Жоғары
білікті профессор-оқытушылар құрамы, ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ
кафедралардың қазіргі заманғы оқу- зертханалық өлшеу
КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ
аспаптарымен
және
компьютерлік
техникамен
жабдықталуы, аймақтың белгілі кәсіпорындары мен
ОРТАЛЫҒЫ БОЛЫП
ұйымдарындағы кафедралар филиалдары арқылы
ТАБЫЛАТЫН АЙМАҚҚА ӨТЕ
өндіріспен тығыз байланыс жасау жоғары сапалы
ҚАЖЕТТІ МАМАНДЫҚТЫ АЛУ
мамандар дайындаудың кепілі болып табылады
Оқу үдерісінің бағдарламалары бағыттар мен
МҮМКІНДІГІН БІЗДІҢ
мамандандырулар
бойынша
тау-кен
металлургия
ФАКУЛЬТЕТ БЕРЕДІ.
өндірісінде, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
саласында,
жер
қатыныстары,
геодезия
және
картография, атом өнеркәсібіне және басқа салаларға
арналған түзілім материалдар құру саласында терең білім
алуға бағытталған
Студенттерді қазіргі заманға сай
нарықтық
қатынастар құруға, қазіргі заманғы жаңартпашылық
АДРЫШЕВ АЙТҚАЗЫ
технологияларды
жақсы
меңгеруге
бағдарлайды.
ҚАЛИОЛДАҰЛЫ
Студенттердің
оқу
кезеңінде
ғылыми-зерттеу
Факультет деканы, т.ғ.д.,
жұмыстарымен айналысуға, республикалық және
профессор,
ҚР МРА академигі
халықаралық
ғылыми-техникалық
студенттік
 540-352, Г-1 204 дәрісханасы
конференцияларға қатысуға мол мүмкіншіліктері бар.
Факультет студенттерінің демалыс уақыттары
қызықты да, әр түрлі өтеді. Олар түрлі спорттық Біздің мекен-жайымыз:
секцияларда шынығып, дәстүрлі фестивальдар мен
Өскемен қаласы,
байқауларға белсене қатыса алады: «1-ші курс
Серікбаев көшесі, 19
талаптары», «Студенттік көктем», КТК (КВН), брейнСерікбаев атындағы ШҚМТУ
рингтер және т.б.

БІЗ СІЗДЕРДІ КҮТЕМІЗ!

Қабылдау комиссиясы:

 540 – 354, 541-309
Г-1-137, Г-1-138
дәрісханалары
факс: /7232/ 540354
Е- mail center @ ektu. kz
Жер туралы ғылымдар
факультетінің деканаты:

 540-352
Г-1-204, Г-1-225 дәрісханалары

Д.Серікбаев атындағы
Шығыс Қазақстан мемлекеттік
техникалық университеті

ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР
ФАКУЛЬТЕТІ
Қазіргі уақытта факультетте 1200- ден аса студент
8 бакалавриат бағыты бойынша білім алуда. Осы
уақыт аралығында 6000 -нан аса мамандар
дайындалды және олар Қазақстан Республикасымен
оның шекарасынан тыс аймақтардағы өнеркәсіптер
мен
ұйымдарда
табысты
жұмыс
атқаруда.
Факультеттің құрамына 7 кафедра кіреді, оның ішінде
4 - кафедра маман шығарушы болып табылады.
Факультеттегі оқу үдерісін 120-дан астам оқытушы
жүргізеді, олардың 17-ғылым докторы, профессорлар,
50-і ғылым кандидаты, доценттер.

КҮНДІЗГІ ОҚУ БӨЛІМІ
Бакалавриат бағыттары бойынша
(оқу мерзімі 4 жыл)
Колледж негізіндегі жеделдетілген оқу түрі
(оқу мерзімі 3 жыл )
5В070600 – Геология және пайдалы
қазбалар кен орындарын барлау.
5В070700 – Тау-кен ісі. Мамандандыру:

Тау-кен ісі

Маркшейдерлік іс
5В070900 – Металлургия. Мамандандырулар:

Ұнтақты металлургия, түзілім,
материалдар, сыламалар

Түсті металдар металлургиясы
5В073700-Пайдалы қазбаларды байыту
5В073100 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
және қоршаған ортаны қорғау.
Мамандандырулар:

Еңбек және тіршілік әрекетінің
қауіпсіздігі;

Қоршаған ортаны инженерлік қорғау.
5В090700 – Кадастр.
5В071100 – Геодезия және картография.
Таңдау пәні:
5В070600 -ФИЗИКА
5В070700 -ФИЗИКА
5В070900 - ФИЗИКА
5В073100 - ФИЗИКА
5В073700 - ХИМИЯ
5В090700 - ГЕОГРАФИЯ
5В071100 - ГЕОГРАФИЯ

СЫРТТАЙ ОҚУ БӨЛІМІ
Жеделдетілген оқу түрі
Жоғары білім негізінде – 2 жыл
Орта техникалық білім негізінде –
3 жыл
5В073100– Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
және қоршаған ортаны қорғау.
5В070600 – Геология және пайдалы
қазбалар кен орындарын барлау.
5В070700 – Тау-кен ісі.
5В070900 – Металлургия.
5В073700 – Пайдалы қазбаларды байыту.
5В071100 – Геодезия және картография.
5В090700 – Кадастр.
МАГИСТРАТУРА
(оқу мерзімі 1,5 және 2 жыл )
6М073100– Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
және қоршаған ортаны қорғау.
6М070600 – Геология және пайдалы
қазбалар кен орындарын барлау.
6М070700 – Тау-кен ісі.
6М070900 – Металлургия.
6М073700 – Пайдалы қазбаларды байыту.
6М071100 – Геодезия.
6М090300 – Жерге орналастыру.
6М090700 – Кадастр.
ДОКТОРАНТУРА
6D070900 – Металлургия.
6D070600–Геология
және
пайдалы
қазбалар кен орындарын барлау.

Келесі мамандықтар бойынша
 5В070600, 5В070700 студенттері «Геология
және кен ісі» кафедрасында дайындықтан өтеді.
Мамандықтар
түлектері
кеніштер
мен
шахталарда,
геологиялық
экспедицияларда,
ғылыми-зерттеу және жобалау
ұйымдарында
жұмыс істей алады.
 5В070900, 5В073700,
студенттері «Химия,
металлургия
және
байыту»
кафедрасында
дайындықтан өтеді.
Мамандықтар түлектері металлургиялық және
байыту кәсіпорындарда, ғылыми-зерттеу және
жобалау институттары мен ұйымдарында жұмыс
істейді.
 5В071100, 5В090700 студенттері «Геодезия,
картография және кадастр» кафедрасында
дайындықтан өтеді.
Мамандықтар түлектері Жер қатынастары және
жерге
орналастыру
жөніндегі
мемлекеттік
комитетте және кадастрлық орталықтардағы оның
бөлімшілерінде, салық қызметінде, экология және
биоқорлар комитеттерінде,құрылыс ұйымдарында,
сәулет және қала құрылысы бөлімдерінде, жер
телімдерін сатып алумен, сатумен, кепілдікке
салумен, жалға берумен байланысты мемлекеттік
құрылымдарда жұмыс істейді.
 5В073100 студенттер «Тіршілік әрекеті
қауіпсіздігі мен
қоршаған ортаны қорғау»
кафедрасында дайындықтан өтеді.
Мамандық
түлектері
ұйымдастырушылықбасқарушылық, инспекциялық-бақылау, жобалауіздестіру және ғылыми қызметтерін атқарып,
өнеркәсіптің кез-келген саласында, еңбекті қорғау
басқармасында, ғылыми зерттеу және жобалау
институттарында, материалдық өндірістің кезкелген саласында, еңбекті және қоршаған ортаны
қорғау басқармасында, құрылыс ұйымдарында
жұмыс істей алады.
Факультеттің барлық мамандығы бойынша бітірген
бакалавр түлектері оқу сатысын магистратурада
жалғастыруға мүмкіндіктері бар.

