасти с 4 до 20%. Уже к 2015 году
экспортный потенциал аграрной отрасли должен быть увеличен с 4 до 8%, а внутренние
потребности строительства на 80% должны обеспечиваться казахстанскими
стройматериалами. За пять лет Правительство должно обеспечить удвоение производства
и экспорта металлургической продукции, утроение производства химической продукции.
К 2015 доходы бюджета за счет новых проектов, должны вырасти на 300-400 миллиардов
тенге. К 2016 году Казахстан должен войти в группу стран с высоким уровнем дохода,
увеличив ВВП на душу населения до 15-ти тысяч долларов. К концу десятилетия доля
малого и среднего бизнеса в ВВП должна быть повышена до 40%.
Ключевыми тенденциями развития экономики Казахстана до 2020 года
являются:
8) Доминирование первичного сектора (добыча нефти и т.д.)
Казахстан останется одним из крупнейших производителей углеводородного сырья.
Вместе с тем, республика примет участие в решении проблемы глобального потепления,
ускоряя технологическую модернизацию энергетики и развитие энергосбережения.
Эффективность использования природных ресурсов страны, в особенности водных,
возрастет за счет модернизации инфраструктуры и формирования политики рационального
использования природных ресурсов с учетом задачи по защите окружающей среды.
9) Государственная политика по поддержке перехода ко вторичному сектору
экономики от первичного (Дорожная карта бизнеса 2020, Производительность
2020, Экспорт 2020, Занятость 2020, Государственная программы
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019
годы)
К 2020 году страна будет обладать человеческими ресурсами, необходимыми для
развития диверсифицированной экономики, а также иметь инфраструктуру, необходимую
для обслуживания отечественных предпринимателей и экспортеров. Будет обеспечена
бесперебойная связь с остальным миром за счет интенсивного развития транспортной
инфраструктуры и телекоммуникаций. Обрабатывающая промышленность, сельское
хозяйство и сфера услуг Казахстана займут достойное место в структуре экономики наряду
с горнодобывающей промышленностью. В социальной сфере и сфере защиты окружающей
среды будут достигнуты значительные результаты.
К 2020 году казахстанская экономика в реальном выражении возрастет более чем на
треть по отношению к уровню 2009 года. За счет успешной реализации планов по
диверсификации экономики показатели роста перерабатывающих отраслей экономики к
2020 году будут больше показателей роста добывающих отраслей или равны им.
10) Развитие третичного сектора – инфраструктурные проекты (Политика Нурлы
жол)
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С ноября 2014г. в Казахстане принята Новая Экономическая Политика, стержнем
которой является «План инфраструктурного развития». Данный план по срокам реализации
совпадает со Второй пятилеткой реализации ГПФИИР. В реализации данной политики
намерены участвовать более 100 зарубежных компаний. Общий инвестиционный портфель
составляет 6 триллионов тенге, доля государства - 15 процентов.
В рамках Новой экономической политики основные усилия государства будут
направлены на развитие транспортно-логистической, энергетической инфраструктуры.
Также будет создана индустриальная инфраструктура, в первую очередь в существующих
специальных экономических зонах. В регионах будут выстроены новые индустриальные
зоны, нацеленные на развитие производств МСБ и привлечению дополнительных
инвестиций. Планируется модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и
теплоснабжения, а также укрепление жилищной инфраструктуры. Так, например,
государство будет строить социальное арендное жилье и представлять его населению в
долгосрочную аренду с правом выкупа.
11) Создание наукоемкой экономики (Концепция вхождения в 30 развитых мира)
Построение наукоемкой экономики будет достигнута путем повышения
конкурентоспособности добывающей и обрабатывающей промышленности, расширения
сектора услуг, а также последовательного развития новых высокотехнологичных сфер
производства. При этом основной упор будет сделан на ускоренное развитие
обрабатывающей промышленности. Ключевым механизмом модернизации и повышения
конкурентоспособности отраслей экономики станет рост производительности всех
факторов роста – труда, капитала и ресурсов. В этой связи государство Казахстана ставит
перед собой решение следующих задач14:
1) повышение производительности факторов роста;
2) формирование агломераций мирового уровня;
3) развитие национальной инновационной системы;
4) устранение инфраструктурных ограничений;
5) формирование привлекательного инвестиционного климата с привлечением
целевых передовых инвесторов;
6) устойчивое развитие посредством перехода к «зеленой экономике».
12) Перевод на инновационные рельсы аграрного сектора (отраслевая программа
«Агробизнес-2020»)
Глобальная потребность продовольствия в мире будет возрастать. Для повышения
конкуренции в агропромышленном комплексе будут привлечены инвестиций для
внедрения передовых технологий, развития аграрной науки создания экспериментальных
агро-инновационных кластеров.
13) Динамическое развитие инфраструктурной триады – агломерация, транспорт,
энергетика
14 Концепция по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира

http://economy.gov.kz/pressservice/78/55525/
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В целях создания наукоёмкой экономики Казахстана будут созданы и развиты
урбанистические центры Казахстана, такие как крупнейшие города - Астана и Алматы,
далее - Шымкент и Актобе. На сегодня высокие темпы урбанизации наблюдаются в Астане,
Алматы и Алматинской области. Ожидается, что в течение следующих 20 лет урбанизация
увеличится еще на 10%, что увеличит нагрузку на социальную сферу страны15.
Национальные компании реализуют с китайскими партнерами ряд проектов по
развитию сферы энергетики и транспорта: проект по строительству Кербулакской ГЭС на
реке Или, строительство первого участка магистрального газопровода «Казахстан-Китай»,
Мойнакской ГЭС в Алматинской области, ввод битумного завода в Казахстане, развитие
сферы ядерной энергетики, создании производства дизельного топлива, синтетического
природного газа и др. нефтехимической продукции.
14) Развитие малого и среднего бизнеса
На сегодня полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные
на поддержку и кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос
на эти средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные
условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Доля МСБ вырастет до 50
процентов ВВП к 2050 году. Правительство страны выделит 100 миллиардов тенге на
льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного предпринимательства.
Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической промышленности,
машиностроении, а также в сфере услуг.
5.4 Глобальные тенденции развития образования
10) Гуманизация образования
Гуманизация образования выражается в «очеловечивании» образования, учёте
интересов, возможностей и индивидуальных способностей обучающихся; создании
оптимальных условий для всестороннего развития личности, приоритете развития над
обучением, включении в процесс обучения рефлексии, самоанализа и самооценки.
Гуманизация образования реализуется через личностноориентированное обучение,
уровневую и профильную дифференциацию, индивидуализацию образования и учебную и
профессиональную ориентацию. В учебные планы высших учебных заведений многих
стран вводятся новые «человекоориентированные» научные и учебные дисциплины:
философия, психология, политология, социология, культурология, экология, эргономика,
экономика и др.
Гуманизация высшего образования выражается:
 в интеграции профессиональной и общекультурной подготовки выпускников
вузов в единстве с развитием их личностных качеств, возрождение духовности
образования;
 в переходе к блочному построению учебных планов с большим выбором
элективных
курсов, рейтинговой
системой оценки знаний, широким
15 Урбанизация и индустриализация в Казахстане: взаимосвязь, состояние и перспективы
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спектром
возможностей
для
самостоятельной
углублённой
профессиональной специализации;
 во внедрении в учебный процесс открытых систем обучения, позволяющих
организовать
обучение студентов по индивидуальным
программам,
предоставляющих
возможность каждому построить ту образовательную
траекторию, которая наиболее полно соответствует его
образовательным
и профессиональным способностям.
11) Интеграция образования
Интеграция образования выражается во взаимопроникновении компонентов
содержания образования (внутренняя интеграция) и сближении систем образования
различных стран и формирование общего образовательного пространства (внешняя
интеграция).
Интеграция образования реализуется через создание интегрированных программ и
курсов и международное сотрудничество в области образования. Усиливается также
«университизация» высшего образования и процессы интеграции всех высших учебных
заведений в систему ведущих в стране и в мире университетов, что приводит к появлению
мощных
университетских
комплексов,
научно-образовательных
мегаполисов
государственного, континентального и межрегионального значения.
Большинство из таких образований остаются успешными и устойчивыми. Список
успешных консорциумов постоянно увеличивается, из двадцати наиболее известных это —
Академический консорциум 21, Ассоциация Африканских университетов, Ассоциация
университетов
стран
Британского
содружества,
Ассоциация
университетов
Тихоокеанского кольца, Международная сеть университетов, Университас 21, Всемирная
сеть университетов и др.
Определяются новые тенденции рейтинговой оценки качества и результатов
деятельности глобальных университетов («новая логика» международных рейтингов
университетов ООН).
12)
Стандартизация образования
В связи с глобализацией, введением единого таможенного пространства,
безвизового обмена, единой валюты, единой системы медицинского страхования возник
единый рынок труда, который открыл для граждан Европейского Союза возможность
устроиться на работу в любой стране, входящей в ЕС. Данная тенденция привела к
потребности унификации в подготовке специалистов в разных странах ЕС. Таким образом,
участники Болонского процесса в соответствии с подписанными договоренностями,
обязаны обеспечить реализацию всех идей и принципов, лежащих в основе построения
Единого европейского образовательного и научного пространства. Международные
консультанты высшего образования отметили, что Болонский процесс произвел изменения
не только в 47 странах-участницах, но также и за пределами Европы16.
Обязательными параметры Болонского процесса:
- Трехуровневая система высшего образования
- Академические кредиты ECTS
- Академическая мобильность студентов, преподавателей и административного
персонала вузов
16

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150130162701188
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- Европейское приложение к диплому- Контроль качества высшего образования
- Создание единого европейского исследовательского пространства
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Таблица 66. Реализация национальных рамок квалификаций (НРК) (2010/2011)17

На начальной стадии реализации НРК
Консультации и всенародное обсуждение уже состоялось, и проект НРК одобрен
заинтересованными сторонами
НРК были приняты на законодательном уровне
Реализация НРК была начата: согласованы ответственность и роль вузов и других органов
Учебные программы пересмотрены согласно НРК
Квалификаций были включены в НРК
НРК сертифицированы в соответствии с Европейскими рамочными стандартами высшего
образования
Данные не доступны
Источник: The Bologna Process: Its impact on higher education development in Europe and beyond

13) Демократизация
Демократизация образования означает обеспечение доступности образования для
всего населения, предоставление больших прав и автономности образовательным
учреждениям, академических свобод педагогам и обучающимся с целью реализации права
каждого человека на образование.
Как реализуются принципы демократии в образовательных учреждениях? Это и
децентрализация управления, и создание государственно-общественной системы
17

The Bologna Process: Its impact on higher education development in Europe and beyond
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управления, и открытость образовательных систем, и увеличение доли самостоятельной
работы обучающихся, и доли учебного плана, разрабатываемой самой организацией
образования.
14) Информатизация и компьютеризация образования
Информатизация и компьютеризация образования выражается в широком
использовании компьютерной и электронно-вычислительной техники, подключение к сети
Интернет, мультимедиа оснащении учебного процесса.
В широком смысле, информатизация образования – это ускорение динамики оборота
знаний и информации в образовательной системе. В перспективе, в ходе информатизации
и глобализации, само содержание понятия «образование» изменится и будет осуществлён
переход к понятию открытого содержания образования как непрерывно изменяющейся
среды, включающей информационные и телекоммуникационные среды, наиболее
оперативно отражающие эти изменения.
Особенно быстрыми темпами развивается дистанционное образование.
Используются вебинары, электронные материалы курсов, видеоконференции. Огромный
объем знаний можно получить, не выходя из дома, просто посещая ресурсы в Интернете.
Например, Массачусетский технологический институт выложил в открытый доступ через
свою систему интернет-трафика все учебные материалы развивающего проекта Открытых
курсов обучения (Open Course Ware project).
Крайне трудно подсчитать число студентов, участвующих в дистанционном
образовании во всем мире, однако, существование 24 мега университетов, ряд которых
может похвастаться миллионом студентов, – это свидетельство масштабности явления18.
Стремительное
изменение
технологической
стороны
виртуального
образовательного процесса должно привести к не менее стремительному изменению
специфики очного обучения. Вузам потребуются харизматичные преподаватели, умеющие
создавать в аудитории атмосферу совместного созидания знаний. Сама роль преподавателя
меняется на фасилитирующую и коммуникационную. Ему придётся стать лидером в
полном смысле этого слова – когда его личность будет играть ключевую роль в процессе
обучения. Именно такой подход позволит достигать синергетического эффекта и
оправдывать физическую форму образования в противовес виртуальной.
Новые формы работы со студентами должны внедряться быстро и гибко. Здесь также
требуется опережающий, а не «догоняющий» темп развития высшего образования. Ведь
скоро придётся иметь дело с еще более передовым поколением, выросшим в системе
раннего образования, когда информационные технологии осваиваются с 4—5-тилетнего
возраста.
15) Фундаментализация образования
Фундаментализация образования основана на углублении и обеспечении единства
методологической, теоретической и практической подготовки обучающихся.
Фундаментализация приводит к сокращению ядра содержания образования, обучению
базисным компонентам, модульное построение содержания образования на
международной основе, повышении роли науки в образовании.
Фундаментализация высшего образования проявляется через:
Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и Болонские измерения.// Под научной
редакцией д. пед.н., проф. В.И. Байденко, Москва
18
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 введение цикла общих гуманитарных дисциплин в
естественнонаучное и
техническое образование и соответственно цикла общих естественно- научных
дисциплин в гуманитарное образование с целью преодоления разобщенности
естественнонаучных
и гуманитарных
компонентов
целостной
мировоззренческой культуры личности;
 создание интегральных
междисциплинарных курсов, которые содержат
наиболее универсальные и обобщенные знания, являющиеся основой прикладных
исследований и разработок, базой для формирования общей и профессиональной
культуры личности, быстрой адаптации к новым профессиям и специальностям;
 преодоление противоречия между фундаментальным
образованием
и
профессиональным обучением при безусловном приоритете фундаментальных
знаний.
 интеллектуализация образования, которая проявляется через введение научного
знания в содержание образования, формирование комплекса наук об
образовании, а также через применение в образовании технологий, направленных
на развитие интеллекта.
16) Технологизация образования
Технологизация образования означает овладение обучающимися технологической
культурой общества и производства, развитие их как субъектов продуктивной и безопасной
преобразовательной
деятельности
с
использованием
новейших
технологий,
формированием у молодежи технологической грамотности и компетентности. В учебных
заведениях широко используются новейшие технологии обучения, внедряется проектный
метод обучения, повышается уровень технологической культуры учителей и
преподавателей.
Только широко
образованный человек, способный гибко перестраивать свою
деятельность в связи со сменой технологий или требований рынка может считать себя
социально защищенным.
17) Ориентация на опережающее и непрерывное образование
Ориентация на опережающее и непрерывное образование обусловлена
необходимостью постоянного опережающего развития уровня науки и образования к
уровню общественного развития и развития производства, стремления к непрерывному
саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни людей всех возрастов. Для
этого требуется постоянная работа по повышению качества образования, подготовке и
переподготовке кадров по перспективным профессиям, созданию системы непрерывного
образования, разнообразия форм получения образования.
18) Автономизация учебных заведений (независимость, децентрализация,
диверсификация источников финансирования)
В странах с централизованной системой управления высшим образованием явными
являются тенденции децентрализации его управления, в странах с низкой долей
государственного участия в системе высшего образования – тенденции направленные на
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рост автономии вузов. Основные направления реформы финансового управления в
европейских университетах могут быть определены следующим образом19:
 изменение роли и функций высшего университетского менеджмента, связанное с
развитием самостоятельной экономической деятельности и повышением
ответственности за хозяйственные результаты;
 расширение функций финансово-экономических служб вуза, ответственных за
стратегическое и финансовое планирование, составление бюджета вуза и контроль
за его исполнением;
 расширение прав и ответственности руководителей факультетов и школ
университета, а затем и кафедр, в рамках децентрализации и демократизации
финансового планирования, переход к бюджетированию деятельности факультетов
и других традиционных университетских подразделений;
 развитие так называемой «университетской периферии», т.е. структурных
подразделений вуза, ориентированных на предпринимательскую деятельность в
различных сферах, функционирующих на основе хозяйственного расчета,
маркетинга и бюджетирования.
5.5 Тенденции развития образования в Евразийском экономическом союзе
В большинстве систем образования стран ЕЭС наблюдаются следующие тенденции:
7) Оптимизация численности вузов
8) Отсутствие роста доли расходов на образование со стороны государства
9) Формирование государственного заказа на подготовку специалистов в
приоритетных областях деятельности
10) Внедрение принципов Болонского процесса (магистратура, PhD)
11) Интернационализация
12) Отмена нострификации (взаимное признание)
Российское образование
Сокращение количества вузов: между 2008 и 2012 годами исчезло 88 учебных
заведений, а численность студентов сократилась на 1 460 000 человек 20. Очевидно, что
конкуренция между университетами за студентов в ближайшие годы усилится.
Повышение требований к вузам: необходимость участия в научных
исследованиях и осуществление инновационной деятельности. Раньше эту роль
традиционно играла Российская академия наук, но она не смогла приспособиться к новым
условиям и поэтому в значительной мере утратила легитимность.
Интернационализация образования: К 2020 году в первую сотню лучших
университетов мира (топ-100) войдут пять российских вузов. Помимо получения
экономической выгоды от привлечения иностранных студентов, такие ведущие вузы
должны улучшить международный образовательный и научный имидж России. В 2003 году
19

Децентрализация финансового менеджмента в высших учебных заведениях: зарубежный опыт.
В.В.Тараканов
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Новые миссии и амбиции российских университетов. http://ihe.nkaoko.kz/archive/331/2665/
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Россия присоединилась к Болонскому процессу, однако интернационализация российского
высшего образования остается слабой: в 2010 году в России обучалось 3,9 % иностранных
студентов из разных стран мира от общего контингента, подавляющее большинство
которых было из стран СНГ. Для сравнения в Казахстане – 1,9% иностранных студентов
(около 10 тыс. иностранных студентов).
Государственное
финансирование
образования:
Государственное
финансирование высшего образования увеличилась с 119 млрд. рублей в 2005 году ($ 4
млрд) до 402,4 млрд. рублей в 2011 году ($ 13 млрд).21 В октябре 2012 года премьерминистр Дмитрий Медведев пообещал, что к 2020 году расходы на образование будут
равны оборонному бюджету. Впервые в истории России образование и оборона получили
одинаковый уровень приоритета. Тем не менее средние затраты на одного студента
остаются крайне низкими даже в ведущих вузах ($ 8000 против $14 000 в среднем по
Организации экономического сотрудничества и развития или $ 30 000 в среднем по
США).22
Белорусское образование
Высокий показатель по количеству студентов в расчете на 10 000 человек
населения: Беларуси почти каждый пятый молодой человек — студент. На начало
2013/2014 учебного года в 54 вузах страны обучались 395,3 тыс. студентов. В их числе 13,9
тыс. граждан иностранных государств (3,4% от общего числа студентов и магистрантов).
В связи с демографической ситуацией — уменьшением числа детей и молодежи —
количество студентов снижается. В прошлом учебном году их было 428 тысяч.
В 2013/2014 учебном году по количеству студентов в расчете на 10 000 человек
населения Беларусь имела самый высокий показатель среди стран СНГ — 417 человек
(Россия — 394, Кыргызстан — 391, Украина — 380). В прошлые годы этот показатель был
еще выше: в 2008 году — 425, в 2012-м — 453.
В Беларуси численность студентов к численности населения в соответствующем
возрасте составляет 91,5%. Опережают Беларусь в этом рейтинге Республика Корея —
98,4%, США — 94,3% и Финляндия — 93,7%.23
Интернационализация образования: В Белоруссии студенты вузов могут
получать академические степени специалиста (бакалавра) и магистра, хотя республика не
является подписантом Болонской декларации. Большинство специальностей в
белорусских вузах рассчитано на пятилетний срок обучения. Однако с 2012-2013 учебного
года планировалось перевести студентов более 230 специальностей вузов на
четырехлетнюю программу обучения.
В Белоруссии (по данным на 2011 год) высшее образование можно было получить в
45 вузах государственной формы собственности и 10 вузах частной формы собственности.
Ведущими высшими учебными заведениями в национальной системе образования
являются Белорусский государственный университет (БГУ) и Белорусский национальный
технический университет (БНТУ).
21

Новые миссии и амбиции российских университетов. http://ihe.nkaoko.kz/archive/331/2665/
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Владимир Дунаев: Лидерство, которое стало приговором высшему образованию Беларуси
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Согласно рейтингу известного британского агентства QS в 2011 году, Белорусский
государственный университет вошел в ТОП-700 лучших университетов мира, попав в
группу вузов, занимающих 501–550 позиции. Среди высших учебных заведений стран СНГ
Белгосуниверситет в рейтинге QS занимает 9-е место, на этой же позиции он находится и
среди вузов Центральной и Восточной Европы. Согласно данным Мирового
вебометрического рейтинга университетов Webometrics Ranking of World Universities, БГУ
занял 843-е место в мире из 20372 университетов. Белорусский государственный
университет также входит в три процента лучших университетов планеты.24
Согласно данным статистического управления республики, стоимость образования
по сравнению с 2013 годом выросла на 17,9 %.25То есть в вузах Белоруссии также
прослеживается тенденция к сокращению бюджетных мест в пользу платных.
Система распределения выпускников вузов: В стране сохранена советская
система распределения выпускников вузов. Данная норма, изначально провозглашенная в
качестве механизма, необходимого для решения политики обеспечения занятости
населения, в настоящее время находится в остром противоречии с актуальной ситуацией в
стране и не способствует реализации декларируемых ранее целей. Поправки 2006 года в
Закон «Об образовании» нормативно закрепили возмещение средств, затраченных на
подготовку студентов из республиканского и (или) местных бюджетов не отработавшим
срок работы по распределению. Этот год стал поворотным в деле фактического
закрепощения выпускников бюджетной формы обучения, а уже в 2007 г., вместе с
появлением более сотни уголовных дел, стало наблюдаться резкое сокращение числа не
явившихся по распределению молодых специалистов. За последние несколько лет
количество выпускников, отказавшихся ехать работать по распределению, неуклонно
сокращается, что можно связать не столько с желанием молодых специалистов набраться
опыта на предоставленном государством первом рабочем месте (как правило,
низкооплачиваемом, не престижном и расположенном вдалеке от постоянного места
жительства), сколько боязнью репрессивных мер со стороны государства.
Несмотря на то, что в министерстве образования Белоруссии считают проблему
обязательного распределения надуманной, в среде молодежи все больше растет
недовольство существующим принуждением работать на местах, неудовлетворяющих
минимальные потребности работника. Помимо этого, даже среди выпускников школ
наблюдается нежелание продолжать дальше свое образование (как минимум на
бесплатной основе) из-за страха в будущем быть распределенным в глухую деревню, либо
в район, загрязненный после аварии на Чернобыльской АЭС.
Нельзя не отметить, что в ряде случаев принцип распределения может играть и
положительную роль, когда выпускнику, не имеющему достаточного опыта работы по
освоенной им профессии, гарантируется первое рабочее место. Однако в белорусских
условиях подобное трудоустройство приобретает насильственный характер и осложняет
формирование цивилизованного рынка труда. Если приобщить к этому стремление
Белоруссии присоединиться к Болонскому процессу, то система обязательного, или
директивного, распределения становиться одним из главных препятствий на пути к образу
развитого европейского государства.
24Высшее образование в Беларуси. http://president.gov.by/ru/university_ru/
25Получать высшее образование в Белоруссии станет дороже // http://academica.ru
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5.6 Тенденции развития образования в Казахстане
Ключевыми тенденциями развития образования в Казахстане являются:
 Оптимизация количества вузов
 Устойчивый рост спроса на качественное высшее образование
 Слабый приток преподавателей новой формации
 Рост потребности в интернационализация вузов
 Усиление международной и внутренней конкуренции
 Отток русскоязычных абитуриентов в российские вузы, англоязычных в зарубежные
вузы
За последние десять лет значительно уменьшилось количество ВУЗов, в основном в
силу проводимой Министерством образования и науки политики ужесточения требований
к ним.
Так, из диаграммы 1 видно, что, начиная с 2005 года число вузов постепенно
снижается. В 2013 году их было уже почти на четверть меньше, чем в 2005 году. Тенденция
оптимизации вузов будет продолжена. Предполагается, что в ближайшее время, их
останется не более 10026.
Рисунок 8. Число высших учебных заведений в РК
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Количество обучающихся в вузах также постоянно сокращается. Это обусловлено
демографической ситуацией, о которой говорилось выше. Так, в 2012-2013 учебном году в
вузах училось на 26% меньше студентов, чем в 2005-2006 учебном году (диаграмма 2)27.
Рисунок 9.Численность студентов высших учебных заведений в РК в 2003-2013 гг.

26

http://www.stat.gov.kz
http://www.stat.gov.kz

27

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы
900000
800000
700000

658106

747104 775762 768442 717053

633814

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

610264

620442

Беті:стр.179
из 320

629507

571691

600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Рисунок 10. Численность ППС
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По сравнению с 2003 годом, то через 10 лет, в 2013 году численность ППС
казахстанских вузов изменилась очень мало – на 252 человека. Но в период экономического
кризиса, в 2008-2009 учебном году количество преподавателей резко уменьшилось – на
3158 человек, или на 7,7%, вновь постепенно увеличившись к 2012-2013 учебному году.
Если сравнивать расходы бюджета на образование, то многие страны ЕЭС
обеспечивают финансирование образования на уровне, значительно более низком по
сравнению с наиболее развитыми странами мира. Так, В США, Германии, Норвегии
расходы бюджета на образование составляют около 5,5 % от ВВП, в Канаде, Франции,
Швеции – 7 %. В Казахстане в 2013 году этот показатель был на уровне 3,3%.
Одной из главных тенденций развития образования в РК в последние годы является
распространение нововведений при сохранении сложившихся национальных традиций и
национальной идентичности страны. Вследствие этого ожидается, что образовательное
пространство постепенно будет становиться поликультурным и ориентированным на
развитие человека и цивилизации в целом, более открытым для формирования
международной образовательной среды, наднациональным по характеру знаний и
приобщению человека к мировым ценностям. Это сопряжено с выполнением Болонских
соглашений, подписанных Казахстаном в 2010 году.
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В 2012 году 20 вузов приняли участие в академическом рейтинге мировых агентств:
Quacquarelli Symond World University Ranking, Webometrics (Cybermatrics Lab), 4
International Colleges and Universities, Webomatrix/Ranking Web by Country: Top Colleges and
Best Universities of Kazakhstan, SMBG-Eduniversal, Тimes higher education (THE).
Развитие казахстанской системы образования в последние годы осуществляется
согласно принятой в 2010 году «Государственной программы развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы».
Казахстан начал интернационализацию высшего образования вскоре после
обретения независимости. С 1991 по 2000 гг. были созданы университеты, имеющие связи
с Турцией, Россией, США, Германией, Великобританией и фондом Ага хана,
Казахстанский институт менеджмента, экономики и стратегических исследований,
открытый в 1992 г., один из них, который, как и полдюжины других ведет обучение на
английском языке. В 2010 году был открыт Назарбаев Университет, стремящийся стать
университетом мирового класса.
Региональные тенденции развития образования направлены на укрепление
традиционных отраслей экономики региона, что вызывает необходимость
соответствующей подготовки кадров (состава, количества специалистов, качества их
знаний), обеспечивающих перспективы развития региона. Образовательная система
эффективна в том случае, если соответствует производственным запросам региона к
составу и качеству специалистов и развивается в соответствии с этими запросами.
В целом в стране обучается 629 тысяч студентов. Из них почти половина на заочном
отделении – 260 тысяч. При этом в их числе с большим отрывом лидирует доля
обучающихся на базе колледжей (60%). В итоге резко возрастала численность кадров с
высшим образованием (58% ежегодного притока), но без должного качества. В этой связи
будет предпринят ряд мер по исправлению данной ситуации. Проводится работа по
оптимизации сети вузов. На сегодняшний день в стране 133 вуза, хотя несколько лет назад
было 147. Для снижения контингента заочного обучения остановлен прием на базе средней
школы и введено обязательное комплексное тестирование для выпускников колледжей при
поступлении в вузы.
Ведется работа по совершенствованию классификатора специальностей, который не
в полной мере отвечает реальным потребностям экономики. И уже сегодня ведется работа
по сравнительному анализу казахстанских и общепринятых в мировой практике
специальностей. Усиливается взаимодействие с работодателями и профессиональным
сообществом в вопросах подготовки кадров, формируется Национальная система
квалификаций. Национальная рамка квалификаций сопоставима с Европейской системой
квалификации.
Перечень специальностей, необходимых рынку труда, служит основой госзаказа.
Актуальной остается задача по повышению востребованности специалистов. В МОН
считают, что это работа всех госорганов, координирующих развитие экономики и рынка
труда в Казахстане и ответственность вузовской общественности перед обществом.
Насущная задача вузов – готовить кадры для реальной экономики. Они должны заранее
закладывать в специалиста набор профессиональных компетенций. Поэтому вузам
необходимо устанавливать эффективные связи с работодателями и формировать
образовательные программы с их участием.
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Также стоит задача активизировать работу по созданию независимой системы
подтверждения квалификации для выпускников вузов.
МОН РК разработал План мероприятий по созданию в пилотном режиме Центров
подтверждения квалификации по педагогическим специальностям. Казахский
национальный педагогический университет им. Абая совместно с отраслевыми
объединениями работников и работодателей ведет работу в данном направлении. Согласно
Плану проводится сертификация выпускников педагогических специальностей с 2012 года
в пилотном режиме в Центре подтверждения квалификации.
Работодатели и партнеры вузов привлекаются к подготовке кадров. Согласно
ГПФИИР от каждого объекта должно быть выделено по 5 грантов/стипендий: 69 вузам
базовым вузам выделено 2336 грантов.
Сотрудничество высших учебных заведений с бизнес сообществом является одной
из форм инвестирования работодателей в подготовку кадров. Компаниями как
«КазМунайГаз», «Казахтелеком», «Казахстан темиржолы», «Kazenergy», АО «KEGOC»,
ТОО «Корпорация Казахмыс», Корпорация «Атамекен» выделяются именные стипендии и
образовательные гранты. Так, в 2011 году37 вузам в рамках социального партнерства на
подготовку кадров по реализации Государственной программы форсированного
индустриально-инновационного развития социальными партнерами (компаниями и
предприятиями) учреждены 2336 грантов и стипендий.
Кроме
того,
на
базе
промышленных предприятий осуществляется повышение квалификации ППС. В настоящее
время определены перечни курсовых программ повышения квалификации и базовых вузов,
осуществляющих повышение квалификации ППС (15 вузов, имеющих инженерные
лаборатории).
Разрабатывается механизм внедрения системы управления по типу Назарбаев
Университета. С 2012 года в4-х ведущих университетах страны функционируют
наблюдательные советы. Нормативное закрепление и организационную поддержку
приобретает корпоративное управление в вузах. В настоящее время в Казахстане доля
вузов, имеющих попечительские советы равна 48,5% (65вузов).
Развитие казахстанского высшего образования осуществляется в русле мировых
тенденций. В казахстанских вузах реализуются процессы интернационализации и развития
академической мобильности.
За два года более 900 студентов и магистрантов получили возможность в течение
одного семестра пройти обучение в ведущих университетах 40 стран мира.
По программе привлечения более 2000 зарубежных ученых и преподавателей
приехали в казахстанские вузы.
11 вузов вступили в Европейскую ассоциацию университетов. Важным вопросом в
реализации принципов Болонского процесса является активное вовлечение студентов в
образовательный процесс. Создается Национальный Студенческий Совет и планируется в
ближайшее время его включение в Европейский Союз Студентов.
В контексте мировых тенденций проводится работа по созданию системы
независимой аккредитации с переводом ее в конкурентную среду.
В Национальный реестр аккредитационных органов вошли 6 агентств, в том числе 2
казахстанских и 4 зарубежных агентств из Европы и США. Вузы проходят аккредитацию
с участием общественных организаций и ведущих зарубежных экспертов. В процессе
аккредитации активное участие принимают представители студенчества.
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Кроме того, вузы принимают участие как в национальных, так и в мировых
рейтингах.
Начат процесс подготовки полиязычных кадров. В целом с начала 2012 -2013
учебного года в 32 вузах открываются специальные отделения с общим контингентом
обучающихся более 5,5 тыс. человек. Структура образовательных программ на этих
отделениях будет построена таким образом, чтобы, гуманитарные дисциплины – история,
литература и другие преподавались на государственном языке. Естественно-научные
дисциплины, как химия, математика, физика, биология преподавались на английском
языке. Одной из особенностей системы образования является наличие демографических
проблем начала 2000-х годов. Сокращение числа молодежи старшего школьного и
студенческого возраста будет продолжаться по прогнозам демографов до 2017 -2018 годов.
Усложнение демографической ситуации вызывает противоречивые процессы в развитии
высшей школы. С одной стороны, дефицит потребителей на образовательном рынке
побуждает вузы к набору студентов любой ценой, что ведет к снижению требований к
абитуриентам и недобросовестной конкуренции. С другой стороны, сокращение количества
вузов и студентов способно привести к росту качества обучения.
Таким образом, Казахстан стремится осуществлять грамотно выстроенную
образовательную политику, призванную способствовать интеграции системы образования
в мировое образовательное пространство. С другой стороны, она сталкивается с рядом
проблем, которые требуют своего решения.
Ключевые проблемы высшего образования в Казахстане:
1. Оторванность выпускников от реальной практики (работодатель должен принимать
участие в подготовке студентов)
Низкий уровень академической честности и культуры исследований
Патернализм в поддержке государственного образования
Невысокий уровень развития интернационализации вузов
Невысокая доля университетов, входящих в мировые рейтинги
Низкая эффективность исследований (степень цитируемости)
Отсутствие автономности вузов
Низкая степень инновационности в вузах (отсутствие связки «Государство-бизнес-вуз»)
Неразвитость концепции предпринимательского вуза
Недостаточное количество преподавателей и исследователей, получивших степень PhD в
зарубежных вузах
Одна из них - это степень объективности системы отбора студентов из числа
абитуриентов и организация ЕНТ. ЕНТ как форма независимого внешнего контроля в
форме национальных экзаменов для оценки качества среднего общего образования
осуществляется во многих государствах мира: Великобритании, США, Нидерландах,
Чехии, Польше и в ряде таких постсоветских стран как Россия, Киргизия, Украина,
Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Литва, Латвия и другие.

Большинство специалистов сходится во мнении, что ЕНТ в целом выполняет свою
функцию и более того, на сегодняшний день еще не существует достаточно серьезной
альтернативы этой форме контроля знаний. Кроме этого, ЕНТ способствовало искоренению
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массового характера коррупции при поступлении в ВУЗы. Проблема должна быть
переведена больше в плоскость качества содержания и организации ЕНТ.
Актуальнейшей проблемой системы высшего образования является проблема
коррупции в самих ВУЗах. Она носит системный характер, поэтому и решение проблемы
также должно носить системный характер. Так, общеизвестно, что коррупция напрямую
связана с низкой материальной мотивацией ППС, отсутствием университетской автономии,
культуры академической честности. Только на постсоветском пространстве люди дважды
платят, по-существу, не за приобретаемые компетенции, а за диплом: в кассу университета
и в карман преподавателя или декана.
Эти системные проблемы со временем привели к тому, что работать преподавателем
стало не престижно, что, в свою очередь, привело к старению кадров. Средний возраст ППС
в некоторых университетах находится на уровне 50-55 лет. Это тревожный сигнал.
Следующей большой проблемой является скептическое отношение работодателей к
качеству выпускников ВУЗов. Зачастую вообще не наблюдается связь между наукой,
обучением и производством. Эта проблема также носит системный характер. Пока
работодатели не примут непосредственного участия в управлении ВУЗами, в
систематической оценке содержания и качества образовательных программ, не будут
вкладывать финансовые средства в развитие науки, больших сдвигов в качестве подготовки
специалистов не произойдет.
5.7 Глобальные тенденции развития бизнес образования
На рубеже XXI века, по данным AACSB-International, в мире насчитывалось около
7,5 тыс. школ бизнеса, сегодня же их численность достигает 13 тысяч. Глобализация
мировой экономики, политическое и законодательное развитие, социальные и
демографические изменения существенно скажутся на развитии бизнес-образования в
ближайшие 5-8 лет. Европейские школы, которые еще до недавнего времени
придерживались консервативных взглядов на бизнес-образование, пересматривают
собственные стратегии. Для большинства передовых программ МВА битва за лучших
абитуриентов развернулась практически во всех странах мира. Рынок становится
конкурентным в глобальном контексте.
Глобальные тенденции в развитии бизнес-образования, которые будут преобладать в
будущем:
8) Рост числа вузов и бизнес-школ, имеющих международные аккредитации
«Тройной короной» (triple crown: AMBA, AACSB, EQUIS)
Международная аккредитация гарантирует выпускнику школы МВА признание его
диплома во всем мире. В 21 веке появилась новая тенденция, когда бизнес-школы
получают не одну, а несколько аккредитаций. На декабрь 2014 года более 1000 бизнесшкол мира имеют аккредитации AACSB, EQUIS и AMBA, 68 бизнес школ в мире
получили аккредитацию «Тройной короной», а количество школ с множественными
аккредитациями за три последних года выросло со 129 до 173.
Рисунок 11. Количество школ с множественными аккредитациями
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Источник: Сolin Nelson, http://aacsbblogs.typepad.com

9) Изменения в мировых рейтингах с учетом специфики регионов и появление
новых рейтингов
Появление множества аккредитационных институтов, которыми также выступают и
ассоциации, создает множество разных наборов критериев, которые зачастую являются
узкоспециализированными в пределах страны или других географических границ. В
будущем такие узконаправленные критерии аккредитации бизнес-школ перерастут в
более глобальные и будут признаваться всеми мировыми аккредитационными
институтами.
10) Рост спроса на master’s programs (профильную и специализированную
магистратуру)
В
бизнес-школах
наблюдается
рост
количества
поступающих
на
специализированные
магистерские
программы
в
таких
областях,
как
кибербезопасность, информационные системы, финансы и управления устойчивым
развитием в то время, когда интерес к программам МВА продолжает стагнировать или
ослабевать. Специализированные программы, как правило требуют меньше времени
для завершения и предлагают учебный план с учетом предпочтительных сфер
деятельности и функций, которые необходимы для студентов в период экономического
спада. Таким образом, многие университеты расширяют количество магистерских
программ28.
11) Доступность обучения в связи с расширением форматов (digital learning,
blended learning и т.д.)
Бизнес-школы будут внедрять как можно более разнообразные и самые современные
методы и формы обучения, такие как, к примеру, выезды студентов в компании и работа
преподавателей в компаниях. Кроме того, станет более разнообразным набор услуг,
которые предлагает бизнес-школа, - это программы разной продолжительности, разных
направлений и адаптированные отдельно для компаний.
ООР (открытые образовательные ресурсы) - материалы начинают активно
интегрироваться в открытое и дистанционное образование бизнес-школ. Многие
бизнес-школы, использующие ООР, сами присоединились к социальным медиа, чтобы
28

As interest in full-time MBAs declines, enrollment in specialized master’s degrees climbs
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усилить видимость и репутацию их контента. ООР включают в себя различные виды
цифровых ресурсов. Обучающий контент включает в себя курсы, материалы курсов,
содержание модулей, учебные объекты, коллекции и журналы. Инструменты включают
в себя программное обеспечение, которое поддерживает создание, доставку,
использование и улучшение открытого обучающего контента, поиск и организацию
контента, системы управления контентом и обучением, инструменты разработки
контента и сообщества онлайнового обучения.
12) Рост Executive Education
Произойдет дальнейшее существенное смещение школ от государственной к
частной форме собственности. Школы будут поддерживаться именно бизнесом,
который и определяет необходимость бизнес-образования. Увеличится количество
партнерских организаций с бизнесом: ассоциации будут создаваться не только между
бизнес-школами, но и между бизнес-школами и компаниями. Произойдет также
заметный рост бизнес-образования без предоставления диплома. В будущем диплом не
будет таким необходимым, как сейчас. Ведь для компании важно не то, какой диплом
имеет тот или иной ее работник, а то, каким набором знаний и навыков он владеет и как
будет развивать их в дальнейшем. Бизнес-школы будут еще более сосредоточены на
своей репутации. «Кто наши клиенты? Какие компании являются нашими партнерами?»
- эти вопросы станут наиболее важными для бизнес-школ.
13) Ориентированность обучения на практику и общество (experiential learning,
service learning, выездные семинары и консалтинговые проекты как часть
обучения)
Социально ответственное поведение современных школ бизнеса задает хороший
тон, становится определенным бенчмарком социальных стандартов в обществе. В целом
это создает предпосылки для устойчивого развития страны и способно давать ощутимые
экономические выгоды экономике в целом в долгосрочной перспективе.
14) Образование в течение всей жизни (life-long learning)
Изменится так же и продолжительность программ МВА. Если сейчас программа
имеет четко завершенный процесс обучения, то в дальнейшем она будет иметь блочный
формат. Знания будут предоставляться слушателю не все сразу, а по мере
необходимости в них на различных этапах профессионального роста. Через
определенный период ему понадобятся новые знания, тогда он снова будет
возвращаться к бизнес-школе. Таким образом, бизнес-школы будут выступать в роли
менторов знаний для компаний.
Подводя итоги основных тенденций, следует сказать, что роль клиентов бизнесобразования становится определяющей. Именно клиенты будут диктовать, что и в какой
форме будет преподаваться на программах бизнес-образования. От бизнес-школ это
потребует прежде всего инновационности, а также способности бороться за
наилучших студентов и преподавателей на мировых рынках.
Рынок бизнес-образования США
В США функционирует более 800 бизнес-школ, ежегодный выпуск по программам
МВА достигает 100 тыс. человек Позиции несомненных лидеров - американских бизнес-
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школ (США )- еще больше усилятся в ближайшие 5-8 лет. Среди ключевых факторов их
успеха следует отметить следующие:
 единый стандарт бакалаврского образования, который является хорошим
фундаментом для программ МБА и благоприятствует конкуренции за лучших
абитуриентов;
 традиционно сильный предпринимательский дух и готовность идти на риск. Это
является практически необходимым условием для развития менеджментобразования;
 мобильность населения - хорошая возможность для школы получить наилучших
студентов независимо от того, где они проживают.
Бизнес-образование долгие годы оставалось прерогативой исключительно
американских университетов. Гарвард запустил первую программу MBA еще в 1908
году. Спустя 16 лет эта же бизнес-школа представила метод изучения кейсов как
основной инструмент обучения в рамках MBA. Сначала методология Гарварда была
взята на вооружение по всем Соединенным Штатам, и лишь через 50 лет INSEAD
сделала MBA доступной и для жителей Европы. В 2013г. в пятерку лучших бизнесшкол по версии Forbes по показателю возврата инвестиций (ROI) вошли: Стэнфорд в
Калифорнии, Чикаго (Booth) в Иллинойсе, Гарвард в Массачусетсе, Уортон в
Филадельфии, Northwestern (Kellogg) в Иллинойсе.
Элитные американские бизнес-школы с точки зрения репутации остаются глобальными
лидерами, но когда дело касается экономических показателей эффективности
образования, европейские программы оказываются предпочтительнее.
Рынок бизнес-образования ЕС
В Англии практически каждый университет имеет свою бизнес-школу, в среднем
данные школы выпускают около 60 тыс. слушателей МВА программ. В мировом рейтинге
100 наилучших бизнес-школ только 27 европейских, из которых 14 - британские школы.
Флагманом британского бизнес-образования выступает Лондонская Школа Бизнеса.
Мощная сеть колледжей и университетов, которая во многом обязана историческому
наследию, создает между ними здоровую конкуренцию относительно привлечения как
лучших преподавателей, так и лучших студентов. Кроме того, Англия традиционно
является финансовым центром, что благотворно влияет на развитие финансового бизнесобразования.
Бизнес-школы Франции с лидером INSEAD, Испании (IESE и ESADE),
Швейцарии (IMD), Нидерландов (RSM) практически занимают остальные 13 позиций,
которые отведены европейским школам в мировом рейтинге. Интересен случай
Нидерландов, где 98% населения знают английский язык, что дает хорошую возможность
активно сотрудничать с лидерами рынка.
Рынки Германии, Австрии и скандинавских стран, которые еще совсем недавно
были консервативными в системе бизнес-образования, претерпевают существенные
изменения. Прежде всего это связано с традиционной поддержкой правительств.
Предоставляя финансирование, правительства диктуют требования к абитуриентам,
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содержанию программ и определяют стандарты тех знаний, которыми должен был обладать
выпускник. Кроме того, тот факт, что обучение является бесплатным, ослабляет
психологический фактор ценности и важности самого образования. В Швеции, например,
даже ненужно проходить вступительное тестирование, чтобы попасть на программу МВА.
Достаточно предоставить диплом о получении бакалаврской степени и зарегистрироваться.
При таких условиях собрать группу с одинаково высоким уровнем знаний, умений и
навыков практически невозможно.
Такое положение, безусловно, не могло не отразиться на стиле бизнес-образования.
Следствием этого стала более низкая конкурентоспособность школ данных европейских
стран на мировом рынке бизнес-образования. Например, ни одна из немецких программ
бизнес-образования не входит в 100 лидеров мирового рейтинга. Тем не менее, это не
означает, что немецкая система образования является плохой. Данная система
ориентирована
прежде
всего
на
фундаментальные
исследования
и
узкоспециализированные
направления
(Fachschule),
однако
она
оказалась
неконкурентоспособной в условиях неопределенности и требований действовать
нестандартно, вне четко установленных правил.
Ситуация усложняется тем, что в европейских странах, в отличие от рынка США, нет
традиции финансирования бизнес-образования компаниями. Скандинавские компании,
выплачивая высокие налоги, считают свою обязанность на этом выполненной. Но сдаваться
без боя Европа, безусловно, не собирается. Первыми шагами к реформированию системы
образования уже стали:
•подписание Болонской конвенции о введении единого стандарта бакалаврского и
магистерского образования;
•активное сотрудничество с ведущими североамериканскими школами: партнерство с
Kellogg School of Management, Richard Ivey School of Business и другими в рамках программ
обмена и привлечения преподавателей.
Бизнес-школы восточно-европейских стран занимают достаточно неплохие
позиции в глобальном контексте. Отсутствие бизнес-образования в начале 90-х позволило
странам перенять наилучшие мировые практики, существовавшие в то время. Бизнесобразование в этих странах имеет чрезвычайно инновационный характер и адаптировано к
потребностям клиента, который в большинстве случаев является единственным
источником их доходов. В своей инновационности и сосредоточенности на успехе клиента
они даже опережают американские школы, которые благодаря долгой истории
существования и утвердившегося статуса могут позволить себе игнорировать некоторые
потребности рынка и своих клиентов. Проводя исторические аналогии, Восточную Европу
можно сравнить с Японией в послевоенный период, которой экспроприированный капитал
дал возможность привлечь наиболее современные технологии и оборудование.
Рынок бизнес-образования Азии
К 2050 г. доля Азии в Мировом валом продукте достигнет показателя в 70%.
Количество бизнес-школ будет стремительно расти именно в Азии. Меняется и возраст
слушателей, в Азии контингент бизнес-школ стремительно молодеет и составляет 23 -25
лет.
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Повышается интерес к азиатским бизнес-школам
Азия — наиболее быстро развивающийся регион во всех сферах, от туризма до
бизнеса. Не последнее место в этом развитии занимает образование: составители
престижных рейтингов вузов отдельно ранжируют азиатские учебные заведения. В
середине мая британская компания Quacquarelli Symonds представила очередной рейтинг
азиатских вузов, который возглавил Национальный университет Сингапура.
Причины, обуславливающие рост интереса к азиатскому бизнес-образованию
В Азии сочетание качества и стоимости может оказаться лучше, чем в США или в
Европе. Все больше студентов задумываются о Китае, Южной Корее и Сингапуре:
стоимость обучения в этих странах ниже, а качество образования в топовых вузах сравнимо
с европейскими и американскими. Ряд европейских и американских университетов открыли
в Азии филиалы, и можно получить диплом престижного британского вуза за меньшие
деньги в Малайзии или Китае. Это привлекает студентов. Например, Национальный
университет Сингапура предлагает совместные программы с Йелем, MIT, Кингсколледжем и другими вузами, в самом Сингапуре есть кампусы бизнес-школы Чикагского
университета и французской Insead. У университета Ноттингема есть кампусы в Китае и
Малайзии, а университет Центрального Ланкашира планирует открыть филиал в Таиланде.
В малазийском кампусе университета Ноттингема бакалаврские программы для
иностранцев стоят от 28 840 рингит (примерно £5 000) до 45 420 рингит (примерно £8 400),
тогда как в Великобритании — от £12 110 до £17 340. И это не говоря о том, что жизнь в
Малайзии в разы дешевле, чем в Ноттингеме.
Обучение в азиатских вузах не просто стоит дешевле, чем в западных: во многих
странах правительство выделяет стипендии и гранты для иностранных студентов. Также в
азиатских бизнес-школах сильна наука, которую привнесли иностранные ученые, а также
обучившиеся за рубежом доктора PhD. Привнеся западные стандарты в науку, азиатские
вузы занялись интернационализацией на уровне студентов, чтобы воссоздать
мультикультурную среду у себя.
Азиатские бизнес-школы вытесняют бизнес-школы США из рейтингов бизнесобразования
Качество программ MBA в Азии совершенствуется, им сопутствует благоприятная
среда, визовая поддержка, предоставление грантов. Чтобы попасть в мировые рейтинги,
азиатские вузы должны были ориентироваться на западные стандарты образования, что они
и сделали: заключили договоры об обмене студентами и реализации совместных научных
проектов, взаимозачете кредитных единиц, ввели преподавание на английском языке и
многое другое. В результате на рынке бизнес-образования в последние 10 лет азиатские
вузы отвоевывают позиции у американцев: если в 2004 году в топ-50 рейтинга программ
full-time MBA Financial Times не было ни одной азиатской программы, то в 2014 году их
стало 16%, в то время как доля американских программ снизилась с 76% до 52%. В рейтинге
Executive MBA все того же Financial Times шесть азиатских программ — самостоятельных
или в альянсе с западными школами — вошли в топ-10; а возглавила рейтинг совместная
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программа бизнес-школы при Гонконгском университете науки и технологии (Hong Kong
UST Business School) и американской школы Kellogg.
Впрочем, азиатские и западные вузы находятся на разных стадиях жизненного цикла:
если в Европе и Америке десятки лет продолжается стадия зрелости (за которой последует
либо вымирание, либо развитие на новом витке), то в Азии сейчас — стадия бурного роста,
в том числе из-за бурного роста экономики. Во-первых, роль Юго-Восточной Азии в
мировой экономике растет и будет продолжать расти. Помимо развития собственного
азиатского бизнеса, все больше западных компаний обращают внимание на этот регион, а
Сингапур (как, впрочем, и Гонконг) можно назвать столицей транснациональных
корпораций. Во-вторых, азиатские бизнес-школы в силу своей молодости и нахождения в
стадии бурного роста более чувствительны к изменениям в экономике и способны быстрее
реагировать на них, нежели традиционные школы. В-третьих, сам опыт развития
образования в Азии должен послужить хорошим уроком. В какой-то момент бизнес-школы
Юго-Восточной Азии поняли, что копировать ровно то же, что делают европейцы и
американцы они не могут, иначе им не угнаться, и именно это это открыло пространство
для интересных инновационных решений. Главный недостаток — отсутствие сильных
брендов бизнес-школ на азиатском рынке.
Рынок бизнес-образования Китая
Китайский рынок бизнес-образования занимается агрессивным продвижением,
привлекает иностранных студентов, получает поддержку со стороны государства. Так,
китайское правительство имеет свои специфические требования к программам MBA
(например, тесная связь с заказчиком), которые могут не совпадать с требованиями AMBA
(ассоциация рассматривает MBA как дженералистские программы, допускающие переход
из бизнеса на госслужбу). Доля китайских школ, подавших на аккредитацию своих
программ в AMBA (одна из основных международных ассоциаций, дающих аккредитацию
бизнес-программам), растет интенсивнее, чем доля каких-либо других стран. Многие из них
при этом получают аккредитацию.
Увеличивается численность слушателей МВА программ, сегодня бизнес-школами
Китая ежегодно выпускается более 20 тыс. человек. Необходимо время, как минимум
десять лет, чтобы качество китайских программ вышло на конкурентоспособный уровень.
Выводы
Чтобы классифицировать бизнес-школы и показать их отличия, эксперты схематично
изобразили такую матрицу.

Иностранные
преподавател
и

Таблица 67. Классификация мировых бизнес-школ

Голландия

Восточная и Центральная Европа,
Украина, Россия

Критериями матрицы избраны соответственно:

Местные
преподаватели
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США, Канада, Казахстан

Ориентация на академичность
Ориентация на бизнес
1. Состав преподавателей. Приглашают ли школы к себе иностранных специалистов
или их преподавательский состав ограничен сотрудниками самой школы?
2. Ориентация на академическое преподавание или бизнес. На что в большей мере
направлена деятельность бизнес-школы: на проведение фундаментальных научных
исследований в области бизнеса или же приоритетными являются прикладные проблемы,
которые возникают в реальных компаниях?
Как видно из матрицы, в ее левом нижнем секторе размещены в основном азиатские
и японские бизнесы-школы, например такие, как корейская KAIST и консорциум японских
школ JAIST. Процент приглашенных преподавателей в этих школах незначительный (до
10% от объема всей программы, то есть 2-3 курса). Профессора таких школ получают
образование за границей, а только потом они возвращаются и передают студентам
приобретенный опыт. Азиатские и японские слушатели уже являются обычной
составляющей групп в большинстве американских бизнес-школ. Большей частью бизнесшколы этого сектора ориентированы на проведение фундаментальных исследований для
транснациональных компаний, таких как LG, Toshiba, Samsung.
Голландские бизнес-школы служат ярким примером привлечения иностранных
преподавателей, а также академичности самого образования. Сами же преподаватели
активно сотрудничают с другими учебными заведениями. В программах курсов
используются теоретические модели и методы поведения компаний, значительное
внимание отводится математическим расчетам.
Бизнес-школы Восточной и Центральной Европы, российские и украинские школы
ориентированы на потребности реального бизнеса в реальных условиях. Бизнес является
единственным источником их финансирования, а поддержка государства практически
отсутствует. Большинство таких школ приглашают специалистов и ведущих научных
работников, интересующихся опытом преподавания для международных студентов,
новыми материалами для собственных исследований и консалтингом.
Такие школы, как, к примеру, лидеры Harvard Business School, Kellogg School of
Management, Stanford University, Richard Ivey School of Business и остальные бизнес-школы
США и Канады, представляя собой наилучшие бренды, не заинтересованы в сопоставлении
своего бренда с брендами других школ, поэтому они ориентируются исключительно на
собственный преподавательский состав. Недостаток такой системы - ее негибкость. Если
даже и есть теоретическая возможность пригласить на курс лучшего преподавателя из
другой школы, то эта возможность практически никогда не используется.
Итак, несмотря на то, что бизнес-образование исторически концентрировалось и
интенсивно развивалось в США, сейчас мы вступаем в эру глобальной конкуренции между
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провайдерами бизнес-образования. Согласно ежегодному рейтингу Financial Times ТОП100 бизнес-школ число неамериканских бизнес-школ возрастает. Так, последний рейтинг
включает 44 неамериканских бизнес-школы, среди которых 27 европейских, 8 канадских, 4
азиатские, 2 австралийские и 3 латиноамериканские и североафриканские школы. В то
время как в 1992 г., согласно тому же рейтингу, неамериканских школ было только 31.
Лучшие 3 бизнес-школы в 9 географических зонах в соответствии с результатами 2014
года, в котором приняли участие деканы бизнес-школ рейтинговой компании Eduniversal
на 22 октября 2014 в Стамбуле (Турция).
o

o

o

o

o

o

o

o

Африка
1.University of Cape Town - UCT Graduate School of Business - South Africa
2.University of Stellenbosch - Business School - South Africa
3.The American University in Cairo - School of Business - Egypt
Центральная Азия
1.Indian Institute of Management Bangalore (IIM-B) - India
2.Indian Institute of Management Ahmedabad (IIM-A) - India
3.Indian
Institute
of
Management
Calcutta (IIM-C) - India
Восточная Европа
1.St. Petersburg University - Graduate School of Management - Russia
2.University of Economics, Prague VSE - Czech Republic
3.University of Ljubljana - Faculty of Economics - Slovenia
Евразия и Ближний Восток
1.Koç University - Graduate School of Business - Turkey
2.Tel Aviv University's Faculty of Management - The Leon Recanati Graduate
School of Business Administration - Israel
3.Istanbul University - Faculty of Business Management - Turkey
Юго-Восточная Азия и Китай
1.National University of Singapore - NUS Business School - Singapore
2.Hong Kong University of Science and Technology - HKUST Business school
- Hong Kong S.A.R., China
3.CEIBS - China Europe International Business school - China
Латинская Америка
1.EGADE Business School - Tecnologico de Monterrey - Mexico
2.FGV - EAESP SÃO Paule Business Administration School - Brazil
3.IAE Business School - Universidad Austral - Argentina
Северная Америка
1.Harvard Business School - USA
2.McGill University - Desautels Faculty of Management - Canada
3.Yale School of Management - USA
3.Stanford University Graduate School of Business - USA
Океания
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1.The University of Melbourne - Melbourne Business School - Australia
2.Monash University - Faculty of Business and Economics - Australia
3.The University of Sydney - Business School - Australia
Западная Европа
1.Copenhagen Business School – CBS - Denmark
2.London Business School - United Kingdom
3.INSEAD - France

В приложении 3 приведен рейтинг университетов по версии Times Higher Education
World University Rankings 2014-2015. В данный список вошли лучшие мировые
университеты. Данный рейтинг используют 13 тщательно отобранных показателей
эффективности, чтобы обеспечить наиболее комплексные и сбалансированные сравнения,
которым доверяют студенты, ученые, руководители высших учебных заведений,
представители промышленности и правительственные структуры. В приложении 3 данные
университеты сгруппированы по стране происхождения. Подробная методология
приведена на сайте www.timeshighereducation.co.uk.
5.8 Тенденции развития бизнес образования в Евразийского экономического союза (в
т.ч. в Республике Казахстан)
7) Несоответствие содержания бизнес-образовательных программ актуальным
потребностям рынка
8) Низкий уровень государственной поддержки и защиты отечественных бизнесшкол
9) Дисгармония в нормативных документах регламентирующих послевузовское
образование
10) Отсутствие академической автономии бизнес-школ, излишняя
стандартизированность программ обучения
11) Низкий уровень кредитования физических лиц на получение образования
12) Неготовность компаний и физических лиц осознать важность бизнесобразования
5.8.1 Рынок бизнес-образования России
Российскому рынку бизнес-образования не более 25 лет, а, следовательно, он
находится скорее на стадии внедрения, хотя очевидно, что внедрение прошло удачно и
впереди — бурный рост. Современный рынок бизнес-образования России представлен
всего 90 бизнес-школами, половина которых находится в Москве (56), 12 — в СанктПетербурге, остальные в регионах (8), при этом более половины из них — это филиалы
московских и питерских бизнес-школ. По данным РАБО, ежегодный выпуск слушателей с
дипломами МВА составляет не более 10 000 человек. Всего в Петербурге обучается по
программам МВА около 1000 слушателей ежегодно, в Москве — 8000. Таким образом,
российский рынок бизнес-образования еще только набирает силу и существенного
усиления конкуренции можно ждать в ближайшие годы. Между тем, уже сегодня очевидны
перемены на рынке бизнес-образования, обусловливающие изменение спроса. Так, В.А.
Мау выделяет следующие новые тенденции в развитии спроса на бизнес-образование:

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.193
из 320

– непрерывность образования ставит акцент на новые знания и компетенции, отдавая им
предпочтение по сравнению с формальным дипломом или степенью;
— возрастает спрос на более короткие по продолжительности и сконцентрированные во
времени программы. Классические программы МВА сворачиваются до 1 года вместо
принятых 2-х лет;
— возросла значимость формы обучения. Все более популярной становится форма
обучения «без отрыва от производства» (в вечернее время» или модульная (2-х недельные
сессии один раз в квартал);
— возросла роль сегментации слушателей. В программах МВА выделились программы
«Executive MBA», предназначенные для топ-менеджеров;
— появление функциональных специализаций программ МВА — МВА-маркетинг, МВАфинансы и т.п.;
— рост интернационализации программ МВА, выражающейся в росте иностранных
студентов на этих программах.
Все это предъявляет новые требования к учебным программам и организационным формам
реализации программ МВА в России.
5.8.2 Бизнес-образование в Республике Беларусь
В Республике Беларусь проблема развития и повышения качества бизнесобразования является особенно актуальной, так как более половины белорусских
управленцев и предпринимателей имеют техническое образование, которое явилось
стартовой площадкой для продвижения по карьерной лестнице. В Республике Беларусь
бизнес-образование, в основном, идет по следующим направлениям:
- получение второго высшего (экономического) образования;
- обучение по программе MBA (Master of Business Administration);
- переподготовка и повышение квалификации.
Система экономического образования управленческих кадров в Беларуси получила
свое развитие с середины 90 гг. XX века. У истоков этого процесса стояли 3 бизнес-школы:
Высшая школа управления и бизнеса БГЭУ (здесь в 1996 г. был осуществлен первый
выпуск магистров и выдан диплом №1 магистра экономических наук национального
образца), Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ (здесь впервые были
организованы русско- и англоязычные программы МВА, с выдачей соответствующего
диплома государственного образца), Институт приватизации и менеджмента (здесь
впервые была апробирована полноформатная система дистанционного обучения
магистров). Некоторые попытки развития современного бизнес-образования сделал и
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, однако в 2007 году свернул
подготовку специалистов по магистерской подготовке MBA.
Следует отметить, что наиболее распространенным направлением получения в
Республике Беларусь бизнес-образования является получение второго высшего
(экономического) образования, возможно, в силу белорусских исторических традиций.
Только в конце 2009 года белорусской стороной был сформирован пакет информационноорганизационных материалов и составлена заявка на вступление страны в Болонский
процесс и факт вхождения в Европейское пространство высшего образования получил в
2010 году институциональное оформление. Наибольшую известность и популярность
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получила Высшая школа управления и бизнеса БГЭУ, где второе высшее экономическое
образование получают более 2800 человек.
Существенный вклад в белорусское бизнес-образование вносит ГУО «Институт бизнеса
и менеджмента технологий» БГУ, который был создан в 1996 году. С 1999 года в ИБМТ
БГУ была открыта двухгодичная программа MBA – программа для подготовки
высококвалифицированных специалистов в области управления бизнесом. По инициативе
Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ в Республике Беларусь появилась
специальность «Бизнес-администрирование», и Институт, наряду с другими вузами, начал
вести подготовку специалистов первой ступени высшего образования по этой
специальности. В сентябре 2010 г. на базе Института стартовал первый для Беларуси проект
по созданию англоязычной магистерской программы МВА. Англоязычная программа МВА
имеет международную аккредитацию CEEMAN и АМВА. В Белорусском государственном
экономическом университете ведутся работы по открытию, а вернее восстановлению
программы MBA, которая также будет соответствовать международным стандартам. В этой
связи, бизнес-образование в Республике Беларусь находится на этапе становления.
Безусловно, что спрос на бизнес-образование будет расти, однако развитию бизнесобразования мешает ряд факторов:
• Институциональная неопределенность. Только в 2010 г. был законодательно
определен статус профессионально ориентированной магистратуры, позволяющий
полномасштабно начать создание национальных аналогов программы МВА.
• Отсутствие полноформатных совместных образовательных проектов с ведущими
зарубежными бизнес-школами. В результате все образовательные программы
ориентированы исключительно на внутренний рынок и не имеют пока сколь – либо
формализованного международного признания.
• Национальные форматы магистерской подготовки в области бизнес-образования
зарегулированы множеством положений и инструкций Министерства образования,
носящих общий характер и не учитывающих специфику этого сегмента
образовательной деятельности, а зачастую, вступающих в прямое противоречие с
современными требованиями рынка управленческого труда. В рамках сложившихся
образовательных регламентов, например, практически невозможно перейти на
кредитно-модульную систему организации учебного процесса, полноформатно
использовать технологии дистанционного образования.
• Отсутствие конкурсного отбора слушателей: как правило, белорусские бизнес-школы
принимают на обучение практически всех, кто платит.
• Отсутствие устойчивой системы эффективного инвестирования в образовательные
проекты.
5.9 Динамика развития рынка бизнес образования в Казахстане в среднесрочной и
долгосрочной перспективе
В Казахстане, как и в других странах СНГ, бизнес образование, как новое
направление, зародилось в конце 80-х - начале 90-х годов XX века. Выделение сегмента
бизнес образования из общего профессионального экономического образования было
обусловлено структурными изменениями и социально-экономическими преобразованиями,
связанными с получением государственного суверенитета и экономической
самостоятельности, переходом к новому типу экономических отношений, развитием

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.195
из 320

предпринимательства и института частной собственности. В условиях перехода от плановохозяйственной к рыночной экономике в стране встала необходимость подготовки
специалистов, владеющих знаниями в области рыночных отношений, менеджмента и
маркетинга, бизнеса и предпринимательства, бухгалтерского учета и аудита, финансовокредитного механизма, международных экономических отношений и т.д. Именно в эти
годы в стране появились первые программы в области менеджмента и бизнес
администрирования, открылись первые бизнес школы (АШМ, впоследствии
преобразовавшийся в МАБ, КИМЭП).
Сегодня, система бизнес-образования Казахстана представлена такими субъектами,
как (1) бизнес школы, (2) тренинговые и консалтинговые компании, (3) учебные центры и
корпоративные университеты при компаниях, а также (4) представительства зарубежных
бизнес школ и тренинговых компаний в Казахстане.
Среди наиболее известных казахстанских бизнес школ следует назвать Алматы
Менеджмент Университет (ранее МАБ), КИМЭП, Университет Международного Бизнеса
(UIB), Международную Бизнес Школу КазЭУ имени Т. Рыскулова. В 2012 году открылась
Высшая школа бизнеса Назарбаев университета в г.Астана, которая призвана стать Бизнес
школой международного уровня в соответствии с международными стандартами. Среди
наиболее популярных программ, реализуемых данными бизнес-школами следует выделить
такие программы, как Магистр Делового Администрирования (МВА), Доктор Делового
Администрирования (DBA), а также программы профессионального развития
руководителей. Большой популярностью пользуются международные программы двойных
дипломов, например совместные программы с НЕС (Франция), MSM (Нидерланды),
РАНХиГС (Россия), реализуемые в Алматы Менеджмент Университете, международные
двудипломные программы IBS с Европейским Университетом (Швейцария), Институтом
МИРБИС, Финансовой Академией РФ (Россия), реализуемые в НЭУ им. Т. Рыскулова.
Среди наиболее популярных направлений (специализаций) - Стратегический Менеджмент,
Финансовый Менеджмент, Управление Человеческими Ресурсами, Стратегический
Маркетинг и пр.
В соответствии с отчетом ВЭФ по глобальной конкурентоспособности 2013-2014, по
категории «качество бизнес школ» (quality of management schools), Казахстан занимает 96ую позицию из 148 (в прошлом году данный показатель равнялся 103 из 144
Рисунок 12. Позиция Казахстана в рейтинге стран по показателю «Качество бизнес-школ»
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Источник: данные ВЭФ, Отчеты по глобальной конкурентоспособности 2008-2013гг.

Наряду с вузами/бизнес школами, рынок бизнес-образования широко представлен
тренинговыми и консалтинговыми компаниями, реализующими краткосрочные
программы, консалтинговые проекты, бизнес курсы, семинары и тренинги. Большую роль
в обучении и подготовке предпринимательских кадров играет Фонд развития
предпринимательства «Даму». Помимо отечественных вузов и тренинговых компаний, на
рынке бизнес-образования Казахстана присутствуют и представительства зарубежных
бизнес школ и компаний, реализующих краткосрочные бизнес курсы и семинары. Ежегодно
в Казахстане проводятся международные выставки МВА (QS World MBA Tour, Access
MBA и пр.), участники которых составляют серьезную конкуренцию отечественным бизнес
вузам.
По сравнению с другими странами постсоветского пространства, в 2013 году
Казахстан по данной категории опережает Россию (113), Украину (115), Армению (120),
Молдову (133), Азербайджан (134), Кыргызстан (139), пропустив перед собой страны
Балтии. Существенное отставание бизнес-школ постсоветских стран от западных
объясняется тем, что для стран СНГ бизнес-образование является относительно новым
направлением в системе высшего и послевузовского образования. В то время как западные
бизнес школы насчитывают 130-летнюю историю, казахстанскому рынку бизнес-образования не более 25 лет.
Немалый вклад в развитие бизнес-образования Казахстана вносят международные
организации. Сотни предпринимателей, руководителей высшего и среднего звена
казахстанских компаний прошли обучение и зарубежные стажировки в ведущих
иностранных компаниях за рубежом по грантам международных организаций.
Существенный вклад в развитие предпринимательских кадров вносит КазахстанскоЯпонский Центр развития человеческих ресурсов, одним из главных направлений которого
является реализация бизнес курсов для обучения менеджеров и специалистов компаний.
Таким образом, рынок бизнес-образования сформировался и в настоящее время находится
в стадии своего становления и развития.
Развитие системы бизнес-образования обусловлено растущим спросом на обучение и
профессиональное развитие предпринимательских и управленческих кадров. В Стратегии
«Казахстан-2050», предпринимательство признано «движущей силой нового
экономического курса». Правительство Казахстана ставит особый акцент на развитии
малого и среднего бизнеса. В Послании Президента народу Казахстана (2014), развитие
малого и среднего бизнеса обозначается как «главный инструмент индустриальной и
социальной модернизации Казахстана в ХХІ веке». Для выполнения этой задачи нужны
профессионально обученные предпринимательские кадры.
К сожалению, на сегодняшний день уровень подготовки и развития
предпринимательских и управленческих кадров в стране является недостаточным.
Современные условия ведения бизнеса в Казахстане выдвигают новые требования к
руководящим кадрам. От современного руководителя требуется умение стратегически
мыслить и принимать нестандартные решения в быстро меняющихся условиях. Умение
управлять бизнесом наряду с лидерскими качествами и коммуникативными навыками
становятся ключевым фактором успешной деятельности руководителя компании. Для того,
чтобы стать таким руководителем, недостаточно иметь базовое университетское
образование и практический опыт управления. Необходимы знания современных
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технологий управления бизнесом, способность моделировать возможные сценарии
развития и генерировать новые идеи по эффективному управлению бизнесом. Другими словами, современному руководителю необходимо управленческое бизнес образование.
Долгосрочные тренды бизнес-образования РК
1. Усиление интеграции в мировую систему бизнес-образования.
2. Усиление государственного регулирования бизнес- программ (в краткосрочной
перспективе).
3. Сильная конкуренция (на национальном и международном уровне).
4. Качественное развитие преподавательского состава.
6. Изменение спроса на программы (в сторону специализации).
7. Изменение спроса на выпускников бизнес-программ.
Проблемы, сдерживающие развитие бизнес-образования
К основным проблемам в сфере бизнес-образования следует отнести следующее:
 оторванность обучения от практики; несоответствие содержания бизнесобразовательных программ актуальным потребностям рынка;
 отсутствие механизмов прогнозирования и будущего спроса рынка труда на новые
профессии, новые компетенции;
 отсутствие национальных квалификационных рамок, профессиональных стандартов
высшего и послевузовского образования;
 низкий уровень государственной поддержки взаимодействия образования и бизнеса;
 отсутствие механизмов финансирования бизнес-образования;
 неготовность многих образовательных учреждений к формированию новых
компетенций выпускников, актуальных для современного рынка труда;
Вышеобозначенные
проблемы
являются
следствием
несовершенства
законодательства в области бизнес-образования. Долгое время программы MBA и DBA в
Казахстане не имели официального статуса (реализовывались в режиме эксперимента).
Государственные стандарты МВА появились в 2006 году. В 2011 году Министерством
образования и науки РК был разработан новый ГОСО магистратуры по двум направлениям:
научно-педагогической и профильной; последнее включает МВА. С одной стороны, с точки
зрения требований Болонской декларации (двухуровневая система обучения) включение
МВА в программы профильной магистратуры логично. С другой стороны, принимая во
внимание различия целевых аудиторий, целей и задач программ, становится очевидным,
что профильная магистратура и программа МВА - это два разных образовательных уровня.
В то время как программа МВА нацелена на топ-менеджеров и предпринимателей,
имеющих практический опыт работы (как правило, не менее двух лет), профильная
магистратура ориентирована для выпускников программы бакалавриата, желающих
углубить знания и навыки по специальности, по которой проходили обучение на программе
бакалавриата. Соответственно, неправомерно выдвигать единые требования к поступлению
(в МВА обязательно наличие опыта работа мин.2 года) и устанавливать единый формат
обучения (слушатели МВА, как правило, руководители высшего и среднего звена компаний, которые не могут позволить себе дневной формат обучения).
В отношении программы DBA (доктор бизнес администрирования) - похожая
ситуация. Приравняв требования докторской программы DBA к PhD, ГОСО докторантуры
фактически смешивает две степени: «доктор бизнес- администрирования» (DBA) и «доктор
философии» (PhD). Следовательно, нет ясного понимания того, что программа DBA
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направлена на подготовку не научно-педагогических кадров, а управленческих кадров
высшей квалификации для бизнеса (частного сектора экономики). В то время как PhD ученая степень, где доминирует исследовательский компонент, DBA - высшая
профессиональная степень с практическим (прикладным) направлением. Опыт западных
стран показывает, что наряду с PhD (доктор философии), существуют аналогичные
степени докторантуры: доктор права (DL), доктор медицины (DM), доктор образования
(Ed.D.) и пр., причем, отнесение той или иной степени к исследовательскому или
профессиональному докторату зависит от страны и даже от конкретного университета. Так,
в США и Канаде степень доктора медицины является профессиональной, а в
Великобритании и других европейских странах - исследовательской. Также как на МВА,
ГОСО докторантуры предусматривает дневную форму обучения, в то время как слушатели
программы DBA (топ-менеджеры компаний) не могут позволить себе обучаться с отрывом
от производства. Таким образом, налицо неправомерность отождествления МВА с
профильной магистратурой и DBA c PhD. Данное обстоятельство требует пересмотра
законодательства в области высшего и послевузовского образования.
У многих казахстанских бизнес-школ отсутствует лицензия на программу МВА.
Лишь такие бизнес-школы, как КИМЭП, Alma University (бывший МАБ), Международная
бизнес-школа при КазЭУ им. Т. Рыскулова, UIB, Nazarbayev University, КБТУ, КазНТУ им.
К. И. Сатпаева дают МВА на законных основаниях.
Ряд школ реализуют программу МВА вообще без какой-либо лицензии на
образовательную деятельность: это METROPOLITAN BUSINESS SCHOOL; SBS Astana;
Высшая школа бизнеса «ЕврАзия»; Академия РФЦА (Регионального финансового центра
города Алматы); ТОО «Nurikon»; ТОО «Центр профессиональной подготовки Nurikon»;
ТОО «International Business Academy». Другие, среди которых Университет «Туран», Caspi
Business School, КУСК (Корпоративный университет «Самрук-Казына») имеют лицензию
на ведение образовательной деятельности, но не имеют лицензии «Деловое
администрирование», а следовательно, не могут предлагать именно программы МВА.
Помимо вышеназванных проблем, связанных с законодательным оформлением
программ MBA и DBA, следует отметить и такой важный недостаток, как оторванность
бизнес школ от бизнеса. Существующие связи бизнес школ с реальным сектором
экономики и бизнес структурами носят фрагментарный характер, отсутствует системность
в совместной работе, что приводит к разрыву между уровнем подготовки обучающихся и
требованиями рынка труда. Результаты опроса работодателей (руководители 5-ти
компаний, расположенных в г. Алматы), показали, что, в целом, работодатели осознают
важность и необходимость тесного сотрудничества с университетами и бизнес школами,
поскольку заинтересованы в качественной подготовке специалистов, отвечающих
современным требованиям рынка. Среди основных причин существующего разрыва и отсутствия системной работы с вузами, большинство респондентов обозначили, помимо
прочих причин, отсутствие мотивации, как материальной, так и нематериальной. В этой
связи, профессиональным ассоциациям работодателей, компаниям, университетам, бизнес
школам следует разработать механизмы взаимоотношений и социального партнерства с
целью обеспечения должной мотивации всех заинтересованных сторон в совместном
сотрудничестве.
В отношении регионального развития, следует отметить такую проблему, как
неравномерность предложений и услуг в области послевузовского бизнес-образования в
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регионах и областях Казахстана. 80% бизнес школ и тренинговых/консалтинговых
компаний сосредоточены в Алматы и Астане. Имеются представительства нескольких
бизнес школ (МАБ, КазЭУ, UIB) в таких городах, как Атырау, Актобе, Шымкент, Павлодар,
а также филиалы тренинговых компаний, которые предлагают населению краткосрочные
курсы и семинары.
Важной проблемой казахстанских бизнес-школ является недостаточное количество
подготовленных преподавателей-практиков. Преподаватели экономических дисциплин
зачастую не имеют практического опыта работы на производстве, т.е. не знают проблем
«изнутри», следовательно, владеют только теорией. Практики, т.е. специалисты, имеющие
успешный практический опыт, не владеют методикой преподавания. Учитывая высокие
требования, предъявляемые к программам MSA и DBA со стороны слушателей, в
большинстве своем являющиеся руководителями высшего и среднего звена компаний,
бизнес школы вынуждены привлекать бизнес-тренеров, количество которых в Казахстане,
к сожалению, недостаточно. Поэтому, зачастую в разных бизнес школах можно увидеть
одних и тех же преподавателей - бизнес тренеров, являющихся авторами своих курсов.
Другим недостатком казахстанских бизнес школ следует отметить низкие
требования к поступлению (отсутствие вступительных экзаменов, наподобие GMAT,
который практикуют западные бизнес школы). В результате, в одной аудитории вместе с
сильными студентами, владеющими всеми необходимыми базовыми знаниями и навыками
для освоения программы МВА, могут сидеть и слабые студенты, не имеющие
соответствующего предыдущего образования и не владеющие основами экономики и
управления. Следовательно, бизнес школы должны усилить требования к поступлению и
приему кандидатов на бизнес-образовательные программы.
Отдельного внимания заслуживает вопрос качества учебных планов и программ
бизнес школ, акцент на результаты обучения и управленческие компетенции выпускников.
К сожалению, на сегодняшний день имеются существенные пробелы в развитии так
называемых soft skills, т.е. личностных компетенции, таких как коммуникативные
способности, лидерские качества, способность работать в команде. Руководителям бизнес
школ имеет смысл пересмотреть учебные планы и силлабусы курсов на предмет усиления
развития личностных компетенций.
Кроме вышеобозначенных проблем, следует отметить отсутствие профессиональной
ассоциации, которая бы взяла на себя ответственность по решению и регулированию
наиболее общих и важных проблем (касательно законодательства и пр.), наподобие РАБО
в России, CEEMAN - в Центральной и Восточной Европе и пр.
Также следует отметить отсутствие каких-либо серьезных исследований в области
управленческого/бизнес-образования в Казахстане.
В действительности, существующие проблемы в сфере бизнес-образования
сдерживают развитие бизнес школ и сказываются на результатах обучения и качестве
бизнес-образования в целом.
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6. Позиционирование Алматы Менеджмент Университет на рынке образования
6.1 PESTLE (Political, Economic, Social-culture and Technological, Legal and
Environmental) анализ

Технологич.

Социальный

Экономически
й

Политический

Таблица 68. PESTLE анализ
Возможности
 Политика по оптимизации вузов.
Уменьшение количества игроков на рынке
образования и бизнес образования.
 Преобразование университетов с учетом
региональной специализации и ориентации
на запросы рынка труда (Стратегия МОН
РК)
 Развитие логистического потенциала
республики через проект «Новый
Шелковый путь» (транспортный коридор
Западная Европа – Западный Китай)
 Подготовка нового поколения лидеров для
реализации новой экономической политики
страны «Нурлы Жол»
 Рост среднедушевого ВВП и численности
среднего класса. Членство в ЕАЭС.
Смещение деловой активности в АзиатскоТихоокеанский регион
 Программа ГПФИИР РК 2015-2020
 Проведение Универсиады в 2017 г.,
олимпийских игр в 2022 г. в г. Алматы
 Проведение ЭКСПО-2017 в г. Астана
 Алматы – финансовый центр ЕАЭС
 Осознание обществом важности получения
качественного образования (охват высшим
образованием занятого населения
составляет 30%)

 Создание ориентированных на
предпринимательство учебных программ,
курсов
 Усиление экономики знаний
(инновационной экономики)

Угрозы
 Сохранение невовлеченности
работодателей, общественных
организаций и общества в целом в
обеспечение качества высшего
образования
 Постоянные кадровые назначения на
правительственном уровне
 Геополитический конфликт с соседними
странами

 Начало экономического кризиса - 20142017 и девальвация национальной валюты
в 2015 году.
 Членство в ЕАЭС
 Усиление межвузовской конкуренции в
стране и мире (страны Юго-Восточной
Азии, Центральной и Восточной Европы
 Приход зарубежных, в т.ч. российских
вузов на рынок Казахстана
 Рост внешней миграции из страны
 Недоверие к качеству высшего
образования в РК
 Переход от «Y-поколения» к «поколению
-Z» с новыми требованиями, запросами к
образованию, как возможный конфликт
между существующими методами
преподавания и «поколением –Z»
(Характеристики «Х, Y, Z-поколения»
представлены в Приложении 3)
 Отставание (фактический разрыв)
образования (образовательных
технологий) от потребностей экономики
и общества

Окружающая среда Правовой
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 Принятие проекта закона «О
благотворительной, спонсорской и
меценатской деятельности»
 Автономия вузов
 Повышение внимания государства и
общества к ухудшению экологической
обстановки в стране и г. Алматы
 Наличие программ, направленных на
решение вопросов экологической
безопасности
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 Сохранение правовых барьеров по
приезду иностранных граждан для
преподавания и обучения в Казахстане
 Отсутствие нормативно-правовой базы
для учреждения эндаумент-фонда вузов
 Ухудшение экологической обстановки на
глобальном и региональном уровнях

6.2 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) анализ
Таблица 69. Анализ сильных и слабых сторон Alma University
Сильные стороны
Слабые стороны
16. Устойчивая репутация
16. Низкая доля студентов на казахском и
17. 26 лет на рынке, 1988 год
английском отделениях (10% и 10%)
18. Наличие
международных
и 17. Недостаточное использование современных
глобальных аккредитаций
технологий и методов в обучении студентов
19. Позиция
университета
в
(digital learning, experiential learning, blended
международном рейтинге Eduniversal
learning, service learning, business cases и т.д.)
(топ-300 бизнес-школ)
18. Недостаточное количество литературы на
20. Наличие 3х представительств (г.
английском языке
Астана, г. Атырау, г. Шымкент)
19. Недостаточный
уровень
формирования
21. Наличие 5 Программ (бакалавриат,
профессиональных навыков студентов
магистратура, MBA, докторантура PhD 20. Низкий
уровень
трудоустройства
по
и DBA) и 33 специальностей
специальности
22. Лидерство по количеству слушателей 21. Недостаточный
уровень
автоматизации
программ MBA и DBA в Казахстане
учебного процесса
23. Устойчивый рост числа студентов на 22. Недостаточная численность мотивированных на
программах бакалавриата
результат штатных ППС, низкая доля
24. Высокий удельный вес магистрантов к
казахстанских преподавателей с зарубежным
общему числу обучающихся - 1:4
дипломом, PhD
25. Рост
исходящей
академической 23. Низкая доля иностранных преподавателей
мобильности
24. Высокая текучесть кадров
26. Уровень
трудоустройства 25. Низкий уровень входящей академической
выпускников
по
программам
мобильности студентов и иностранных
бакалавриата – 88%
студентов
27. Наличие академических критериев по 26. Отсутствие общежития для студентов
оценке уровня подготовки студентов 27. Недостаточное количество стратегических
(нарастающий переводной GPA)
партнеров бакалавриата и магистратуры
28. Активная маркетинговая политика 28. Не развиты стратегические отношения с
университета
компаниями-заказчиками (стипендии, гранты)
29. Корпоративное управление
29. Неактивная ассоциация выпускников
30. Бенчмарк для других вузов в системе 30. Низкий уровень фандрайзинга, отсутствие
управления вузом
эндаумент-фонда
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Таблица 70. Анализ возможностей и угроз Alma University
Возможности
Угрозы
4. Наличие большого количества 7. Разрыв между потребностями клиентов и условиями,
этнических
казахов,
возможностями университета.
желающих
получить 8. Нивелирование ценности программ МВА (появление
казахстанское
бизнесновых
небольших
школ,
тренинговых
центров,
образование
консалтинговых фирм, реализующих программы МВА)
5. Выход на новые рынки 9. Появление на рынке новых игроков, в т. ч. корпоративных
(Китай, Монголия)
университетов
6. Отсутствие
методологии 10. Благоприятная
среда
для
переманивания
ППС,
предпринимательского
сотрудников конкурентами
образования в РК
11. Межпоколенческий разрыв между опытными ППС с
ученой степенью кандидат и доктор наук и новыми
преподавателями со степенями PhD
12. Увеличение оттока русскоязычного населения из РК

6.3 Анализ конкурентов: рынок и конкуренты
6.3.1 Рынок образования Республики Казахстан
В Казахстане, начиная с 2001 года, произошло сокращение количества высших
учебных заведений. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 117 вузов. При
этом оптимизация количества вузов происходит не за счет их сокращения, а за счет их
укрупнения, объединение материальных, людских, кадровых ресурсов. МОН РК планирует
проводить дальнейшее планомерное сокращение вузов до 100. Данная мера затронет не
только частные, но и государственные вузы. Сегмент рынка образования исходя из уровней
дохода потенциальных потребителей представлены в Таблице 6.
Таблица 71. Сегментация рынка образования РК
Сегмент Кол-во
Выбираемый вуз
вузов
Премиум
3
НУ, КБТУ, КИМЕП
Средне
5
AlmaU, КазНУ, SDU, КНУ,
ценовой
UIB,МУИТ
Стандарт
~ 30
НЭУ, КазНТУ, Туран и др.
Эконом
~ 79
КУ, Кайнар и др.

Социальный
класс
Средний высший
Cредний нижний

Доход
$1800-2000 мес./чел.
$1200-1500 мес./чел

Нижний
Нижний-нижний

$700-900 мес./чел.
до $600 мес./чел.

Таблица 72. Наличие образовательных программ и школ в вузах-конкурентах РК
Бакалавриат Магистратура
PhD
ВШБ
ШГОП
ШП
AlmaU
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В таблицах 8-14 представлены анализ сильных и слабых сторон основных вузовконкурентов Alma University в РК, предоставляющих образовательные программы по
направлениям экономика, менеджмент, финансы, бизнес и информационные технологий.
Досье данных вузов-конкурентов представлены в приложении 5.
Таблица 73. Анализ сильных и слабых сторон Университета «КИМЕП»
Сильные стороны
(+) Лидирующие позиции в национальных рейтингах
среди гуманитарно-экономических вузов
(+) Все программы имеют международную
аккредитацию
(+) Ежегодная финансовая помощь студентам - большой
стипендиальный фонд - до 5 млн. долл.
(+) Доступная стоимость обучения на DBA (ниже, чем
на ExMBA)
(+) Входящая академическая мобильность и высокая
численность иностранных студентов
(+) Высокая репутация среди работодателей и %
трудоустройства в первые три меясца
(+) Быстрый карьерный рост и высокая заработная плата
выпускников
(+) Самое большое количество выпускников.
Выпускники обладают развитыми лидерскими
качествами
(+) Налаженная связь "образование-бизнес": "четкий"
пул-работодателей

Слабые стороны
(-) "Не четкий контур" стратегических
партнеров у каждой школы/кафедры
(-) Нет международного рейтинга
(-) Высокая стоимость обучения программ
послевузовского образования - программа
ЕМВА по стоимости равна программе DBA в
ALMU, программа МВА самая дорогая в
Казахстане
(-) Очень мало выпускников программы DBA трудно получить диплом
(-) Уменьшение количества иностранных ППС
(-) Большое кол-во административного
персонала - 2:1
(-) Не достаточная исходящая академическая
мобильность студентов
(-) Нет гос. грантов
(-) Снижение общей численности студентов 4500 в 2008 году - более 3000 в 2014 году

Таблица 74. Анализ сильных и слабых сторон Назарбаев Университета (НУ)
Сильные стороны

Слабые стороны

(+) Особый правовой статус и академическая свобода.
(+) Каждая Школа имеет 1-2х стратегических
партнеров.
(+) Новая форма финансирования - республиканский
бюджет и фонд целевой капитал. Высокий объем
финансирования.
(+) Самое большое кол-во иностранных ППС со
степенью PhD - упрощенный порядок привлечения
иностранцев.
(+) Ведется активная работа над созданием
Инновационного и интеллектуального кластера (ИИК).
(+) Качество инфраструктуры, инновационная и
мульти культурная среда.

(-) Нет гос. грантов для иностранных студентов
- маленький процент иностранных студентов.
(-) 92% студентов - лица казахской
национальности.
(-) Отток лучших студентов в российские вузы
после первого года обучения.
(-) Рассматривается возможность введения
платного отделения.
(-) Риски "повторить историю КИМЕП и
КБТУ".
(-) Нет четкой схемы трудоустройства
выпускников - могут повторить проблему
выпускников программы "Болашак".
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Таблица 75. Анализ сильных и слабых сторон Казахстанско-Британского технического
университета (КБТУ)
Сильные стороны

Слабые стороны

(+) Лучший технический университет за последние 5 лет.
(+) Международная аккредитация США и
Великобритании.
(+) Большой библиотечный фонд.
(+) Устоявшиеся взаимовыгодные отношения с ведущими
британскими партнерами и зарубежными университетами,
национальными и транснациональными компаниями.
(+) Практико-ориентированная программа магистратуры
"Финансы".
(+) 100% иностр. ППС на программах МВА, 60% иностр.
ППС в бизнес-школе. Более 40 приглашенных
зарубежных преподавателя каждый год.
(+) Формирование фонда целевого капитала (Endowment
Fund) из отчислений Материнской компании и ее ДЗО в
размере 2% от чистой прибыли до 2015 г. с последующим
снижением до 1%.
(+) Доля студентов, обучающихся за счет средств
корпоративного сектора, от их общего кол-ва, - более
20%.

(-) Подлежит приватизации - 100% акций в
частные руки.
(-) Сокращение количества программ с 39
(2011 год) до 28 (2014 год) (закрыли
программы магистратуры по специальностям
Экономика, Менеджмент, Управление
проектами в ИТ-секторе, ГМУ).
(-) Закрыли дистанционный и модульный
форматы на программах МВА.
(-) Нехватка аудитории для запуска новых
образовательных программ.
(-) Утечка перспективных молодых
специалистов.
(-) Самая высокая стоимость обучения в
бакалавриате, для абитуриентов, набравших
менее 70 б. ЕНТ.
(-) Низкая исходящая академическая
мобильность студентов экономических
специальностей.

Таблица 76. Анализ сильных и слабых сторон Университета международного бизнеса (UIB)
Сильные стороны
(+) Программы двойного/тройного
диплома для магистрантов.
(+) большая сеть стр
атегических партнеров компанийработодателей и высокий %
трудоустройства выпускников.
(+) лидер по внедрению дистанционного
обучения, большое количество
представительств по Казахстану.
(+) Большой библиотечный фонд - 500
000 экз.

Слабые стороны
(-) Низкий % трудоустройства по специальности.
(-) Репутация и престижность обучения в университете среди
студентов и выпускников - ниже среднего.
(-) Низкий уровень известности в Казахстане.
(-) Нет общежития.
(-) Сокращение грантов и скидок.
(-) Низкий рейтинг webometics - 10825 (в Казахстане - 43
место).
(-) Маленькая доля докторов наук - 7%.
(-) Отсутствие требований к абитуриентам - принимают всех
подряд.
(-) Маленькая доля студентов, обучающихся на казахском и
английском отделениях - около 6-8% от общей численности.

Таблица 77. Анализ сильных и слабых сторон Казахстанско-Немецкого Университета (КНУ)
Сильные стороны

Слабые стороны
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стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
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(+) Поддерживает тесную связь с более чем 60
компаниями в разных сферах, в т.ч. по организации
и внедрению академических и учебнопрактических проектов. Тесное сотрудничество с
немецкими компаниями в Казахстане.
(+) У каждой специальности имеется
1 стратегический партнер.
(+) Единственный немецкий вуз в Казахстане и
Центральной Азии.
(+) Учёба в Германии по программе «Двойного
диплома» является бесплатной.
(+) Самая большая немецкоязычная библиотека
профессиональной литературы в Казахстане и ЦА.
(+) Учебные лаборатории оснащены по немецкому
стандарту.
(+) Ежемесячная оплата за обучение.
(+) Отсутствие коррупции.
(+) Серьезный подход к качеству обучения.
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(-) Более 20 предприятий малого, среднего и
крупного бизнеса ежегодно принимают участие в
Ярмарках вакансий - слабая партнерская сеть с
компаниями-работодателями.
(-) Маленький вуз по численности студентов и
ППС.
(-) 2 компьютерных класса.
(-) Низкий уровень известности в Казахстане и ЦА.
(-) Общая тенденция сокращения спроса на
немецкий язык в Казахстане.
(-) Нет общежития.
(-) Отсутствие господдержки по развитию
международного университета.
(-) Не участвует в рейтингах и не имеет
аккредитации.
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Таблица 78. Анализ сильных и слабых сторон КазНУ им. Аль-Фараби
Сильные стороны
(+) ВШЭиБ имеет Учебный центр электронной биржевой торговли, Центр
подготовки сертифицированных бухгалтеров по программе CIPA, Центр
подготовки проектных менеджеров, Центр инновационного
предпринимательства, Студенческий бизнес-инкубатор.
(+) Военная кафедра в университете.
(+) Хорошая база практики и трудоустройства для бакалавров Финансы.
(+) Юр. факультет имеет старейшую библиотеку Казахстана, где имеется
богатейший фонд научной и учебной литературы, в том числе и архивные
материалы.
(+) Юр. факультет имеет 5 научных школ, из них Школа гражданского и
предпринимательского права с направлением "Право и институциональные
основы предпринимательства" и 6 исследовательских центров, в т.ч. Центр
исследования проблем развития местного самоуправления, Центр правовой
поддержки инновационного развития Казахстана.
(+) Образовательные программы кафедры ИС гармонизированы с
международными рекомендуемыми учебными планами ACM.
(+) Преподаватели кафедры ИС являются крупными специалистами РК в
области информационных систем и технологий.
(+) При кафедре ИС с 2008 года действует Сетевая локальная академия
Cisco.
Кафедра участвует в межд. проекте ТЕМПУС–ERAMIS «Создание
Европейско–Российско–Центрально Азиатской сети Магистерских
программ по Информатике как Второй компетенции» совместно с вузами
России, Казахстана, Киргизстана, Франции, Испании, Германии,
Финляндии, Польши и предприятиями Казахстана, России и Киргизстана.
(+) Участие в программе МОН РК по академической мобильности «Семестр
в зарубежном вузе».

Слабые стороны
(-) Нет международной
аккредитации бизнеспрограмм.
(-) Международные
партнеры в основном
брендовые российские
вузы.
(-) Старые технологии в
обучении - "люди из
позапрошлого".
(-) Нет прозрачности по
программам МВА - не
конкурент, формальность
существования.
(-) Низкий уд. вес
студентов-магистрантов.
(-) Не прозрачность в
статистике
трудоустройства
выпускников.
(-) Отсутствие
позиционирования
бакалавриата специалистов с
фундаментальным
образованием

Таблица 79. Анализ сильных и слабых сторон Международного университета информационных
технологий (МУИТ)
Сильные стороны

Слабые стороны

(+) Высокое техническое оснащение, современные ПК и
лицензионные программы, имеются прикладные учебные
лаборатории: Облачные вычисления, Apple, Microsoft, 3D графики и
анимации,
(+) Студенты Университета реализуют собственные проекты, и
выигрывают финансирование на их реализацию участвуют в
международных IT соревнованиях и интеллектуальных олимпиадах.
(+) Наличие центра коммерции: регистрация патентов (уже 20),
поддержка проектов студентов, помощь в открытии IT-предприятий.
(+) Поддержка Министерства транспорта и коммуникаций (ранее
Министерства связи и информации).
(+) Отраслевой вуз, гарантированное трудоустройство за счет
поддержки холдинга "Зерде".
(+) Отсутствие коррупции.
(+) Качественный отбор абитуриентов при поступлении.
(+) Зарубежная стажировка магистрантов в: Великобритании,
Германии, Испании, Австрии, Корее, Малайзии, Латвии, России и
Киргизстане.
(+) Высокий уровень дохода и чистой прибыли на 1 студента.

(-) Продажа акций холдинга
"Зерде" в конкурентную среду привлечения новых инвесторов.
(-) Молодой университет: не
сформирована репутация среди
компаний-работодателе - только
2 выпуска.
(-) Низкий рейтинг среди
Лучших технических вузов
Казахстана - 10 место.
(-) Низкий рейтинг webometrics 11074 (в Казахстане - 44 место).
(-) Низкий уровень исходящей
академической мобильности около 50 чел. ежегодно.
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6.3.2 Рынок образования Российской Федерации
Таблица 80. Наличие образовательных программ и школ в вузах-конкурентах РФ
Бакалавриат
ВШБ МГУ им.
Ломоносова
ВШЭ
ВШМ СПбГУ
ИБиДА
РАНХиГС
МИРБИС

Магистратура

Докторантура
ВШБ ШГОП
(PhD)
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В таблицах 16-20 представлены анализ сильных и слабых сторон основных вузовконкурентов Alma University в РФ, предоставляющих образовательные программы по
направлениям экономика, менеджмент, финансы, бизнес и информационные технологий.
Досье данных вузов-конкурентов представлены в приложении 6.
Таблица 81. Анализ сильных и слабых сторон Высшей Школы Бизнеса МГУ им. М. Ломоносова
(ВШБ МГУ)
Сильные стороны
(+) Принадлежность к самому известному и авторитетному российскому
государственному университету – МГУ им. М. Ломоносова, сильный бренд
которого укрепляет международную и российскую известность ВШБ МГУ.
(+) Большое внимание тщательному отбору студентов. Сильная подготовка
в лучших традициях Московского университета.
(+) Право выдавать выпускникам дипломы собственного образца с
собственной гербовой печатью, а также право иметь свои собственные
образовательные стандарты.
(+) Развитая сеть отношений с российскими и международными
компаниями - представителями различных отраслей.
(+) Начиная с 2013 года, семестровые зарубежные стажировки становятся
обязательными для всех студентов программы «Бакалавр».
(+) Регулярное обновление содержания программы на основе результатов
мониторинга требований рынка и ожиданий студентов от образовательных
результатов программы магистерского уровня.
(+) Исследовательские и консалтинговые проекты, выполняемые
магистрантами в рамках обучения на программе.
(+) Написание выпускных аттестационных проектов в МВА и ЕМВА, как
индивидуальных, так и групповых (2-4 чел.), по развитию существующего
или созданию нового бизнеса.
(+) Привлечение выпускников программы ЕМВА к предоставлению
преподавателям доступа в их компании для проведения исследований и
подготовки учебных материалов (в том числе кейс-стади).
(+) Знакомство студентов с практикой российского бизнеса в ходе
проведения ознакомительных визитов в компании.
(+) Сбалансированная структура студентов - 50% / 50%.
(+) Высокая репутация среди работодателей.
(+) Самые высокие национальные и международные рейтинги.
(+) Участие в авторитетных международных деловых играх: Global
Management Game, MBABEST21, Международных соревнованиях по

Слабые стороны
(-) Бюджет целиком
формируется за счет
оплаты за обучение.
(-) Инфраструктурные
ограничения Школы, не
позволяющие расширять
план приема
(лимитированное
количество мест в
аудиториях и в
общежитии).
(-) Ограниченное
количество
высококвалифицированных
преподавателей, способных
работать в условиях
высоких требований к
качеству учебного
процесса, предъявляемых
ВШБ МГУ и ее
стейкхолдерами.
(-) Нет эндаумент-фонда.
(-) Не выполнение плана
набора в магистратуру в
течение последних лет - 3550% от плана, план 65-80
студентов.
(-) Малое количество
стратегических партнеров,
специальностей,
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переговорам «The Negotiation Challenge (TNC)», Changellenge Cup, MIT
Global Startup Workshop.
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иностранных студентов,
специальностей.

Таблица 82. Высшая Школа Экономики (ВШЭ)
Сильные стороны

Слабые стороны

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
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развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы
(+) Лучшие профессора России и знаменитых зарубежных
университетов в области экономики и социальных наук.
(+) Самый большой бюджетный прием в бакалавриат и
магистратуру: 70% студентов. Каждому третьему студенту
поступающему на платное отделение скидка 15-100%.
(+) Зачисленные на 1-й курс абитуриенты — одни из самых
сильных в стране.
(+) Международный институт экономики и финансов ВШЭ имеет
академическую поддержку Лондонской школы экономики и
политических наук (ЛШЭ) Лондонского университета и финансовая
поддержка крупнейших российских банков и финансовых
институтов.
(+) Фиксированная плата на весь период обучения. Финансовая
поддержка со стороны ВШЭ на обучение за рубежом позволило за 5
лет увеличить в 8 раз академическую мобильность студентов.
(+) Английский язык - обязательный, студенты изучают в объеме
языкового вуза все 4 года.
(+) Факультет бизнес-информатики был создан при
непосредственном участии ведущих российских и зарубежных ИТкомпаний, среди которых такие компании, как Microsoft, SAP, IBM,
IBS, 1С, ЛАНИТ, КРОК. При участии компании «Яндекс» в
университете открыт факультет компьютерных наук.
(+) Стимулирование и поддержка предпринимательских инициатив
и стартапов студентов, выпускников и преподавателей: Бизнесинкубатор (HSE Inc), Центр молодежного предпринимательства
социальной сферы (HSE STARTUP), Центр прототипирования,
Инновационный центр.
(+) Функционирование Кейс Клуба ВШЭ с 2004 года - крупнейшее
некоммерческое студенческое объединение в Москве по решению
бизнес-кейсов посредством мастер-классов, практических занятий,
чемпионатов. Члены клуба - студенты и выпускники любого вуза
(+) Весной 2014 года начаты структурные реформы: в университете
создаются «большие» факультеты, аналоги высших школ.
(+) Открыто новое для университета направление – размещение
своих образовательных курсов в открытом онлайн доступе.
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(-) Проводится отдельный конкурс
на выделенные платные места.
(-) Общежития расположены не в
Москве, а в Московской области.
(-) Не активная помощь в
трудоустройстве и карьере.
(-) Не высокая оценка и репутация
среди работодателей.
(-) Маленькая доля иностранных
студентов и ППС.
(-) Не меняющиеся позиции
университета в глобальном
рейтинге QS за последние три
года.
(-) В целом за период 2009-2013 гг.
рост численности ППС (+159%)
опережает рост контингента
студентов (+131%).
(-) Постоянно увеличивающийся
процент предоставления скидок
студентам 1 курса бакалавриата:
доля скидок в общем объеме
скидок - 72,6%.
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Таблица 83. Высшая Школа Менеджмента Санкт-Петербургского государственного
университета (ВШМ СПбГУ)
Сильные стороны
(+) Школа основана в альянсе со Школой бизнеса им. Хааса
Калифорнийского университета в г. Беркли (США) и с группой
международных и российских компаний во главе с P&G.
(+) Единственная в России и СНГ бизнес-школа имеющая аккредитацию
EQUIS.
(+) Членство в EFMD, AACSB, CEMS, PIM, EABIS, GBSN, GRLI.
(+) Преподаватели — видные исследователи и консультанты, хорошо
известные публикациями в ведущих международных научных журналах.
(+) Развитие международного профессорско-преподавательского состава,
его исследовательского потенциала - конкурентная стратегия школы.
(+) Признанный российский центр научных исследований в области
менеджмента.
(+) Регулярное проведение престижных международных научных
конференций с участием лауреатов Нобелевской премии по экономике Р.
Майерсона, Дж. Нэша, Р. Ауманна, Р. Зельтена.
(+) Является крупнейшим центром создания учебных кейсов по практике
ведения бизнеса в России.
(+) Сильные корпоративные связи и сотрудничество с крупными
российскими и международными компаниями. Звездное сообщество
выпускников: бизнес - государство - образование.
(+) Лидеры мирового и российского бизнеса читают гостевые лекции.
(+) Программы магистратуры по модели двойного диплома не
предполагают дополнительной платы за обучение в школе-партнере.
(+) Право выдавать выпускникам дипломы собственного образца с
собственной гербовой печатью, а также право иметь свои собственные
образовательные стандарты.

Слабые стороны
(-) Не высокий авторитет
среди работодателей в
целом по стране - 19 место
среди лучших
университетов России.
(-) Не глубокий и не
широкий портфель
специальностей.
(-) Нет докторантуры
(PhD, DBA).
(-) Доля иностранных
студентов маленькая 6-7%
из стран СНГ.
(-) Низкий уровень
популярности среди
лучших бизнес-вузов
России.
(-) Не высокий %
трудоустройства
бакалавров - более 82%.
Выпускники
предпочитают продолжить
обучение в магистратуре.

Таблица 84. Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ИБиДА РАНХиГС)
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Сильные стороны
(+) Академия и ее институты (школы) вправе самостоятельно
устанавливать образовательные стандарты и требования для
реализуемых ею образовательных программ высшего
профессионального образования.
(+) Неоднократная стажировка ППС в ведущих университетах
и школах бизнеса США и Европы.
(+) Научный консультант программ ИБДА является доктор
Ицхак Адизес.
(+) В ИБДА преподают: преподаватели, закладывающие
теоретическую базу бизнес-образования; преподаватели,
имеющие большой опыт консалтинга; преподавателипрактики.
(+) 73% ППС способны вести занятия на английском языке.
(+) Существует программа выпуска собственных «фирменных»
комплектов базовых учебников/книг, аудио и видеокурсов
специально для программы МВА и ЕМВА - более 20
учебников.
(+) С 2000 года издается бюллетень Ассоциации выпускников,
уже вышло 26 номеров.
(+) Имеется Центр начинающего предпринимателя и Бизнесинкубатор.
(+) Самая крупная бизнес-школа и сама крупная школа гос.
управления в стране, да и в целом один из крупнейших вузов
не только в России, но и в Европе.
(+) Научное и экспертно-аналитическое сопровождение
органов государственной власти Российской Федерации.
(+) Более 1/3 обучающихся по программам MBA в РФ —
слушатели Академии.
(+) Большая развитая международная партнерская сеть вузов.
(+) ИБиДА самая крупная учебная структура в составе РАНХ и
ГС при Президенте РФ.

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.211
из 320

Слабые стороны
(-) Использование не до конца
адаптированных к российским реалиям
кейсов в обучении на программах
двойного диплома МВА и ЕМВА.
(-) Ограниченное количество мест в
общежитии.
(-) Узкий портфель программ /
специальностей.
(-) Не высокие национальные рейтинги
в 2014 году.
(-) Чуть более 40% - штатные ППС.
Совместители - ППС из вузовконкурентов: ВШЭ, МГУ, МГИМО,
РЭУ им. Плеханова.
(-) Не высокие требования к
поступающим на программу
бакалавриат.
(-) Очень маленькая доля иностранных
студентов.
(-) Имеется коррупция по отзывам
студентов.
(-) Имеется много отрицательных
отзывов студентов бакалавриата и
магистратуры: "Не качественные
знания, не серьезное отношение
преподавателей и деканата, не хорошо
спланированная учебная программа"
или "Знаний не дают абсолютно, деньги
высасывают."
(-) Мало бюджетных мест.
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Таблица 85. Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»
Сильные стороны
Слабые стороны
(+) Официальное право выдавать выпускникам всех
(-) Достаточное количество в интернете
программ МИРБИС (специалист, бакалавр, магистр, негативных отзывов студентов: "много
МВА, ЕМВА) Приложение к диплому Европейского теории, почти нет практики и кейсов."
образца. Выдача выпускникам международных
(-) Низкий рейтинг webometrics в 2014
сертификатов по английскому языку (BEC1, IELTS). году.
(+) Имеется Центр молодежного
(-) Нет эндаумент-фонда. Маленький
предпринимательства.
стипендиальный фонд.
(+) Плюс 2 года бесплатно: выпускник МВА
(-) На программах МВА "МИРБИС"
МИРБИС может посетить любые занятия в рамках
преподают ведущие преподаватели РЭУ
программы МВА по своему желанию в течение двух им. Плеханова, РАГС, АНХ, МГИМО,
лет после выпуска.
ряда других ведущих вузов столицы, а
(+) С 2006 года, в соответствии с решением УС
также преподаватели-практики из числа
учебный модуль за рубежом включен в рабочий
топ-менеджеров крупнейших компаний.
учебный план и является обязательным для
(-) За последние пять лет принято в
студентов.
аспирантуру 80 человек. За этот же
(+) Самый большой на российском рынке опыт
период выпускниками защищено 5
организации обучения на программах бизнескандидатских диссертаций.
образования (программа МВА – с 1990 г.).
(-) Слабая техническая оснащенность
(+) Фиксированная стоимость за весь период
занятий (нет в аудиториях бесплатного
обучения.
wi-fi).
(+) Предоставляется внутри институтский кредит в
(-) Не достаточное количество
виде отсрочки и/или рассрочки оплаты за обучение.
привлеченных зарубежных
Не дорогая стоимость обучения на МВА.
преподавателей.
(+) Планируется создание линейки программ с
(-) Хроническое невыполнение плана
элементами предпринимательства совместно с
набора за последние несколько лет на
общественным объединением «Опора России», и
программы бакалавриата, магистратуры
будут посвящены социальному
и аспирантуры.
предпринимательству.
(+) Инвестирование дополнительных доходов в
развитие Института на создание системы управления
знаниями.
(+) 25% программ бакалавриата на английском
языке. Устойчивый спрос на выпускников со
стороны федеральных органов исполнительной
власти.
(+) В десятке лучших ВУЗов России по числу
слушателей краткосрочных курсов и программ по
повышению квалификации.
(+) Первый среди российских школ в категории
"Международная известность".
(+) Большое разнообразие программ МВА.
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6.4 Портрет целевого потребителя
Таблица 86. Портрет целевой аудитории программ бакалавриата

Географические характеристики
Тип региона
Города и регионы
Казахстана

городской, сельский
все, кроме Северного Казахстана (Костанай, Петропавловск,
Павлодар), Восточного Казахстана (Усть-Каменогорск ), Западного
Казахстана (Уральск, Актау, Актобе)

Возраст
Род занятий
Образование
Уровень дохода семьи

17-25 лет
абитуриенты, выпускники колледжей
среднее, среднее специальное, высшее
от 1500 долларов в месяц

Демографические данные

Поведенческие характеристики
Выбравшие
географию,
физику, английский
язык (5-й предмет
ЕНТ)
Основной фактор
выбора ВУЗа
Не менее 60 баллов

поступающие на экономические специальности, продолжающие
обучение на экономической специальности

престиж, качество образования, сопоставимость цены и качества,
близость к месту проживания, наличие выбранной специальности,
активная студенческая жизнь
отбор лучших абитуриентов

Таблица 87. Портрет целевой аудитории программ магистратуры

Географические характеристики
Тип региона
Города и регионы
Казахстана

городской
только Алматы, Алматинская область , города Южного (Шымкент,
Тараз) и Центрального (Караганда, Астана) Казахстана

Возраст
Род занятий
Образование
Уровень дохода семьи

21-25 лет
выпускники ВУЗов, работники низшего и среднего звена
высшее
от 2000 долларов в месяц

Основной фактор
выбора ВУЗа

выпускник Университета, престиж, качество образования,
сопоставимость цены и качества, близость к месту проживания,
наличие выбранной специальности
престиж, качество образования, сопоставимость цены и качества,
близость к месту проживания, наличие выбранной специальности,
активная студенческая жизнь
отбор лучших абитуриентов

Демографические данные

Поведенческие характеристики

Основной фактор
выбора ВУЗа
Не менее 60 баллов
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6.5 Объем, ёмкость и доля Университета на рынке образования РК
Таблица 88. Объем, ёмкость и доля Alma University на рынке образования РК
Программа
Бакалавриат

Послевузовское
образование:
магистратура,
PhD

Бизнесобразование:
MBA, DBA

Тенденции и факторы спроса
Снижение до 2019 года:
«демографическая яма», более 30%
желающих и способных обучаться за
рубежом, приход в 2017 году нового
«цифрового поколения» - разрыв в
технологии обучения, внутренняя
миграция в города, низкая мотивация
студентов в использовании электронного
обучения
Растет на 20-25% ежегодно: Гос.
программа развития образования на 20112020 гг. - рост гос. заказа, Университет =
4+2+3 = 7 лет, рост ВВП, рост экономики
знаний, интеграция «образование-наукапроизводство»

~ 200 000
человек

Объем
рынка**
в РК в
2014г.
151 000
человек

магистратура
~ 10 000
человек
PhD
~ 1 000
человек
MBA
~ 2 000
человек
DBA
~ 100
человек

магистратура
~ 6 000
человек
PhD
~ 400
человек
MBA
~ 1 100
человек
DBA
~ 78
человек

Емкость
рынка*
в 2017г.

Доля AlmaU
на рынке
РК в 2014г.
1,8%
(2800
человек)

магистратура
~ 2,8%
(170 человек)
PhD
~ 0,5%
(2 человек)
MBA
~ 61,0%
(671 человек)
DBA ~
61,6%
(48 человек)

Стабильный: Стратегия-2050, ГПФИИР,
Нурлы Жол, формирование
профессиональной государственной
службы, экономика регионов - МСБ, рост
ВВП, снятие «психологического
возрастного ценза» на получение
образования, формирование агломераций
в гг. Астане и Алматы, дистанционные
технологии
*Емкость рынка — это возможный объем реализации образовательных услуг, прогноз к 2017г.
**Объем рынка – это фактический размер спроса на реализуемые образовательные услуги
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7. Стратегические направления
Для успешной реализации целей до 2020 года УО «Алматы Менеджмент
Университет» определил 10 стратегических направлений:
1. Развитие образовательных программ;
2. Создание и развитие ФБП, Школ УО «Алматы Менеджмент Университета»;
3. Формирование и развитие предпринимательского университета;
4. Развитие научно-исследовательской деятельности;
5. Развитие системы менеджмента качества университета;
6. Интернационализация и глобальное развитие;
7. Развитие профессорско-преподавательского состава и сотрудников;
8. Развитие инфраструктурного комплекса;
9. Вклад университета в развитие государства, гражданского общества, бизнеса и
города Алматы;
10. Региональное развитие и выход на новые рынки;
11. Развитие информатизации;
12. Создание и развитие системы управления знаниями

7.1. Развитие образовательных программ
Целью университета в области развития программ является достижение уровня
академического качества образовательных программ, удовлетворяющего потребности
рынка труда, современного общества и соответствующего лучшим мировым практикам. До
2020 года будет расширен портфель программ на, доля программ послевузовского
образования в структуре образовательных программ будет увеличена до 40%, при этом доля
программ, предлагающихся обучающимся на казахском языке 30%, на английском языке
40%, а доля программ с применением дистанционных технологий составит 13%.
Критериями качества образовательных программ будут наличие у выпускников
современных знаний, основанных на последних достижениях в исследованиях, наличие
навыков практической работы по специальности, уровень развития междисциплинарных
навыков и сформированность предпринимательского, социально-ответственного
мировоззрения обучающегося. Образовательные программы будут ежегодно увеличивать
долю международного компонента содержания и развивать инновационные методы
преподавания. Соответствие качества образовательных программ международным
стандартам будет подтверждаться программными аккредитациями.
Цель 1. Расширить портфель образовательных программ от 32 до 58 специальностей
к 2020г.
Задача 1.1. Увеличить количество образовательных программ.
Таблица 24. Количество образовательных программ по годам.
2015-2016
Бакалавриат
Магистратура
PhD
MBA
DBA

13
7
4
6
2

2016-2017
18
11
4
6
3

2017-2018
21
14
6
6
3

2018-2019
22
16
7
6
3

2019-2020
23
17
7
6
3

Прирост:
кол-во (%)
+11 (85%)
+10 (143%)
+3 (75%)
+1 (17%)
+1 (50%)
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+26 (82%)
-

58
+3 (4%)

Задача 1.2. Увеличить долю образовательных программ, с казахским и английским
отделениями.
Таблица 25. Количество и доля образовательных программ на казахском и английском языке.
2015-2016
Бакалавриат
Магистратура
МВА
DBA
Итого

каз.
англ.
каз.
англ.
каз.
англ.
каз.
англ.
каз.
англ.

5
4
3
1
5
8

17%
15%

2016-2017
7
7
1
4
1
1
9
13

35%
40%
9%
40%
17%
34%
80%
63%

2017-2018
8
9
2
5
1
2
1
1
12
16

2018-2019

40%
45%
15%
40%
17%
29%
25%
25%
34%
23%

10
11
3
6
1
2
1
1
15
20

45%
50%
18%
40%
15%
29%
25%
25%
25%
25%

Прирост:
кол-во (%)
+7 (140%)
+10 (250%)
+4 (400%)
+5 (167%)
+1 (100%)
+1 (100%)
+1 (100%)
+1 (100%)
+13 (260%)
+17 (213%)

2019-2020
12
14
4
8
1
2
1
1
18
25

50%
60%
20%
50%
15%
29%
25%
25%
20%
25%

Задача 1.3. Охват образовательных программ поли язычным обучением.
Таблица 26. Удельный вес образовательных программ с поли язычным обучением (специальности
не реализуемые на английском и казахском) языках.
Бакалавриат
Магистратура
PhD

2015-2016
30%
-

2016-2017
40%
20%
50%

2017-2018
50%
30%
50%

2018-2019
60%
40%
75%

2019-2020
70%
50%
100%

Задача 1.4. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением
дистанционных технологий.
Таблица 27. Доля образовательных программ с применением дистанционных технологий.
Бакалавриат
МВА
Итого

кол-во
доля
кол-во
доля
кол-во
доля

2015-2016
2669
9,8%
71
17%
2740
26,8%

2016-2017
2542
10,7%
78
19%
2620
29,7%

2017-2018
2666
12,7%
85
17%
2751
29,7%

2018-2019
2921
14,1%
93
17%
3017
31,1%

2019-2020
3460
14,5%
102
17%
3562
31,5%

Таблица 28. Охват образовательных программ с применением дистанционных технологий.
Бакалавриат
Магистратура
МВА

2015-2016
90%
85%
100%

2016-2017
67%
100%
100%

2017-2018
62%
100%
100%

2018-2019
86%
100%
100%

2019-2020
83%
100%
100%

Задача 1.5. Увеличить количество двух дипломных образовательных программ.
Таблица 29. Количество двух дипломных образовательных программ.
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2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

3
2
1
6

5
1
2
2
10

8
2
3
2
15

9
2
1
3
2
17

10
2
1
3
2
18
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Прирост:
кол-во
(%)
+7/334%
+2/200%
+1/100%
+1/150%
+1/200%
+5/258%

Цель 2. Увеличить количество обучающихся на образовательных программах.
Задача 2.1. Обеспечить увеличение контингента обучающихся.
Таблица 30. Размер контингента

Бакалавриат
Магистратура
PhD
MBA
DBA
Краткосрочные
программы/
тренинги
Итого

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

кол-во
прирост
кол-во
прирост
кол-во
прирост
кол-во
прирост
кол-во
прирост
кол-во
прирост

2669
-8%
174
-6%
4
100%
429
-19%
35
15%
600
11%

2542
-5%
208
-19%
10
150%
411
-5%
57
62%
660
10%

2666
5%
377
81%
17
70%
510
24%
96
68%
795
20%

2921
10%
583
54%
27
58%
560
9%
117
21%
955
20%

3460
19%
826
41%
31
14%
615
9%
117
1150
20%

Прирост:
кол-во
(%)
+791%
30%
652
374%
27
675%
+186
43%
+82
334%
+550
91%

кол-во
прирост

3911
-

3888
-1%

4444
15%

5163
17%

6199
20%

7
-

*возможны корректировки в зависимости от рыночной ситуации

Цель 3. Увеличить удельный вес дисциплин с использованием инновационных
технологий обучения.
Задача 3.1. Проводить ежегодную оценку содержания образовательных программ, методов
обучения.
Таблица 31. Удельный вес дисциплин с использованием инновационных технологий (в разрезе
каждой специальности).

Бакалавриат
Магистратура
PhD
МВА
DBA

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

4/10%
2/10%
20%
20%

5/12%
3/20%
20%
20%

7/17%
5/30%
20%
20%

7/17%
7/40%
20%
20%

9/20%
9/50%
20%
20%

Прирост:
кол-во
(%)
+5/125%
+7/350%
-

Задача 3.2. Реализовать образовательные модули по формированию современных знаний,
компетенций, практических и личностных навыков выпускника.
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Таблица 32. Количество модульных программ, формирующие профессиональные компетенции (в
разрезе каждой специальности). Для PhD – научно-педагогический модуль*. Для МВА и DBA блок
дисциплин личностного развития и формирования лидерских качеств*.

Бакалавриат
Магистратура
PhD
МВА
DBA
Итого

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1
1
1

2
1
1
1
1
5

3
2
1
1
1
7

4
2
1
1
1
9

5
2
1
1
1
10

Прирост:
кол-во
(%)
+5
+2
+1
+9

Задача 3.3. Внедрить принципы дуального обучения*.
Таблица 33. Количество программ, охваченных дуальным обучением.
Бакалавриат

2015-2016
1

2016-2017
1

2017-2018
4

2018-2019
5

2019-2020
6

2015-2016 учебный год – специальности «Ресторанное дело» и «Гостиничный бизнес».
2017-2018 учебный год – специальности «Логистика», «Учет и аудит», «Юриспруденция».
2018-2019 учебный год – специальность «Арт-менеджмент».
2019-2020 учебный год – специальность «Общественное здравоохранение».
Задача 3.4. Обеспечить наличие авторских спецкурсов по профилирующим дисциплинам в
разрезе каждой специальности. (с периодичностью в три года).
Таблица 34. Количество дисциплин с результатами исследований автора.
Бакалавриат
Магистратура
PhD
МВА
DBA

2015-2016
2
2

2016-2017
1
1
2
2
2

2017-2018
1
1
2
2
2

2018-2019
2
1
2
2
2

2019-2020
2
1
2
2
2

Задача 3.5. Обеспечить разработку открытых online -курсов с размещением их на массовых,
открытых online платформах.
Таблица 35. Количество размещенных открытых online - курсов.
Школа права
Школа
экономики и
сервиса
Школа
финансов и
менеджмента
Факультет
базовой
подготовки
Школа
государственной

2015-2016
-

2016-2017
-

2017-2018
1

2018-2019
2

2019-2020
2

-

-

1

2

2

-

-

1

2

2

-

-

1

2

2

-

-

1

2

2
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и общественной
политики

Задача 3.6. Обеспечить наличие образовательных программ с содержанием,
соответствующих требованиям международной профессиональной сертификации.
Таблица 36. Количество образовательных программ с содержанием дисциплин, обеспечивающих
подготовку к профессиональной сертификации.
Бакалавриат
Магистратура

2015-2016
-

2016-2017
3
1

2017-2018
5
2

2018-2019
5
3

2019-2020
5
4

Таблица 37.
Бакалавриат




Магистратура






2016-2017 учебный год:
- Учет и аудит – АССА – Association of Chartered Certified Accountants;
CAP, Certified Accounting Practitioner;
- Логистика – EJ Log, European Junior Logistician (Операционный логист);
2017 -2018 учебный год:
- Финансы – уровень CFA, Chartered Financial Analyst;
- Экономика – СМА, Certified Management Accountant.
2016-2017 учебный год:
- Логистика – ES Log, European Senior Logistician;
EM Log, European Master Logistican;
2017-2018 учебный год:
- Финансы – II уровень CFA, Chartered Financial Analyst;
2018-2019 учебный год:
- Финансы – III уровень CFA, Chartered Financial Analyst;
- Экономика – CIMA, Chartered Institute of Management Accountants;
2019-2020 учебный год:
- Учет и Аудит - DipIFR, Diploma in international Financial Reporting.

Цель 4. Увеличить долю программ, интегрированных в программы зарубежных
ВУЗов партнеров.
Задача 4.1. Интегрировать образовательные программы университета в программы
зарубежных ВУЗов партнеров.
Таблица 38. Доля дисциплин зарубежных вузов-партнеров в образовательных программах УО
«Алматы Менеджмент Университет», в рамках каждой специальности.
Бакалавриат
Магистратура
PhD
MBA
DBA

2015-2016
30%
10%
40%
30%

2016-2017
40%
20%
50%
40%
40%

2017-2018
50%
30%
50%
40%
40%

2018-2019
60%
40%
50%
40%
40%

2019-2020
70%
50%
50%
40%
40%
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7.2 Создание и развитие ФБП, Школ Алматы Менеджмент Университета
7.2.1 Переход на инновационную модель обучения (Факультет базовой подготовки и
Школы)
Таблица 39 Концепция факультета базовой подготовки.
Цель
Охват
Продолжительность
Стоимость

Фокус

Обеспечить качественную базовую подготовку для освоения профессиональной
программы
все специальности
Первые 2 семестра обучения, начиная с первого курса бакалавриата
единая для всех специальностей
Обучение, сфокусированное на формировании предпринимательских
знаний и мышления
качество преподавания на основе модели «профессор-ассистент».
выбор специальности AlmaU на конкурсной основе (конкуренция среди
школ, конкуренция среди студентов)
формирование личностных и социально-нравственных ценностей на базе
SERVICE LEARNING

7.2.2 Этапы развития и создания Школ AlmaU
Школа – это инструмент развития конкурентоспособности университета.
Критерии школ:
 национальные и международные аккредитации, рейтинги программ;
 академическая автономия;
 качественный кадровый состав;
 самоокупаемость;
 репутация и бренд – вне университета;
 наличие программ повышения квалификации;
 учебные и исследовательские лаборатории;
 научная и образовательная репутация школ AlmaU.
Цель 1. Создание и развитие Школ университета с полным циклом подготовки
специалистов (бакалавр – магистр – доктор - программы повышение квалификации).
Задачи:
1.1. Создать и укрепить многопрофильность университета за счет расширения
образовательных программ.
1.2. Повысить качество подготовки специалистов за счет создания новых
специализированных кафедр, экспериментальных баз, институтов и лабораторий при
школах.
1.3. Создать базы для наращивания научной и экспертной компетентности профессорскопреподавательского состава университета в конкретных отраслях и сферах.
1.4 Создать эффективную систему формирования и воспроизводства научнопедагогических кадров Университета.
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1.5. Повысить эффективность управления университетом за счет предоставления
автономности университетским школам.
Таблица 40 Этапы развития и создания Школ AlmaU

1-этап
2014-2015

2-этап
2015-2016

3-этап
2016-2017

4-этап
2017-2018

5-этап
2018-2020

• Высшая школа бизнеса (МВА, DBA);
• Школа государственной и общественной политики (BSc, MBA);
• Школа права (BSc).

• Школа экономики и сервиса (BSc, MSc);
• Школа финансов и менеджмента (BSc, MSc, PhD);
• Школа государственной и общественной политики (BSc, MBA);
• Школа права (BSc);
• Высшая школа бизнеса (МВА, DBA);
• Факультет базовой подготовки (BSc).
• Школа экономики и сервиса (BSc, MSc, PhD);
• Школа финансов и менеджмента (BSc, MSc, PhD);
• Школа инженерного менеджмента (BSc, MSc);
• Школа государственной, общественной политики и права (BSc, MSc, MВА);
• Высшая школа бизнеса (МВА, DBA,Global DBA);
• Факультет базовой подготовки (BSc).
• Школа финансов и экономики (BSc, MSc, PhD);
• Школа менеджмента (BSc, MSc, PhD);
• Школа инженерного менеджмента (BSc, MSc);
• Школа государственной и общественной политики и права (BSc, MSc, МВА, LLM);
• Высшая школа бизнеса (МВА, DBA,Global DBA );
• Факультет базовой подготовки (BSc).
• Школа финансов и экономики (BSc, MSc, PhD);
• Школа менеджмента (BSc, MSc, PhD);
• Школа инженерного менеджмента (BSc, MSc);
• Школа государственной, общественной политики и права (BSc, MSc, MBA, LLM);
• Высшая школа бизнеса (МВА, DBA, Global DBA);
• Школа Public Health (BSc).
• Факультет базовой подготовки (BSc).
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Таблица 41. Открытие новых специалльностей Школ AlmaU
Школы

Школа
Государственной
и Общественной
политики

Школа Права

Школа Финансов
и Менеджмента

Школа
Экономики и
Сервиса

Факультет
базовой
подготовки
Высшая Школа
Бизнеса

2015-2016

Менеджмент
(BSc, MSc, PhD)
Маркетинг
(BSc, MSc, PhD).
Управление проектами
(MSc).
Финансы (BSc, MSc,
PhD)
Учет и Аудит (BSc).
Деловое
Администрирование(Ph
D)
Логистика (BSc, MSc).
Экономика (BSc, MSc).
Оценка(BSc).
РДГБ(BSc).

Информационные
системы (BSc)
Первые 3 семестра
обучения на
бакалавриате
Деловое
Администрирование
(MBA, DBA)

Школа
Государственной,
общественной
политики и права

Школа
инженерного
менеджмента

2016-2017

2017-2018

2018-2020

-

-

ГиМУ (BSc)
Регионоведение (BSc)
Связи с
общественностью (BSc)
Менеджмент в
государственном
секторе (МBА);
Менеджмент в
образовании (МBА);
Менеджмент в НПО
(МBА).
Юриспруденция (BSc).

-

Менеджмент
(BSc, MSc, PhD)
Маркетинг
(BSc, MSc, PhD).
Управление проектами
(MSc).
Финансы (BSc, MSc,
PhD)
Учет и Аудит (BSc).
Деловое
Администрирование(Ph
D)
Арт-Менеджмент (BSc)
Логистика (BSc, MSc,
PhD)
Экономика (BSc, MSc,
PhD)
Оценка(BSc).
РДГБ (BSc, MSc).
Туризм (BSc).

-

Первые 2 семестра
обучения на
бакалавриате

Первые 2 семестра
обучения на
бакалавриате

Деловое
Администрирование
(MBA, DBA), Global
DBA

Деловое
Администрирование
(MBA, DBA), Global
DBA

ГиМУ (BSc)
Регионоведение (BSc)
Связи с
общественностью (BSc)
Менеджмент в
государственном
секторе (МBА)
Менеджмент в
образовании (МBА)
Менеджмент в НПО
(МBА)
Юриспруденция (BSc,
MSc)

ГиМУ (BSc)
Регионоведение (BSc,
MSc)
Связи с
общественностью (BSc)
Менеджмент в
государственном
секторе (МBА)
Менеджмент в
образовании (МBА)
Менеджмент в НПО
(МBА)
Юриспруденция
(BSc, MSc)
Международное право
(BSc)

Программная
инженерия (BSc, MSc);

Программная
инженерия (BSc, MSc);

Первые 2 семестра
обучения на
бакалавриате
Деловое
Администрирование
(MBA, DBA), Global
DBA, . PhD in English.
ГиМУ (BSc)
Регионоведение (BSc,
MSc)
Связи с
общественностью (BSc)
Менеджмент в
государственном
секторе (МBА)
Менеджмент в
образовании (МBА)
Менеджмент в НПО
(МBА)
Юриспруденция
(BSc, MSc)
Международное право
(BSc)
Международные
отношения
(BSc).
LLM
Программная
инженерия (BSc, MSc);
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Анализ данных и Big
Data (BSc, MSc);

Финансы (BSc, MSc,
PhD).
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Анализ данных и Big
Data
(BSc, MSc);
Инженерная экология
(BSc, MSc)
Финансы (BSc, MSc,
PhD).
Учет и Аудит
(BSc,MSc).
Экономика (BSc, MSc,
PhD).
Оценка (BSc).
Мировая экономика
BSc MSc
Деловое
администрирование
(PhD);
Менеджмент
(BSc, MSc, PhD);
Маркетинг (BSc, MSc,
PhD);
Управление проектами
(MSc)
Логистика (BSc, MSc,
PhD)
РДГБ (BSc, MSc)
Туризм (BSc, MSc)
Арт-менеджмент (BSc)
Мировая торговля
(BSc, MSc)

Цель 2. Разработка стратегии Школ AlmaU и их реализация. Позиционирование на
рынке образовательных услуг с уникальными продуктами.
Задачи:
1.1. Войти в число ведущих университетских школ Казахстана и Евразийского
Экономического Сообщества по направлениям подготовки специалистов Алматы
Менеджмент Университета.
1.2. Укрепить сотрудничество с профессиональными сообществами по соответствующим
направлениям деятельности школ, а также с работодателями.
1.3. Повысить эффективность проводимых научных исследований и разработок в рамках
перспективных направлений.
1.4. Содействовать образованию новых связей для взаимодействия и дальнейшего
сотрудничества с партнерами Университета за рубежом и в Казахстане.
Для достижения целей и реализации задач по созданию и развитию школ Алматы
Менеджмент Университет будут выполнены следующие мероприятия:
Таблица 42. Мероприятия для достижения целей и реализации задач по созданию и развитию школ
AlmaU
2015-2016
1. Blended MBA
2. Переаккредитация AMBА и подача заявки на
аккредитацию AACSB
3. Вступление в AACSB и заявка на
аккредитацию.
4. Провести пилотный проект «Бизнес-көресу»
для слушателей МВА и выпускников.

Высшая школа бизнеса
2016-2017
1. Global DBA и DBA for faculty
2. Создание Центра бизнес-кейсов.
3. Открытие международной научной
лаборатории при ВШБ.
4. Прохождение программной
аккредитации НКАОКО до 2020 года,
войти в рейтинг лучших
образовательных программ МВА РК.

2017-2020
1.Совершенствование
процессов,
расширение масштабов.
2.МВА на казахском языке.
3. PhD in English.
4. Открытие Школы консультантов при
ВШБ.
5. Национальный проект «Бизнескөресу».
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5. «Бизнес-көресу» провести во всех
Представительствах.

Высшая школа финансов и менеджмента
2016-2017
2017-2018
1. Открытие major and minor программы
1. Реализация двух дипломной
совместно с Jamk University of Applied Sciences
программы «Менеджмент/Финансы»
(Финляндия)
2. Создание Учебно-прикладной
«Менеджмент/Предпринимательство»
лаборатории по Бизнес-Кейсам
2. Получение полного пакета
3. Создание международной научноквалификационной аккредитации АССА
исследовательской лаборатории по
3. Прохождение и получение программной
Менеджменту
национальной аккредитации НКАОКО по спец. 4. Открытие магистратуры по спец.
«Менеджмент», «Финансы» и «Маркетинг»,
«Учет и Аудит»
«Учет и Аудит».
5. Сертификация PMI/PMBOK для
4. Реализация major and minor программы
программ «Менеджмент» и
«Юриспруденция/Финансы»
«Управление проектами» (маг.) 6.
5. Сертификация CFA для программы
Реализация новых двудипломных
«Финансы» (маг.)
программ с зарубежными вузами
6. Реализация программ по академической
мобильности Erasmus +, совместно с University
of Northampton (Великобритания)

2018-2020
1. Открытие совместной казахстанскобританской магистратуры по
программе «International
Entrepreneurship»
2. Реализация двух дипломной
программы
«Финансы/Юриспруденция»
3. Реализация major and minor
программы «Учет и
Аудит/Юриспруденция»
4. Создание международной научноисследовательской лаборатории
Маркетинговых исследований
5. Создание Учебной лаборатории по
Симуляционным аналитическим и
бизнес играм
6. Создание международной научноисследовательской лаборатории по
исследованиям Учета и Аудита
7. Создание студенческого бизнес
инкубатора
Школа государственной и общественной политики и права
2016-2017
2017-2018
2018-2020
1. Объединение Школы государственной и
1. Создание Института регионального
1. Создание Школы политического
общественной политики и Школы Права в
развития.
консалтинга;
Школу государственной политики и права;
2. Реализация major and minor
2. Открытие мастерской
2. Открытие криминалистической лаборатории; программы по специальности
образовательной программы LLM на
«Юрист-финансист».
базе трехстороннего консорциума с
3. Прохождение программной
выдачей двойного диплома.
аккредитации (бакалавриат)
3. Открытие Юридической клиники.
НКАОКО до 2020 года, войти в
4.
Открытие
Международной
рейтинг лучших образовательных
лаборатории – Консалтингового центра
программ в сфере корпоративного
«Interlaw».
права.
4. Реализация пилотного проекта
«Сервис
«Судебный
кабинет»,
совместно с Верховным судом РК,
КазБАР (на базе 7 судов г. Алматы – с
01.07.2015 – 01.01.2016г.) в рамках
пяти институциональных реформ
«План нации «100 конкретных шагов».
5. Открытие и функционирование
Центра
медиации
(портфель
консалтинговых услуг в университете
и представительствах университета –
квазисудебные
процедуры,
аутсорсинг) в Представительстве в г.
Атырау.
Факультет базовой подготовки
2015-2016
2016-2017
2017-2020
1. Разработка и реализация модульных
1. Реализация «стандартного пакета»
1. Реализация интегрированных
образовательных программ.
образовательной программы в
образовательных программ с
2. Развитие поле язычного образования.
соотношении 80/20.
зарубежными вузами -партнерами в
3. Образовательный модуль за рубежом.
2. Реализация major and minor
соотношении 80/20.
4. Качественный набор студентов и
программы.
преподавателей.
Школа экономики и сервиса
2016-2017
2017-2018
2018-2020
1. Получение лицензии
1. Создание Центра логистического
1. Получение в управление гостинично2. Внедрение и реализация дуального
консалтинга
ресторанного комплекса в г. Алматы
обучения.
2. Создание национального
2. Создание научно-учебных
3. Полиязычное образование
сертификационного центра
лабораторий (2)
4. Подготовка и прохождение аккредитации
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5. Создание центра по организации
кейтеринговых услуг и анимационных
мероприятий
6. Создание экспертного центра по управлению
знаниями
7. Реализация major and minor программы
8.Совместная программа двудипломного
образования
9. Стажировки ППС в зарубежных вузахпартнерах и сертификация ППС

2016-2017
1. Получение лицензии.
2. Приведение учебных планов в соответствие
с международной практикой.
3. Стажировки ППС в США, Франции,
Сингапуре, Корее и сертификация ППС.
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3. Проведение аналитических
исследований в рамках реализации
студенческих проектов
4. Создание научно-учебных
лабораторий (1)
5. Открытие учебных лабораторий
(чайная и винная комнаты, и
гостиничный номер)
6. Получение лицензии

Школа инженерного менеджмента
2017-2018
1. Авторизованные учебные
лаборатории совместно с вендерами
(такими как HP, IBM, Cisсo, SAP и
т.д.) по серверам и
телекоммуникационным
оборудованиям.
2. Реализация major and minor
программы.

2018-2020
1. Учебный Центр (или Институт
повышения квалификации) для
переподготовки IT- специалистов
предприятий РК.
2. Международная научная лаборатория
по ИТ- проектам и инновационным
исследованиям;
3. Программа «Академической
мобильности» ППС и обучающихся

Школа общественного здравоохранения
2018-2019
1. Получение лицензии
2. Консалтинговый центр в области менеджмента в здравоохранении
3. Реализация major and minor программы

2019-2020
1. Совместные образовательные программы

Компоненты программы будут проходить ежегодную оценку относительно критериев
Предпринимательство,
Интернационализация,
Исследования,
Социальная
ответственность.
Таблица 43. Пример ежегодной оценки компонентов программ относительно критериев
Предпринимательство, Интернационализация, Исследования, Социальная ответственность
Интернационализация

Исследования

Социальная
ответсвенность

Наличие лидерского,
предпринимательского
потенциала

Владение языком

Наличие достижений

Личностные качества
и гражданская
позиция

20% предприниматели,
представители бизнеса и гос.
органов

10% visiting professors

Преподавание,
основанное на
исследованиях
преподавателя

Служение обществу

Международный опыт в
программах, совместные
курсы

Курсы ОД основаны
на исследованиях,
спецкурсы на
прикладных
исследованиях

Социальная
ответственность в
каждом курсе

Дисциплина
«Предпринимательство»

Академическая мобильность

НИРС, лаборатории

Деловая этика, выезд
в бедствующие
регионы

Предпринимательские школы

Двухсторонняя академическая
мобильность

Университеты с
высокими
рейтингами и
аккредитациями

Социальноответственные
партнёры

Акаде
мичес
кое
партнё
рство

Орг
ани
зац
ия
обу
чен
ия

Содержан
ие
обучения

Препо
давате
ли

Аби
тур
иен
ты

Предпринимательство
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% интернациональных
компаний

Прикладные и
аналитический
исследования

Социальноответственные
партнёры

Выпускники AlmaU предприниматели

Глобальное трудоустройство

Применение
аналитических
навыков

Социальноответственные
партнёры

Предпринимательские успехи

Глобальные перспективы

Инновации

Достижения в
служении обществу

К
а
р
ь
е
р
а
в
ы
п
у
с
к
н
и
к
а

Труд
оуст
ройс
тво
выпу
скни
ка

Пар
тнё
рств
ос
биз
несо
ми
гос.
стру
кту
рам
и

Предпринимательские компании
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7.3 Формирование и развитие предпринимательского университета
В условиях современного экономического развития, роль и место высшего
образования трансформировалась. Университеты стали активными участниками
инновационного развития регионов и даже стран. В след за развитием инновационной
экономики и новых потребностей бизнеса и промышленности, роль университета
модифицируется, активно внедряется и развивается новая модель образования –
«Предпринимательский университет». Предпринимательский университет является
центром
образования
предпринимателей,
консолидатором
информационной
образовательной базы по предпринимательству.
Цель 1. Провести обучение ППС методологии и развитию предпринимательского
образования и сформировать поэтапную программу обучения студентов, начиная с
развития креативности мышления, навыков, генерации и оформления идей.
В целях формирования предпринимательского и инновационного мышления
необходимо развитие предпринимательского образования, проведение исследований в
области предпринимательства обеспечивая управление вузом с использованием мирового
опыта предпринимательских университетов. Для этого Алматы Менеджмент Университет
ставит задачи до 2020 по введению обязательной дисциплины по предпринимательству во
все программы обучения студентов и повышения квалификации ППС и сотрудников, что
позволит сформировать предпринимательской, креативной и корпоративной культуры.
Задача 1.1. Развить предпринимательское образование в университете.
Таблица 89. Предпринимательское образование в университете
Курсы по предпринимательству в образовательных программах
Программа дополнительного образования по
предпринимательству, совместно с международным партнером
“Minor in entrepreneurship”
Количество совместных центров с зарубежными партнерами по
поддержке предпринимательства и инноваций
Количество учебников и учебных пособий

20152016
1

20162017
1

20172018
2

20182019
3

20192020
4

0

1

1

2

2

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

Таблица 90. Доля выпускных работ в виде бизнес проектов, от общего количества программ
бакалавриата.
Бакалавриат

20152016
0%

20162017
0%

20172018
1%

20182019
5%

20192020
10%

Задача 1.2. Разработать и внедрить системную, многоуровневую, пролонгированную
программу повышения квалификации ППС и сотрудников.
Программа должна быть рассчитана на период 2015-2017 год, сконцентрирована на
развитии предпринимательских компетенций, включать следующие предметы и
технологии обучения:
 Обучение, основанное на технологии кейс стади;
 Дистанционная технология обучение;
 Развитие критического мышления;
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 Эмоциональное лидерство;
 Тайм менеджмент;
 Управление кадрами и др.
Таблица 91. Доля ППС-предпринимателей от общего количество ППС
Доля ППС-предпринимателей от общего количество ППС

20152016
0,2%

20162017
0,3%

20172018
0,5%

20182019
0,6%

20192020
0,7%

Мероприятия:
11. В период 2016-2018 разработать мотивацию по сотрудничеству между
департаментами и сотрудниками, внедрить данную модель для ППС;
12. В период 2016 - 2017 гг. инициировать создание «Ассоциации
предпринимательского образования» в Республике Казахстан;
13. В период 2015-2016 гг. создать и запустить международную лабораторию по
предпринимательским и инновационным исследованиям при ВШБ;
14. Ежегодное проведение международной научно практической конференции по
направлению развития предпринимательских университетов и образования;
15. Участие
команд
университета
в
престижных
предпринимательских
соревнованиях/проектах;
16. Ежегодное проведение летней международной предпринимательской школы;
17. В период 2015-2017 гг. формирование и запуск «Института наставничества» с
привлечением выпускников университета и успешных бизнесменов;
18. В период 2015-2020 гг. ежегодное проведение конкурсов по предпринимательству.
19. Разработать и внедрить практические курсы по предпринимательству в
образовательные программы.
20. Внедрить практику защиты бизнес проектов как форму итоговой аттестации
программ бакалавриата, магистратуры и MBA.
Цель 2. Стимулировать предпринимательскую и инновационную деятельность
университета и формировать предпринимательскую среду вокруг Университета.
Задачи:
2.1. Создать студенческий бизнес-инкубатор в 2016 году.
2.2. Создать малые предприятия и развивать процесс коммерциализации результатов
научно-исследовательских проектов.
2.3. Расширить финансовые источники и инструменты управления и использование их
для собственного развития.
2.4. Увеличить количество проектов совместно с бизнес структурами (проект ВьетКафе,
предпринимательская лаборатория Ernst&Young, проект start up village).
Таблица 92. Индикаторы и показатели к задачам цели 2
Количество компаний, открытых студентами
после процесса инкубирования

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

4

5

7

8

10
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10

Мероприятия:
9. Запуск студенческого бизнес инкубатора в 2016 г.
10. Проведение пилотных программ обучения в рамках студенческого бизнес
инкубатора – 2016- 2017 гг.
11. Создание и привлечение финансовых средств в фонд поддержки студенческого
предпринимательства.
12. Разработка и введение шкалы оценки ППС и сотрудников креативности и
предпринимательской культуры в период 2015-2017гг.
13. Формирование фонда прямых инвестиций с привлечением финансирования от
выпускников программы MBA и бизнесменов в период 2017-2019гг.
14. Участие студентов, слушателей в совместных практических программах с
представителями бизнеса в период 2015-2017гг.
15. Организация и реализация проектов совместно с крупными компаниями (проект
Мега Алматы, предпринимательская лаборатория EY, совместный проект с
правительством startup village).
16. Проведение ежеквартальных встреч ежемесячных тематических встреч с
выпускниками и молодыми предпринимателями г. Алматы в период 2017-2020гг.
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7.4. Развитие научно-исследовательской деятельности
Политика в области научно-исследовательской деятельности (далее – НИД) в
настоящее время предусматривает следующие мероприятия:
5. Проведение фундаментальных и прикладных исследований в области экономики,
финансов, менеджмента, маркетинга, учета, аудита, логистики, информационных
технологий,
бизнес-образования,
предпринимательства,
юриспруденции,
гуманитарных, социальных, естественно-технических дисциплин и смежных сфер
знания.
6. Формирование международных исследовательских групп.
7. Создание устойчивой исследовательской культуры ППС, направленной на
завоевание репутации вуза, создающего конкурентоспособные и инновационные
научные исследования.
8. Развитие научно-исследовательского потенциала преподавателей, обучающихся и
сотрудников.
22 октября 2014 года Ученым советом УО «Алматы Менеджмент Университет»
принята Концепция развития научно-исследовательской деятельности до 2020 года.
Данная стратегия развивает и конкретизирует идеи указанной концепции.
Перспективы развития Университета по направлению НИД
УО «Алматы Менеджмент Университет» рассматривает интеграцию с мировым
научно-исследовательским сообществом как одно из ключевых направлений своего
развития до 2020 года.
Миссия НИД: Мы нацелены на выведение НИД на мировой уровень через интеграцию
усилий наших исследователей с зарубежным научно-исследовательским сообществом по
стратегическим инновационным направлениям.
Видение НИД: УО «Алматы Менеджмент Университет» – это новый тип
университета, основа которого капитализация знаний, когда научные исследования
окружены соответствующей инфраструктурой в виде целого ряда компаний, которые
способны внедрять на практике результаты данных исследований (Г. Ицковиц).
Цель 1. Сформировать научную среду по профильному направлению каждой Школы
университета.
Задача 1.1. Повысить научно-исследовательский потенциал ППС и сотрудников путем
увеличения числа штатных ППС, входящих в категорию «исследователь» к 2020 г.:
Таблица 93. Доля исследователей среди ППС
Количество штатных преподавателей категории
«исследователь», чел.

20152016
6

20162017
12

20172018
14

20182019
14

20192020
16

Задача 1.2. Создать при каждой Школе Университета лабораторию международного
уровня.
В штате каждой лаборатории состоят:
Заведующий лабораторией: Гражданин РК (знание английского языка, наличие
публикаций в международных журналах).
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Международный консультант: Иностранец (редактор или член редколлегии
международного журнала, глава научно-исследовательской организации, высокий уровень
цитируемости, автор научных трудов)
Научный сотрудник: преподаватель из категории «исследователь» (знание
английского языка, наличие международных публикаций).
Индикаторы эффективной работы международной лаборатории (за год):
 Количество статей в международном журнале (Scopus или Web of Science) - 1
 Количество статей в материалах международной конференции или глава в книге
(Scopus или Web of Science) - 4
 Количество статей в казахстанских журналах из перечня ККСОН – 2
 Количество научных мероприятий, проведенных в AlmaU - 1
 Количество отчетов в НЦНТИ -1
 Количество финансируемых проектов – 1.
Этапы открытия международных лабораторий AlmaU:
2015-2016
1. Международная лаборатория Факультета базовой подготовки Международная
лаборатория Школы экономики и сервиса (Управление знаниями)
2. Международная лаборатория Школы государственной и общественной политики
(Социальное предпринимательство)
3. Международная лаборатория Факультета базовой подготовки (ИТ в образовании)
2016-2017
4. Международная лаборатория Высшей школы финансов и менеджмента
5. Международная лаборатория Высшей школы бизнеса
6. Международная лаборатория Школы права
2017-2018
7. Международная лаборатория ВШФМ
2018-2020
9. Международная лаборатория Школы общественного здравоохранения
Цель 2. Стать лидером в Казахстане в научных исследованиях по менеджменту.
Задача 2.1. Издавать международный индексируемый онлайн-журнал «Eurasian
Journal of Leadership» (EAJOL) с 2016 г.
Перспективы вхождения в Scopus и Web of Science: 2019- 2020 гг.
Таблица 49. Индикаторы и показатели к задаче 2.1.
Количество изданных номеров журнала
EAJOL

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

0

2

2

2

2

Задача 2.2. Довести к 2020 г. число публикаций Almaty Management University в
журналах с импакт–фактором – до 25, в изданиях, индексируемых Web of Science – 100,
в Scopus – 125.
Таблица 50. Индикаторы и показатели к задаче 2.2.
2015

2016

2017

2018

2019

2020
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на 2015-2020 годы
Количество статей с накоплением в журналах с импактфактором
Количество статей с накоплением в изданиях,
индексируемых Web of Science
Количество статей с накоплением в изданиях,
индексируемых Scopus
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1

3

6

11

18

25

25

40

55

70

85

100

37

55

70

85

100

125

Задача 2.3. Наращивать участие в конкурсах научно-исследовательских проектов
госорганов, правительства, министерств РК.
Таблица 51. Индикаторы и показатели к задаче 2.3.
Количество заявок, поданных на конкурсы научноисследовательских
проектов
госорганов,
правительства,
министерств РК

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

2

4

6

8

10

Задача 2.4. Занять лидирующие позиции в Казахстане по вопросу продвижения
исследовательской культуры и академической честности.
Таблица 52. Индикаторы и показатели к задаче 2.4
Количество республиканских, международных научных
мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций) на базе
Университета по теме научной этики и академической честности
Проведение ежегодного конкурса с вручением награды «За
академическую честность» профессорам Казахстана

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

Задача 2.5. Внедрить обязательный курс «Академическое письмо» / ‘Academic Writing'
на программах бакалавриата.
Таблица 53. Индикаторы и показатели к задаче 2.5.
Охват курсами «Академическое письмо» / ‘Academic Writing'
студентов бакалавриата

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

0

75%

100%

100%

100%

Цель 3. Расширить международную научно-исследовательскую деятельность.
Задача 3.1. Наращивать участие в международных научных проектах и членство в мировых
научных ассоциациях
Таблица 54. Индикаторы и показатели к задаче 3.1.
Количество международных научных проектов, в которых
участвует Университет
Количество международных научных ассоциаций, в которых
состоит Alma University

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

2

3

4

7

9

1

2

3

4

5
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Задача 3.2. Представлять на международной арене достижения НИР Университета.
Таблица 55. Индикаторы и показатели к задаче 3.2.
Количество заявок, поданных на конкурсы научноисследовательских
проектов,
награды
международных
ассоциаций, зарубежных организаций

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

2

4

6

8

10

Реализация целей и задач по стратегическому направлению Развитие научноисследовательской деятельности приведет к интеграции Университета в мировое научное
пространство, поднимет место УО «Алматы Менеджмент Университет» в глобальных
рейтингах вузов, позволит создать необходимую инфраструктуру в виде международных
научных лабораторий, ведущих востребованные в стране и мире исследования и
оказывающие консалтинговые и аналитические услуги по заказам государства, бизнеса,
гражданского общества, для внедрения на практике результатов исследований.
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Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
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Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
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02
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7.5. Развитие системы менеджмента качества университета
В УО «Алматы Менеджмент Университет», проводится постоянная работа по
улучшению всех аспектов деятельности, всех элементов и процессов СМК. Результатом
всех мероприятий по анализу деятельности является выделение ресурсов, пересмотр
существующих процессов, улучшение существующей системы управления.
Цель 1. Получить подтверждение соответствия СМК УО «Алматы Менеджмент
Университет» МС ISO 9001:2015.
Задача 1.1. Стандартизировать процессы в соответствии с требованиями стандарта МС ISO
9001:2015.
Таблица 56. Индикаторы и показатели к задаче 1.1.
Индикаторы
Степень стандартизации процессов (по перечню процедур) в
соответствии с требованиями МС ISO 9001:2015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

100%

100%

100%

100%

100%

Задача 1.2. Провести обучение сотрудников УО «Алматы Менеджмент Университет»
требованиям СМК.
Таблица 57. Индикаторы и показатели к задаче 1.2.
Индикаторы
Доля сотрудников, прошедших обучение требованиям СМК
Алматы Менеджмент Университет

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

100%

100%

100%

100%

100%

Задача 1.3. Пройти сертификационный, надзорный и ресертификационный аудит на
соответствие требованиям стандарта.
Таблица 58. Индикаторы и показатели к задаче 1.3.
Индикаторы
Прохождение сертификационного аудита, получение
сертификата соответствия.
Прохождение надзорных аудитов
Прохождение ресертификационого аудитов

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

-

1

-

-

-

-

-

1
-

1
-

1

Мероприятия:
1. Проведение обучающих семинаров и тренингов на внутренней и внешней базах на
плановой основе.
2. Организация, проведение и контроль деятельности по разработке и совершенствованию
процессов Университета.
3. Проведение внутренних аудитов Университета.
4. Прохождение сертификационных, надзорных и ресертификационных аудитов,
получение сертификата соответствия.
Цель 2. Разработать интегрированную систему менеджмента качества на базе
стандартов ISO 9001, ISO 31000 и ISO 27001

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02
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ISO 27001 утверждает концепцию процесса создания, внедрения, использования,
мониторинга, проверки, поддержки и совершенствования СМИБ (Система менеджмента
информационной безопасности) организации.
Для эффективного функционирования организации приходится идентифицировать и
управлять многими процессами. Процессом может считаться любое действие,
использующее ресурсы, и управляемое в целях преобразования входных данных в
выходные. Зачастую результат одного процесса обращается непосредственно во входной
сигнал другого.
Применение системы процессов в рамках организации наряду с идентификацией и
взаимодействием этих процессов, их менеджментом, можно рассматривать как
«концепцию процесса».
ISO 31000:2009 «Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания» содержит
принципы, структуру и процесс управления рисками. Использование ISO 31000 может
помочь повысить вероятность достижения целей, улучшить выявление возможностей и
угроз, эффективно распределить и использовать ресурсы для обработки рисков.
Задача 2.1. Привести в соответствие ИТ деятельность Университета требованиям стандарта
ISO 27001 – Информационные технологии. Методы обеспечения защиты. Системы
управления информацией и стандарта ISO 31000 - системы управления рисками. Требования.
Таблица 59. Индикаторы и показатели к задаче 2.1.
Индикаторы
Степень выполнения плана по внедрению международного
стандарта ISO 31000
Степень выполнения плана приведения ИТ деятельности в
соответствие с требованиями ISO 27001

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

Задача 2.2. Интегрировать стандарты ISO 31000 и 27001 в существующую систему
менеджмента качества.
Таблица 60. Индикаторы и показатели к задаче 2.2.
Индикаторы
Степень выполнения плана по созданию интегрированной
СМК

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

-

-

-

-

100%

Задача 2.3. Получить независимое заключение соответствия системы управления
рисками Университета МС ISO 31000.
Таблица 61. Индикаторы и показатели к задаче 2.3.
Индикаторы
Прохождение
внешнего
соответствие МС ISO 31000

независимого

аудита

на

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

-

-

-

-

1

Задача 2.4. Пройти сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта.
Таблица 62. Индикаторы и показатели к задаче 2.4.
Индикаторы
Сертификат соответствия требованиям ИСМ

20152016
-

20162017
-

20172018
-

20182019
-

20192020
1
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Мероприятия:
1. Пройти обучение по внедрению стандарта ISO 27001 в организации на внутренней и
внешней базах на плановой основе.
2. Пройти обучение по внедрению стандарта ISO 31000 в организации на внутренней и
внешней базах на плановой основе.
3. Разработка плана создания ИСМ и реализовать его.
4. Проведение внутренних аудитов.
5. Прохождение сертификационного аудита, получение сертификата соответствия.
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Университета
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7.6. Интернационализация и глобальное развитие
Цель 1. Увеличить международную академическую мобильность обучающихся.
Задача 1.1. Увеличить международную исходящую академическую мобильность
обучающихся.
Таблица 63. Индикаторы к задаче 1.1.
Доля обучающихся по обмену за рубежом, %
Доля обучающихся на краткосрочных программах за рубежом, %
Доля обучающихся по двух дипломным программам за рубежом,
%

Задача 1.2. Увеличить
обучающихся.

международную

входящую

20152016
2,7
5
0,2

20162017
4
6
0,3

20172018
5
7
0,4

академическую

20182019
6
8
0,5

20192020
7
9
0,6

мобильность

Таблица 64. Индикаторы к задаче 1.2.
Доля иностранных обучающихся по обмену в Alma University, %
Доля иностранных обучающихся на краткосрочных программах в
AlmaU, %
Доля иностранных обучающихся по двудипломным программам в
AlmaU, %

20152016
0,2

20162017
1

20172018
2

20182019
3

20192020
5

0,3

1

2

3

4

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Задача 1.3. Обеспечить международную мульти-лингвистическую среду развития
обучающихся.
Таблица 65. Индикаторы к задаче 1.3.
Количество новых заключенных договоров по международной
академической мобильности
Доля обучающихся с английским и другими иностранными
языками обучения, %
Доля иностранных обучающихся AlmaU, %
Доля обучающихся, прошедших стажировку за рубежом
Количество грантов и стипендии, предоставленных
университетом иностранным студентам

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

15

10

10

12

12

8

11

14

17

20

1,7
0,2

2
0,3

3
0,4

4
0,5

5
0,6

20

20

25

25

30

Цель 2. Увеличить международную академическую мобильность ППС и сотрудников.
Задача 2.1. Увеличить международную исходящую академическую мобильность ППС.
Таблица 66. Индикаторы к задаче 2.1.
Доля ППС, преподающих за рубежом, %

20152016
2,3

20162017
4

20172018
5

20182019
7

Задача 2.2. Увеличить международную входящую академическую мобильность ППС.
Таблица 67. Индикаторы к задаче 2.2.

20192020
10
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20152016
3,6
6,3

Доля иностранных ППС, преподающих в AlmaU, %
Доля иностранных ППС, преподающих в AlmaU по обмену, %

20162017
6
8

20172018
9
10
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20182019
12
12

20192020
15
15

Задача 2.3. Обеспечить международную мульти-лингвистическую среду развития ППС и
сотрудников.
Таблица 68. Индикаторы к задаче 2.3.
Доля иностранных сотрудников в AlmaU, %
Доля ППС и сотрудников, прошедших обучение и/или
стажировку за рубежом, %
Доля ППС и сотрудников, принявших очное участие в
краткосрочном (менее 3 месяцев) академическом или научном
мероприятии за рубежом, %
Доля ППС и сотрудников, владеющих английским языком на
уровне не ниже IELTS 6.5, %
Количество зарубежных научных консультантов, чел.

20152016
2

20162017
3

20172018
4

20182019
5

20192020
6

7

8

9

10

11

16

18

20

22

24

6

12

18

24

30

3

5

7

9

11

Цель 3. Обеспечить соответствие образовательных программ и Университета в целом
требованиям международных аккредитаций и рейтингов.
Задача 3.1. Обеспечить прохождение международных аккредитаций образовательных
программ.
Таблица 69.
№

Наименование

Сроки

Ответственный

1

EPAS, ACQUIN

2015-2016

ВШФМ

2

IQA CEEMAN

2015-2016

ОМР, институциональная

3

AMBA

2015-2016

ВШБ

4

AACSB

2016-2019

ВШБ

5

EQUIS

2019-2020

ОМР, институциональная

6

ACQUIN, CILT, CTH/UNWTO TedQual/ETO

2017-2020

ШЭС

7

ACQUIN, ICAPA/EPAA

2017-2019

ШГОП

8

ACQUIN, FIBAA

2017-2019

ШП

9

ASIIN, ACQUIN

2018-2019

ШИМ

Задача 3.2. Улучшить позиции университета и программ в международных рейтингах.
Таблица 70. Индикаторы к задаче 3.2.
Место Университета в рейтинге QS
Место Университета в рейтинге Eduniversal

20152016
Топ
300

20162017
Топ
250

20172018
700+
Топ
240

20182019
600+
Топ
220

20192020
500+
Топ
200
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7

8

Цель 4. Поддерживать развитие международных инициатив путем реализации новых
проектов и расширения международного сотрудничества.
Задача 4.1. Активизировать деятельность университета по международному фандрайзингу.
Таблица 71. Индикаторы к задаче 4.1.
Количество заявок, поданных в международные организации
(Erasmus +, Horizon 2020, Британский Совет и др.) в качестве
заявителя
Количество заявок, поданных в международные организации
(Erasmus +, Horizon 2020, Британский Совет и др.) в консорциуме
Доля полученных грантов, %

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

2

3

4

5

5

16

20

25

30

35

2

2

3

5

7

Задача 4.2. Организовывать глобальные мероприятия на базе университета – ежегодно не
менее 1 мероприятия.
Задача 4.3. Расширить международное сотрудничество и установить стратегическое
партнерство с зарубежными вузами и организациями.
Таблица 72. Индикаторы к задаче 4.3.
Количество новых договоров, с зарубежными вузами, в т.ч.
обладающих глобальными аккредитациями
Количество участий в мероприятиях партнерских ассоциаций

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

5

6

7

8

9

21

22

23

24

25

Задача 4.4. Усилить международное имиджевое позиционирование бренда университета.
Таблица 73. Индикаторы к задаче 4.4.
Количество визитов иностранных делегаций (представителей) в
университет
Количество имиджевых статей об университете в зарубежных
электронных и печатных СМИ (newsletters, анонсы, статьи и т.д.)
Количество летних/зимних школ для студентов
Количество летних/зимних школ для ППС

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

40

40

50

50

60

3

4

5

6

7

2
1

3
1

3
1

3
1

3
1
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7.7. Развитие профессорско-преподавательского состава и сотрудников
Развитие и обучение персонала университета, традиционно являлось и остается
приоритетным направлением Управления человеческими ресурсами. Так в университете,
удалось не только сохранить масштабы и темпы обучения ППС и сотрудников, но и сделать
программы по развитию более специализированными и системными. При университете
были созданы и работают такие институты самоуправления, как: Комиссия по
Корпоративной Этике, Учебно-Методические Советы, Совет молодых ученых, Совет по
оценке и развитию персонала, Совет по интернационализации. Все это является и
подтверждением и обязательным условием дальнейшего развития Корпоративной
культуры Университета. На укрепление Корпоративной культуры был направлен и проект
по формированию и развитию HR бренда Университета, запущенный в 2012 г. С сентября
2014 года в Университете реализуется программа «Здоровый образ жизни». В период с 2013
по 2014 годы в Университете была разработана и внедрена программа по Адаптации новых
сотрудников и ППС, в рамках реализации государственной программы Болашақ.
В Университете заметно были улучшены и развиты социально-бытовые условия для
ППС и сотрудников:
 возможность заниматься спортом в фитнес-клубе Университета,
 оборудование специальной комнаты для обедов и перекусов,
 предоставление широкого доступа в Интернет,
 организация прохождения комплексного медицинского осмотра,
 расширен автопарк, обеспечивающий развозку персонала от дома до работы,
 обновлен интерьер и фасад основного здания университета,
 внедрена электронная библиотека, запущен интерактивный музей,
 территория университета оборудована футбольным полем и двумя
автопарковками для сотрудников и студентов.
Достигнутый прогресс в развитии системы управления человеческими ресурсами
Университета был отмечен и профессиональным сообществом страны – УО «Алматы
Менеджмент Университет» (ранее МАБ), дважды становился победителем в конкурсе
работодателей по версии АО «Самрұк-Қазына». Так в 2010 году МАБ получил Сертификат
2 степени в номинации «Лучшая компания работодатель в «двух столицах» по результатам
Республиканского Конкурса «Сенім». В 2011 году МАБ был номинирован на 1 место в этой
же номинации. В 2013 году МАБ стал номинантом «Премии HR – бренд Казахстан 2013» в
номинации «Южная столица».
Цель 1. Создать современную систему управления HR.
Задача 1.1. Преобразовать Управления человеческими ресурсами в профессиональное и
имеющее стратегическое значение подразделение по управлению HR-функциями.
Задача 1.2. Реорганизовать и развить системы поиска (рекрутинг высококлассных
специалистов), привлечения, отбора и аудита кадров.
Задача 1.3. Внедрить программы «Профессионального развития» административноуправленческого персонала (PDP).
Задача 1.4. Формировать и развивать кадровый резерв управленческих и научно
педагогических работников. Реализовать программу содействия профессиональному росту:
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«карьерный лифт» – механизм управления профессиональным и должностным
продвижением сотрудников, учитывающий повышение квалификации.
Таблица 74. Индикаторы и показатели к задаче 1.4.
Индикаторы
База данных кандидатов с высоким потенциалом, по итогам KPI
(ежегодной оценке персонала).

20162017

20182019

20192020

1

2

3

Задача 1.5. Повышать привлекательность AlmaU как работодателя и формировать сильный
HR-бренд: «Эффективные педагоги, мотивированные студенты, успешный университет».
Таблица 75. Индикаторы и показатели к задаче 1.5.
Индикаторы
Разработка и реализация программы развития HR-бренда AlmaU.

20162017
1

20182019
1

20192020
1

Цель 2. Создать систему управления по результатам деятельности работников AlmaU.
Задача 2.1. Создать эффективную схему стимулирования, которая включает в себя три
направления: преподавание, исследование и деятельность по развитию организации.
Задача 2.2. Внедрить системы ключевых показателей эффективности работы (KPI) и
внедрить «Эффективные контракты» для ППС и АУП.
Задача 2.3. Повышать уровень языковой подготовки и внедрить требования к ППС и АУП
в части знания трех языков.
Цель 3. Стать университетом с высокой степенью обеспеченности человеческими
ресурсами и концентрацией талантов.
Задача 3.1. Создать AlmaU Center of Excellence (взаимообучение, самообучение, система
коучингов внутри Университета).
Таблица 76. Индикаторы и показатели к задаче 3.1.
Индикаторы
Доля ППС, прошедших повышение квалификации, ежегодно составит от
общего числа штатных ППС
Доля ППС, прошедших повышение квалификации, переподготовку,
стажировку в том числе по профильным дисциплинам
Доля ППС, прошедших повышение квалификации за рубежом (в
известных мировых центрах образования и науки) от общего числа
штатных ППС

20162017

20182019

20192020

30%

45%

55%

15%

20%

25%

5%

10%

15%

Задача 3.2. Формировать комфортную среду для привлечения к сотрудничеству
иностранных специалистов.
Задача 3.3. Обмениваться профессиональным опытом на международном уровне.

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.242
из 320

Цель 4. Совершенствовать корпоративную культуру AlmaU.
Задача 4.1. Проводить систему мероприятий, направленных на создание благоприятного
климата в трудовом коллективе с целью повышения мотивации работников.
Таблица 77. Индикаторы и показатели к задаче 4.1.
Индикаторы
Проведение тематических тимбилдингов (организация Летней школы).

20162017

20182019

20192020

1

2

3

Задача 4.2. Модернизировать университетский проект «Здоровый образ жизни».
Таблица 78. Индикаторы и показатели к задаче 4.2.
Индикаторы
Участие ППС и сотрудников, вовлеченных в проект «ЗОЖ»

20162017

20182019

20192020

60%

80%

100%
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7.8. Развитие инфраструктурного комплекса
В Алматы Менеджмент Университет будет развит инфраструктурный комплекс и
обеспечено материальное оснащение в соответствии с современными международными
стандартами и новыми технологиями. На первом этапе реализации стратегии будет
усовершенствоваться и модернизироваться инфраструктура основного здания, где будет
создана высококачественная среда обучения. Осуществление проекта «Строительство
Атриума» обеспечит увеличение площади учебных помещений и создаст условия для
активного развития бизнес инкубатора, Центра развития предпринимательства,
студенческих клубов. Для проживания казахстанских и зарубежных студентов планируется
строительство комфортабельного общежития на территории кампуса Университета с
круглосуточным доступом к высокоскоростному интернету, тренажерному залу и
библиотеке. Строительство научно – исследовательского центра позволит создать условия
для передовой научно-исследовательской инфраструктуры. Начало Строительство кампуса
за городом, соответствующего современным требованиям и позволяющего обеспечить
новое качество для системы высшего образования начнется на втором этапе реализации
стратегии.
Таблица 79. Инфраструктура Alma University в цифрах.
Индикаторы

2012
8700

2014
11400

2016
9815

2018
22700

2020
30000

Учебная площадь, кв. м
Площадь научно–исследовательских лабораторий и центров, кв.
м.
Площадь административных помещений, кв. м.

3600

4700

3600

5900

10000

80

80

100

400

2500

1250

1500

1500

2200

2400

-

-

240

470

800

Спорткомплекс, кв. м.

1024

1024

1904

1904

1904

Библиотека, кв. м.

500

500

500

1200

1500

-

-

-

8500

8500

325

425

220

770

1130

Общая площадь, кв. м.

Комнаты для групповой работы студентов, кв. м.

Общая площадь гостиницы-общежития, кв. м.
Количество посадочных мест для питания

Цель 1. Открыть Атриум к сентябрю 2017 г.
Таблица 80. Инфраструктура Alma University в цифрах.

•
•
•
•

Задачи
1. Строительство здания Атриума:
- Атриум - сентябрь 2016 г.
- Шестиэтажный корпус – апрель 2017 г.
2. Создать новые современные лекционные аудитории на 2-5 этажах на 960
посадочных мест.
3. Создать современный конференц-зала на первом этаже на 700 мест
(телескопические кресла 364 места и стулья) и стационарной сценой.
4. Оборудовать все аудитории в помещениях Атриума современным техническим
оборудованием:
- автоматическое управление светом, экранами, жалюзи, кондиционерами;
- оснащение современными интерактивными досками;
- видеозаписи лекций;
- микрофоны и динамики, встроенные в столы.

Период
август 2015 г.
август 2016 г.
апрель 2017 г.
майсентябрь 2017 г.
сентябрь 2016

апрельсентябрь 2017.
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5. Создать на цокольном этаже Атриума:
- несколько комнат с современным оборудованием для групповой работы
студентов, общей площадью 260 кв. м.;
- бизнес инкубатор площадью 70 кв. м.
6. Создать:
- дополнительные комфортабельные места для встреч и отдыха студентов в
Атриуме;
- дополнительные объекты питания в Атриуме и старом учебном корпусе.
7. Создать два лингафонных кабинета с современным оборудованием на базе
компьютерных классов
8.Выделить помещение для медицинского обслуживания, для релаксации
преподавателей и сотрудников.
9. Создать научный зал библиотеки на первом этаже шестиэтажного корпуса.
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сентябрь –
октябрь 2016 г.
сентябрь –
октябрь 2016 г.
октябрь 2017
октябрь 2017
октябрь 2017
октябрь 2017

Цель 2. Расширить площадь спортивного комплекса до 1904 кв. м. к 2016 г.
Таблица 81. Задачи к цели 2.
Задачи
1.Увеличить площадь имеющегося тренажерного зала.
2. Создать спортивный медицинский кабинет с современным оборудованием в
построенном общежитии.

Период
май 2018 г.
ноябрь 2019 г.

Цель 3. Построить и ввести в эксплуатацию гостиницу-общежитие к сентябрю 2019г.
Таблица 82. Задачи к цели 3.
Задачи
1. Подготовить эскизный проект, выбрать проектировщика для рабочего проекта.
2. Получить технические условия и АПЗ, подготовка рабочего проекта.
3. Проведение экспертизы рабочего проекта.
4. Строительство гостиницы – общежития.
5. Оборудовать комфортабельные комнаты для проживания студентов и
магистрантов.
6. Оборудовать гостиничные номера для проживания зарубежных
преподавателей и партнеров на 9 этаже.
7. Оборудовать библиотеку на втором этаже общежития.
8. Оборудовать столовую (также будет использоваться как база практики для
студентов школы экономики и сервиса) на первом этаже.
9.Оборудовать подвал для хранения библиотечного фонда
10.Оборудовать подземный паркинг для студентов и преподавателей

Период
октябрь 2016
августсентябрь 2017 г.
октябрьдекабрь 2017
январь 2018август 2019 г.
сентябрьноябрь 2019 г.
сентябрьноябрь 2019 г.
сентябрьноябрь 2019 г.
сентябрьноябрь 2019 г.
сентябрьноябрь 2019г
сентябрьноябрь 2019г

Цель 4. Системно развивать инфраструктурный комплекс для обеспечения
образовательной, научно исследовательской и инновационной деятельности.
Таблица 83. Задачи к цели 4.
Задачи

Период
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1. Утвердить перечень создаваемых лабораторий для студентов и магистрантов
2. Выделить и провести реконструкцию помещений
3. Приобрести и установить необходимое оборудование и материалы
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январь –
апрель 2017г.
апрель 2017 г.август 2018 г.
сентябрь 2018 г.

Цель 5. Осуществить строительство исследовательского центра в 2020г. (площадь –
2500 кв. м.).
Таблица 84. Задачи к цели 5.
Задачи
1. Подготовить эскизный проект, выбрать проектировщика для проектирования.
2. Получение технических условий и АПЗ, подготовка рабочего проекта.
3.Проведение экспертизы рабочего проекта и получение разрешения на
строительство.
4.Строительство научно-исследовательского пяти этажного центра.
6. Оборудовать каждый этаж для 11 лаборатории школ
 Пятый этаж - студенческие лаборатории;
 Первый этаж - научный зал библиотеки, научно- издательский центр, учебные
аудитории.

Период
декабрь 2019 г.
июль 2020 г.
ноябрьдекабрь 2020 г.
январь 2021 г.декабрь 2021 г.
декабрь 2021 г.март 2022 г.

Цель 6. Осуществить проектирование загородного кампуса к 2021г. (площадь - 60 000
кв. м.).
Таблица 85. Задачи к цели 6.
Задачи
1. Объявить конкурс для определения лучшего проекта.
2. Выбрать лучший проект, определить проектировщика.

Период
январь-апрель 2021 г.
апрель-август 2021 г.
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7.9. Вклад университета в развитие государства, гражданского общества, бизнеса и
города Алматы
Цель 1. Повысить вклад университета в разработку и реализацию государственной и
общественной политики. Стать ключевым экспертным центром НПО.
Задача 1.1. Реализовать ряд глобальных и республиканских инициатив в таких областях,
как предпринимательство и управление, образование, экономика, проблемы охраны
окружающей среды, информация и общество, общественное здравоохранение.
Таблица 86. Индикаторы и показатели к задаче 1.1
Количество проектов
экспертного центра НПО

ед.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

0

1

2

3

4

Задача 1.2. Осуществлять прогнозно-аналитическое обеспечение государственной и
общественной политики («Концепция развития гражданского общества», «Корпоративная
социальная
ответственность»,
«Модель
предпринимательского
университета»,
«Социальное предпринимательство», «Экологические проблемы в Казахстане» и т.д.).
Таблица 87. Задачи к задаче 1.2..
2015-2016
Количество аналитических
отчетов

ед.

2016-2017

1

2017-2018

1

2018-2019

1

2019-2020

1

1

Задача 1.3. Осуществлять консалтинг и обучение для центральных и местных органов
исполнительной власти (ВШБ для Национального Банка, ШГОП для акиматов).
Таблица 88. Индикаторы к задаче 1.3..
2015-2016
Количество консалтинговых
проектов

ед.

2016-2017

2017-2018

2018-2019

1

1

1

0

2019-2020
1

Цель 2. Создать модель (для тиражирования) социально-ответственного вуза в РК.
Задача 2.1. Развивать модель, принципы социально-ответственного бизнеса в Казахстане.
Таблица 89. Индикаторы и показатели к задаче 2.1.
2015-2016
Количество консалтинговых
проектов

ед.

2016-2017

2017-2018

2018-2019

1

2

3

0

2019-2020
4

Задача 2.2. Разработать и внедрить модель развития города Алматы как «Города
социального предпринимательства».
Таблица 90. Индикаторы и показатели к задаче 2.2.
Проведение
научно-практических
конференций,
круглых столов, семинаров, Workshop по развитию ед.
социального предпринимательства
Проведение городского конкурса по развитию
ед.
социального предпринимательства в Алматы

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

1

2

3

4

5

0

1

1

1

1
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Цель 3. Создать модель (для тиражирования) системы управления знаниями в ЕАЭС.
Задача 3.1. Разработать модель системы управления знаниями.
Таблица 91. Индикаторы и показатели к задаче 3.1.
Модель

ед.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

0

1

1

1

1

Цель 4. Создать модель (для тиражирования) предпринимательского университета в
ЕАЭС.
Задача 4.1. Разработать модель предпринимательского университета.
Таблица 92. Индикаторы и показатели к задаче 4.1.
Модель

ед.

2015-2016
0

2016-2017
1

2017-2018
1

2018-2019
1

2019-2020
1

Цель 5. Стать диалоговой площадкой для транслирования идей государственных
органов - в общество, предложений бизнеса и общества - в государственный сектор.
Задача 5.1. Качественно развивать диалоговую площадку Good Governance.
Таблица 93. Индикаторы и показатели к задаче 5.1.
Количество круглых
столов

ед.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

3

4

5

6

6

2017-2018
2

2018-2019
2

2019-2020
2

Задача 5.2. Выпускать международный научный журнал
Таблица 93. Индикаторы и показатели к задаче 5.2.
Журнал

ед.

2015-2016
1

2016-2017
2

Цель 6. Внести вклад в устойчивое развитие города Алматы.
Задача 6.1. Разработать и внедрить модель развития города Алматы как инновационного
кластера «Almaty Tech Garden».
Таблица 94. Индикаторы и показатели к задаче 6.1.
Модель

ед.

2015-2016
0

2016-2017
1

2017-2018
1

2018-2019
1

2019-2020
1

Задача 6.2. Создать платформу для включения трех сторон (triple helix): государства,
бизнеса и университетов в инновационное развитие города.
Таблица 95. Индикаторы и показатели к задаче 6.2.
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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1

2
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Задача 6.3. Осуществлять прогнозно-аналитическое обеспечение в таких областях как
устойчивое развитие города, Алматы как финансовый центр Евразийского экономического
сообщества, развитие инфраструктуры, экологическая обстановка, стратегическое
инновационное развитие города, Олимпиада – универсиада, позиционирование Алматы как
марафонского центра, мобильная Алматы (велосипедный город).
Таблица 96. Индикаторы и показатели к задаче 6.3.
Количество аналитических
отчетов

ед.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2

2

2

2

2

Цель 7. Получить подтверждение соответствия Алматы Менеджмент Университета
шести принципам ответственного обучения менеджменту – PRME (ООН).
Задача 7.1. Провести работу по разъяснению каждого из шести принципов PRME Топменеджерам, Деканам школ и Директорам управлений, отделов и центров.
Таблица 97. Индикаторы и показатели к задаче 7.1.
Количество информационных
сессий

ед.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1

1

1

1

1

2017-2018
-

2018-2019
1

2019-2020
-

Задача 7.2. Составить коллегиальный отчет PRME.
Таблица 98. Индикаторы и показатели к задаче 7.2.
Количество отчетов PRME

ед.

2015-2016
-

2016-2017
1

Цель 8. Новое поколение XXI века. Всестороннее развитие интеллектуальнотворческого, социально-ответственного, гражданско-патриотического, духовнонравственного потенциала студентов и магистрантов Университета.
Задача 8.1. Проведение ряда социально-ответственных мероприятий, формирующих
социальную ответственность и гуманное отношение к обществу
Таблица 99. Индикаторы и показатели к задаче 8.1.
Количество социальнозначимых мероприятий

ед.

2015-2016

2016-2017

3

5

2017-2018
7

2018-2019

2019-2020

10

12

Задача 8.2. Интернационализация и создание благотворительного климата для студентовиностранцев в Университете и в г.Алматы
Таблица 100. Индикаторы и показатели к задаче 8.2.
Создание Buddy’s Institute для
иностранцев

чел.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

10

30

40

50

60
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Задача 8.3. Продвижение различных инициатив в городских, республиканских,
международных мероприятиях: форумах, конгрессах, фестивалях, конкурсах.
Таблица 101. Индикаторы и показатели к задаче 8.3.
Участие в городских,
республиканских,
международных
мероприятиях

ед.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

5

10

15

18

22

Задача 8.4. Развитие конкурентоспособного молодого поколения, посредством внедрения
в бизнес-сообщества, знакомство с успешными бизнесменами, предпринимателями, топменеджерами.
Таблица 102. Индикаторы и показатели к задаче 8.4.
Проведение мастер-классов,
гостевых лекций, workshops

ед.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

25

35

45

55

65

Задача 8.5. Организация комплексных мероприятий по развитию творческого потенциала,
духовного-нравственного воспитания молодого поколения.
Таблица 103. Индикаторы и показатели к задаче 8.5.
Культурно-нравственные
мероприятия

ед.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

35

40

45

50

55
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7.10. Региональное развитие и выход на новые рынки
Представительства Алматы Менеджмент Университета в регионах РК являются
неотъемлемой составляющей частью стратегического развития на 2015-2020 годы. В
настоящее время функционирует 3 региональных представительства.
Таблица 104. Представительства УО «Алматы Менеджмент Университет» в городах РК.

Дата
регистрации
Штат
сотрудников
Количество
выпускников
Кол-во
обучающихся
на 01.01.2015
Кол-во
обучающихся
на 01.01.2016

Представительство в г.
Астана по центральному
и северному регионам.

Представительство в г.
Атырау по западному
региону.

Представительство в г.
Шымкент по южному
региону.

6.11.2003

9.11.2011

4.04.2014

3 сотрудника

2 сотрудника

8 сотрудников
580

40

MBA – 120
DBA – 21

MBA – 90

MBA –14

MBA – 100
DBA –13

MBA – 34

MBA –22

В представительствах осуществляется деятельность по следующим направлениям:
 обучение топ-менеджмента на программах DBA (Doctor of Business Administration);
 обучение руководителей малого и среднего бизнеса на программах МВА (Master of
Business Administration);
 специализированные семинары и тренинги;
 дистанционное обучение слушателей;
 участие в тендерах крупных промышленных предприятий.
На данный момент в представительствах активно ведется работа по реализации
совместных образовательных программ с участием зарубежных бизнес тренеров и
развивается обучение в корпоративном формате. В представительствах планируется
увеличить количество слушателей по всем программам обучения, запустить программы на
английском и казахском языках, также одним из приоритетных стратегических
направлений развития представительств, является продвижение программ Бакалавриата.
В планах на 2015-2020 годы открыть одно новое представительство: в ВКО, г. УстьКаменогорск.
Цель 1. Расширить представительства УО «Алматы Менеджмент Университет» в
регионах.
Одним из условий успешного развития Университета являются региональные
представительства. Представительства позволяют получить доступ к маркетинговой
информации, потребностях слушателей и компаний в образовательных и консалтинговых
услугах в регионах. Также, наличие представительств повышает конкурентоспособность и
имидж университета, способствует развитию регионов и обеспечивает предприятия
человеческими ресурсами соответствующей квалификации.
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Восточный Казахстан является одним из промышленно развитых регионов, где
занято 1207 предприятий по всем отраслевым направлениям экономики. Потребность в
образовательных программах в направлении сервиса, экономики и управления равняется
2930 слушателям, в то время как выпуск учебных заведений на эти специальности равен
1470 слушателям в 2014 году. Основными конкурентами на региональном рынке программ
МВА являются «Университет Международного Бизнеса», «Казахстанско-Американский
свободный университет», а также компания «Neff Consulting» по совместной программе с
университетом «Kingston».
Актюбинская область обладает уникальной минерально-сырьевой базой. На её
территории сосредоточены ресурсы углеводородного сырья Казахстана, запасы хрома,
никеля, титана, фосфоритов и т.д. В области задействовано более 900 предприятий, которые
являются потенциальными слушателями УО «Алматы Менеджмент Университет». В
результате открытия представительства, возможно объединение всех представительств
западного региона в г. Актобе.
Российская Федерация имеет огромный потенциал для открытия региональных
представительств в сфере образования, т.к. программы МВА пользуются спросом на
территории страны. Однако в регионах РФ, предложенное качество и уровень
образовательных услуг не соответствуют спросу слушателей данных программ. В городах
Омск / Оренбург / Екатеринбург/ Астрахань потенциальными слушателями программ МВА
и краткосрочных семинаров являются: казахстанские и российские предприниматели;
представители казахскоязычного населения, а также представители казахской диаспоры,
желающие вернуться на историческую родину с дипломом государственного образца.
Очень важен в открытии представительства на территории РФ и тот факт, что в рамках
Евразийского экономического союза, дипломы Казахстанского образца признаются в
равной степени эквивалентны диплому РФ. Следовательно, увеличивается количество
потенциальных слушателей на образовательные программы УО «Алматы Менеджмент
Университет».
Задачи:
1.1 Увеличить количество региональных представительств на территории РК в 2016 году,
открыв в 2016 году одно новое представительство в ВКО, г. Усть-Каменогорск.
1.2. Открыть одно представительство университета на территории РФ (г. Омск/ Оренбург/
Екатеринбург) в 2017 году.

20

Усть-Каменогорск

2018-2019

20

РФ

20

РФ

Усть-Каменогорск

РФ
15

2020-2021

Усть-Каменогорск

18

2019-2020

РФ

15

2017-2018

Усть-Каменогорск

Количество новых
слушателей МВА

2016-2017

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

20152016

РФ

Таблица 105. Индикаторы и показатели к задачам 1.1., 1.2.

20

20

20

20

20
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2

5

5
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5
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10

5

Мероприятия по продвижению УО «Алматы Менеджмент Университет» в регионах
РК:
1. Анализ рынка и составление маркетингового плана, с целью составления бизнес плана
по ВКО ( г. Усть-Каменогорск) и в РФ;
2. Выстраивание деловых отношений с руководителями малого и среднего бизнеса,
руководителями национальных компаний, с органами местной власти, с целью заключения
действующих меморандумов, договоров и соглашений;
3. Проведение маркетинговых мероприятий с целью продвижения УО «Алматы
Менеджмент Университета» (участие на выставках, конференциях, форумах, рекламные
кампании, онлайн-продвижение и т.п.);
4. Сотрудничество со всеми ключевыми подразделениями университета: Высшей школой
бизнеса, Центром дистанционного обучения, Высшей школой финансов и менеджмента,
Школой экономики и сервиса, Школой государственной и общественной политики,
Школой права и т.д.
Цель 2. Занять статус лучшего Университета на региональных рынках РК.
УО «Алматы Менеджмент Университет» при определении стратегии региональных
представительств учитывает основные задачи развития регионов, спрос слушателей на
образовательные программы, а также имеет четкое понимание рынка и конкурентов.
Основными направлениями развития регионов, где расположены представительства,
являются агробизнес, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли, транспортная
логистика, текстиль, производство машин, строительных материалов и др. Регионы
обладают огромным потенциалом в сфере предпринимательства, консалтинга, научных
исследований и бизнеса, также в регионах используются новейшие информационные
технологии и инновации. Развитие представительств включает расширение портфеля
образовательных программ, которые будут способствовать развитию региона, повышать
квалификацию человеческих ресурсов в компаниях. Также развитие представительств
подразумевает усиление интеграции в мировую систему бизнес образования и работу по
привлечению лучших сертифицированных ППС. Одной из особенностей программ УО
«Алматы Менеджмент Университет» является то, что в региональных Представительствах
и в самом Университете единый состав преподавателей, соответственно,
вышеперечисленные задачи будут достигаться совместно с Высшей Школой Бизнеса.
Задача 2.1. Увеличить количество слушателей из городов, относящихся к региональным
представительствам.
Таблица 94. Индикаторы и показатели к задаче 2.1.
Аст.

2015-2016
Ат. Шым.

Аст.

2016-2017
Ат.
Шым.

Аст.

2017-2018
Ат.
Шым.

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы
Количество новых слушателей
на программы MBA
Количество слушателей на
краткосрочные
курсы
программы МВА

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.253
из 320

60

36

18

70

40

30

80

45

35

15

10

10

15

15

10

20

20

15

Таблица 107.
Аст.
Количество человек на
программы MBA
Количество слушателей на
краткосрочные
курсы
программы МВА

2018-2019
Ат. Шым.

Аст.

2019-2020
Ат.
Шым.

Аст.

2020-2021
Ат.
Шым.

90

50

40

100

50

45

110

50

50

25

20

15

30

25

20

35

30

25

Задача 2.2. Расширить портфель образовательных, консалтинговых и исследовательских
услуг.
Таблица 108. Индикаторы и показатели к задаче 2.2.
Аст.
Количество
краткосрочных
тренингов/семинаров
(в
корпоративном или открытом
форматах)
Количество корпоративных
программ

2015-2016
Ат. Шым.

2016-2017
Ат.
Шым.

Аст.

2017-2018
Ат.
Шым.

1

3

1

1

4

1

2

4

2

1

1

-

1

1

1

1

2

1

2018-2019
Аст.
Ат. Шым.
Количество краткосрочных
тренингов/семинаров (в
корпоративном или открытом
форматах)
Количество корпоративных
программ

Аст.

2019-2020
Аст.
Ат.
Шым.

2020-2021
Аст.
Ат.
Шым.

2

4

2

2

4

2

2

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Мероприятия:
1. Выстраивание деловых отношений с руководителями малого и среднего бизнеса,
руководителями национальных компаний, с органами местной власти с целью заключения
действующих меморандумов, договоров и соглашений;
2. Проведение маркетинговых мероприятий с целью продвижения УО «Алматы
Менеджмент Университет» (участие на выставках, конференциях и форумах, проведение
рекламных кампаний, онлайн продвижение и т.п.);
3. Сотрудничество со всеми ключевыми подразделениями: Высшей школой бизнеса,
Центром дистанционного обучения, Высшей финансов и менеджмента, Школой экономики
сервиса, Школой государственной и общественной политики, Школой права и т.д.
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7.11. Развитие информатизации
Информатизация – это широкомасштабное применение методов и средств сбора,
хранения и распространения информации, обеспечивающей систематизацию имеющихся и
формирование новых знаний, и их использование обществом для текущего управления и
дальнейшего совершенствования, и развития.
Алматы Менеджмент Университет к настоящему времени имеет несколько не
взаимосвязанных автоматизированных систем управления, таких как: комплексное
управления финансами и бюджетированием (КУФИБ) без управления бюджетированием
(1С-Бухгалтерия, 1С-Деканат, 1С-Абитуриент, 1С-Управление персоналом), системы
тестирования (Moodle) и онлайн-анкетирования обучающихся, система дистанционного
обучения (Moodle), система организации учебного процесса Platonus, система электронного
документооборота Documentolog, программа резервного копирования данных, мобильное
приложение для процесса обучения MAB book, web-сайт. Для поддержания бесперебойной
работы существующих систем установлено серверное оборудование на 57 терабайт
дискового пространства, 682 компьютера, 105 проекторов, 120 единиц офисной техники, 5
интерактивных досок, 40 лекционных аудиторий, оснащенных звуковым оборудованием, 2
маршрутизатора и 25 IP телефонных аппаратов первой очереди IP-телефонии,
беспроводная сеть доступа WiFi на скорости до 30 мбит/с, с объемом вещания 40 роутеров
Cisco, скорость интернета 150 мбит/с и др.
К 2020 году Алматы Менеджмент Университет должен иметь электронный
университет, взаимодействующий с государством и бизнесом через комплексную
коммуникационную информационную систему исследований, предоставляя возможность
не только получать качественное дистанционное образование, но и возможность ученым и
исследователям проводить исследования, получать результат и применение этого
результата на практике. Для достижения поставленной перед Университетом цели
необходимо обновление технической поддержки: объем дискового пространства
серверного оборудования на 80 терабайт, 900 компьютеров, 180 проекторов, 200 единиц
офисной техники, 25 интерактивных досок, 30 лекционных аудиторий, оснащенных
звуковым оборудованием, 8 маршрутизаторов и 95 телефонных аппаратов IP-телефонии,
беспроводная сеть доступа WiFi на скорости до 100 мбит/с, с объемом вещания 60 роутеров
Cisco, скорость интернета 450 мбит/с и др.
Цель 1. Развить инфокоммуникационную инфраструктуру.
Задача 1.1. Модернизировать парк компьютерного оборудования и периферийных
устройств.
Таблица 95. Индикаторы и показатели к задаче 1.1.
Индикаторы

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Динамика обновления (приобретение и апгрейд)
компьютерного и периферийного оборудования

0%

5%

10%

10%

10%

Мероприятия:
1) Периодический анализ заявок от подразделений на приобретение компьютерного
оборудования и периферийных устройств;
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2) Формирование и корректировка бюджета УИТ в соответствии с проанализированными
заявками.
Задача 1.2. Развить IP-телефонию.
Таблица 96. Индикаторы и показатели к задаче 1.2.
Индикаторы
Количество IP телефонных аппаратов
Степень выполнения плана мероприятий по
внедрению собственного IP сервера

20152016
200

20162017
250

20172018
250

20182019
250

20192020
250

0

0

100

0

0

Мероприятия:
1) Приобретение дополнительных модулей для WebEx сервера;
2) Развертывание собственного IP сервера
Задача 1.3. Внедрить и перейти на Open-sourse платформы и программные продукты и
лицензирование.
Таблица 97. Индикаторы и показатели к задаче 1.3.
20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Доля лицензионных программных продуктов

10%

15%

15%

15%

20%

Доля Open sourse платформ и программных
продуктов

90%

85%

85%

85%

80%

Индикаторы

Мероприятия:
1) Анализ существующего и приобретаемого программного обеспечения;
2) Приобретение лицензий программного обеспечения;
3) Полный переход на платформу Linux;
4) Переход на Open Office.
Задача 1.4. Развить видео-конференц-системы.
Таблица 98. Индикаторы и показатели к задаче 1.4.
Индикаторы
Количество проведенных мероприятий
использованием видео-конференц-системы

с

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

5

10

15

20

25

Мероприятия:
1) Приобретение и внедрение оборудования для видео-конференц-систем;
2) Интеграция видео-конференц-системы с подсистемами корпоративной информационной
системы;
3) Приобретение мероприятий с использованием видео-конференц-системы.
Задача 1.5. Открыть профессиональную студию для записи видео лекций.
Таблица 113. Индикаторы и показатели к задаче 1.5.
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20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

0

10

30

50

70

20172018
200

20182019
200

20192020
250

Мероприятия:
1) Приобретение профессионального оборудования;
2) Оборудований специализированных аудиторий.
Задача 1.6. Полностью перейти на цифровое видеонаблюдение.
Таблица 99. Индикаторы и показатели к задаче 1.6.
Индикаторы
Количество установленных IP камер

20152016
10

20162017
10

Мероприятия:
1) Приобретение и монтаж IP камер и программного обеспечения.
Задача 1.7. Создать Центр тестирования.
Таблица 115. Индикаторы и показатели к задаче 1.7.
Индикаторы

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Степень выполнения плана мероприятий по
организации Центра тестирования

0%

0%

100%

-

-

Мероприятия:
1) Внесение центра в организационную структуру;
2) Организация работы Центра.
Цель 2. Развить сетевые технологии и обеспечить информационную безопасность.
Задача 2.1. Обеспечить серверные мощности и системы хранения данных в соответствии с
растущими потребностями подсистем корпоративной информационной системы.
Таблица 116. Индикаторы и показатели к задаче 2.1.
Индикаторы
Динамика
роста
информации

емкости

накопителей

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

25%

25%

25%

25%

25%

Мероприятия:
1) Приобретение дополнительного серверного пространства;
2) Приобретение системы хранения данных
Задача 2.2. Модернизировать локальную сеть и доступ к сети интернет.
Таблица 117. Индикаторы и показатели к задаче 2.2.
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Индикаторы

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Степень выполнения плана мероприятий по
модернизации локальной сети и доступа к сети
интернет

0

50

50

0

0

20162017
65%

20172018
70%

20182019
75%

20192020
80%

Мероприятия:
1) Монтаж структуры кабельной сети;
2) Переход на 10 Гб оптоволоконную локальную сеть.
Задача 2.3. Развивать виртуализацию серверов.
Таблица 118. Индикаторы и показатели к задаче 2.3.
Индикаторы
Доля виртуальных серверов

20152016
60%

Мероприятия:
1) Анализ существующих и приобретаемых виртуальных серверов;
2) Развертывание виртуальных серверов.
Задача 2.4. Обеспечить защиту корпоративной сети от киберугроз.
Таблица 10019. Индикаторы и показатели к задаче 2.4.
Индикаторы
Степень обеспечения информационной
безопасности

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

100%

100%

100%

100%

100%

Мероприятия:
1) Модернизация аппаратных файрволов;
2) Применение превентивных мер для предотвращения угроз.
Задача 2.5. Обеспечить защиту сетевой инфраструктуры.
Таблица 10120. Индикаторы и показатели к задаче 2.5.
Индикаторы

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Степень выполнения плана мероприятий по
монтажу сетевой инфраструктуры согласно
стандартам

0

50

50

0

0

Мероприятия:
1) Монтаж сетевой инфраструктуры согласно стандартам;
2) Разработка организационных мер по обеспечению информационной безопасности.
Задача 2.6. Обеспечить защиту данных.
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Таблица 10221. Индикаторы и показатели к задаче 2.6.
Индикаторы
Количество внедренных новых технологий в
области защиты данных

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

0

1

1

1

1

Мероприятия:
1) Мониторинг и внедрение новых технологий в области защиты данных.
Цель 3. Развивать корпоративную информационную систему Университета.
Задача 3.1. Развить единое информационное пространство Университета.
Таблица 10322. Индикаторы и показатели к задаче 3.1
Индикаторы
Процент исполнения плана мероприятий по
интеграции

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

30%

50%

80%

100%

100%

Мероприятия:
1) Интеграция всех подсистем корпоративной информационной системы в единое
информационное пространство по принципу Single on sign;
2) Внедрение поисковых сервисов по всем базам данных.
Задача 3.2. Обеспечить поддержку и совершенствование корпоративных подсистем
Университета.
Таблица 10423. Индикаторы и показатели к задаче 3.2
Индикаторы
Количество функциональных возможностей
подсистем
Процент исполнение плана мероприятий по
внедрению CRM системы
Количество точек считывающих устройств СКД

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

-

-

-

-

-

0

100

0

0

0

13

63

-

-

-

Мероприятия:
Анализ подразделений в потребности для разработки функциональных возможностей
подсистем;
Приобретение ПО и интеграция его с корпоративным порталом и IP-телефонией;
Проведение организационных мер для наполнения контента;
4) Приобретение подходящей СКД системы;
5) Монтаж оборудования и установка программного обеспечения.
Цель 4. Развить информационно-образовательные технологии дистанционного
обучения.
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Задача 4.1. Развить образовательные программы дистанционного обучения.
Таблица 10524. Индикаторы и показатели к задаче 4.1
20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

7

10

11

12

12

4

6

7

8

9

1

2

3

3

3

Количество охваченных дисциплин программ
бакалавриата очного отделения

0

11

12

13

14

Доля реализованных смешанных программ
магистратуры

%

10%

20%

30%

50%

Доля реализованных смешанных программ
бакалавриата очной формы

%

0

10%

20%

30%

0

0

1

2

3

Количество реализованных программ
бакалавриата в регионах

0

2

3

4

5

Количество реализованных программ
магистратуры в регионах

0

0

1

2

3

Индикаторы
Количество охваченных программ ВВО
Количество охваченных программ ТиПО
Количество охваченных программ МВА

Количество программ для ЛОВ

Мероприятия:
1) Организация процесса обучения по новым программам ВВО, ТиПО для 3-х отделений
(казахское, русское, английское);
2) Организация процесса обучения по программам МВА;
3) Организация процесса обучения для студентов программы академической мобильности;
4) Организация смешанного процесса обучения по программам магистратуры и очного
обучения;
5) Организация процесса обучения для людей с ограниченными возможностями;
6) Организация процесса дистанционного обучения по программам бакалавриата и
магистратуры в регионах РК и за рубежом.
Задача 4.2. Обеспечить организацию и внедрение тьюторства.
Таблица 125. Индикаторы и показатели к задаче 4.2.
Индикаторы
Количество подготовленных тьюторов

20152016
0

20162017
16

20172018
18

Мероприятия:
1) Организация школы подготовки тьюторов дистанционного обучения.

20182019
20

20192020
21
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Задача 4.3. Разработать краткосрочные курсы повышения квалификации.
Таблица 10626. Индикаторы и показатели к задаче 4.3.
Индикаторы
Количество курсов повышения квалификации

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

0

3

3

4

4

Мероприятия:
Организация курсов повышения квалификации по бизнес-направлениям Школ.
Задача 4.4. Открыть Школы дистанционного обучения.
Таблица 10727. Индикаторы и показатели к задаче 4.4.
Индикаторы
Степень выполнения плана мероприятий по
открытию Школы дистанционного обучения

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

0

3

3

4

4

Мероприятия:
Организация Школы дистанционного обучения.
Цель 5. Развить ИКТ-компетенции сотрудников и ППС.
Задача 5.1. Провести анализ ИКТ компетенций в разрезе должностей.
Таблица 10828. Индикаторы и показатели к задаче 5.1.
Индикаторы
Доля проанкетированных сотрудников
Доля проанкетированных ППС

20152016
80%

20162017
100%

20172018
100%

20182019
100%

20192020
100%

60%

100%

100%

100%

100%

Мероприятия:
1) Анкетирование Сотрудников и ППС;
2) Провести анализ анкет;
3) Разбиение сотрудников и ППС по группам тестирование, т.е. в соответствии с
должностью.
Задача 5.2. Организовать (организация, проведение и выдача результатов) тестирование на
определение уровня владения ИКТ компетенциями.
Таблица 10929. Индикаторы и показатели к задаче 5.2.
Индикаторы
Доля протестированных сотрудников и ППС

20152016
100%

20162017
100%

20172018
100%

20182019
100%

20192020
100%

Мероприятия:
1) Организовывать тестирование всех сотрудников и ППС ежегодно и при приеме на работу
обязательно;
2) Ежегодное обновление тестовой базы, при необходимости в любое время.
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Задача 5.3. Организовать проведения обучения по повышению ИКТ компетенций
сотрудников и ППС.
Таблица 11030. Индикаторы и показатели к задаче 5.3.
Индикаторы

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Доля ППС и сотрудников, набравших свыше (50
баллов из 100 - первый год, 60 - 2 год, 75 - 3 год
и 85 - 4 год) в итоговом тестировании

70

75

80

85

100

Мероприятия:
1) Организовать курсы повышения ИКТ компетенций сотрудников и ППС по уровням;
2) Организовать итоговое тестирование на результативность курсов;
3) Написание рекомендаций.
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7.12. Создание и развитие системы управления знаниями
Управление знаниями это – систематические процессы, обеспечивающие успех
организации, посредством создания, сохранения, распределения и применения знаний.
Управление знаниями подразумевает доставку нужных знаний нужным людям в нужное
время.
Знание это – проверенный практикой результат познания действительности, её
верное отражение в сознании человека.
Знания подразделяются на явные и неявные (И. Нонака):
 явные знания (explicit knowledge) – это знание, содержание которого выражено четко,
детали могут быть записаны и сохранены в чертежах, технических условиях,
инструкциях, методиках, «ноу-хау»
 неявные знания (tacit knowledge) – знание находится в уме работника, включает его
индивидуальные подходы к выполнению тех или иных профессиональных обязанностей
Интеллектуальный капитал это - сумма знаний всех работников компании и/или
инструменты организации увеличивающие совокупность знаний, т.е. всё то, что
обеспечивает экономическую конкурентоспособность.
Экономика знаний это - современная экономика, основанная на интенсивном и
эффективном использовании знаний (Л.М. Гохберг)
Механизмы управления знаниями:
 Техноцентрические - информационные технологии, которые предназначены для
поиска, хранения, классификации, передачи данных и информации, а в современных
условиях, в первую очередь, те, которые обеспечивают совместную работу, обмен
знаниями и лучшими практиками.
 Организационные - адаптация организационной структуры и бизнес-процессов.
Какими должны быть структура организации и существующие в ней процессы, чтобы
наилучшим образом содействовать эффективному управлению знаниями.
 Экологические («знания как экосистема») – сотрудники и культура. Формирование
сложной адаптивной системы организационных знаний/интеллектуального капитала,
благодаря взаимодействию сотрудников, их знаниям, идентичности, ценностям и
установкам, а также особенностям среды и культуры, в которой все они находятся.
Цель 1. Развить корпоративный портал управления знаниями.
Задача 1.1. Модернизировать корпоративный портал
Таблица 131. Индикаторы и показатели к задаче 1.1.
Индикаторы

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Степень выполнения плана мероприятий по
модернизации корпоративного портала

25%

100%

-

-

-

Мероприятия:
1) смена дизайна и технологии;
2) расширение функционала;
3) наполнение контента;
4) поддержка состояния текущих информационных систем;
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5) анализ запросов подразделений в потребности разработки аналитических сервисов;
6) разработка необходимых модулей и приложений.
Задача 1.2. Разработать и внедрить аналитические сервисы (модули или приложения) по
мониторингу и прогнозированию производственной деятельности.
Таблица 132. Индикаторы и показатели к задаче 1.2.
Индикаторы
Процент исполнения плана мероприятий поддержки
состояния текущих информационных систем
Количество проанкетированных подразделений в
потребности разработки аналитических сервисов
Количество разработанных модулей и приложений по
мониторингу и прогнозированию производственной
деятельности

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

100

100

100

100

100

5

65

-

-

-

2

3

5

7

9

Мероприятия:
4) поддержка состояния текущих информационных систем;
5) анализ запросов подразделений в потребности разработки аналитических сервисов;
6) разработка необходимых модулей и приложений.
Задача 1.3. Совершенствовать информационно-поисковую систему.
Таблица 133. Индикаторы и показатели к задаче 1.3.
Индикаторы
Количество баз данных, охваченных поисковой
системой

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

1

3

5

6

7

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

1

2

3

4

5

Мероприятия:
1) поиск и внедрение информационно-поисковой системы.
Задача 1.4. Разработать мобильные приложения.
Таблица 134. Индикаторы и показатели к задаче 6.4.
Индикаторы
Количество разработанных мобильных приложений

Мероприятия:
1) анализ потребностей;
2) разработка мобильных приложений;
3) внедрение и обучение;
4) обновления (выпуск новых версий).
Цель 2. Организовать аудит знаний.
Задача 2.1. Разработать макеты анкетирования, тестирования и интервьюирования ППС и
сотрудников Университета.
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Таблица 135. Индикаторы и показатели к задаче 2.1.
Индикаторы

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Количество макетов для анкетирования, тестирования
и интервьюирования ППС и сотрудников
Университета

2

3

4

4

4

20152016
50

20162017
150

20172018
200

20182019
250

20192020
350

20182019
2

20192020
2

Задача 2.2. Провести аудит знаний.
Таблица 136.. Индикаторы и показатели к задаче 2.2.
Индикаторы
Количество аудированных людей

Задача 2.3. Провести анализ полученных результатов аудита знаний и их
систематизацию.
Таблица 137. Индикаторы и показатели к задаче 2.3.
20152016
1

Индикаторы
Количество отчетов

20162017
2

20172018
2

Цель 3. Сформировать базы знаний.
Задача 3.1. Обеспечить сбор, обработку и хранение формализованных знаний.
Таблица 138. Индикаторы и показатели к задаче 3.1.
20152016
4500

Индикаторы
Количество документов

20162017
6000

20172018
9000

20182019
15000

20192020
20000

Задача 3.2. Структурировать информационные массивы по кластерам знаний.
Таблица 139. Индикаторы и показатели к задаче 3.2.
Индикаторы
Общий объем информационных
кластерам знаний (ГБ)

массивов

по

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

250

300

400

500

800

Задача 3.3. Обеспечить программно-техническую поддержку репозитория.
Таблица 140. Индикаторы и показатели к задаче 3.3.
Индикаторы
Количество трудов в репозитории

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

650

1350

2100

3000

4000

Цель 4. Создать новые знания в форме иновационно-интеллектуальных продуктов
Университета.
Задача 4.1. Формализовать неявные знания в явные знания.
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Таблица 141. Индикаторы и показатели к задаче 4.1.
Индикаторы
Количество организованных мероприятий

20152016
1

20162017
2

20172018
4

20182019
4

20192020
4

Мероприятия:
1) Применение коммуникативных и текстологических методов.
Задача 4.2. Извлечь и генерировать формализованные знания (для ППС и лабораторий).
Таблица 142. Индикаторы и показатели к задаче 4.2.
Индикаторы
Количество грантов на исследование
Количество сертификатов, лицензий, патентов

20152016
2

20162017
3

20172018
4

20182019
5

20192020
6

1

2

3

4

5

Мероприятия:
1) подача заявок на конкурс по грантовому финансированию научных исследований;
2) получение финансирования на стартап;
3) документационное обеспечение разработанных продуктов, сертификация, аккредитация
и т.п.
Задача 4.3. Разработать новый электронный образовательный контент.
Таблица 143. Индикаторы и показатели к задаче 4.3.
20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Количество обученных

0

20

40

60

80

Количество созданных электронных учебников

0

0

20

40

60

Количество записанных видео мастер-классов

0

2

3

4

5

Индикаторы

Мероприятия:
1) обучение разработке электронных учебников - 5 человек;
2) покупка лицензий ПО по созданию ЭУ;
3) организация обучению ППС созданию ЭУ или включить в программу курса повышения
ИКТ компетенций;
4) консультирование ППС в создании ЭУ;
5) Запись мастер-классов по направлениям Школ;
6) Организация записи мастер-классов с зарубежными тренерами и преподавателями.
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8. Риски.
Таблица 11144. Риски.
Виды рисков
1. РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК
Риск санкций со стороны
регуляторных органов, что
может привести к
приостановке/остановке
деятельности (МОН, налоговая,
пр.).

Влияние
Высокое

Вероятность
Средняя

Меры снижения риска
- Построение
автоматизированной системы
мониторинга процессов
соблюдения регуляторных
требований.

2. РИСК ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА
Риск падения спроса как
следствие ухудшения
социально-экономической
ситуации (девальвация,
снижение цен на сырьевые
товары).

Высокое

Высокая

- Создание резервного фонда,
сценарное планирование для
покрытия постоянных расходов
при существенном падении
спроса;
- Наращивание более
диверсифицированного портфеля
клиентов со сниженной средней
стоимостью услуг.

3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ
РИСК
Эскалация конфликта России с
Европой, ужесточение санкций.

Среднее

Средняя

4. КОММЕРЧЕСКИЙ РИСК
Усиление конкуренции в связи
присутствием сильных вузов
России на рынке Казахстана.

Высокое

Средняя

- Создание резервного фонда,
сценарное планирование для
покрытия постоянных расходов
при существенном падении
спроса;
- Диверсификация по странам,
регионам, отраслям;
- Наращивание портфеля
инновационных продуктов,
находящихся на начальном этапе
жизненного цикла.
- Занять ТОП позиции среди
казахстанских и иностранных
бизнес-вузов;
- Придерживаться стратегии
развития.

5. РИСК
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Риск недофинансирования
капитальных проектов
(Атриум, технические
лаборатории) из-за
закрытия/сужения
международных, страновых и
региональных рынков
капитала).

Высокое

Высокая

- Диверсификация источников
финансирования.
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9. Финансовые показатели
Таблица 11245. Прогнозный план доходов Alma University, тыс. USD.
Наименование статей доходов

20122013
8838

20132014
11327

20142015
15639

20152016
21757

20162017
26828

20172018
34183

20182019
41935

20192020
50000

1. Доходы от
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Рисунок 6. Прогнозный план и динамика роста доходов Alma University, тыс. USD.
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Таблица 146. Доходы от образовательной деятельности, тыс. USD
Наименование программ
2012- 2013- 2014- 2015- 20162013
2014
2015
2016
2017
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20172018

20182019

20192020

1. Департамент Бакалаврских
программ

4915

6138

7332

0

0

0

0

0

2. Департамент Магистерских
программ

434

687

651

0

0

0

0

0

3. ЦДО
4. МВА г. Алматы
5. Представительство в г.
Астане (МВА)

188
1676
719

229
2262
791

373
0
858

605
0
1055

915
0
1217

1212
0
1442

1599
0
1537

2143
0
1622

6. Представительство в г.
Атырау (МВА)

227

258

329

493

676

716

753

811

7. Представительство в г.
Шымкент (МВА)

0

62

230

460

608

676

744

811

0
0

0
0

0
0

0
0

5753

7043

8079

9284

8. DBA
9. ЦКРМ
Высшая Школа
Бизнеса

MBA г.
Алматы
DBА
ЦКРМ
10. Высшая Школа Бизнеса
ВСЕГО
11. Школа государственной и
общественной политики

12. Школа Права
13. Школа информационных
систем и инжиниринга

14. Факультет базовой
подготовки
15. Представительство в г.
Усть-Каменогорск (МВА)

158
496
0

169
0
0
341
0
0
I-этап 2014-2015 гг.
0
4240
4876

0
0
0

0
0
0

320
358
4918

384
410
5670

530
575
6858

833
912
8788

955
1218
10252

1105
1873
12262

25

390

683

948

1214

1602

2050

2605

0
265
548
II-этап 2015-2016 гг.
0
0
0
263

774

906

1046

1320

682

1029

1494

1941

0

0

0

4030

4957

6494

7988

9150

0

0

0

203

243

297

365

406

0
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III-этап 2016-2020 гг.
0
0
0
0

16. Школа финансов
Итого
8838 11327
Таблица 147. Прочие поступления, тыс. USD
Наименование статей
доходов
1. Поступления от
исследовательской
деятельности
2. Поступления от
Фандрайзинга
2.1. Фандрайзинг
(Гостиница-общежитие)
2.2. Фандрайзинг (Атриум)
2.3. Фандрайзинг
(Исследовательский центр)
2.4. Фандрайзинг (Школа
информационных систем и
инжиниринга)
2.5. Фандрайзинг (Школы)
2.6. Фандрайзинг
(Международные
программы)
2.7. Фандрайзинг (подарки)
2.8. Эндаумент
3. Доходы от
предпринимательской
деятельности
4. Доходы от аренды
4.1. Доход от аренды
Общежития
4.2. Доходы от аренды
Атриума
5. Прочие поступления
Итого

15639

14275

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
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2833

3399

4113

5060

20977

26561

31941

38131

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020
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47

103

216
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2185

4000
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0

0
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1374
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1374

0

0

0

0

0

1000

2000

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

1000

0

0

95

95

241

95

95

95

0

0

0

150

195

254

330

428

0

58

66

100

149

224

336

504

51
0

79
0

28
0

55
70

110
171

220
427

440
982

880
2000

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

7

16

375

764

0

0

0

0

0

0

353

735

0

0

0

0

7

16

22

29

108
183

933
1117

129
1795

148
3208

171
4914

196
4898

226
6969

260
10031
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Рисунок 713. Прогнозный план доходов Alma University в разрезе видов доходов, тыс. USD
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10. Заключение
Алматы Менеджмент Университет, действую в русле определяющих тенденций
мирового образовательного прогресса, стремится максимально реализовать специфические
потребности отечественной экономики, использовать достижения отечественной
экономики, использовать достижения отечественной культуры, проявлять максимально
возможную самостоятельность и гибкость в структуре и содержании образования.
1. Программы развития Университета на среднесрочный период (3 года), и на
краткосрочный период (1 год);
2. План реализации стратегии Университета по годам;
3. Стратегии развития Школ AlmaU;
4. Стратегия развития Факультета базовой подготовки AlmaU;
5. Ключевые
показатели
эффективности
(KPI)
подразделений,
преподавателей и сотрудников (дерево целей).
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Приложения
Приложение 1. Методологии и критерии рейтингов и кккредитации
Рисунок 814. Методология рейтинга «QS World University Rankings»

Доля иностранных
преподавателей [5%]

Индекс цитирования
[20%]

Соотношение ППС к
числу студентов [20%]

Доля иностранных
студентов [5%]

Академическая
репутация [40%]

Индекс репутации среди
работодателей [10%]

 Академическая репутация 40% – опирается на мнения профессоров и преподавателей,
ведущих научную деятельность, а также высшего руководства университетов, о том, в каких
учебных заведениях мира научные исследования по их зоне компетенций проводятся на
самом высоком уровне
 Репутация среди работодателей 10% – приглашения к участию рассылаются по компаниям
всех индустрий, размером от ста сотрудников и выше. Отвечать могут как директора по
персоналу, так и топ-менеджеры, непосредственно работающие с выпускниками вузов
 Соотношение преподавательского состава к числу студентов 20% - источником этих
данных являются не только сведения самих вузов, но и данные государственных организаций.
По возможности данные проверяются по нескольким открытым источникам для большей
достоверности. Учитывается число студентов полного цикла обучения и число
преподавателей на полной занятости, заочники и полставочники считаются по конверсии 1 к
3
 Индекс цитируемости 20% - количество цитат из опубликованных научных исследований
на число преподавателей и исследователей, работающих в вузе как в основном месте работы
на протяжении как минимум одного семестра. С 2004 по 2007 цитирование высчитывалась на
основе базы данных Thomson, с 2007 года на основе библиометрической базы данных Scopus
от Elsevier
 Доля иностранных преподавателей 5% - учитываются преподаватели, работающие на
условиях полной занятости либо на полставки, и проводящие в университете не менее одного
семестра
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 Доля иностранных студентов 5% - учитываются студенты, являющиеся гражданами стран,
отличных от страны обучения, и обучающиеся на кампусе вуза на протяжении как минимум
семестра и не являющиеся студентами по обмену
Рисунок 9. Методология аккредитации «EQUIS» (EFMD)

Интернационализация [10%]
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[10%]
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Студенты [10%]
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[10%]
Обучение руководящих
работников с многолетним
стажем [10%]

ППС [10%]

Исследования и
развитие [10%]

EQUIS – это международная система стратегического аудита и аккредитации, созданная в Европе
для оценки бизнес-школ с широким спектром национальных особенностей
Для получения аккредитации EQUIS школы должны удовлетворять критериям качества в трех
направлениях:
• высокие международные стандарты качества во всех сферах, определенные моделью EQUIS
• существенный уровень интернационализации
• потребности предприятий должны быть глубоко внедрены в программы, учебный процесс и
развитие
Соответствие критериям:
11. Контекст, Управление и Стратегия (Context, Governance and Strategy) – 10%
12. Программы (Programmes) – 10%
13. Студенты (Students) – 10%
14. ППС (Faculty) – 10%
15. Исследования и Развитие (Research and Development) – 10%
16. Обучение руководящих работников с многолетним стажем (Executive Education) – 10%
17. Вклад в Сообщество (Contribution to the Community) – 10%
18. Ресурсы и Администрирование (Resources and Administration) – 10%
19. Интернационализация (Internationalisation) – 10%
20. Корпоративные Связи (Corporate Connections) – 10%
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Рисунок 10. Методология аккредитации «EPAS» (EFMD)
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Аккредитация EPAS для программ высшего образования по менеджменту была учреждена
Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) в 2005 году в ответ на потребность в
общеевропейской и глобальной программной аккредитации под влиянием Болонской реформы
высшего образования в Европе. Аккредитация EPAS присваивается дипломным (от степени
бакалавра до степени доктора) программам высшего качества
Система аккредитации EPAS делает основной акцент на три критерия:
• Высокое качество образования в целом (включая формализацию методов управления
качеством)
• Высокая степень интернационализации программы
• Тесные связи образовательного процесса с практикой бизнеса
Соответствие критериям:
6. Университет в национальном и международном контексте – 20%
7. Структура программы – 20%
8. Реализация программы и порядок работы – 20%
9. Результаты программы – 20%
10. Процессы обеспечения качества – 20%

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.275
из 320

Рисунок 11. Методология аккредитации «AMBA»
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«индивидуальной траектории»…
Наличие преподавателей,
высокий профессиональный
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самостоятельная работа и взаимное
обогащение слушателей опытом друг…

Соответствие критериям:
8. Тщательный подбор слушателей – 15%
9. Содержание программ МВА, обеспечивающее выбор «индивидуальной траектории» в
обучении) – 10%
10. Наличие преподавателей, высокий профессиональный уровень которых сочетается с
практической или консультационной деятельностью – 15%
11. Активные методы обучения, самостоятельная работа и взаимное обогащение слушателей
опытом друг друга – 15%
12. Действенный контроль за достижением управленческих компетенций, а не просто за
объемом освоенных знаний – 15%
13. Развитие личности менеджеров - 15%
14. Связь обучения с практикой - 15%
Соответствие замечаниям экспертов АМВА:
• Представлять экспертам АМВА ежегодный отчет о состоянии программ
• Сократить использование термина «Мини МВА»
• Увеличить дифференциацию различных программ МВА - найти USPs - «Уникальное
торговое предложение»
• «Выбор», а не «рекрутинг» студентов
• Рассматривать стратегические партнерства
• Минимизировать чрезмерную финансовую зависимость от портфеля MBA
• Изменить способ отчетности заявок и приема
• Разработать мягкие навыки с точки зрения развития карьеры, а не просто отслеживать
карьерный рост выпускников
• Пересмотреть количество контактных часов и распределение учебных часов в модульной
программе МВА
• Отвечать минимальным требованиям АМВА по приему (20 студентов)
• Повысить уровень интернационализации студентов
• Работать над качеством опыта принимаемых студентов- механизм фильтрации
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• Научить студентов применять строгие правила цитирования и нумерования страниц
• Соблюдать баланс между составом ППС и профилем навыков: очная/заочная форма, теория
и практика, научные исследования и преподавание.
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Рисунок 12. Методология аккредитации «AACSB»

Возможности для
научноисследовательской
работы [12%]

Рациональное
управление ресурсами
[12%]

Членство в
организации. Это –
первый шаг бизнесшколы к началу
аккредитации [4%]

Соответствующая доля
иностранных студентов
[12%]

Наличие местной
региональной
аккредитации в
стране
месторасположения
школы [12%]
Наличие конкретных учебных
планов, которые должны
выполнить студенты за время
обучения [12%]

Квалифицированный
профессорскопреподавательский состав с
соответствующими
научными степенями и
опытом работы [12%]

Оптимальные условия
для взаимодействия
между студентами и
факультетом [12%]

Постоянная
актуализация знаний в
преподаваемых областях
[12%]

 Аккредитация AACSB является институциональной, но на уровне школ, следовательно,
является проектом ВШБ, а также школ, которые в будущем станут держателями программ
по бизнесу (и по бух. учету, если сразу проходить аккредитацию для Accounting)
Соответствие критериям:
10. Рациональное управление ресурсами - 12%
11. Квалифицированный профессорско-преподавательский состав с соответствующими
научными степенями и опытом работы - 12%
12. Соответствующая доля иностранных студентов - 12%
13. Постоянная актуализация знаний в преподаваемых областях - 12%
14. Оптимальные условия для взаимодействия между студентами и факультетом - 12%
15. Наличие конкретных учебных планов, которые должны выполнить студенты за время
обучения - 12%
16. Наличие местной региональной аккредитации в стране месторасположения школы - 12%
17. Членство в организации. Это – первый шаг бизнес-школы к началу аккредитации - 4%
18. Возможности для научно-исследовательской работы - 12%
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Таблица 113. Методология рейтинга «Eduniversal»

Методология
Официального
отбора 1000 лучших
Бизнес-школ мира
Каждая страна или
континент
представлены с
помощью квот: число
отобранных вузов
обуславливается
количественными и
качественными
критериями.
 Количественные
критерии:
- государственные
расходы по
образованию на душу
населения
- ВВП
- численность
населения страны
- количество учащихся
вузов
 Качественные
критерии:
- специфика народного
образования страны
(определяемая, в
частности, числом
средних учебных
заведений, а также
историей традиций
системы образования)

Методология системы
присвоения
«Пальмовых ветвей»

Рейтинг программ
магистратуры Best Masters

1. Различные аккредитации,
Методология рейтинга программ
полученные вузом (AACSB,
Магистратуры и МВА
EQUIS, AMBA, Гос. диплом и т.п.) включает три направления:
2. Место, занимаемое в основных
4. Репутация программы (5
рейтингах (Financial Times,
баллов)
Shanghai Jiao Tong, Business Week, 5. Заработная плата на первом
Asiaweek, Wall Street Journal,
месте работы после выпуска
America Economia, Times Higher
(5 баллов)
Education Supplement, SMBG и
6. Удовлетворенность студентов
т.п.)
(5 баллов)
3. Участие в международных
А также бонусные направления:
академических ассоциациях
6. Программы с регистрацией
(EFMD (European Foundation for
представителей более 7
Management Development),
национальностей
CEEMAN (Central and East
7. Программы с регистрацией
European Management Development
представителей более 7-ми
Association), CLADEA (Consejo
национальностей не менее
Latinoamericano de Escuelas de
чем из 3 разных зон
Administracion), AMBA, AAPBS
8. Программы, по которым не
(Association of Asia-Pacific
менее 20% выпускников
Business Schools) и т.п.)
обучаются или работают за
4. Сети партнёрства Деканов и
рубежом
Бизнес-школ на местном и
9. Программы, по которым
международном уровне
зарегистрированы не менее 5
5. Количество упоминаний о вузе в
студентов с опытом работы
основных публикациях и сайтах,
10.
Программы, которые
признанных в сфере высшего
предлагают дистанционное
образования
образование
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Таблица 114. Рейтинги предпринимательских университетов

Название
рейтинга/страна

Критерии отбора

5 лучших университетов
рейтинга

Рейтинг Forbes
«Стартап университеты
США»

4. Количество предприятий,
созданных студентами
5. Объем финансирования
данных предприятий
6. Количество рабочих мест,
созданных данными
предприятиями

6. Stanford University
7. Massachusetts Institute of
Technology
8. University of California,
Berkeley
9. Cornell University
10. University of California, Los
Angeles

The Princeton Review &
Entrepreneur Magazine,
США

6. Количество успешных
бизнес-планов студентов
7. Доходы от данных бизнеспланов (владельца и
университета)
8. Количество компаний,
созданных
студентами/выпускниками
9. Количество менторов
10.
Количество курсов по
предпринимательству
7. Региональная или
государственная поддержка
8. Количество компаний,
созданных
студентами/выпускниками
9. Трансфер технологий в
бизнес, коммерциализация
результатов НИР
(количество, доходы от
результатов
коммерциализации,
внедренных разработок)
10.
Вклад (финансы) в
развитие региона
11.
Количество
предприятий, созданных
университетом совместно с
бизнес структурами
12.
Стратегии
университета в передаче
знаний

6.
7.
8.
9.

Международное
сравнительное исследование
Массачусетского
технологического института
(MIT) и Сколковского
института науки и технологий
(Skoltech) экосистем
технологических инноваций,
созданных университетами.

Babson College
University of Houston
Baylor University
Brigham Young University
(UT)
10. University of Oklahoma

6. Университет Технион
(Израиль)
7. София Антиполис
(Франция)
8. Университет Окланда
(Новая Зеландия)
9. Университет Аальто
(Финляндия)
10. Имперский колледж
Лондона (Великобритания)
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Рисунок. Предпринимательские университеты в США
Babson College
• 55 курсов по предпринимательству для студентов бакалавриата
• 118 компаний создано выпускниками за последние пять лет
• $ 109 500 –сумма, полученная в результате побед в конкурсах бизнеспланов в 2013-2014 уч.г.
• 100% от общего числа студентов факультета предпринимательства
начали, купили или запустили успешный бизнес
• 927 индивидуальных наставников работают со студентами через
официально организованную образовательную программу

University of Houston
• 31 курс по предпринимательству для студентов бакалавриата
• 66 компаний создано выпускниками за последние пять лет
• $282 000 – сумма, полученная в результате побед в конкурсах бизнеспланов в 2013-2014 уч.г.
• 100%
процентов
от
общего
числа
студентов
факультета
предпринимательства начали, купили или запустили успешный бизнес
• 266 индивидуальных наставников работают со студентами через
официально организованную образовательную программу

Рисунок 13. Место Alma University в рейтинге Eduniversal.
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Приложение 2. Хронология и характеристики технологических укладов
Таблица 150. Хронология и характеристики технологических укладов
Номер
технологического
уклада

Период

I

1785-1835гг.

II

1830-1890 гг.
начало XIX –
конец XIX
века

III

1880-1940 гг.
конец XIX –
начало XX
века

IV

1930-1990 гг.
начало XX –
конец XX
века.

V

1985-2035 гг.
конец XX –
начало XXI
века

VI

начало XXIсередина XXI
века.

VII

21 век

Характеристика
Основан на новых технологиях (водных мельниц, приводов
разнообразных
механизмов)
в
текстильной
промышленности, использовании энергии воды
Связан с использованием энергии пара и угля, развитием
железнодорожного
транспорта
и
механического
производства во всех отраслях на основе парового
двигателя. Происходит постепенное освобождение
человека от тяжелого ручного труда (паровая машина,
паровоз, пароходы, паровые приводы прядильных и
ткацких станков, паровые мельницы, паровой молот)
Связан с использованием электрической энергии,
развитием тяжелого машиностроения, электротехнической
и радиотехнической промышленностей, радиосвязи,
телеграфа, бытовой техники
Связан с использованием энергии углеводородов. Широкое
использование
двигателей
внутреннего
сгорания,
электродвигатели, автомобили, тракторы, самолеты,
синтетические полимерные материалы, начало ядерной
энергетики
Опирается на достижения в области электроники,
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной
инженерии, новых видов энергии, связан с освоением
космического пространства, спутниковой связи, видео- и
аудиотехники,
Интернета,
сотовых
телефонов.
Глобализация с быстрым перемещением продукции, услуг,
людей, капитала
Наступает внахлест на 5-ый технологический уклад, его
называют постиндустриальным. Связан с нано- и
биотехнологиями,
информационными
технологиями,
наноэнергетикой, наноразмерными производствами, с
использованием стволовых клеток, восстановительной
хирургией и медициной, направленных на существенное
увеличение продолжительности жизни человека и
животных
Центром будет человек, как главный объект технологий.
Связан с использованием искусственного интеллекта. Все
что создано в предыдущем технологическом укладе не
исчезает в следующем, оставаясь уже не доминирующим.
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Приложение 3. Характеристики «Х, Y, Z-поколения»
Таблица 151. Характеристики «Х, Y, Z-поколения»: люди с разными парадигмами сознания
и набором социально-технологических навыков
«Х-поколение»
 Люди, родившиеся в 19651982 годах.
 Другие названия: Иксеры,
Xers, Поколение 13
 События, повлиявшие на это
поколение: Афганская война,
операция «Буря в пустыне»,
начало эры персональных
компьютеров, первая чеченская
война
 «Поколение 13» – в книге
Уильяма Страусса и Нила Хоу в
1991 году. Страусс и Хоу
считали, что Поколение 13
сформировали:
• Недовольство властью,
недостаток доверия руководству.
• Политическое равнодушие.
• Рост количества разводов.
• Рост количества женщинматерей на производственных
местах.
• Нулевой прирост населения.
• Доступность пероральных
контрацептивов.
• Рост разногласий в
образовательной системе.
• Сокращение финансирования
образовательной системы и
труднодоступность студенческих
ссуд.
• Повышенные академические
требования и интеллектуальные
способности.
• Экологические проблемы.
• Появление Интернета.
• Завершение Холодной войны.
В современном мире эти
факторы влияют на любое
поколение.

«Y-поколение»
 Люди, родившиеся с начала
80-х. по конец 1990-х.
 Другие названия:
Поколение Игрек- термин был
предложен журналом
Advertising Age, Поколение
Миллениума, Поколение
Питера Пэна, Поколение Next,
Сетевое поколение, Эхобумеры, Поколение бумеранга,
Поколение трофеев.
 На формирование их
мировоззрения повлияли:
перестройка, распад СССР,
«лихие 90-е», терроризм,
войны (в Ираке, в Чечне и др.);
международный финансовый
кризис, повышение стоимости
жилья и безработица;
телевидение, поп-культура,
торрент-трекеры и
видеохостинги, развитие
мобильной и интернет-связи,
компьютерных технологий,
социальных сетей, digital медиа
и видеоигр, флешмоб- и мемкультуры, онлайн общение,
эволюция девайсов
 Впервые «пощупали»
Интернет в институте в начале
2000-х
 «Поколение обманутых
надежд»: от жизни ожидалось
больше, чем получили к
тридцати
 Вовлеченность в цифровые
технологии, новый виток
разделения на либеральные и
консервативные взгляды,
стремление оттягивать переход
во взрослую жизнь, а на самом
деле – концепция вечной
молодости (хотя и с
депрессивными
интерлюдиями)
 Наличие семьи, ипотеки,
детей, стартапа- своего бизнеса
или множество рабочих задач,

«Z-поколение»
 Люди, родившиеся в начале
1990-х и в 2000-х., в эпоху
глобализации и постмодернизма
 Другие названия: Поколение
ЯЯЯ, Поколение Зет, Net
Generation, Internet Generation,
GenerationI, Generation M (от слова
«многозадачность»), Homeland
Generation, New Silent Generation,
Generation 9/11
 На их философское и
социальное мировоззрение оказали
влияние мировой финансовоэкономический кризис, Веб 2.0 и
развитие мобильных технологий.
Представители Поколения Z
рассматриваются как дети
Поколения Х, а иногда и как дети
Поколения Y, то есть миллениалов
 Выросло/растет в эпоху
Интернета и расцвета социальных
медиа. Интернет задал глобальный
тренд на скорость и доступность
информации и контактов.
Принципиальное свойство
Поколения Z – технологии у него в
крови, оно обращается с ними уже
совсем на другом уровне, чем даже
миллениалы. Употребляется даже
ключевой во всей этой истории
термин – Digital Native. В
цифровом мире они сами местные
 «ЯЯЯ» – три ключевых
смысла: «Я хочу проверить, смогу
ли я сделать и этот проект», «Я
хочу, чтобы мной гордились, и
соседские дети брали с меня
пример» и «Я хочу, чтобы мои
изобретения стали полезны всем
людям планеты». Пробуют
границы и удачу, видя много
примеров быстрого успеха
 Более выраженные наглость,
отрицание иерархии, эгоизм и
нарциссизм
 Вполне возможно, что они
будут обслуживать что-то, что не
до конца понятно даже
тридцатилетним

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
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Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
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степени MBA и 1-3 высших
образований

Приложение 4. Рейтинг мировых университетов по версии в 2014-2015 по версии
Times Higher Education
Таблица 11552.. World University Rankings 2014-2015 by Times Higher Education
Rank

Institution

33

University of Melbourne

Location
Australia

Overall score
71.2

45

Australian National University

Australia

66.5

60

University of Sydney

Australia

62.7

65

University of Queensland Australia

Australia

61.2

83

Monash University

Australia

56.9

109

University of New South Wales

Australia

53.7

157

University of Western Australia

Australia

49.1

164

University of Adelaide

Australia

48.2

182

University of Vienna

Austria

46.9

55

KU Leuven

Belgium

63.7

90

Ghent University

Belgium

56.2

170

University of Antwerp

Belgium

47.9

171

Université Catholique de Louvain

Belgium

47.8

20

University of Toronto

Canada

79.3

32

University of British Columbia

Canada

71.8

39

McGill University

Canada

69.6

94

McMaster University

Canada

55.3

113

University of Montreal

Canada

53.4

124

University of Alberta

Canada

52.6

173

University of Victoria

Canada

47.7

188

University of Ottawa

Canada

46.6

48

Peking University

China

65.2

49

Tsinghua University

China

65.1

193

Fudan University

China

46.2

121

Technical University of Denmark

Denmark

52.7

153

Aarhus University

Denmark

49.9

160

University of Copenhagen

Denmark

49.0

103

University of Helsinki

Finland

53.9

61

École Polytechnique

France

62.2

78

École Normale Supérieure

France

58.1

103

Université Pierre et Marie Curie

France

53.9

120

Université Paris-Sud

France

52.8

160

École Normale Supérieure de Lyon

France

49.0

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
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стратегиясы / Стратегия
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Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
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02

Беті:стр.284
из 320

178

Institution
Université Joseph Fourier, Grenoble

Location
France

Overall score
47.1

180

Université Paris Diderot - Paris 7

France

47.0

29

Ludwig-Maximilians-Universität München

Germany

71.9

67

Georg-August-Universität Göttingen

Germany

61.0

70

Universität Heidelberg

Germany

59.6

80

Humboldt-Universität zu Berlin

Germany

57.9

81

Freie Universität Berlin

Germany

57.6

98

Technische Universität München

Germany

54.6

113

Eberhard Karls Universität Tübingen

Germany

53.4

135

Technische Universität Dresden

Germany

51.6

156

RWTH Aachen University

Germany

49.2

163

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Germany

48.3

165

Karlsruhe Institute of Technology

Germany

48.1

195

Universität Bonn

Germany

46.1

43

The University of Hong Kong

Hong Kong

67.5

51

Hong Kong University of Science and Technolog

Hong Kong

64.7

129

Chinese University of Hong Kong

Hong Kong

52.4

192

City University of Hong Kong

Hong Kong

46.3

188

Tel Aviv University

Israel

46.6

63

Scuola Normale Superiore di Pisa

Italy

61.9

23

The University of Tokyo

Japan

76.1

59

Kyoto University

Japan

62.8

141

Tokyo Institute of Technology

Japan

50.9

157

Osaka University

Japan

49.1

165

Tohoku University

Japan

48.1

64

Leiden University

Netherlands

61.3

71

Delft University of Technology

Netherlands

59.2

72

Erasmus University Rotterdam

Netherlands

59.1

73

Wageningen University and Research Center

Netherlands

59.0

77

University of Amsterdam

Netherlands

58.2

79

Utrecht University

Netherlands

58.0

101

Maastricht University

Netherlands

54.3

117

University of Groningen

Netherlands

53.1

136

VU University Amsterdam

Netherlands

51.4

140

Radboud University

Netherlands

51.0

144

Eindhoven University of Technology

Netherlands

50.5

175

University of Auckland

New Zealand

47.5

186

University of Oslo

Norway

46.7

138

Trinity College Dublin

Republic of
Ireland

51.2

Rank

С-03.1.1-05-2016
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Overall score

50

Seoul National University

Republic of Korea 64.8

52

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Republic of Korea 64.5

66

Pohang University of Science and Technology (Postech)

Republic of Korea 61.1

148

Sungkyunkwan University (SKKU)

Republic of Korea 50.2

196

Lomonosov Moscow State University

Russian
Federation

46.0

25

National University of Singapore (NUS)

Singapore

73.3

61

Nanyang Technological University

Singapore

62.2

124

University of Cape Town

South Africa

52.6

165

Pompeu Fabra University - Barcelona

Spain

48.1

44

Karolinska Institute

Sweden

66.8

98

Stockholm University

Sweden

54.6

98

Uppsala University

Sweden

54.6

119

Lund University

Sweden

52.9

126

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

52.5

13

ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich

Switzerland

84.6

34

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Switzerland

70.9

75

Universität Basel

Switzerland

58.4

103

University of Zürich

Switzerland

53.9

107

University of Geneva

Switzerland

53.8

132

University of Bern

Switzerland

51.9

136

Université de Lausanne

Switzerland

51.4

155

National Taiwan University

Taiwan

49.3

85

Middle East Technical University

Turkey

56.6

139

Boğaziçi University

Turkey

51.1

165

Istanbul Technical University

Turkey

48.1

182

Sabanci University

Turkey

46.9

3

University of Oxford

United Kingdom

93.2

5

University of Cambridge

United Kingdom

92.0

9

Imperial College London

United Kingdom

87.5

22

University College London (UCL)

United Kingdom

78.7

34

London School of Economics and Political Science (LSE)

United Kingdom

70.9

36

University of Edinburgh

United Kingdom

70.4

40

King's College London

United Kingdom

69.4

52

University of Manchester

United Kingdom

64.5

74

University of Bristol

United Kingdom

58.9

83

Durham University

United Kingdom

56.9

94

University of Glasgow

United Kingdom

55.3

103

University of Warwick

United Kingdom

53.9

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
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107

Institution
Queen Mary University of London

Location
United Kingdom

Overall score
53.8

111

University of St Andrews

United Kingdom

53.6

111

University of Sussex

United Kingdom

53.6

113

University of York

United Kingdom

53.4

118

Royal Holloway, University of London

United Kingdom

53.0

121

University of Sheffield

United Kingdom

52.7

131

Lancaster University

United Kingdom

52.0

132

University of Southampton

United Kingdom

51.9

146

University of Leeds

United Kingdom

50.4

148

University of Birmingham

United Kingdom

50.2

154

University of Exeter

United Kingdom

49.7

157

University of Liverpool

United Kingdom

49.1

171

University of Nottingham

United Kingdom

47.8

178

University of Aberdeen

United Kingdom

47.1

196

St George's, University of London

United Kingdom

46.0

198

University of East Anglia

United Kingdom

45.9

199

University of Leicester

United Kingdom

45.7

1

California Institute of Technology (Caltech)

United States

94.3

2

Harvard University

United States

93.3

4

Stanford University

United States

92.9

6

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

United States

91.9

7

Princeton University

United States

90.9

8

University of California, Berkeley

United States

89.5

9

Yale University

United States

87.5

11

University of Chicago

United States

87.1

12

University of California, Los Angeles (UCLA)

United States

85.5

14

Columbia University

United States

84.4

15

Johns Hopkins University

United States

83.0

16

University of Pennsylvania

United States

81.0

17

University of Michigan

United States

80.9

18

Duke University

United States

79.9

19

Cornell University

United States

79.4

21

Northwestern University

United States

79.2

24

Carnegie Mellon University

United States

74.3

26

University of Washington

United States

73.2

27

Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)

United States

72.8

28

University of Texas at Austin

United States

72.3

29

University of Illinois at Urbana Champaign

United States

71.9

29

University of Wisconsin-Madison

United States

71.9

37

University of California, Santa Barbara

United States

70.0

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
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Rank
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Overall score
69.9

38

New York University (NYU)

Location
United States

41

University of California, San Diego

United States

68.6

42

Washington University in St Louis

United States

67.8

46

University of Minnesota

United States

65.9

46

University of North Carolina at Chapel Hill

United States

65.9

54

Brown University

United States

64.1

55

University of California, Davis

United States

63.7

57

Boston University

United States

63.6

58

Pennsylvania State University

United States

62.9

68

Ohio State University

United States

60.7

69

Rice University

United States

59.8

75

University of Southern California

United States

58.4

82

Michigan State University

United States

57.3

86

University of Arizona

United States

56.5

86

University of Notre Dame

United States

56.5

88

University of California, Irvine

United States

56.4

88

Tufts University

United States

56.4

91

University of Massachusetts

United States

56.1

91

University of Pittsburgh

United States

56.1

93

Emory University

United States

55.5

96

Vanderbilt University

United States

55.2

97

University of Colorado Boulder

United States

55.1

102

Purdue University

United States

54.0

109

University of California, Santa Cruz

United States

53.7

116

Case Western Reserve University

United States

53.2

121

University of Rochester

United States

52.7

126

Boston College

United States

52.5

126

University of Florida

United States

52.5

130

University of Virginia

United States

52.1

132

University of Maryland, College Park

United States

51.9

141

Colorado School of Mines

United States

50.9

141

Texas A&M University

United States

50.9

144

Rutgers, The State University of New Jersey

United States

50.5

147

Brandeis University

United States

50.3

150

University of California, Riverside

United States

50.1

150

Indiana University

United States

50.1

152

Dartmouth College

United States

50.0

162

University of Utah

United States

48.6

169

University of Miami

United States

48.0

173

Georgetown University

United States

47.7

175

University of Iowa

United States

47.5

С-03.1.1-05-2016
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Overall score
47.3

177

Syracuse University

Location
United States

180

University of Delaware

United States

47.0

182

Arizona State University

United States

46.9

185

Northeastern University

United States

46.8

186

Yeshiva University

United States

46.7

188

Stony Brook University

United States

46.6

191

University at Buffalo

United States

46.5

193

Iowa State University

United States

46.2

200

Florida Institute of Technology

United States

45.6
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Приложение 5. Анализ вузов-конкурентов в РК
Таблица 11653. Анализ вузов-конкурентов в РК: типология вуза, репутация
Критерии
Год основания
Организ.правовая
форма

AlmaU

КИМЕП

ВШЭиБ КазНУ

КБТУ

НУ

UIB

КНУ

МУИТ

1988

1992

1934

2001

2010

1992

2009

НОУ

АО

КГП

АО

АОО

ТОО

1999
некоммерческий,
учредители: различные
немецкие и
казахстанские фонды и
организации, немецкие
вузы-партнеры

Форма
собственности
государственна
я

государственная

европейская

собственные
образовательные
программы и стандарты

европейская

казахстанско-немецкие
программы обучения

исследовательский

исследовательс
кий

исследовательский

бизнес-вуз

не определен

отраслевой

высокая

высокая

высокая

высокая

ниже среднего

высокая

высокая

3 место

8 место

1 место

не вошел в
топ-10

5 место

не вошел в топ-10

не вошел в топ-10

выше средней

высокая

высокая

высокая

ниже средней

средняя

средняя

государственная

государственная

европейская

североамериканска
я

европейская

бизнес-вуз

бизнес-вуз

высокая

Модель вуза

Тип вуза
Репутация в
глазах студентов
Репутация среди
работодателей г.
Алматы в 2014г.
Престижность

Частная. Учредители АО
«Национальный
инфокоммуникационный
холдинг «Зерде», «Фонд
образования Нурсултана
Назарбаева» и
Университет
международного бизнеса
(UIB)
Обучение по
казахстанским и по 12
американским
образовательным
программам в области
программного
обеспечения

Частная.
Соучередитель
"Фонд
образования
Нурсултана
Назарбаева"

частная

Частная.
Основан фондом
"КазахстанскоНемецкое
сотрудничество в
области образования"

АО

не сформирована первый выпуск
бакалавров в 2015 г.
очень высокая

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы
Уровень
известности в
Казахстане

очень низкий

высокий

очень высокий

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

высокий
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очень высокий

ниже среднего

низкая

средний
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Таблица 154. Анализ вузов-конкурентов в РК: рейтинги, аккредитации, интернационализация
AlmaU

КИМЕП

ВШЭиБ КазНУ

КБТУ

НУ

UIB

КНУ

МУИТ

Национальный
рейтинг
в 2014 году

Критерии

3 место
среди гум.-эк.
вузов

1 место
среди гум.-эк. вузов

1 место
среди многопроф. вузов

1 место
среди техничесих
вузов

не может участвовать,
т.к. нет выпускников

не участвовал

не участвовал

Международный
рейтинг
в 2014 году

топ-300
Лучших
бизнес-школ
мира (по
версии
Eduniversal)
по программам
МВА и DBA

Рейтинг вузов СНГ,
класс «D» (по версии
агентства "Эксперт
РА")

топ-651-700 Лучших
университетов мира
(QS Rankings)

не может участвовать,
т.к. нет выпускников

Рейтинг вузов
СНГ, класс
«D» (по версии
агентства
"Эксперт РА")

нет

по программам
Нефтегазовое дело,
Химическая
инженерия, ИТ

репутация лидера
не сформирована

по внедрению
кредитной и
дистанционной
технологий
обучения

АМВА

AQAAA, ACA,
AFBE, FIBAA,
EAPAA

не проходил, т.к. нет
выпускников

AQА
Финансы,
Экономика

Член AACSB
Международные
стратегические
партнеры

да
РАНХиГС
(Россия), MSM
(Нидерланды),
Sheffield
Hallam
University
(Великобритан
ия)

да
Университета Глазго
(Великобритания),
Университета
Гумбольдта
(Германия),
IESEG School of
Management (France),
GASS Business
School (UK),
EM Strasbourg
Business School
(France)

IMarEST, ABET,
ACBSP (в процессе
аккредитации
бизнес-программ)
да
Лондонская Школа
Экономики (LSE),
Женевская школа
бизнеса, Гарвардская
Бизнес Школа,
Университет Кампус
Саффолк (UCS, UK),
Robert Gordon
University, Aberdeen
(UK), University of
Southern California
(USA), Massachusetts
Institute of

по реализации
немецких стандартов
в обучении; по
программе
бакалавриат
Логистика
нет

по подготовке
высококвалифиц
ированных ITспециалистов в
Казахстане

Межд.
аккредитация
программ (школ)

топ-350 Лучших
университетов мира (QS
Rankings) - 305 место
Рейтинг вузов СНГ,
класс «С» (по версии
агентства "Эксперт РА")
по подготовке
квалифицированных
юридических кадров,
выпускники - элита
казахстанской правовой
науки
ASIIN, ACQUIN, эконом.
программы и
специальности не
аккредитованы
нет
ВШЭиБ: Страсбургская
Школа Менеджмента
Университета им.
Роберта Шумана
(Франция); РУДН, НГУ
(Россия). Фак.
юридический:
Университет Ла
Сапиенса (Италия).
Кафедра ИС:
партнерство в рамках
проекта ТЕМПУС–
ERAMIS (см.ниже).

10 место
среди
технических
вузов
не участвовал

нет
University College London
(UK), University of
Wisconsin-Madison
(USA), University of
Pittsburgh (USA), Duke
University, Fuqua School
of Business (USA),
National University of
Singapore, Lee Kuan Yew
School of Public Policy
(Singapore), University of
Pennsylvania (USA),
University of Cambridge

нет
Университет
Я.А
Коменского
(UJAK)
(Чехия), ISMA,
ВосточноКитайский
университет
политологии и
права
(ECUPL),
ПольскоАмериканский

нет
DААD, Свободный
Университет
Берлина, AKAD
Высшая частная
школа Лейпцига,
Высшая школа
прикладных наук г.
Гамбург, Высшая
школа Митвайда,
Университет
прикладных наук г.
Вильдау, Высшая
школа
Шмалькальден,

нет
Университет
Карнеги Мелло
(USA),
Малайзия:
University Kuala
Lumpur,
Limkokwing
University,
University Tenaga
Nasional,
Корея: KAIST,
INHA, SUWON,
HANBAT,
Solbridge

Лидер

по программам
бакалавриата
Финансы и Бухучет

нет
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Techncology (MIT,
USA)
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(UK), Carnegie Mellon
University

Университет
WSB-NLU

Высшая школа
Циттау-Гёрлиц,
Международный
Институт высшей
школы Циттау
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Таблица 155. Анализ вузов-конкурентов в РК: интернационализация, структура и портфель программ
Критерии
Кол-во межд.
партнеров

Школы
/факультеты
/кафедры

КИМЕП
более 130 вузов

AlmaU
56 вузов

1. Высшая школа
бизнеса

1. Школа бизнеса

2. Школа
государственной и
общественной
политики
3. Школа права

2. Школа права

4. Программы
бакалавриата

3. Школа
социальных наук

ВШЭиБ КазНУ
всего около 220 вузов,
из них ВШЭиБ - 20
вузов-партнеров, ЮФ
- 24 вуза и 7
организаций, Кафедра
ИС - 12 вузов.
1. Высшая школа
экономики и бизнеса
(далее - ВШЭиБ)

33

22

НУ
Каждая Школа
имеет 1-2х
стратегических
партнеров

UIB
28 вузов

КНУ
Каждая
специальность
имеет 1
стратегического
партнера

МУИТ
более 30 вузов

1. School of
Economics&Finance

1. Высшая школа
бизнеса

1. Business School

1. Факультет
экономических наук

1. Кафедра
экономики и
бизнеса

2. Факультет
юридический (далее ФЮ)

2. International
School of Economics
&Social Sciences

2. Высшая школа
государственной
политики

2. Факультет
"Информационных
технологий и
финансов"

2. Факультет
социальных и
политических наук

3. Кафедра
Информационных
систем Мех.-мат.
факультета (далее КафИС)
4. Другие 11
факультетов
естественных и
гуманитарных наук

3. Interdisciplinary
School

3. Школа
гуманитарных и
социальных наук

3. Факультет
"Экономика и учет"

2. Кафедра
вычислительно
й техники и
программного
обеспечения
3. Кафедра
медиа
коммуникаций

4. School of IT
Engineering

4. Школа наук и
технологий

4. Факультет
Международных
Программ

3. Факультет
инженерноэкономических
наук

4. Кафедра
информационн
ых систем,
математическо
го
моделирования

5. School of Oil&Gas
Industry

5. Школа инженерии

5. Программа
Foundation

13

14

5. Послевузовское
обучение
(магистратура, PhD)

Портфель
специальностей

КБТУ
около 30 вузов и 70
исследовательских
организаций

180, из них только
ВШЭиБ - 22, Юр.Фак 4, Каф. ИС - 3 (есть

32, из них только 11
совпадают с AlmaU

6. Высшая школа
образования
7. Медицинская
школа
всего 28, из них
только 5 совпадают
с AlmaU -бакалавр

33
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экономики, МВА,
ЕМВА, МРА, МРР
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Таблица 117. Анализ вузов-конкурентов в РК: система обучения
Критерии
Основной язык
обучения
Другие языки
обучения
Методы
в обучении

Дистанционные
технологии в
обучении
Опыт работы в
корпоративном
формате обучения
Система
непрерывности:
бакалавриатмагистратура-PhD
Система
непрерывности
бизнес-образования:
бакалавриат-МВАDBA

AlmaU
русский

КИМЕП
английский

ВШЭиБ КазНУ
казахский и русский

КБТУ
английский

НУ
английский

UIB
русский

КНУ
русский

МУИТ
английский

казахский,
английский

нет

английский (кроме
ФЮ)

русский и казахский
только в 1 год
обучения

нет

казахский,
английский

русский,
казахский

мультимедийные
лекции, деловые
игры, кейс-стади,
workshop,
составление бизнеспланов, групповые и
индивидуальные
проекты

обсуждение,
критический анализ,
разработка
проектов, кейсстади

бакалавриат, МВА

нет

бакалавриат

нет

нет

бакалавриат, МВА

на 3-4 курсах 3045% занятий на
немецком /
английском
обучение по
немецким учебным
программам, в
малых группах по
интерактивной
методике,
способствующей
развитию
самостоятельности
и критического
мышления
нет, ВВО только
вечернее отделение

есть

есть

нет

есть

есть

есть

нет

нет, ВВО только
заочное
отделение
нет

есть

нет PhD

есть,
кроме Кафедры ИС

есть

есть

есть

нет PhD

есть

есть

есть

нет DBA

нет DBA

нет DBA

нет DBA

нет МВА, DBA

нет МВА, DBA

классическое
образование с
применением
современных
инновационных
методик

н.д.

методы анализа и
оценки,
моделирование,
кейсы, дебаты и
панельные
дискуссии

н.д.

н.д.

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.296
из 320

Таблица 157.. Анализ вузов-конкурентов в РК: область научных исследований
Критерии
Область
научных
исследований

AlmaU
туризм, финансовые
рынки, АПК,
инновационный
менеджмент, проблемы
учета и аудита в
Казахстане, образование,
человеческий капитал,
КСО,
предпринимательство

КИМЕП
долгосрочное
развитие
ЦентральноАзиатского региона,
проблемы
налогообложения в
Казахстане,
изучения СМИ и
общества в ЦА

Библиотека

≥ 245 000 экз.

≥ 110 000 экз.

ВШЭиБ КазНУ
ВШЭиБ: финансы,
экономический рост,
развитие
национального
хозяйства в условиях
глобализации, риски,
инвестиции,
инновации,
антикризисное
управление, доходы
населения,
менеджмент,
маркетинг,
государственное
управление
экономикой, местное
управление,
предпринимательство,
логистические
системы,
бухгалтерский учет и
аудит, МСФО в
Казахстане.
КафИС: электронная
коммерция,
машинный перевод,
моделирование
социальных
процессов,
управление регионом.
уникальная научная
библиотека

КБТУ
нефтегаз,
машиностроение,
материаловедение,
ИТ, прикладная
математика, химия
и химическая
инженерия

НУ
образование,
энергетика,
биомедицина и
здравоохранение,
охрана окружающей
среды, химическая
инженерия и др.

UIB
бизнес, финансы,
новые технологии и
программы

КНУ
устойчивое
развитие
Центральноазиатского региона
с акцентом на
проблемы экологии
и эффективного
использования
природных ресурсов

МУИТ
у каждой
кафедры
несколько
направлений
исследований

≥ 335 000 экз.

≈ 140 000 экз.

≥ 500 000 экз.

Самая большая
немецкоязычная
библиотека
профессиональной
литературы в
Казахстане и ЦА

≥ 310 000 экз.
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Таблица 118. Анализ вузов-конкурентов в РК: стоимость обучения по программам
Критерии
Ст-ть обучения в
год_Бакалавриат_
2014-2015
Ст-ть обучения в
год_Магистратура_2
014-2015
Ст-ть за весь период
обучения_МВА_
2014-2015

Ст-ть за весь период
обучения_DBA_
2014-2015
Стипендиальный
университетский
фонд в 2014 году

AlmaU
567,0-977,0
тыс. тенге

КИМЕП
1 359,5
тыс. тенге

ВШЭиБ КазНУ
690,0 - 797,0
тыс. тенге

КБТУ
1 950,0
тыс. тенге

НУ
только гос.
гранты

UIB
650,0-700,0
тыс. тенге

КНУ
700,0-795,0
тыс. тенге

МУИТ
316,25 – 687,5
тыс. тенге

687,0 -927,0
тыс. тенге

1 745,28 - 2 353,32
тыс. тенге

650,0 - 720,0
тыс. тенге

1 750,0
тыс. тенге

нет программы

797,0
тыс. тенге

850,0
тыс.тенге

935,0
тыс. тенге

1 700,0 - 3
250,0 тыс.
тенге

3 175,5 - 3 970,0 тыс.
тенге

1 750,0 - 1 950,0
тыс. тенге

гос. грант

1 320,0-2 130,0
тыс. тенге

нет

нет

3 900,0 - 5
540,0 тыс.
тенге
90 млн.
тенге
или
485 тыс.
долл.

2 353,32
тыс. тенге

информации по
стоимости нет - MBAМенеджмент, MBAЭкономика
(«Инновационное
предпринимательство»),
MBA-Финансы
(«Управление
финансами»)
нет программы

нет программы

нет программы

нет программы

нет программы

нет программы

Около 1500 студентов
имеют социальный пакет
(скидки на обучение до
25%, работа в
университете, зарплата за
участие в научных
проектах, материальная
помощь, талоны на
питание)

Гранты компаний,
50-60% скидка для
школьников с
высокой
успеваемостью и
школ-партнеров,
200 гос.грантов (из
них 40 госгрантов
на эконом.спец-ти)

обладателям Алтын
Белгi все 4 года
обучения бесплатно,
корпоративный гранты
Университета за
высокий балл ЕНТ

100 грантов DAAD - на 1 год
обучения полное/частичное
освобождение от оплаты
Посольство ФРГ в
Казахстане - более 30
стипендий до 30% от
стоимости обучения
Стипендии ТОО "Siemens" 3 чел.
В 2008-2012 гг. КНУ получил
3,3 млн. евро, из них на
студенческие стипендии - 1,6
млн. евро.
В 2013-14 гг. КНУ получил
1,1 млн. евро для
дальнейшего развития, из них
на выплату стипендий - 420
тыс. евро.

н.д.

≈ 5 млн. долл.

обучение
бесплатное за
счет респ.
бюджета
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только гос.
гранты

10-15%

10-13%

10%
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Таблица 119. Анализ вузов-конкурентов в РК: дополнительные источники финансирования образования
Критерии
Дополнительные
источники
финансирования

AlmaU
Гранты МОН РК 105, из них 88 - на
бакалавриат.
Гранты Фонда Е.
Татишева

КИМЕП
Взнос
"Студенческая
деятельность" 2520 тенге.
Спонсорство
компаний стипендии для
студентов.
Гранты Фонда Е.
Татишева

ВШЭиБ КазНУ
ВШЭиБ:
более 1 000 студентов
обучаются по гос.
гранту,
более 15 студентов по заявкам
работодателей,
около 30 студентов
получают именные
стипендии от
спонсоров.
Эндаумент-фонд
выпускников с 2014
года.
Гранты и хоздоговора
на выполнение
исследований.
В целом по вузу:
свыше 300
спонсорских
стипендий на сумму
30 млн. тенге;

КБТУ
Благотворительная
помощь от ТОО
"Тенгизшевроил" на
создание и
дальнейшей работы
""Казахстанской
морской академии"
- 25 млн. долл.
Спонсорство
крупных
казахстанских
добывающих
компаний:
финансирование
открытия
лабораторий и
приобретение
оборудования.
Спонсоры
библиотеки:
Британский Совет и
компания "British
Petroleum", ведущие
нефтяные компании
РК.
За счет средств
иностр.инвесторов,
КазМунайГаз,
нац.компании по
техн.спец-тям
обучается около 200
чел. Ежегодно
госгрантов - 200, их
них на эконом.спецти - 40.

НУ
Целевой вклад по
линии МОН РК в
2014 году - 57,12
млрд. тенге.
Имеется
финансовая
поддержка нефт.
компаний - гранты
на обучение иностр.
студентов и на
исследования.

UIB
Гранты МОН РК 23 на бакалавриат,
Гранты Фонда
Е.Татишева

КНУ
Поддержка DААD и
фонда Роберта
Боша, учредителей вузов-партнеров:
на оплату учебной
инфраструктуры,
зарплату иностр.
ППС, выделение
студенческих
стипендий и пр.

МУИТ
Гранты МОН РК:
400 бакалавриат, 100
- магистратура,
до 10 - PhD,
около 100 мест военная кафедра.
Гранты от
правительства
Республики
Казахстан и
национальных
инфокоммуникационных
компаний.
Корпоративные
образовательные
Гранты холдинга
"Зерде".
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Таблица 1200. Анализ вузов-конкурентов в РК: финансовые показатели, инфрастуркутра
Критерии
Доходы (выручка)
за 2013 год от
основной
деятельности, тыс.
тенге
Прибыль за 2013
год, тыс. тенге
Доля заработной
платы в
себестоимости
реализованных
работ и услуг, %
Расходы на
маркетинг,
рекламу, тыс.
тенге
Дополнительные
долгосрочные
активы

Основное
месторасположени
е
Представительства

Общежитие

AlmaU
2 304 915

КИМЕП
3 128 634

ВШЭиБ КазНУ
н.д.

КБТУ
3 558 594

НУ
55 802 237

UIB
1 406,1 тыс.
тенге
(в 2012 году)

КНУ
н.д.

МУИТ
1 600 000

-49 950

-185 068

н.д.

208 056

нет

н.д.

н.д.

52%

78,6%

н.д.

46,6%

н.д.

н.д.

н.д.

285 000 (план
2014 г.)
172 381 (факт
2012 г.)
н.д.

≈ 50 000

≈ 38 000

н.д.

≥ 35 000

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

земельный
участок в п.
Байсерке

земельный участок
в СЭЗ "ПИТ" для
строительства
"KBTU Drilling
Center",
завершение к
концу 2014 г.

н.д.

н.д.

Согласно договору
казахстанской стороной было
выделено здание для
университета, расположенное
по улице Пушкина на правах
бессрочного пользования.

земельный
участок и
строительство
кампуса в СЭЗ
"ПИТ"

Алматы

Алматы

Продолжается
строительство
университетского
кампуса, в т.ч. Корпус
инжиниринга и
наукоемких технологий,
плавательный бассейн,
медицинский центр
Алматы

Алматы

Астана

Алматы

Алматы

Алматы

Астана, Атырау,
Шымкент

нет

нет

нет

Алматы

нет

нет

нет

есть

есть

есть

есть

Астана, Атырау,
Актобе,
Костанай, УстьКаменогорск,
Шымкент
нет

нет, но осуществляется
выплата компенсации

нет

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

Беті:стр.301
из 320

иногородним студентам за
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Таблица 1211. Анализ вузов-конкурентов в РК: охват рынка, webometrics, ППС
Критерии
Охват рынка
(международный,
региональный,
страновой)
Уровень
популярности в
стране
Эффективность
интернет-ресурсов:
рейтинг webometrics
в 2014 году
Бизнес-процессы

AlmaU
страновой

КИМЕП
международный

ВШЭиБ КазНУ
региональный

КБТУ
страновой

НУ
страновой

UIB
страновой

КНУ
страновой

МУИТ
страновой

низкий

высокий

очень высокий

высокий

очень высокий

низкий

низкий

средний

8 264
(РК - 27 место)

5 192
(РК - 11 место)

1 711
(РК - 2 место)

4 499
(РК - 10 место)

6 190
(РК -14 место)

10 825
(РК - 43 место)

13 198
(РК - 58 место)

11 074
(РК - 44 место)

ISO 9001:2008

нет

ISO 9001:2008

нет

нет

≥ 450 чел.

≈ 600 чел.

н.д.

н.д.

≥ 300 чел.

стратегическое
направление
университета
≈ 130 чел.

ISO 9001:2008

ППС и сотрудников

Штатных ППС, чел.

≥ 250 чел.

≥ 200 чел.

≈ 300 чел.

≈ 200 чел.

≈ 85 чел.

≈ 260 чел.

Штатных докторов
наук (д.э.н., PhD) от
общего числа
штатных ППС, %
Иностранные ППС
от общего числа, %

12%

более 30%

ВШЭиБ - ≈ 140,
Юр.Фак - ≈ 125,
КафИС - нет данных
ВШЭиБ - более 20%,
ФЮ - около 24%,
КафИС - 12 чел.

ISO 9001:2000,
ISO 9001:2008,
OHSAS 18001:2007
952
(вкл. 3 иссл.
института и 33
лаборатории)
≈ 450 чел.

70%

около 85%

7%

32,7%

11,5%

3%

40%

30%

70%

20%

38,4%

10%

н.д.

≈ 340 чел.
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Таблица 122. Анализ вузов-конкурентов в РК: студенты
Критерии
Требования к
поступающим на
программу
бакалавриат

AlmaU
ЕНТ / КТ ≥ 50 б.

КИМЕП
ЕНТ / КТ + экз. по
англ. (КЕРТ) для
бакалавров

ВШЭиБ КазНУ
ЕНТ / КТ - ≥ 70 б.

КБТУ
ЕНТ / КТ + IELTS /
экз. по англ.яз.

НУ
эссе,
рекоменд. письма,
TOEFL / IELTS,
SAT / ACT (GMAT /
GRE)

UIB
ЕНТ / КТ ≥ 50 б.

Общее кол-во
студентов, чел. из
них:

≈ 3 700

≥ 3 000

≈ 2200

≈ 2 100

н.д.

Студентовбакалавров, %

75%

85%

82%

88%

н.д.

Студентовмагистрантов, %

24%

14,4%

14,5%

н.д.

9,5%

1%

0,6%

10,3%, из них 50
чел. - МВА, 22 МРА
1,7%

200 (МВА)

Докторантов, %

н.д.

н.д.

0,5%

≥ 220

≈ 100

78 чел, из них 8
эконом. спец-ти
(2010-2012 гг.)

н.д.

н.д.

н.д.

≈ 50

≈ 20 чел.

≥ 360 чел.

всего по вузу ≈ 19 000
из них
ВШЭиБ ≥ 3 000,
ЮрФак ≈ 2 500,
Каф ИС - нет данных
ВШЭиБ - ≈ 92,5%,
ФакЮр, КафИС - нет
данных
ВШЭиБ - ≈6,7%,
ФакЮр и КафИС - нет
данных
ВШЭиБ - ≈ 0,8%, ФЮ
и КафИС - нет данных
всего по вузу ≈ 2 400,
ВШЭиБ ≥ 320,
ФакЮр и КафИС - нет
данных
всего по вузу ≈ 460
чел. из 17 стран миры

за 2010-2012 гг. - 2
чел.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

1,3%

9,00%

всего по вузу - 3,5%

н.д.

0,09% (2 чел.)

н.д.

н.д.

н.д.

ЦА и СНГ

≥ 360 иностранных
студентов из 28
стран мира

Юго-Восточная Азия,
ближний Восток,
Африка, Европа,
США и Латинская
Америка

н.д.

ЦА

ЦА и СНГ

ЦА и Германия

н.д.

Исходящая
мобильность
студентов, чел.
Входящая
мобильность
студентов, чел.
Доля иностранных
студентов, %
Экспорт услуг
(студенты из
зарубежных стран)

4,5%

КНУ
ЕНТ / КТ + внутр.
вступительный
экзамен из 2 этапов:
письменная часть и
устное
собеседование
≈ 660
этнич. состав: 50%
русские, 32% казахи.
90% - из Алматы.
н.д.

МУИТ
ЕНТ / КТ +
собеседование и
вступительные
экзамены
(компьютерное
тестирование по
информатике,
английский язык)
≈ 2 300

90%
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Таблица 123. Анализ вузов-конкурентов в РК: трудоустройство
Критерии
Трудоустройств
о бакалавров,
%

AlmaU
≈ 88%

КИМЕП
≈ 90%

ВШЭиБ КазНУ
н.д.

Известные
партнерыработодатели

не определенно

big4, P&G

Ассоциация
выпускников
Кол-во
выпускников,
чел.

есть, но не
функционирует
≈ 20 000 чел.

есть

ВШЭиБ: банки, страховые и
аудиторские компании, Астана
Моторс, Аксай-нан,
КазМунайГаз, Acig,
KazTransOil, DAMU.
КафИС: Агентство по
статистике РК, Компьютерный
центр Университета, Центр
тестирования РК
есть

≥ 10 000 чел.

всего по вузу ≈ 100 000 чел

Компетенции
выпускников

Новое
позиционирован
ие: выпускники
Университета предпринимател
и и менеджеры.

Профессиональные
навыки и
лидерские
качества.

Специалисты с
фундаментальным высшим
образованием.
Выпускники Кафедры
Информационные системы
могут работать экономистами,
преподавателями,
программистамиразработчиками, менеджерами,

КБТУ
≈ 86%
трудоустраиваются
+ 12% продолжают
обучение в
магистратуре
международные и
национальные
нефтегазовые
компании, big4,
P&G, Danone

есть

НУ
Глава государства
поручил
правительству
разработать четкую
схему
трудоустройства
выпускников
продолжат
обучения в
магистратуре /
будущие
сотрудники
Назарбаев
Университета
(центры,
технопарки)
будет сформирована

≈ 3500 чел. эконом.
спец-тей

первый выпуск
бакалавриата в 2015
году

Знания
современных
информационных
технологий.

Выпускники МВА,
МРА, МРР современные
управленцы.

КНУ
н.д.

МУИТ
≥ 90%

45% - казахские,
30%- немецкие и др.
иностранные
компании,
5% - гос.
учреждения.

Национальные
IT-компании, АО
«НИТ», РГП,
банки и др.
коммерческие
структуры

есть

н.д.

нет

≥ 4 000
специалистов,
≥ 10 000 слушателей
корпоративных
тренингов и
семинаров,
≥ 1 000 студентов
программы МВА
Нет официального
заявления.

н.д.

≥ 800 чел.
(за 2013 и 2014
гг.)

UIB
≈ 95-98% в целом,
≈35-50% по
специальности

59,4% - нац.
компании и гос.
учреждения,
22,7% -иностр.
компании,
17,9% - частные
компании

Специалисты
нового поколения
со знаниями
отраслевых
технологий,
английского
языка и
менеджмента.
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Приложение 6. Анализ вузов-конкурентов в РФ
Таблица 124: Анализ вузов-конкурентов в РФ: типология вуза, репутация, рейтинги, аккредитации
Год основания

Организ.-правовая форма
Форма собственности

ВШБ МГУ
им. Ломоносова
1989
ФГОУ
государственная

Модель вуза

собственные
образовательные
программы и стандарты

Тип вуза

бизнес-школа
университетского типа
очень высокая

Репутация в глазах
студентов
Репутация среди
работодателей
в 2014 году
Престижность
Уровень известности
в России

Национальный рейтинг в
2014 году
Международный рейтинг
в 2014 году

НИУ ВШЭ

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

1992
АОУ
национальный,
учредитель Правительство России
Европейская

1993
ФГОУ
государственный

1988
ФГБОУ
государственная, учредитель
Правительство РФ

собственные образовательные
программы и стандарты

1988
НОУ
частная, учредители БФ
"Виктория", гр. Цветков
Н.А. и Савин С.Л.
европейская

2 место

8 место

19 место

Самостоятельно устанавливает
образовательные стандарты и
требования для программ ВПО
(согласно указу Президента РФ)
бизнес-вуз, вуз по подготовке гос.
служащих
средняя, имеется много
отрицательных отзывов в
свободном доступе интернет
11 место

очень высокая

очень высокая

очень высокая

Средняя

очень высокий

Высокая

высокая

очень высокий

1место

6 место

5 место

15 место

5 Palmes Of Excellence UNIVERSAL business school
with strong global influence

501-550 место (рейтинг
QS), 3 Palmes Of
Excellence - EXCELLENT

233 место (рейтинг QS), топ-61
европейских бизнес-школ (рейтинг
Financial Times), 5 Palmes Of

4 Palmes Of Excellence - TOP
business school with significant
international influence

бизнес-вуз
Высокая

бизнес-школа университетского
типа
очень высокая

бизнес-вуз
средняя, имеются
отрицательные отзывы
н.д.

Средняя
очень высокий - первый
среди российских школ
в категории
"Международная
известность"
10 место
4 Palmes Of Excellence TOP business school with
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Excellence - UNIVERSAL business
school with strong global influence
российского университетского
образования в области
менеджмента
EQUIS, АMBA (ExMBA),
EPAS (бакалавриат)

по подготовке менеджеров
высшего уровня для российских
предприятий и организаций
АМВА, EPAS (магистратура),
AACSB (совм. прогр. ЕМВА)

significant international
influence
по подготовке HRспециалистов
AMBA, EPAS (бакалавр
Экономики), LMU
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Таблица 12565. Анализ вузов-конкурентов в РФ: интернационализация, портфель программ и система обучения

Член AACSB
Международные
стратегические
партнеры

ВШБ МГУ
им.
Ломоносова
нет
University of
St. Andrews
(Scotland,
UK)

Кол-во межд. вузов-партнеров

32

Портфель специальностей

7

Основной язык обучения

русский,
английский
есть только
МВА

Дистанционные
технологии в обучении

НИУ ВШЭ

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

нет
Лондонская школа экономики и политических
наук (UK), Европейская школа менеджмента
ESAP-EAP (Франция), Университетом
Невшателя (Швейцария), Европейская бизнес
школа ESCP EUROPE, EBS (Германия), School
of Management, Université Laval (Канада),
IPAG (Франция), Université de Toulouse
(Франция), Singapore Management University,
Университет Эссекса (UK), Технический
университет Хемница (Германия), ЭрлангенНюрнбергский университет им. ФридрихаАлександра (ENU) (Германия), Стэнфордский
университет (США), Гарвардский университет
(США), Цзилиньский университет (Китай).
Всего ВШЭ реализует 30 образовательных
программ двух дипломов в партнерстве с 23
университетами.
≥ 160

да
School of
Business, LUT,
Финляндия;
HEC-Paris,
Франция; WUVienna

да
Школа менеджмента университета
Антверпена (UAMS, Бельгия),
Университет Бедфордшира (University
of Bedfordshire), Высшая школа
прикладных коммерческих наук
(ESLSCA), Международная Высшая
Школа менеджмента Роттердамского
Университета (HES / IBMS ), Высшая
коммерческая школа ДижонаБургундии (BSB), Высшая Школа
Бизнеса (Франция), Женевская Бизнес
Школа (Geneva Business School),
Высшая школа бизнеса коммерции и
финансов (ESGC&F, Франция),
Высшая коммерческая школа ДижонаБургундии (Франция)

да
London
Metropolitan
University,
University of
London, Swansea
University (UK),
Berufsacademie
Villingen-Swenning
University
(Германия),
Университет
Международного
Бизнеса (UIB,
Казахстан)

55 ведущих
бизнес-школы
11

≥ 50

80

13

32

русский ,
английский
нет

русский, английский

русский, 25%
английский
есть только МВА

всего 169, из них 56 - экономика и бизнес, 13 юриспруденция, 10 - ИС
русский, английский
есть

есть только iMBA
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есть

есть

есть

есть

есть

нет, только
аспирантура
Нет

есть

нет, только
аспирантура
нет

есть докторантура

нет, только
аспирантура
есть

есть

Есть
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Таблица 126. Анализ вузов-конкурентов в РФ: структура и методы в обучении
Школы/фак
ультеты/каф
едры

Методы в
обучении

ВШБ МГУ им. Ломоносова
Программа бакалавр
Программа магистр
Аспирантура
Программа МВА
Программа ЕМВА

Оригинальные технологии обучения и
индивидуальный подход к каждому
студенту: практикующие упражнения,
гарвардский кейс-метод, деловые игры,
групповые проекты, решение
практических задач бизнеса, обязательные
стажировки в лучших зарубежных вузах и
бизнес-школах; интенсивная языковая
подготовка; участие в международных
деловых играх и семинарах.

НИУ ВШЭ
Высшая школа
менеджмента
Факультет менеджмента
Факультет права
Факультет экономических наук
Факультет мировой экономики и
мировой политики
Факультет информационных
технологий и вычислительной техники
Факультет коммуникаций, медиа и
дизайна
Факультет компьютерных наук
Факультет гуманитарных наук
Факультет социальных наук
Факультет математики
Международный институт экономики
и финансов
Междисциплинарное взаимодействие
(экономисты получают юридическое
образование, и наоборот) в рамках
выбранной специализации. Принцип
обучения: сочетание строгой,
жестокой подготовки с обсуждением и
решением проблем российской
экономики. Работа в команде над
проектами, интенсивная
самостоятельная работа студентов.

ВШМ СПбГУ
Кафедра государственного
и муниципального
управления
Кафедра информационных
технологий в менеджменте
Кафедра маркетинга
Кафедра операционного
менеджмента
Кафедра организационного
поведения и управления
персоналом
Кафедра стратегического и
международного
менеджмента
Кафедра финансов и учета

ИБиДА РАНХиГС
Кафедра бизнеса и
делового
администрирования
Кафедра бизнеса и
управленческой стратегии
Кафедра иностранных
языков
Кафедра европейских
языков
Кафедра инновационных
технологий в
государственной сфере и
бизнесе
Кафедра общего и
стратегического
менеджмента

МИРБИС
Факультет программ
бакалавриата
Факультет программ
магистратуры
Аспирантура
Институт программ
повышения
квалификации
Школа бизнеса

синтез классического
университетского
образования и
инновационных подходов:
решение прикладных
бизнес-задач, групповые
проекты, решение бизнескейсов, бизнес-проекты на
базе реальных копаний и
стратегические деловые
игры.

тренинги, ролевые игры,
разбор конкретных
ситуаций (кейс-метод),
деловые семинары,
мастер-классы,
компьютерные
симуляции, видеоконференции.

Кейс-методы, ролевые
и ситуационные игры,
виртуальный класс,
тренинги, мастерклассы, гостевые и
выездные
мероприятия,
спецкурсы на
английском языке,
поведенческое
моделирование,
обучающие
компьютерные
программы.
Существуют отзывы
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студентов: много
теории, почти нет
практики и кейсов.
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Таблица 127. Анализ вузов-конкурентов в РФ: область научных исследований и стоимость обучения по программам
Область научных
исследований

Библиотека
Стоимость обучения в
год_Бакалавриат_20142015
Стоимость обучения в
год_Магистратура_20142015
Стоимость за весь период
обучения_МВА_2014-2015
Стоимость за весь период
обучения_DBA_2014-201
Стипендиальный
университетский фонд
в 2014 году

ВШБ МГУ
им. Ломоносова
Теория и практика
менеджмента и
бизнеса

НИУ ВШЭ
Экономика, социология,
государственное и местное
управление, менеджмент

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

Менеджмент,
предпринимательство,
КСО, стратегический
маркетинг и инновации,
международная логистика и
управление цепями
поставок. В Школе
крупнейший центр создания
учебных кейсов по
практике ведения бизнеса в
России, имеется
собственная коллекция в
Центре Кейсов.
≥ 150 тыс. экз.
360,0 тыс. руб.

Управленческие
технологии

≥ 40 000 томов
313,0-347,0 тыс. руб.

≥ 100 000 экз.
215,0-295,0 тыс. руб.

Корпоративная социальная
ответственность, маркетинг,
предпринимательство, HRменеджмент, методы в обучении
предпринимательству, финансы

фонд МГУ
400,0 тыс. руб.

≥ 900 000 экз.
340,0-520,0
тыс. руб.

350,0 тыс. руб.

270,0-350,0
тыс. руб.

380,0 тыс. руб.

395,0-595,0 тыс. руб.

250,0-280,0 тыс. руб.

650,0 тыс. руб.

690,0 тыс. руб.

1 200,0 тыс. руб.

495-645,0 тыс. руб.

380,0-540,0 тыс. руб.

нет

1 290,0 тыс. руб.

нет

1 500,0 тыс. руб.

нет

нет

Есть специальные стипендии
ВШЭ. На основе высокой
успеваемости начисляются
скидки до 70 % от стоимости
оплаты для студентов.
Отличники могут получать две

нет

Скидки от 5 до 20% от
годовой стоимости
обучения на МВА,
согласно Положению.
Скидка 40-80% от
стоимости обучения

Действуют скидки за единовременную
оплату; родителям; корпоративные,
слушателям из регионов России и
стран СНГ. Есть именные стипендии
Президента РФ, Правительства
Москвы, Ректора МИРБИС и
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Университета
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Ежегодный рост
стоимости
за обучение, %

н.д.

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

стипендии: социальную и
академическую, которые в
совокупности достигают уровня
прожиточного минимума в
Москве. Стипендиальный фонд 387,4 млн. руб.
≈ 8-13%
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по результатам сессии
80-100 баллов для
бакалавров и
магистрантов.
≈ 6-7%

не менялся
за последний год

Председателя Совета директоров
Финансовой корпорации «УРАЛСИБ»
Цветкова Н.А.; единовременные
поощрения спонсоров.
Сумма затрат на выплаты - 9 123 тыс.
руб.
до 10%
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Таблица 1288. Анализ вузов-конкурентов в РФ: дополнительные источники финансирования образования, финансовые показатели, инфраструктура,
охват рынка, webometrics
Дополнительные источники
финансирования

ВШБ МГУ
им. Ломоносова
Государственная
академическая
стипендия

НИУ ВШЭ

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

Добровольные целевые взносы, гранты и
пожертвования юридических и
физических лиц - 145 892,4 тыс. руб. в
2013 году (одним из крупнейших
жертвователей - Сбербанк России).
Государственная академическая
стипендия, Стипендии Президента РФ,
Правительства РФ, Министерства
экономического развития, стипендия
имени Е.Т. Гайдара. Финансовая
поддержка крупнейших российских
банков и финансовых институтов.
Доход платного отделения
- 3 393 594,1 тыс. руб.
304 000,0 тыс. руб.
44,0%

Эндаумент-фонд

Нет

В целом СПбГУ
- 4,2062 тыс. руб.
н.д.
н.д.

Стипендии British Petroleum
(10 стипендий по 10 000
руб./мес. - бакалаврам, 5
стипендий по 15 000 руб./мес.
- магистрам); 10 едино
разовых стипендии
Попечительского совета;
пожертвования на
формирование целевого
капитала - 386,6 млн. руб.;
бюджетные места - не более
50.
Примерно 75% доходов – это
доходы от слушателей
н.д.
59,5%

Доходы (выручка) за 2013 год от
основной деятельности
Прибыль за 2013 год
Доля заработной платы в
себестоимости реализованных
работ и услуг, %
Расходы на маркетинг, рекламу

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

11 023 тыс. руб.

Дополнительные долгосрочные
активы
Основное месторасположение
Представительства (филиалы)
школы / университета
Общежитие

нет

Нет

нет

нет

нет

Москва
нет

Москва
Н. Новгород, Пермь, Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
нет

Москва
нет

Москва
Пермь

есть

Есть

есть

есть

нет, но оказывается
поддержка в
размещении в хостелах

н.д.
н.д.

591 357 тыс. руб.
81 357 тыс. руб.
56,8%
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Охват рынка (международный,
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Уровень популярности в стране
Hейтинг webometrics в 2014
году
Бизнес-процессы
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Басылым/Издание
02

Беті:стр.316
из 320

≈ 25 студентов
из стран СНГ
страновой

790 студентов из 44 стран,
из них 85% - страны СНГ и Балтии
Международный

≈ 85 студентов
из стран СНГ и Европы
региональный - СНГ

В Академии ≈ 550 студентов
из стран СНГ, США, Европа
страновой

≈ 40 студентов

высокий

Высокий

высокий

средний

низкий

122
(1 место в России)
нет

781
(5 место в России)
Нет

492
(3 место в России)
нет

3103
(69 место в России)
нет

6366
(269 место в России)
есть

страновой
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Таблица 12969. Анализ вузов-конкурентов в РФ: ППС и студенты
ППС и сотрудников

ВШБ МГУ
им. Ломоносова
≈ 100 чел.

НИУ ВШЭ

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

≥4 300 чел.

н.д.

Всего ППС, не вкл. сотр.- 160

н.д.

≈ 35 чел
9,0%

ППС - 1637, Исследователей – 729
19,3%

≈ 110 чел.
н.д.

67
20%

78
37,0%

8-10%

20,5%

ППС штатных
Штатных докторов наук (д.э.н.,
PhD) от общего числа штатных
ППС, %
Иностранные ППС от общего
числа, %
Требования к поступающим на
программу бакалавриат

16,6% из 9 стран

≥6% из 25 стран

30%

ЕГЭ + математика
(письменно)

ЕГЭ ≥ 200 баллов

Общее кол-во студентов, из них:
Студентов-бакалавров, %

≈ 610 чел.
≈ 52,4%

Бюджетное отделение: высокий балл ЕГЭ.
Платное отделение: высокий балл ЕГЭ +
защита проекта и собеседование /
вступительный экзамен по англ. языку.
17 000 чел.
72,1%, из них ≈5000 на платном отделении

≥ 1200 чел.
75%

≈ 1500 чел.
30,0%

2 100 чел.
26,6%

23,5%, из них ≈700 магистрантов на
платном отделении
4,4%, из них 65 чел. PhD, остальные
обучаются в аспирантуре
≈ 620 чел., из них 213 – по программам
долгосрочной мобильности в
университетах 18 стран мира
≈ 400 чел.

25%

63,4%

71,4%

нет

6,6%

2%

≈ 350 чел.

≈ 500 чел.

19

≈ 150 чел.

н.д.

40 чел.

6-7%

0,3%

3,5%

Студентов-магистрантов, %
Докторантов, %

≈ 42,6%
≈5% аспирантов

Исходящая мобильность
студентов

≤ 40% в бакалавриате,
≤20% в магистратуре

Входящая мобильность
студентов

22 чел. из Франции,
Германии, Чехии,
Японии, Сингапура,
Мексики и Украины.
≤4%

Доля иностранных студентов, %

3,6%

На конкурсной основе по
результатам ЕГЭ

ЕГЭ
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Таблица 1300. Анализ вузов-конкурентов в РФ: трудоустройство
Трудоустройс
тво
бакалавров,
%
Известные
партнерыработодатели

Ассоциация
выпускников
Кол-во
выпускников
Компетенции
выпускников

ВШБ МГУ
им. Ломоносова
≥78%, остальные продолжают обучения в
магистратуре

НИУ ВШЭ

ВШМ СПбГУ

ИБиДА РАНХиГС

МИРБИС

≈87%

≥82%

84% выпускников работают по
полученной специальности

75% работаю в
коммерческих
организациях,
8% в образовательных
и научных
учреждения,
7% в органах гос.
управления, 6% в
некоммерческих
организациях,
2% частные
предприниматели, 2%
фрилансеры

около 160
компанийпартнеров: Банк
ВТБ, Роснефть,
Газпром, РЖД,
Ситигруп,
PwhC, P&G

Доминирует образование
для взрослых, уже
имеющих высшее
образование - около 100%
трудоустройства.
Coca-Cola, Unilever, АльфаБанк, Банк ВТБ24, P&G,
Nestlé, Газпромбанк,
Danone, Amway,
BritishAmericantobacco,
Philip Morris International,
Ренессанс Капитал, Банк
Русский Стандарт, big4,
Райффайзенбанк

есть

есть

есть, с 2012 года

есть, 4 500 чел.

около 160 компаний-партнеров: big4,
крупнейшие российские и
международные банки (Альфа-банк,
Сити банк, Кредит Европа Банк,
Райффайзенбанк), инвестиционные
компании (Тройка Диалог, Финам),
крупные корпорации (УралСиб),
промышленные компании (ЗМ Россия,
Samsung, Рено, Стройтрансгаз),
крупные отели (Арарат Парк Хаятт,
Ritz-Carlton, Мариотт), маркетинговые
компании (AC Nielsen, ICUBUS, IMS
Group), пищевая промышденность
(Данон, Бритиш Американ Тобакко),
торговля (Адидас, L’Oreal, Дженерал
Моторс, Русский алюминий).
есть, более 6 000 чел.

≥ 1500 чел.

≈ 35 000 чел.

≥ 5 000 чел.

≥ 15 000 чел.

≥ 34 000, в т.ч. 8300 МВА и ЕМВА

После окончания обучения выпускники
программы «Бакалавр» должны быть готовы к
началу успешной карьеры в российских или

Высококлассные
экономисты и

Профессиональн
ые менеджеры

Предприниматели.
Менеджеры, владеющие
управленческими

Коммуникабельные менеджеры,
умеющие работать в команде, вести
эффективные переговоры, и

Coca-cola, Metro Cash and Carry, Chanel, Jones
Lang Lasalle, Газпром, Роснано, Ресо-гарантия

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы
международных компаниях, открытию
собственного дела, или к успешному
продолжению обучения на программе «Магистр»
в России и за рубежом.

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
Басылым/Издание
02

аналитики для работы
в любой точке мира
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технологиями, принятием
стратегических решений,
тактическим управлением
компанией.

владеющие навыками само
презентации.

С-03.1.1-05-2016
Алматы Менеджмент
Университетінің 2015-2020
жылдарға арнаған даму
стратегиясы / Стратегия
развития
Алматы Менеджмент
Университета
на 2015-2020 годы

Күні/Дата
22.02.2016 ж./г.
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02
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