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1. Бүгінгі AlmaU
AlmaU – бұл Қазақстандағы №1-ші бизнес-жоо, кәсіпкерлік, әлеуметтік жауапты
университет.
AlmaU-да 4 мектеп жұмыс істейді: Бизнес Жоғары Мектебі, Мемлекеттік саясат және құқық
Жоғары Мектебі, Менеджмент Жоғары Мектебі, Инженерлік менеджмент мектебі, сондайақ базалық дайындық факультеті.
AlmaU – бакалавриат, магистратура, докторантура PhD, MBA (іскерлік басқару магистрі)
және DBA (іскерлік басқару докторы) бағдарламалары бойынша экономика саласының
мамандарын дайындайды.
Университетте бакалавриаттың 15 мамандығы, 11 - магистратура, 4 – докторантура
мамандығы бойынша дайындық жүргізіледі. МВА бағдарламасымен оқуға – 6, DВА
бағдарламасымен оқуға – 2 бағдарлама жұмыс істейді.
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ҚР-дағы бірінші бизнес мектеп (Табыстың 29жылдық тарихы)
ҚР-дағы бірінші кәсіпкерлік университет

Жаһандық мойындалған Қазақстандағы және
ТМД-ның азиаттық бөлігі
МВА дамуының драйвері және
берудің пионері

DBA білім

Инженерлік менеджмент мектебін, білімді
басқару бағдарламасын іске қосқан бірінші
университет

Креативті аймақтар нысаны, ойлау дизайны,
инновациялар мен стартаптарының пионері

Үздік 3-тікте
ОА*

Ресей және ТМД бизнесмектептерінің рейтингі
бойынша үздік 2 орын

Оқу процесіне «Қоғамға қызмет ету» (Service
learning) пәнін енгізген, бірінші университет
ҚР-дағы бірінші әлеуметтік–жауапты ЖОО
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Халықаралық ынтымақтастық
AlmaU әлемнің 100-ден астам университеттер мен бизнес-мектептермен ынтымақтасады,
алмастыру, қос диплом, ғылыми машықтану мен жазғы мектеп бағдарламалары бойынша
өздерінің студенттеріне шетелде оқуға мүмкіндік береді.

22 серіктес
ассоциациялар

100-ден аса серіктес
университеттер
28 елде

серіктес

серіктес

серіктес
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AlmaU as IMPACT University
Қоғамның, бизнестің, мемлекеттің және еліміздегі білім беруді дамытуға арналған біздің
жобалар Университеттің әлеуметтік-жауапты ұйым ретінде, әлеуметтік позитивті қарымқатынасын нығайта түсуге ықпал етеді.

Қоғам
•
•

•
•
•
•
•
•
•

“Ауыл мұғалімдерін қолдау” жобасы (321
қатысушы, 2008 ж.бастап)
Мәдени-лингвистикалық лагерь “Ұлытау” (576
қатысушылар, 2010 ж. бастап)
Ұлттық Конкурс “ЗАЧОТ” БАҚ арасында білім
беру жөніндегі үздік мақалалар (130 адам, 2011
ж.бастап)
“Академиялық адалдық” наградасы, Қазақстан
зерттеушілері арасында (14 жеңімпаз, 2013
ж.бастап)
Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған
грант, MBA бағдарламасына (100% 5 грант, 50%
1 грант, 25% 6 грант 2014 ж. бастап)
Қазақстанда алғаш рет “Service Learning” пәні
енгізілді (865 қатысушы, 2014 ж. бастап)
AlmaU ҮЕҰ сараптау орталығы, ҮЕҰ-ға арналған
MBA бағдарламалары (2015 ж.)
Әлеуметтік кәсіпкерлік (AlmaU әлеуметтік
кәсіпкерлік зертханасы) (2015 ж. бастап)

Білім
• ҚР-да
MBA
және
DBA
білім
беру
стандарттарын енгізу (2015 ж.)
• ҚР-ның білім саласында кәсіпкерлік трендті
құру (Жұмыс тобы, Тұжырымдама, Кәсіпкерлік
университеттер қауымдастығы) (2013-2017 жж.)
• Білім берудегі МВА – бірінші бағдарлама (2014
ж.)
• ҚР-дағы Инженерлік Менеджмент, дизайнойлау және Инновациялық менеджмент (2016
ж.)
• ҚР-дағы 8 аймақтық университетті кәсіпкерлік
университетке трансформациялауға көмектесу
(ERG) (2017 ж.)

Үкімет және
Алматы қаласы
қаласыавительст
• Реконструкция және Даму Бүкіләлемдік
Банк жобасы «ҚР мемлқызметкерлерін
оқыту» (1995-1997 жж.)
• MET Programme – ректорларды оқыту
жобасы (90 адам, 2012 ж.)
• ҚР қалалары мен аймақтарының
мемлекеттік органдарына арналған
MBA бағдарламалары (2013 ж.)
• МРА модульдік бағдарламасы (2013 ж.)
• Мемсектордағы МВА (2014 ж.) және
білім
берудегі МВА (2016
ж.)
Маңғыстау обл.арналған
• “Алматы – стартаптар қаласы” және
• “Алматы
–
әлеуметтік
қала”
концепциясының бастамашылары (2016
г.)
• Бірлескен жоба «MISTI» Алматы
қаласы Әкімдігі және MIT (АҚШ) (2017
ж.)

Бизнес
• Бүкіләлемдік
Банктің
«ҚР-да
менеджментті
дамыту»
жобасы
(1994-1996 жж.)
• Менеджмент
Орталық-Азиаттық
Қорының бастамашысы (CAMAN)
(1994-2006 жж.) және
• Менеджментті
дамытудың
қазақстандық қоры (KFMD) (2015 ж.)
• Денсаулық сақтаудағы MBA (2012
ж.)
• ҚР-дағы
1-ші
бизнес-кейстер
жинағы Болашақ” Қауымдастығымен
(2015 ж.)
• “Қазақстандық
кәсіпкерлік
аңыздары” кітабы (2016 ж.)
• ҚР-да білім берудегі MBA және
DBA драйвері (~50% және ~67%
нарық) (2017 ж.)
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2. Миссия, Бағдары, Негізгі құндылықтары
AlmaU 2025 бағдары
Алматы Менеджмент Университеті – әлемдік деңгейдегі кәсіпкерлік, әлеуметтікжауапты университет

AlmaU миссиясы
Біз кәсіпкерлік саналы көшбасшылардың жаңа буынын даярлаймыз және қарқынды
дамушы қоғамдарда білім экономикасының дамуына ықпал етеміз.
Біздің құндылықтар
1. Қоғам игілігі үшін серіктестік
«Win-Win-Win» принципін іске асыру, екі жақтың кез келген өзара тиімді
ынтымақтастығына сәйкес (Win-Win) үшінші жаққа – қоғамға (Win) пайда әкелуі
тиіс.
2. Көшбасшылық
AlmaU-дың әрбір студентінің, қызметкердің, оқытушы мен серіктестің «Мен –
Көшбасшымын» деген аса белсенді дүниетанымдық мақсаты өзгерістер агенті
болуға мүмкіндік береді, кәсіпкерлік ойлау мен мәдениетті көрсетуге, өзін, өзінің
эмоциясын, өзін дамытуды басқара білуге, өзіндік даралығын қасиетін көрсетуге,
абырой мен арының болуына, өзіне және өзгелерге құрметпен қарауға мүмкіндік
береді.
3. Еркіндік
AlmaU рух, ой мен сөз еркіндігін, жұмыс пен өмір үйлесімінің құндылықтарын
ілгерілетеді. Біз академиялық, зерттеулік және кәсіпкерлік еркіндік негіздерін
жоғары алып жүреміз.
4. Жауапкершілік
AlmaU қоғамның сұранысын болжап, озуға жұмыс жасай отырып, тұтастай
алғанда, серіктестер, клиенттер, әріптестер мен қоғам алдындағы өзінің нәтижесі
үшін жауапты болады.
5. Командалық рух және синергия
Университет жетістігі – адамдардың құрған командасына, оның құрамына, кәсіби
шеберлігіне, тиімділігіне, ұйымшылдығына, нәтижелік бағыты мен синергиясына
байланысты.

7

3. AlmaU 2025 стратегиялық мақсаты
1. Қатарына кіру:
 әлемнің үздік 200 бизнес-университеттері (QS World University Rankings,
Times Higher Education рейтингтері), 5 бұтақты Eduniversal;
 Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің (ЕАЭС) үздік 3 бизнесуниверситеттері;
 әлемнің үздік 100 кәсіпкерлік университеттері;
 «Үш тәж»* аккредитациясы бар жоо-лар қатарына кіру
*EFMD (EQUIS, EPAS), AMBA, AACSB аккредитациялары.

2. Қазақстан мен қарқынды дамып жатқан қоғамдастық үшін үлгі
(benchmark) болу
 кәсіпкерлік білім беру
 жоо-ларда білімді басқару жүйелері
 әлеуметтік жауапты университет
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4. AlmaU-дың стратегиялық бағыттары
Для достижения видения AlmaU 2025 бағдарына жету, AlmaU-дың стратегиялық
мақсаттарын іске асыру және үлесін күшейту, қоғамды дамыту (Meaningful &
Impactful University) 4 стратегиялық бағытқа ұйғарылған:
Стратегиялық бағыт 1. Білімді басқару
1.Академиялық артықшылық
2.AlmaU зерттеулері
3.Білім генерациясi
Нәтиже: әлеуметтік жауапкершілігі зор, креативтілігі мен стратегиялық ойлай білетін,
жаңашылдыққа жақын, өзгерістер көшбасшыларының жаңа буыны.

Стратегиялық бағыт 2. Университет кәсіпкерлігінің экожүйесі
1. AlmaU кәсіпкерлігі мен инновациясының экожүйесі
2. Ақылды инфрақұрылым
3. AlmaU Knowledge Park
Нәтиже: Қазақстанда кәсіпкерлік, кәсіпкерлік білім беру мәдениетін дамыту:
кәсіпкерлік бойынша академиялық бағдарламаларды ілгерілету, ел экономикасына
кәсіпкерліктің тиімді экожүйесін жасау.

Стратегиялық бағыт 3. Бизнестің, мемлекет, қоғам мен білімнің дамуына
AlmaU-дың қосатын үлесі
Нәтиже: төмендегілер арқылы аймақтарды, қалаларды, ауылдық жерлерді, ел
экономикасы мен интеллектуалды капиталды дамыту:
• болашақ құзіретіне оқыту
• қолданбалы зерттеулерді дамыту (Urban Studies, аймақтарды дамыту
стратегиясы, Smart қалалар мен аймақтарда)
• консалтингті іске асыру
• бизнеспен, мемлекетпен, білім берумен, қоғаммен аралықтағы диалогтық алаңды
қалыптастыру.

Стратегиялық бағыт 4. Адамдар, Мәдениет және Көшбасшылық
Нәтиже: Шығармашылық мәдениет пен синергияны таратушыларды, кәсіпкерлік
ойлары бар және жоғары әлеуметтік жауапкершілігі бар, өзгерістерді бастаушы және
енгізуші криэйтерлерді, AlmaU Командасын дамыту.
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4.1.

Білімді басқару

4.1.1. Академиялық артықшылық
AlmaU – AnotherU!
Жаңа мүмкіндіктер аймағы. AlmaU тек кәсіби білім, шеберлік пен дағдыны алу үшін ғана
емес, сонымен бірге тұлғалық дамуға, өмір дизайнын жасауға кең түрде мүмкіндік беретін,
рухтандыру көзі, экожүйесінің аймағы болады.
AlmaU құндылықтары, кім де кім табысты бизнес немесе мансабын жасағысы келсе, оған
қажет болатын барлық құралдарды беретіндігінде болып отыр. AlmaU қоғамдастығы:
Қамқоршылық кеңес, менеджмент, оқытушылар, тәлімгерлер, менторлар, бітірушілер
AlmaU-да дамуды қалайтын әрбір адамның жетістігіне ықпал етеді.
Біз студентпен өмір бойы серіктестік концепциясын дамытатын боламыз. AlmaU
оқытушысы – рухани тәлімгер, тьютор, коуч, кәсіби сарапшы, бизнес-консультант. Түлектер
– университетпен ынтымақтастықта болуға дайын болашақ тәлімгерлер, сарапшылар,
серіктес-жолын қуушылар, ал олардың ұйымдары, компаниялары, бизнес қолданбалы
зерттеулер жүргізетін, AlmaU студенттерінің баз-практикаларынан өтуге, консалтингке
арналған алаң болмақ.
Бакалавриат студенті, біздің университетте оқиды, жаңа тұлғалық қасиеттерге ие,
өзгеруге дайын: қоғамға ашық, еркін, «out-of box thinking», креативті, әлеуметтік-жауапты.
Студент біздің университетте оқып жүріп, интеллектің барлық төрт түрі бойынша сапалы
дами алады. Біздің студенттеріміз жетістіктерінің негізгі факторы кәсіпкерлік ойлау болады.
AlmaU студенті іскер болады, стартаптар мен жаңа идеялар ойластыра және енгізе алады,
оларды іске асыруға ресурстар таба біледі, әр түрлі жобаларды басқара біледі.
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Магистратура, MBA, DBA бағдарламаларының тыңдаушылары үшін – компания
менеджерлеріне келесі мүмкіндіктер беріледі:
 барынша қиын және қызықты жобалармен жұмыс үшін білім алу;
 мансаптық өсу;
 корпоративтік секторды кәсіпкерлік мансапқа ауыстыру.
Кәсіпкерлер, бизнес иелері өздеріне алады:




бизнеске арналған жаңа идеялар, инвестиция іздеу;
қолдағы бизнесті дамыту және үлкейту;
жаңа нарыққа шығу.

Зерттеушілер, сарапшылар, халықаралық консультанттар үшін AlmaU Қазақстанның,
Орталық Азияның экономикасы мен саясатын, кәсіпкерлікті, бизнесті жүргізуді
зерделейтіндерге және қарқынды дамып жатқан қоғамдастықтарға сараптау орталығы
болады.
Жұмыс тәжірибесі бар адамдар үшін. Барлық жас мөлшеріндегі адамдар үшін және
AlmaU-ға дайындықпен «апгрейд» кәсіптік және тұлғалық әлеуетін алуға мүмкіндік
жасалған: қосымша кәсіби білім, қысқа мерзімді курстар мен семинарлар, қайта дайындау,
біліктілігін арттыру, тұлғалық даму, өмірлік жолына рестарт.
2025 жылы жаңа мүмкіндіктердің арқасында AlmaU студенттерінің саны 7000-ға дейін өседі,
оның ішінде магистранттардың, зерттеушілердің-PhD, MBA және DBA бағдарламалары
тыңдаушылары кемінде 50%-ды құрайды.
Көшбасшылық. AlmaU студенті – болашақ құзіретіне ие және мультимәдени ортада жұмыс
істей білетін, аса белсенді көшбасшы.
Университетте осы мақсатта көшбасшылық құзіретке оқуды қамтамасыз ететін «AlmaU
Leadership Center» дамытылатын болады, көшбасшылық бойынша жобаларды іске асыру
платформасы, әр түрлі елдердің, түрлі салалар көшбасшыларының өзара әрекеттесу
алаңына айналады.
Рухани код. AlmaU студенттері – интеллектуалды және рухани көшбасшылықты, ұлттық
кодты таратушылар, қазақ мәдениеті мен дәстүрлерін сақтаушылар. Қазақ халқының
мәдениетін, тарихын, салты мен дәстүрін көпшілікке таратуға бағытталған «Ұлытау»
жобасы, студенттер арасында дәстүрлі құндылықтарды дамытуға арналған алаңға
айналмақ. Университетте студент қазақ ойшылдарының, педагогтары, философтары:
Абай, Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов, Шәкәрім, Ыбырай Алтынсаринның
педагогикалық принциптері негізінде тәрбие алады, сонымен қатар ұлттық салтдәстүрлерді, тілі мен әдет-ғұрпын, әдебиеті мен тарихын зерделей отырып, қазақ
мәдениетінің атмосферасына енетін болады.
Бітірушінің құзіреттілік моделі төрт негізгі бағытты қамтиды:
 Когнитивті қабілет;
 Басқарушылық және әлеуметтік-мінез-құлықтық білім;
 Цифрлық дағдылар;
 Кәсіпкерлік ойлау.
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Академиялық артықшылықтар
Академиялық
артықшылықтар.
Біз
халықаралық
кәсіби
қауымдастық
сертификациясының
талаптарына
сәйкес,
білім
беру
бағдарламаларының
модернизациясын жалғастырамыз.
Білім беру процестері академиялық еркіндік құндылықтарына негізделетін болады:
 авторлық білім беру бағдарламалары мен курстарын жасау және енгізу;
 студенттермен оқудың өзіндік білім траекториясын қалыптастыру (пәндерді,
оқытушыларды, уақытын, оқу тілін таңдау);
 үш тілде екі және одан да көп мамандықтарға бірмезгілде оқу мүмкіндігі (Major & Minor).
Академиялық еркіндік:
Автоматтандырылған қолжетімділік
студентке арналған – оқуды басқарудың автоматтандырылған жүйесі
Таңдау:
 пәндер
 оқытушылар
 оқу тілі
 оқу уақыты
 қорытынды жұмыс/жобаның нысаны: research track, компанияның бизнес-кейсі, өзіндік стартап,
әлеуметтік жоба, әлеуметтік маңызды мәселелерді шешу, мемлекет пен қоғамның деңгейінде
міндеттерді шешу, университет пен компаниядан тапсырыстар.
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AlmaU-дың білім беру бағдарламасы осы құзіреттерді дамытуға бағытталған және
төмендегілерді қамтиды: базалық білім, кәсіпкерлік, басқару, кәсіби білім және дағдылар,
тұлғаның дамуы, жобалық менеджмент, практикалық дағдылар.
Білім беру бағдарламаларының кәсіпкерлік контенті. XXI ғасыр – кәсіпкерліктің алтын
AlmaU-дың білім беру бағдарламалары
1. БАЗАЛЫҚ БІЛІМ
 Математика және үштілділік
 Цифрлық сауаттылық (ИКТ)

2. КӘСІПКЕРЛІК
 Кәсіпкерлік ойлау
 Мойындалған тәуекелдік:
стартап/жобаны жасауға дейінгі
инвесторлардан генерациялық идеялар
инвесторов

5. ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМУ
 Өмір дизайны
 Көшбасшылық
 Бизнес-коммуникациялар
 Design thinking (ойлау дизайны/ сыни ойлау)
 Service learning (қоғамға қызмет ету)
 Стратегиялық ойлау

6. ЖОБАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ
 Бизнес-кейсті іске асыру нысанында
қорытынды жұмыс/жоба
 Зерттеулік және жобалық жұмыс
 Кез келген ауқымдағы жобаларды
басқару

3. БАСҚАРУ
 Ұйымдық менеджмент
 Бизнес-процестерді, адами
ресурстарды басқару
 Білімді басқару

4. КӘСІБИ БІЛІМ МЕН ДАҒДЫЛАР
 Халықаралық деңгейдегі кәсіби біліктілік
(сертификация)
 Кәсіби IT құралдармен жұмыс
дағдылары
 Аналитикалық дағдылар

7. ПРАКТИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАР
 Әрбір академиялық кезеңнен кейінгі
практика
 Оқудың 2 және 3 курстарда 6 ай бойы
компанияларда машықтанулар

•

ғасыры. AlmaU-дың білім беру бағдарламаларының ядросы болып табылатын кәсіпкерлік
құзіреттер, бизнеспен, мемлекетпен және ҮЕҰ-мен академиялық контенттің араласуын
қамтамасыз етеді. Осындай жолмен, AlmaU өз бизнесінің тәжірибелерін көрсетеді.
4 деңгейі
дипломдық
жұмыс- бизнес
әрекет етуші стартап - жоба
бизнес инкубатор,
инвесторлар тарту,
бизнес-ангел, брендинг
ілгерілеу, тәуекелменеджмент, бизнес
жоспарлау, стратегия
әзірлеу, бюджеттеу
3 деңгейі
2 деңгейі
1 деңгейі
идеялар
генерациясы, ой
дизайны,
креативтілік,
өнімнің қарсы
үлгіленуі, сыни
ойлау,
көшбасшылық

стартап құру,
жобаларды
басқару,
командалық
ойыншыларды
қалыптастыру,
нарықты талдау,
зерттеу

Кәсіпкерлікті дамыту орталығы және Academic Entrepreneurship studio, кәсіпкерлік
білім беруді дамытуда тек AlmaU-да ғана емес, сонымен бірге Қазақстанда да, кәсіпкерлік
пен иннвовациядан білім мен тәжірибе алу мүмкіндігін береді. Студенттер кәсіпкерлік
13

бойынша үздік халықаралық жоо-лардың жобаларына белсенді қатыса алады (Babson
College, MIT, Tel-Aviv University және т.б.); табысты бизнестердің негізін қалаушылардан өте
өзекті білім мен тәжірибелер жинақтайды; бизнес-ангел мен инвесторлармен тікелей
араласатын болады; еліміздің жетекші компанияларымен бірлескен жобалар жасайды;
оқытушы-практиктерден сараптамалық қолдау алады.
Студенттерге арналған кәсіпкерлік бойынша жазғы мектептер барлық деңгейдегі
дайындықтарымен мәдени-коммуникативті ортаны дамытудағы бірегей алаң, білім мен
тәжірибемен алмасу, өз жобаларын іске асырудың тиімді жолдарын қарастыру болып
табылады.
Discovery expedition, «Туған Жер» және «Сакральная География» бағдарламалары
бойынша бакалавриат, магистратура студенттері, сондай-ақ МВА тыңдаушылары қысқа
мерзімді саяхаттарға шығатын болады және Қазақстанның түрлі аймақтары мен қарқынды
дамып жатқан елдердің бизнес-көшбасшыларымен кездеседі. Бұл олардың мәдени
мұраларды, тарихи орындарды, түрлі аймақтардың табиғи байлығын көруге, сондай-ақ
күшті нетворкинг құруға мүмкіндік береді.
Жобалық басқару дағдылары AlmaU студенттеріне белгісіздік жағдайында стандартты
емес тапсырмаларды шешуге және жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Студент оқып жүрген
кезінде көптеген түрлі жобаларға, академиялық жұмыстарға да, студенттік өмірге
тартылады. Дипломдық жұмыс бизнес мәселелері шешілетін, жобалар нысанында
орындалатын болады.

Бизнеспен әрекеттесу
Бакалавриат

1 курс
Дуалды білім беру, практика,
«Doing Business» - introduction
(заңдар мен қадағалау жүйесін
білу, салалардағы жетекші
компаниялар)

Магистратура
 Зерттеу
 Консалтинг
 Тағылымдама

2 (3*) курс
Жетекші
компаниялар
ға шығу

MBA
 Байланыстарды кеңейту
 Жаңа мүмкіндіктер
 Компания мен холдингтер
құру
 Бизнес-мектептердің
негізін салу

3 (4*) курс

 Компанияларда
жұмыс істеу


Шетелдік
тағылымдама

PhD
 Ғылыми зерттеулердің
бағыттарының
жетекшілері
 Ғылыми-зерттеу
мектептерінің негізін
қалау

4 курс
Дипломдық жұмыс
– нақты бизнескейсті шешуші
жоба

DBA
 Лидеры
направлений
Қолданбалы
зерттеулер
бағыттарының
прикладных
жетекшілері
исследований
Консалтинг
 Основание
орталықтарын құру
консалтинговых
центров

Мақсат: страртап ашу (түлектер стартап негізін салушылар) – 30% 2025 жылға қарай

* Қысқартылған бағдарламалар үшін
Minor in IT. AlmaU студенті XXI ғасырдың негізгі – цифрлық дағдыларын кәсіби деңгейде
меңгеретін болады. Бұл үшін цифрлық сауаттылық бойынша пәндер күшейтіледі және
AlmaU-дың Инженерлік Менеджмент Мектебінің Minor in IT бағдарламасы IT білімді кәсіби
деңгейде алатын барлық мамандықтар үшін іске асырылатын болады.
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Бизнеспен байланыс. AlmaU-дың білім беру бағдарламалары нақты бизнеспен
ықпалдасуға ыңғайланған.
Дуальді оқу. Әрбір мамандық бойынша кемінде 5 пән дуальді нысанда іске
асырылатын болады; студенттер оқытушылармен бірге нақты бизнес жағдайында
жаттығатын болады.
Компаниялардағы практика. AlmaU тек 4 курста ғана емес, 2-3 курстың жазғы
уақыттарында да практикадан өтуге мүмкіндік береді. Студенттер ұлттық
компанияларда Қазақстанда бизнес жүргізудің ерекшеліктерін зерделейді.
Дуальді оқу мен практика студентке ұйымды бірыңғай жүйе ретінде көруге,
дүниетанымын кеңейтуге, стратегиялық ойлай білуге, ойларын ауыстыра білуге
мүмкіндік береді.
Оқытушылар-практиктер. Университет оқытушыларының кемінде 40%-ы – жоғары
дәрежелі бизнес сарапшылар, практиктер. Жетекші компаниялар оқудың барлық
кезеңінде мастер-кластар өткізеді және бизнесті ұйымдастырудағы жеке тәжірибесімен
бөліседі.
Білім беру бағдарламаларына кәсіби сертификацияны интеграциялау. Әрбір білім
беру бағдарламасының мазмұны кәсіпқорлықтың барынша терең деңгейін қамтамасыз
ететін салалар (ACCA. CFA. PMI және т.б.) бойынша кәсіби сертификация
талаптарымен ықпалдасатын болады.
Консалтинг:
Студенттер тарапынан. Компаниялардың сұрауы бойынша AlmaU студенттері
топтарда бизнес-тапсырмаларды шешетін болады, оларға өзінің кәсіби дағдысын
дамытуға, ал бизнеске нақты кейс шешімі бойынша консультация алуға мүмкіндік
береді.
MBA тыңдаушылары тарапынан. MBA тыңдаушылары үшін бизнес консалтингі өз
шеңберінде компания стратегиясын қалыптастыратын, жаңа нарықты зерделеп
білуге, бизнесті дамыту бойынша ұсыныс пікірлер беру аясында білім беру
бағдарламасындағы міндетті компонент болады. Бұл қызметті олар тұрақты
қолдаумен және AlmaU-дың консультант-оқытушыларының бақылауымен іске
асыратын болады.
Оқытушылар тарапынан. AlmaU оқытушылары, бизнестің негізгі сарапшылары
ретінде, бизнесті трансформациялау, жаңа нарыққа шығу, білімді басқарудың
жүйелерін енгізу, инновацияны дамыту және т.б. бойынша консалтингтік жобаларды
іске асыратын болады.
Халықаралық орта. Мәдениаралық ынтымақтастық дағдылары мен жаһандық ойлауды
дамыту үшін біз AlmaU студенттері үшін халықаралық ортада оқуға мүмкіндіктерді
ұлғайтады: академиялық ұтқырлық (студенттік, ғылыми, оқытушылық) бойынша
бағдарламалар санын арттырамыз; оқытушылардың кемінде 30%-ы үздік сарапшыларзерттеушілер, ғалымдар, практиктерді құрайды; әлемдік оқу әдебиеттерінің бастапқы
көздеріне 100%-ды қолжетімділікті қамтамасыз етеміз; машықтанулар үлесін және көп
мәдениетті ортада жұмысқа орналасуді ұлғайтамыз. AlmaU-дың барлық түлектері IELTS
5.5.деңгейінен кем емес, ағылшын тілін білетін болады.
Халықаралық аккредитациялар алу (Tripple Crown, CEEMAN, ACEEU, CEEMAN IQA) және
үздік рейтингкке ену, бірлескен жобаларды, академиялық алмасуларды, қос диплом
бағдарламаларын іске асыру үшін үздік жоо-лармен стратегиялық серіктестікті дамытып
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ғана қоймай, сонымен бірге білім беру бағдарламаларының халықаралық деңгейге сәйкес
болуын қамтамасыз етеді. AlmaU қарқынды дамып жатқан елдердің жас талапкерлері үшін
таптырмас білім ошағы болып отыр. Мультимәдени орта, көптілділік, кәсіпкерлік тәжірибені
дамыту алаңы халықаралық студенттерге бірегей тәжірибе мен білім алуға мүмкіндік
береді.
Әлемдік деңгейдегі кәсіпкерлік университет ретінде, біз халықаралық академиялық ортада
өз ұстанымымызды нығайта түспекпіз.
Мансаптық өсу. Мансап орталығы тұлғалық өсу коучтарымен бірлесіп, студентке
мансаптық өсудің түрлі сценарийн жасауға көмектеседі. Осы мақсатта, біз практикадан өту,
еліміз бен әлемдегі үздік компанияларда жазғы машықтанудан өту мүмкіндігін ұсынамыз,
сондай-ақ өз стартаптарын жасау тәжірибелерін алу үшін кәсіпкерлік экожүйесін
қалыптастырамыз.
Түлектермен жұмыс. Бітірушілер Қауымдастығының қызметін күшейту барлық
буындағы студенттер мен бітірушілердің арасында корпоративтік рухты нығайтады,
құндылықтар мен мүдделер бірлігін сақтау, AlmaU-ды дамытудың көлемді жобаларын іске
асыру, студенттердің бизнес идеяларын қолдау, стартаптарды ілгерілетуге көмек көрсету.
Қор эндаументін құру және дамыту бітірушілердің Alma Mater-ге деген ризашылығын,
мақтангершілік мәдениетін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Біз Alumni Mentorship бағдарламасын дамытатын боламыз, онда студенттер өз бизнесін
ашу мәселесі, корпоративтік секторда дұрыс мансап құру мәселелері бойынша
бітірушілерден (университетті 5 жыл және одан да бұрын бітіргендер) кеңес сұрай алады.
AlmaU 2025 Инновациялық Мектебі
AlmaU-дың әрбір Мектебі – білім мен инновацияның хабы, қоғам үшін мән-мағына
генераторы және сараптамалық қоғамдастық үшін диалог алаңы.
AlmaU-дың әрбір Мектебі – білім беру, ғылыми-зерттеу және консалтингтік қызмет көрсету
нарығында бірегей бренд болып табылады. Мектептер автономдықтың жоғары деңгейіне
ие, корпоративтік басқару принциптерін ұстанады (өзіндік стратегия, бюджетті басқару,
бірегей бағдарламалар, консультативтік Кеңес, оқытушылардың жұлдызды құрамы және
т.б.)
AlmaU мектебі үздік жоо-лармен келесі бағыттар бойынша стратегиялық халықаралық
серіктестікті дамытады: академиялық ұтқырлық, ғылыми-зерттеу қызметі, қос дипломды
бағдарлама, бірлескен жобалар.
AlmaU Мектебінің білім беру бағдарламалары тиісті халықаралық агенттіктермен
аккредиттелген және халықаралық бағдарламалық рейтингтерде өзінің жоғары позициясы
бар.
Әрбір мектептегі халықаралық студенттер үлесі кемінде 15%.
AlmaU-дың әрбір мектебінде кемінде 5 негізгі халықаралық профессорлар сабақ беретін
және зерттеу жүргізетін болады.
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Мектептер атауы

1. Бизнес Жоғары
Мектебі (1988)
2. Мемлекеттік Саясат
және Құқық Жоғары
Мектебі (2014)
3. Менеджмент Жоғары
Мектебі (2015)

4. Базалық Дайындық
Факультеті (2015)
5. Инженерлік Менеджмент
Мектебі (2016)

5.

6.
7.

AlmaU Мектептері 2018
Халықаралық серіктестер
MSM (Нидерланды); IBS RANEPA (Ресей); Rennes
School of Business; Antai College of Economics and
Management (Қытай) / School of Management Tongji
University;
Columbia University (США), SDA Bocconi (Италия) Казань
Федеральдық Университеті (РФ); Beijing International
Studies University (Қытай)
Ұлыбритания, АҚШ, Иран
Singapore Management University (Сингапур),
ESC Rennes Business School (Франция), Nagoya
University of Commerce and Business (Жапония),
Kozminski University (Польша); Higher School of
Economics (РФ)
Lingnan University (Hong Kong), IESEG School of
Management (Франция)
Leonardo da Vinci University (Франция),
PolyU (Гонконг), Universiti Teknologi Malaysia (Малайзия),
Индия

AlmaU-дың болашақ Факультеттері мен Мектептері* 2025
Мектептер атауы
Халықаралық серіктестер
MIT, Babson College (АҚШ), KAIST (Оңтүстік Корея),
Кәсіпкерлік пен
Zhejiang University (Китай), Tel-Aviv University
инновация мектебі
(Израиль) Aalto University (Финляндия); Karel de
(2018)
Grote (Бельгия), Em Lyon (Франция)
Қонақжайлылық мектебі IMD (Швейцария), Taylor’s University (Малайзия),
Management Centre Innsbruck (Австрия)
(2018)
Финляндия, Гонконг, Ресей
Білім беруді дамыту

институты
8. Медиа және
Коммуникация мектебі
(2018)
9. Денсаулық сақтау
менеджменті Факультеті
(2019)
10. Өндірістік дизайн және
Urban Studies мектебі
(2019)
11. Өнер және продюсерлік
Факультеті (2020)

Columbia University (США), SDA Bocconi (Италия)
Казань Федеральдық Университеті (РФ); Beijing
International Studies University (Қытай)
Ұлыбритания, АҚШ
John Hopkins University (АҚШ); Koc University (Түркия)

Tongji School of Management (Қытай), Inclusive Design
Department at Hadassah College (Израиль); Hof
University of Applied Sciences (Германия)
UC Berkeley, New York Film Academy (АҚШ), RISEBA
(Латвия), Индия

*Факультеттер мектеп жанынан құрылады.
Институт – университеттің зерттеулік, білім беру қызметін іске асыратын құрылымдық
бөлімше.
Мектептер – университеттің автономды құрылымдық бөлімшесі.
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4.1.2. AlmaU зерттеулері
Университеттің ғылыми-зерттеулік стратегиясы халықаралық ғылыми қоғамдастықтағы
AlmaU интеграциясына және экономика мен қоғамның (Impact Research) дамуына
зерттеулік нәтижелердің үлесіне тұспалданып отыр.
Бұл үшін AlmaU зерттеу рухы мен ашылу мәдениетін дамытады және қолдайды.
AlmaU-дың зерттеу ортасының экожүйесін төмендегілер бойынша жетілдіру:
1) ғылыми атаулы мектептерді дамытуға себепші болатын оқытушы-зерттеушілер пуласы
(білім экономикасының талаптарын ескере отырып, AlmaU зерттеушісінің портретін
құру);
2) AlmaU зерттеулерінің негізгі тақырыптары: кәсіпкерлік, білім, білімді басқару, әлеуметтік
жауапкершілік, urban studies, аймақтық даму
3) зерттеушілердің бизнеспен, мемлекетпен және қоғаммен синергиясы:
 зерттеу нәтижелерінің білім беру процесіне интеграциялануы,
 жаһандық және аймақтық зерттеулер жүргізу,
 жобаларды коммерциализациялау, зерттеу жұмыстарының нәтижелері;
4) ғылыми-зерттеу қызметінің мәдениетін дамытуға қойылатын шарттар (деректер базасы,
инфрақұрылым, мотивация жүйесі және ПОҚ тарту, зерттеу жұмысына қызметкерлер
мен студенттерді тарту).
AlmaU 2025 жылға орай стратегиялық академиялық/зерттеулік кластердің дамуын
жоспарлап отыр:
Менеджмент және кәсіпкерлік
 Кәсіпкерлік
 Әлеуметтік жауапкершілік
 Әлеуметтік жауапкершілік
 Көшбасшылық
 Корпоративтік кәсіпкерлік пен инновация
 Нейромаркетинг – нейролингвистика
 Үнемді өндіріс
 Кайдзен
Білім беру менеджменті
 Кәсіпкерлік білім беру моделі
 Білім беру мекемелеріндегі корпоративтік басқару
 Білім беру мекемесінің стратегиялық дамуы
Білімді басқару
 Білім экономикасы
 Ұйымда білімді басқару жүйесі
 Өзін-өзі оқытатын ұйымдар; Learning organizations
Urban Studies және аймақтың тұрақты дамуы
 Қалаларды үлгілеу және жоспарлау мен олардың экожүйелері
 Урбан дизайн
 SMART қала / аймақ
 Аймақтарды дамыту
 Туризм және қонақжайлылық
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар
 Big data
 Нейрожелілер мен жасанды интеллект
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Аймақтық даму және Public policy
 Good governance
 Орталық Азияны дамыту
 Қарқынды дамып жатқан қоғамдастықтағы экономика мен саясат
Біз жыл сайын AlmaU-дың ғылыми-зерттеулік кластерінің тақырыптарына маманданушы
PhD зерттеушілерін көбейтетін боламыз.
Инновациялық оқу-зерттеулік зертханалар обеспечат развитие капитала знаний в AlmaUда білім капиталының дамуын қамтамасыз етеді және қалалар мен елдегі ғылыми-зерттеу
жұмыстарының дамуына үлесін қосады.
Бизнеспен, мемлекетпен, ҮЕҰ және халықаралық серіктестермен бірлескен AlmaU-дың
ғылыми және зерттеулік зертханалары:
1) Әлеуметтік кәсіпкерлік зертхана (НПО)
2) Аймақтық дамудың халықаралық зертханасы (Астанадағы мемлекеттік қызмет
саласындағы аймақтық хаб)
3) Нейромаркетинг зертханасы (Magnum)
4) Білімді басқару зертханасы (АҚ «Казатомпром»)*
* ашылу үшін жоспарланғандар
AlmaU-да өзінің ЕурАзиялық Көшбасшылық Журналы (EAJoL) шығарылатын болады,
Еуразия контексінде көшбасшылық мәселесімен айналысатын болады және
интеллектуалдық көшбасшылық, ғылыми көшбасшылық, көшбасшылық этикасы, тарих пен
саяси қатынастар сияқты тақырыптарда зерттеулік жұмыстар жарияланады. Көшбасшылық
пен менеджменттің EAJoL негізгі пәндері: экономикалық тұрақтылық, қоғамды өзгерту
динамизмі, кәсіпкерліктегі көшбасшылық пен менеджмент.
AlmaU-дың зерттеулік жобаларына қатысудың арқасында жылына кемінде 300 млн.
теңге түсіп тұрады.

4.1.3. Білімді генерациялау
Қазақстанда және ЕурАзЭО-да білімді басқаруды әзірлеу мен енгізу мәселелері бойынша
AlmaU сараптамалық алаң болмақ.
Біз біліммен алмасуға дайындықта бизнес-процесстерді, табыс генерациясы, мәдениетті
дамытуды қамтамасыз ету мақсатында білімді басқару жүйесін жетілдіретін боламыз.
Университет білімді басқару инфрақұрылымын дамытатын болады: Білімді басқару офисі,
IT-платформасы, портал, бағдарламалар.
AlmaU-дың білімді басқару жүйесі өзін-өзі оқытушы ұйымның интеллектуалдық капиталын,
қарқынды-дамушы әлеуметтік, ұйымдық-техникалық, жаһандық қолжетімді 24/7 жүйе
болады.
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4.2.

Университеттегі кәсіпкерлік экожүйесі

AlmaU жастары мен мамандығы әртүрлі адамдар үшін кәсіпкерлік идеясын белсенді түрде
дамытатын болады (принцип Entrepreneurship for All). Университет AlmaU-ға еуразиялық
кеңістікте кәсіпкерлік білім беру драйвері болуға және жаһандық деңгейде бәсекеге
қабілетті болуға мүмкіндік беретін кәсіпкерлік университеттің экожүйесін дамытуды
күшейтеді. AlmaU 4.0 университет ретінде, еліміз үшін білім мен инновацияның генераторы
болмақ. Университетте кәсіпкерлік білім берудің экожүйесін қалыптастыруға жүйелі тәсіл
іске асатын болады.
AlmaU-дың кәсіпкерлік білім беру экожүйесі төмендегі өзара әрекет етуші элементтерге
негізделеді:
I.

Университеттің стратегиясы, саясаты, мәдениеті мен ұйымдық құрылымы

AlmaU бағдары мен миссиясына сәйкес, біз университет студенттері, оқытушылары мен
қызметкерлерінің арасында кәсіпкерлік пен кәсіпкерлік мәдениетті жасау мен ілгерілетуге
себепші боламыз.
Біз кәсіпкерлік мәдениет пен кәсіпкерлік рухты дамыту үшін кешенді әдіс жасаймыз, онда
оқуға және үздіксіз оқуға, коучинг, кеңес беру мен бақылауға үлкен мән беріледі. Біз
жаңадан бастаушы кәсіпкерлерге жүйелі мүмкіндіктердің кең спектрін ұсынамыз, бизнесжоспарлар, бизнес пен мемлекеттік органдар тарапынан қаржыландыруға өтінімдер
беруге, стартаптар, инкубаторларды кәсібилендіруге көмектесуге және олардың өсу
перспективаларын жақсартуға ықпал етеді. Біз үздіксіз білім беру мен біліктілік курстарын,
бағдарламаларын, сондай-ақ кәсіпкерлер үшін қызығушылық тудыратын тақырыптар
бойынша семинарларды дамытатын боламыз.
Біз өзіміздің профессорлық-оқытушылар құрамын өзінің компаниясының жұмысымен
айналысатын кәсіпкерлер, бизнес консультанттар мен коучтар ретінде көреміз.
Жобалар мен бастамаларды іске асыруда жылдамдығы мен тиімділігін қамтамасыз ететін,
барынша икемді, орталықтандырылған, горизонтальді басқарудың AlmaU құрылымына
өтетін боламыз.
II. Инновациялық білім беру бағдарламалары мен оқыту әдістері
Біз Major/Minor in Entrepreneurship, дуальді оқыту сияқты, білім берудің барлық деңгейінде
кәсіпкерлік курстары мен бағдарламаларын ұдайы жетілдіретін боламыз.
AlmaU студенттердің тұрақты қызығушылығын тудыру және олардың шығармашылық
белсенділігі мен креативті ойлауын дамыту үшін оқытудың келесі аталған инновациялық
және интерактивтік әдістерін дамытатын боламыз: толықтырылған нақтылық, флип оқу,
іскерлік және рольдік ойындар, ситуативті талдау, геймификация, оқу жаттығулары,
симуляция, дизайн-ойлау, практикалық міндеттер мен кешенді шешуде командамен
жұмыстың жобалық-ұйымдық технологиялары және т.б.
Біз кәсіпкерлік курстарына шақырылған оқытушылар ретінде табысты кәсіпкерлермен
қарым-қатынасты күшейтеміз.
AlmaU кәсіпкерлік саласының білім беру бағдарламаларын, әдістерін, тәсілдерін,
құралдарын тарату үшін кәсіпкерлік білім беру порталын құруды көздеп отыр.

III. Кәсіпкерліктің инфрақұрылымы
Біз инфрақұрылымды жетілдіруді және модернизациялауды жалғастырамыз (жеке және
АТ) және біздің студенттеріміздің, оқытушыларымыз бен қызметкерлеріміздің жұмысы мен
дамуы үшін кампусты ыңғайлы, қонақжай, инклюзивті және заманауи жасаймыз.
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Біз кәсіпкерліктің сыртқы көздерімен синергия жасау үшін, университеттің іші ретінде
ақпараттық технологиялар платформасын белсенді қолдану үшін оқу процестері мен
студенттік жұмыстардың диджитализациясын күшейтетін боламыз.
Студенттерге қызмет көрсету орталығы (Student Services Center) заңдық, қаржылық және
көші-қон мәселелері бойынша тіркеу, оқу үлгерімін бақылау, академиялық ұтқырлық
мәселелері бойынша студенттерге қызмет көрсету сапасын қамтамасыз етуде негізгі
фронт-офис болады.
Біз кәсіпкерлікті қолдайтын, AlmaU-дың қолданыстағы орталықтары мен зертханаларының
қызметін дамытуды жалғастырамыз:
• Кәсіпкерлік пен инновацияны дамыту орталығы,
• Academic Entrepreneurship Studio,
• Әлеуметтік кәсіпкерлік орталығы,
• Бизнес - инкубатор
2025 жылға орай, білімге негізделген (knowledge driven business) кәсіпорындар мен бизнесті
құру мен дамыту мақсатында, бес спираль (ғылымның, бизнестің, мемлекеттің, қоғам мен
қоршаған ортаның өзара әрекеттестігі) элементтерін дамыту үшін AlmaU Knowledge Park,
ыңғайлы орта болмақ.
AlmaU Knowledge Park академиялық кәсіпкерлікті ілгерілету және «технологияларды
барлау» мақсатында, зерттеушілер мен ғалымдар үшін жағдай жасалынатын болады, оның
ішінде:
• НИОКР коммерциализациясы,
• прототиптер жасау,
• интеллектуалды меншікті патенттеу және коммерциализациялау,
• шетелдік серіктестермен, бизнеспен және мемлекетпен кооперация,
• технология мен білім трансфері,
• spin-off.
AlmaU Knowledge Park кәсіпкерлер үшін келесі жағдайлар жасалынатын болады:
• жеңілдік салық режимі,
• бизнес пен инновацияның бірегей экожүйесі,
• бизнес, бизнесті «өсіру» мен «акселерациялау» үшін маркетингтік және инжинирингтік
қызметтер,
• зерттеу жүргізу үшін инновациялық инфрақұрылым,
• жаңа нарыққа шығуға жәрдемдесу (шетелдік),
• жобаларды қаржыландыруды іздеуге арналған платформа.
IV. Сыртқы ортамен өзара әрекеттестік және студенттік инициатива
Университеттің студенттік бастамасы студенттік ұйымдарды, инкубаторларды, стартаптар
мен акселераторларды, орталықтар мен кәсіпкерлікті дамыту зертханаларын құруға және
дамытуға негізделген.
Біз әрекет етуші және ықтимал студенттік бастамалардың, клубтар, конкурстар мен
кәсіпкерлік ісшараларға арналған бағыттағы жұмыстарды күшейтетін боламыз. AlmaU
студенттерінің акселаторлары мен бизнес инкубаторларын құру мен дамытудың
интеграцияланған тәсілін қамтамасыз ететін боламыз.
Біз ұлттық деңгейде кәсіпкерлік білім беру бағдары мен концепциясын арттырамыз.
Мектепке дейінгі, орта, орта-кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
жүйесіне кәсіпкерлік бойынша бағдарламаларды енгізу мақсатында, кәсіпкерлік бойынша
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инновациялық бағдарламаларды әзірлеуде біз Academic Entrepreneurship
интеллектуалдық орталығының дамуын жалғастыратын боламыз.

Studio

AlmaU кәсіпкерлік лагерьлер мен форумдар, баркэмптер, хахатондар, бизнес кештер,
стартап-турлар және тағы басқаларымен жобалар мен бастамаларды іске асыру арқылы
мемлекетпен, бизнеспен, қоғаммен, венчурлық қорлармен, инвесторлармен өзара
әрекеттестік алаңы болмақ.
Кәсіпкерлікті тұрақты дамыту үшін біз аймақтық іскерлік қоғамдастықтармен, бизнес
қауымдастықтармен және үкіметтік емес ұйымдармен желілер құру жолымен
кәсіпкерлердің сыни жағынан жетістікке жетуіне барынша күш саламыз. Біз елімізде
әлеуметтік және бұқаралық кәсіпкерлік идеясын белсенді түрде дамытатын боламыз.
Біз жаһандық деңгейде бәсекеге қабілеттікке жету үшін, басқа елдегі (халықаралық,
жаһандық) серіктестермен, ұйымдармен, компаниялармен, қауымдастықтармен өзара
әрекеттестікті күшейтеміз.
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4.3.

Бизнестің, мемлекеттің, қоғам мен білім берудің дамуына AlmaUдың үлесі (Impactful and Meaningful Education)
Meaningful AlmaU

AlmaU – мән-мағына алаңы. Біз «Ғасыр университетін» құрамыз, құндылықтарды,
мәдениетті дамытатын, бес-он жылға емес, ұзақ жылдарға дүниетанымын
қалыптастыратын боламыз.

Біз білімнің, ғылым мен инновацияның Ғибадатханасын, адамгершілік пен мәдени
құндылықтардың көздерін, адамды рухани байытатын орталықтар құрамыз. Ғылым
ғибадатханасы ретінде жоғары қоғамдық-маңызды миссияны алып жүреміз – ұлттың
білімділігін, оның интеллектуалдық, мәдени, адамгершілік әлеуетін арттырамыз, жаңа
рухани құндылықтар қалыптастырамыз және жас ұрпақты тәрбиелейміз.
Қоғамға қызмет ету, патриотизм, еркіндік, ашықтық және толеранттық - AlmaU тәрбиелік
кодының негізгі идеологемы.
AlmaU жас ұрпақты ұлттық ұқсастық, қазақ тарихын, мәдениетін, Ұлы Даланың жоғары
адамгершілік принциптері мен құндылықтары негізінде тәрбиелейтін болады. Қазақ
ойшылдары, педагог-философтар Абай, Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтурсынов, Шәкәрім,
Ыбырай
Алтынсариннің тәрбиелік қағидалары біздің студенттерімізді тәрбиелеуде
фундаментальді негіз болады.
Қазақ тілін, мәдениетін, дәстүрі мен салтын міндетті түрде зерделеу AlmaU-дың білім беру
бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады.
Қоғамға ықпал ету. AlmaU мәдени және интеллектуалды орталық ретінде қоғамның
маңызды мәселелерін бірлесіп шешуді қарастыру, идеялармен алмасу үшін креаторлар
класына серпін берудің көзі болады.
Философиялық клубтар, Good Governance дисскуссиялық алаңы, қоғамдық талқылау
(AlmaU talks), әдеби жарыстар, қоғамдастықтардың пікірсайыстары, тарихи мұраларды
зерделеуші, конференциялар, семинарлар, конкурстар, әлеуметтік дебаттар, заманауи
өнердің көрмелік орталықтары - AlmaU белсенділігінің әр түрлі нысандары.
AlmaU-дың кез келген серіктестігі Win-Win-Win принципы бойынша іске асырылады, екі
жақты кез келген өзара тиімді ынтымақтастыққа сәйкес (Win-Win) пайда әкелуі тиіс, және
синергия тиімділігі мен үшінші жаққа – қоғамға (Win).
Impactful AlmaU
Алматы қаласының даму катализаторы, платформа для экономикалық қызмет үшін
алаң, аймақ пен қаланы бірдей айқындау мен көрсету құралы.
Ұлы университеттер аймақ экожүйесінің негізгі қатысушылары болып табылады. Алматы
қаласының университеті ретінде, біз қаланың көркеюіне атсалысамыз және экономикалық,
әлеуметтік және мәдени ықпалын күшейту. Біз инновациялық даму бойынша зерттеуді,
инвестиция тарту, өсудің жаңа жолын табу, кәсіпкерліктің экожүйесін дамыту бойынша
зерттеулерді іске асыратын боламыз.
AlmaU қаланың әлемнің үздік кәсіпкерлік жоо-ларымен ынтымақтастығында Urban
development даму консультанты болады (Babson College, MIT, KASIT Business School,
Technion сияқты және т.б.) келесі бағыттар бойынша:
• қаланың сәйкестігін айқындау және көрсету, аймақ брэндингі
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• қалаларды үлгілеу, жоспарлау және басқару
• Smart city, Start-up city, Social city, Innovation city концепцияларын ілгерілеті және т.б.
• инновациялық, кәсіпкерлік экожүйе
• қалалардағы басымдық салаларын дамыту: туризм, кәсіпкерлік, инновация, IT,
HoReCa, қаржы және т.б.
AlmaU Knowledge Park Алматы қаласының инновациялық экожүйесінің бөлшегі болып
табылады және білімге негізделген кәсіпорын мен бизнесті құру мен дамыту мақсатында
бес спираль элементін дамытудың жайлы ортасына айналдыру (ғылымның, бизнестің,
мемлекеттің, қоғам мен қоршаған ортаның өзара әрекеттестігі) (knowledge driven business).
AlmaU жергілікті қоғамдастықты тарту орталығы болады: жақын жатқан аудан
тұрғындары креативті мәдениетпен, ынтымақтастықтың айрықша ауанымен түйісуге, openspace алаңын қолдануға, білім беру бағдарламаларымен оқуға, AlmaU, театр, спорт
клубтарының ісшараларына қатысуға ұмтылады. Бұл қаланың әлеуметтік фонын
жақсартуға және үздіксіз білім беру мәдениетін дамытуға мүмкіндік береді. Creative Center,
Art&Sport Zone, кітапхана, open-space алаңдар жергілікті қоғамдастық үшін ашық болмақ.
«Күміс экономиканы» дамыту үшін оқу бағдарламалары іске асырылатын болады, оның
тыңдаушылары өз өмірлерін жақсартқысы келетін ересек адамдар. Олар компьютерлік
сауаттылық, шет тілі курстарында, өмір дизайны, психологиялық тренингтерде жаңа
құзіреттер алады және экономикаға кірігеді.
Аймақтардың дамуына қосатын үлес. 2025 жылы AlmaU аймақтық дамудың
катализаторы болмақ, аймақтық форсайттар қалыптастыруға, аймақтардың әлеуметтікэкономикалық дамуы процестерінің мониторингін, аймақтар дамуының стратегиясын
әзірлеуге қатысатын болады (ақпараттар аккумуляциясы, статистикалық деректер,
ситуативті орталықтар құру).
AlmaU аймақтарда кәсіпкерлік идеологиясы мен мәдениетін, университеттер мен
компанияларда білімді басқару жүйелерін дамыту жөнінде консультант болмақ.
Аймақтардағы
мемлекеттік
қызметкерлерді,
топ-менеджерлерді
«Мемлекеттік
сектордағы менеджмент» бағдарламасымен оқыту аймақтардың дамуына оң әсерін
береді.
AlmaU рөлі Think Tank - дамыту институты сияқты бизнес пен қоғам тарапынан
мемлекеттік секторға идеялар мен ұсыныстар беру. Зерттеулер, аналитикалық
баяндамалар, шолулар дайындау, аймақтардың стратегиялық консалтингтерін іске асыру,
заңнамалық жобалар мен бағдарламалар талдауы еліміздің дамуына айрықша үлес
қосады.
Think Tank AlmaU-да билік пен бизнес өкілдерінің, сарапшылардың қатысуымен әлеуметтікэкономикалық, инновациялық және технологиялық дамудың негізгі мәселелерін кәсібиқоғамдық талқылау үшін коммуникативтік алаң құрылатын болады.
Бизнестің дамуына үлесі. AlmaU бизнестегі инновацияны құру мен трансфер орталығы,
инновациялық менеджерлерді дайындайды, бизнес, мемлекет пен университет
аралығындағы тиімді өзара әрекеттестік моделі.
AlmaU базасында стартаптар құру, инвесторлар, акселерация тарту, сонымен бірге
олардың қолдауы кейінгі жылдарға университеттің негізгі құзіреті болмақ.
Бизнес үшін AlmaU консалтингі басқару, компанияның ұйымдық дамуын көрсетеді,
стратегиялар қалыптастыру, нарықтар зерттеулері, жаңа нарыққа шығу, білімді басқару
жүйесін енгізу, инновациялық нарық және т.б.
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Білім беруді дамыту үлесі. AlmaU, білім берудің жаңа технологияларын енгізу полигоны
мен алаңы бола отырып, Қазақстанның білім беру жүйесіне үздік практиктерді тартуда.
AlmaU-дың білім беруді дамыту институты Қазақстандағы білім берудің ірі ресурстық,
әдістемелік хаб, оқытушылардың біліктілігін арттыру, білім беру ұйымдары
менеджерлерінің біліктілігін арттыру орталығы болады.
Біздің міндетіміз – барлық деңгейдегі білім беру менеджерлерін дайындау, сондай-ақ
корпоративтік басқаруды дамыту тәжірибесі, білім берудің дәстүрлі мекемелерін
кәсіпкерлікке өзгерту, оқудың инновациялық әдістерін байқаудан өткізу, білім берудің
әлеуметтік-жауапты мекемесінің концепцияларын құру мен білімді басқару жүйесін енгізу
еліміздің білім беру жүйесіндегі сапалы өзгерістерді іске асыру үшін консалтинг пен
сараптама жүргізуге мүмкіндік береді.
Қарқынды дамып жатқан қоғамдастығымызға біздің табысты тәжірибелеріміз білім беру
қызметін көрсетудің экспортері болуға мүмкіндік береді (оның ішінде, Өзбекстан,
Қырғызстан, Тәжікстан, Қытай, Индия, Иран және басқа елдер). Біз қарқынды дамып жатқан
қоғамдастық үшін бизнес-мектептер мен кәсіпкерлік білім беруді дамытудың
технологияларымен, құралдарымен, үлгілерімен бөлісуге дайынбыз.
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4.4.

Адамдар, Мәдениет және Көшбасшылық

AlmaU адамдары - біздің бәсекелестік артықшылығымыздың негізгі факторы. AlmaU-дың
тиімділігі аса белсенді тұлғалар – көшбасшылар командасының есебінен артпақ.
AlmaU-дағы көшбасшылық - өзгерістерге себепші бола отырып, орын алған кедергілерге
қарсылықпен, өзгерістер агенті ретінде «мен-көшбасшымын» деп әрекет етіп, ойлай білетін
біздің командамыздың әрбір мүшесінің құндылығы.
AlmaU-дың әрбір Адамы - бұл командалық ойыншы, ол кәсіпкерлік мәдениетті дамытады
және қолдау білдіреді, agile режимінде жобалармен жұмыс істей біледі.
Адамдар командасынан, оның құрамынан, кәсіби шеберлігінен, нәтижелілікке тиімділігі,
ұйымшылдығы мен бағыты университет жетістігіне байланысты.
Жобалық қызмет мәдениеті будет распространена на всех уровнях и все члены команды
AlmaU-дың барлық деңгейі мен командасының барлық мүшелеріне таралатын, университет
бастамаларын іске асыруда біртұтас қабылдауы мен горизонтальді жауапкершілігі болады.
AlmaU мәдениеті. Корпоративтік мәдениет – ол университеттің «жаны». Біз корпоративтік
мәдениеттің үздіксіз жақсара отырып дамуына және беделді, сенімді, толерантты және
экологиялық ерекше корпоративтік климатын жасауға себепші боламыз.
Университет құндылығы қызметкерлердің көптігімен, сондай-ақ негізгі идеялар түрінде
басшылықпен
беріледі.
Құндылықтар
бизнес-процестермен,
HR-жүйелермен,
коммуникация амалдарымен, қызметкерлердің өзара және клиенттермен, оқу
бағдарламалары ретінде көрінетін болады. Қызметкерлер мінез-құлқындағы ауысулар,
идеология мен бизнес-процестер инжирингі – AlmaU мәдениетін өзгертудегі негізгі жолдар.
HR саясаты мен стратегиясы «Жанұям AlmaU» концепциясын құру үшін негізгі болатын
«бақытты оқытушы», «бақытты қызметкер» жағдайларын жасауға бағытталатын болады.
Бақытты және өз ісімен айналысатын AlmaU оқытушысы мен қызметкері университеттің
негізгі жетістігі болмақ.
Мультимәдени орта. Біз шетелдік мамандарды ынтымақтастыққа тарту үшін жайлы орта
жасауды жалғастырамыз. Орталық-азиаттық аймақтан, ЕАЭС, Орталық және Шығыс
Еуропа, ЮГВА, үйлесімді қоғамдастықтарды, таланттарды тарту AlmaU командасының
халықаралық құрамын күшейтеді. Халықаралық машықтанулар, біліктілікті арттыру
курстары мен алмасулар біздің оқытушылар мен қызметкерлеріміздің мансаптық дамуы
үшін міндетті компонент болады.
Біз оқытушылар мен қызметкерлердің рухани дамуына, креативтік мәдениеттің
дамуына көңіл бөлеміз. AlmaU creative center және Art&Sport Zone келесі ісшаралар мен
клубтардың орталығына айналмақ: Вена Балы, AlmaU қонақжайы, Театр студиясы, Хор,
Сурет салу, Спорт, Mountain club, Әдеби клуб және т.б.
Салауатты өмір салты қағидаларын ұстау AlmaU командасының жоғары жеке
интеллектін қамтамасыз етеді. Ең жақсы фитнес орталықтарға қолжетімділікті, міндетті
медициналық сақтандыру, check-up жеке денсаулығын қамтамасыз етеді, сондай-ақ тау
шыңын бағындыру (тек қана Алматы мен Қазақстанда ғана емес, оның сырт жерлерінде)
біздің оқытушылар мен қызметкерлерге денсаулығының мықты болуына көмектеседі. Біздің
қызметкерлердің жеке басының интеллектін AlmaU mountain club, Spot&Art Zone, би, Вена
балы, йога, каратэ, дұрыс тамақтану бағдарламасы, алғашқы көмек көрсету
(парамедицина) арқылы дамытатын боламыз.
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Қызметкерлер құрамын тиімді басқару қызметкерлерді дамытудың инновациялық
әдістерін пайдалану есебінен жүргізіледі:
• құзіреттілік моделін қолдану
• қызметкерлерді бағалау мен аттестациясының жүйесін ұйымдастыру
• қызметкерлерді дамыту мен оқытудың бірегей бағдарламаларын дайындау
• ынталандыру, мотивациялау және еңбек төлемін саралау
• talent management
Тalent management. Әлеуеті жоғары оқытушылар мен қызметкерлер университеттің негізгі
активі болып табылады. HiPo мен кадрлық резервті анықтау, тарту және ұстау бағалау
технологиясын қолдану, даму мен оқытудың ұзақ мерзімді бағдарламаларын жасау,
тәлімгерлік пен AlmaU менторинг мәдениетін жүргізу есебінен жүзеге асады.
Профессорлық-оқытушылар құрамының арасында HiPo – ең тапшы ресурс, оған ерекше
көңіл бөлінетін болады: headhunting, оқу бюджеті, бизнес өкілдерімен коучингтік сессиялар.
Адам капиталын дамытудағы HiPo стратегиясы жобалық амалдар мен Agile-командасын
қалыптастыру үшін жоо-ның ұйымдық өзгеруін іске асыруға мүмкіндік береді.
Қызметкерлер құрамының тиімділігін басқару. Тиімді жасалған ұйымдық құрылым,
шығынның қысқаруы, шығынды азайту, бақылау және тапсырма беру – Стратегияны
орындаудың негізгі шарттары. Қызметкерлер құрамының тиімділігі құралдар жасау (KPI,
грейды) және ынталандыру жүйесін құру есебінен бағаланатын болады.
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5. Стратегияның қаржылық тұрақтылығы
Экономикалық ортаның тұрақсыздығы жағдайында, AlmaU экономикасының өсу серпіні
университеттің қаржылық тиімділігінің көрсеткішін барынша жақсарту қажет, сонымен қатар
көшбасшылық ұстанымды ұлттық әрі халықаралық деңгейде ұстай отырып, бәсекеге
қабілеттілікті қамтамасыз ету. AlmaU стратегиясының іске асыру үшін бірқатар шаралар
қабылданатын болады:
1) табыс көздерін диверсификациялау;
2) жобалық жұмыстан бастап фандрейзингтік қызметтің кемінде 20% -ын, жалпы
табыстың 2025 жылы өсуін қамтамасыз ету;
3) жазғы семестрде оқыту есебінен, жыл бойына ақшалай қаржыны теңдей жоспарлау;
4) нәтижеге тұспалданған, бюджеттік жоспарлау;
5) бизнес-процестерді жетілдіру, операцияларды автоматизациялау арқылы
қызметкерлерге жұмсалатын шығынды оңтайландыру;
6) жобалық жұмыстар арқылы өзін өзі қаржыландыру;
7) якорлық жобаларға инвесторлар, демеушілер іздестіру;
8) эндаумент қорын құру;
9) университет қаржы бөлген, студенттердің кәсіпкерлік жобаларының дивидендтерін
алу және т.б.
Студенттер санының 2025 жылы 7000-нан аспайтындығы ескерілсе, білім беру қызметін
көрсетуден 3 есе таза табыс күтілуде.
Мақала, млн. тг.
Табыстар
Өзіндік құн
Таза табыс

2017
2 801
2 575
227

2018
2 946
2 682
264

2019
3 203
2 889
314

2020
3 495
3 123
371

2021
3 925
3 508
417

2022
4 448
3 976
473

2023
4 971
4 443
528

2024
5 402
4 828
574

2025
6 017
5 378
639
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6. Біздің табыстарымыздың өлшемі
6.1.
Индикаторлар

№
1.

3.

4.
5.

-

-

Топ-500

Топ-450

Топ-400

Топ-350

Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің үздік бизнес-университеттерінің үштігіне ену (ЕАЭС)
РА Эксперт рейтингіндегі орны
Топ-5
Топ-3
Топ-3
Топ-3
Топ-3
Топ-3
QS EECA рейтингіндегі орны
Топ-45
Топ-35
Топ-30
Топ-25
Әлемнің үздік-100 кәсіпкерлік университеттерінің қатарына қосылу
Әлемнің кәсіпкерлік университеттерінің рейтингіндегі
Топ-100 Топ-100 Топ-100
орны
Білімді басқару бойынша әлемнің үздік -100 университетіне қосылу
Білімді басқару бойынша рейтингтегі орны
Топ-100 Топ-100 Топ-100
«Үш Тәж» аккредитациясы бар жоо-лар қатарына қосылу*

2024

2025

Топ-300

Топ-300

Топ-200

Топ-3
Топ-20

Топ-3
Топ-10

Топ-3
Топ-3

Топ-100

Топ-100

Топ-100

Топ-100

Топ-100

Топ-100

AMBA ре-аккредитациясын алу

-

-

-

-

1

-

-

-

-

AACSB аккредитациясын алу

-

-

1

-

-

-

-

-

-

EQUIS аккредитациясын алу

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2023

2024

2025

3 700
600
900
90
80
5 370

4 000
700
950
95
90
5 835

4 500
800
1 000
100
100
6 500

6.2.
Индикаторлар

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2023

Әлемнің үздік-200 бизнес-университеттерінің қатарына ену (QS World University Rankings рейтингі)
QS EECA рейтингіндегі орны

2.

Миссия, бағдар және стратегиялық мақсаттар
Факт
Жоспарлау
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Бакалавриат
Магистратура
МВА
DBA
PhD
Барлығы

AlmaU-да білім алушылардың жоспарланған саны*
Факт
Жоспарлау
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 170
185
600
53
18
3 026

2 200
201
680
65
36
3 182

2 400
250
700
70
42
3 026

2 600
300
750
75
50
3 775

2 900
400
800
80
60
4 240

3 300
500
850
85
70
4 805
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№
1.
2.

№

Индикаторлар
шетелдік студенттер (full-time)
шетелдік ПОҚ (full-time)

Индикаторлар

AlmaU-дың жаһандық дамуы
Факт
2017
2018
2019
2020
98
8

100
10

120
15

Ғылыми-зерттеулік даму
Факт
2017
2018
2019

150
20

2020

Жоспарлау
2021
2022

2023

2024

2025

200
25

250
27

300
30

400
35

500
40

Жоспарлау
2021
2022

2023

2024

2025

21
122
170

28
152
220

36
187
280

45
227
350

55
272
430

Жоспарлау
2021
2022

2023

2024

2025

Жинақталған жарияланымдар саны
1.
2.
3.

№

импакт-факторлы журналдарда
Web of Science базасында
Scopus базасында индекстелінген, басылымдарда

Индикаторлар

3
52
70

6
62
80

10
77
100

15
97
130

AlmaU-дың тиімді жобалық қызметі
Факт
2017
2018
2019
2020

1.

Бизнеспен жобалар саны

10

15

17

20

25

27

30

35

40

2.

Мемлекетпен жобалар саны

6

8

10

15

17

20

23

25

28

3.

Жобалық қызметтен түсетін табыс, млн. тг

300

300

300

350

350

350

400

400

400

4.

Аймақтық және халықаралық көлемдегі жобалар саны

2

2

3

3

3

3

4

4

5

30

7. Негізгі айқындамалар мен қысқартулар
Бизнес акселератор – бұл қысқа мерзімде жобаның интенсивті дамуына ұйғарылған,
алғашқы сатыдағы бизнесті қолдау моделі. Нарыққа тез шығу үшін жобаға инвестиция,
инфрақұрылым, сараптамалық бағалау жүргізіледі.
Бағдар — бұл басқару құрылысы, басқару объектісінің ағымдық және қалаған жағдайы,
ағымнан қалаулы сәтке ауысу жолдры.
Сыртқы орта — оның қызметіне әсер ете алатын, ұйымның сыртқы қоршаған ортасы.
Ішкі орта — оның қызметіне ықпал етуге қабілетті, ішкі ұйымдар. Ішкі ортаға негізгі
функционалдық ресурстар, өндіріс, технологиялар, персонал, ұйымдық мәдениет,
дәстүрлер және т.б. жатады.
Ғылымның жаһандануы – это ғылыми білімді еркін жүруі, сондай-ақ оған бүкіләлем
бойынша қолжетімділік.
Динамикалық қоғамдастық – ұдайы ауысу процесінде болатын қоғам; өзгерістердің
жоғары қарқыны бақылауда болады; тұрақты турбуленттік күй қабылданады; құқықтық
ортада ұдайы елеулі өзгерістер болып жатады.
Жол картасы — бұл стратегиялық басқару практикасында кеңінен тараған басқару
құрылысы және стратегия мен стратегиялық жоспар арасында аралық жағдайды қамтиды.
Ол басқару объектісін дамыту стратегиясын нақтылауға мүмкіндік береді.
Инновация - бұл адамның шығармашылық қызметінің өнімі ретінде, бұрын-соңды еш
жерде қолданбаған, соңғысы болып табылатын жаңалық немесе жаңалық ашу.
Интеллектуалды капитал – ұйымдық, адами, клиенттік капитал.
Тобин коэффициенті – қызметкерлер құрамының таланты, басқарушылық жүйелердің
тиімділігі, интеллектуалды капитал ретінде компанияның материалдық емес активін
көрсетеді.
Криэйтор – аса белсенді, шығармашыл адам.
Көшбасшы — олардың қабылдаған шешімін іске асыру үшін қажет, ықпал етуге қабілетті,
формальды емес немесе формальді ұйымның тұлғасы.
Миссия - бұл ұйымның не үшін құрылғанын, оның неге арналғанын, сыртқы әлемдегі орнын,
ішкі мәдениетін айқындайтын басқарушылық құрылыс. Негізгі құрамдас бөлігі: 1)
философия және мақсаты; 2) не үшін және қандай себеппен ұйым жұмыс істейді (құрылған
мақсаты); 3) басқа ұйымдардан ерекшелігі; 4) мүдделі тұлғалардың қызығушылығын
бейнелеу; 5) корпоративтік рухты қалыптастыру.
Мотивация — ұйымның мақсатына жетуі үшін қызметкер іс-қимылының мотивін белсендіре
түсу процесі.
Ғылыми-зерттеу қызметі - жаңа білім, оның ішінде фундаментальді ғылыми зерттеулер
мен қолданбалы ғылыми зерттеулер алуға және қолдануға бағытталған қызмет.
ОЭСР – Экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы.
Кәсіпкерлік университет - университеттің жаңа түрі, негізі ғылыми зерттеулер тиісті
инфрақұрылыммен қоршалған білім капитализациясының негізі (Г. Ицковиц).
Халықаралық деңгейдегі оқытушы (профессор) – келесі критерийлерге сүйенетін
оқытушы (біріне немесе бірнешеуіне):
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Хирша индексінің жоғары деңгейі,
халықаралық қауымдастыққа мүшелік,
халықаралық деңгей сарапшысы.

Реинжиниринг - бұл шаруашылық қызметі мен басқару ұйымының заманауи ақпараттық
және технологиялық негізіндегі қайта құру.
Тәуекел ету — жағымсыз жағдайларда шешім қабылдау; нақты инвестициялық табыс
көлемінің болмай қалуы, сақтандыру кезінде шығынның болуы.
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі – бұл тікелей компанияның негізгі қызметімен
байланысты және ағымдағы қызмет шеңберінен тыс әлеуметтік, экономикалық және
экологиялық салаларында қоғамның дамуына бизнестің еркін үлесі.
Стратегиялық жоспар — стратегияны ұйымдастыруда қабылданған іске асыру
сатысында, стратегиялық басқару процесінде қолданылатын басқарушылық конструкция.
Онда жоспарлы жұмыстарды орындау мерзімі, ұйымның дамуының стратегиялық
мақсаттарына жету үшін қажет, оны іске асыру, технологиясы мен ресурстары,
орындаушылары айқындалады.
Студенттер - бакалавриат, магистратура, докторантура, MBA, DBA, PhD
бағдарламаларында, біліктілікті арттыру бағдарламаларының курстарында, мастеркластарда, семинар-тренингтерде, т.б. білім алушылар.
Ақылды инфрақұрылым – басқару бойынша шешім қабылдау үшін көп ақпарат алуға
мүмкіндік беретін жеке инфрақұрылымның цифрлық инфрақұрылыммен бірігу нәтижесі.
Білімді басқару — бұл жүйелі процестер, мұнда ұйымның жетістікке жетуіне қажет
интеллектуалды капиталдың негізгі элементтері жасалады, сақталады, таратылады және
қолданылады; интеллектуалды активтердің барлық түрлерін барынша өнімді, тиімді және
жаңа бағаға өзгертетін стратегия.
Қаржылық тұрақтылық — қаржыландыру көздерінің құрамында өзіндік капиталдың
жеткілікті үлесін қамтамасыз ететін кәсіпорынның қаржылық хал-ахуалының тұрақтылығы.
Құндылықтар – адам өз өмірінде сүйенетін стандарттар мен критерийлердің жиынтығы;
жалпы сенім, ненің жақсы, ненің жаман екендігіне адамның сенімі немесе өмірде бәрі-бір.
Университеттегі кәсіпкерлік экожүйесі – бұл студенттердің кәсіпкерлік құзіретін дамытуға
себепші болатын, интеллектуалдық ресурстары бар ерекше орта.
Қызметтер экспорты – бұл бір мемлекеттің өзге елдің кәсіпорындары мен ұйымдарының
жұмысы мен қызметін іске асыру процесі, тұтыну үшін шетелдік сатып алушылар сатушымекеме еліне келе алады немесе қызметті қашықтықтан пайдалана алады.
Эндаумент қор – алынған табысы дамуға бағытталатын басқарушы компанияның сенімді
басқармасындағы, университеттің мақсатты қоры.
AlmaU Knowledge Park – білімді, дағды мен технологияны өзгерту жолымен стартаптар
мен кәсіпорындарды дамыту мен қолдау үшін төрттік спиральдің (ғылым, бизнес, мемлекет
пен қоғам) өзара әрекеттестік алаңы.
EQUIS – бағалаудың Халықаралық желісі, менеджмент пен бизнес жоо-ларының сапасы
мен аккредитациясын жетілдіру.
Good governance – мемлекеттік басқарудың жаңа концепциясы, ол келесі принциптер
негізінде құрылады: билік, халық билігі, жоғары лауазымды тұлғаларды сайлау мен
ауыстыру, атқарушы билік институттарының есеп беруі, заң үстемдігі, саяси плюрализм,
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инклюзивтік пен транспаренттік, партисипативтік, бұқаралық ақпарат құралдарының
тәуелсіздігі демократиялық сипатқа ие.
The Quinery helix (бестік спираль) – білімді, ғылым мен технологияны генерациялау мен
өзгерту үшін ғылымның, бизнестің, мемлекеттің, қоғам мен қоршаған ортаның өзара
әрекеттестігі.
Think Tank - гуманитарлық ғылымдар — саясат, экономика, әлеуметтану, құқық және т.б.
салаларында өз күштерін топтастыратын ғылыми-зерттеулік
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