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Ішкі аудит қызметі

С тр а те ги я л ы қ даму және гы л ы м и жүмыс жөніндегі
п роректор-баскарм а төраг асы ны н оры нбасары

А кадем и ялы к мәселелер жоніндегі проректорбаскарма мүшесі

Инновациялык даму және коммерцияландыру
департаменті

І

Корпоративтік хатшы

Э кон ом ик ал ы к мэселелер және ц иф рланды ру
жөніндегі проректор -баскарм а мүшесі

Персонал жэне қүқықтық
қолдау баскармасы
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Академиялык саясат және білім беру
багдарламаларын баскару департаменті

Тэрбие және әлеуметтік жүмыс жоніндегі
проректор- баскарм а мүшесі

Шаруашылык департаменті

Бухгалтерлік есеп
бөлімі

Тэрбие жұмысы жэне әлеуметтік
мэселелер бөлімі
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Инновация және технологияларды коммерцияландыру бөлімі

Шаруашылық-техникалық бөлімі

Оқу үрдісін ұйымдастыру жэне бақылау бөлімі
Ғылыми-зерттеу жүмыстарын үйымдастыру бөлімі (инновация
жэне білім орталыгы)

Оқу-далалық іс-тэжірибелер орталығы
(«Сібе». Г.Вистениус-Д.Панкратьев атындағы
ОДІО)

«РАКА8АТ» студенттерге қызмет көрсету
орталыгы (тіркеу офисі. студенттер бөлімі)
Ұжымдык пайдаланудагы үлттык гылыми зертхана (өсімдіктердщ
биологиялык жэне биотехнологиялык зертханасы, цифрлык
технологиялар
мен
үлгілеу
зертханасы,
инновациялық
технологиялардың гылыми - өндірістік зертханасы, физика химиялык зерттеуді сынау орталыгы)

Қашықтыктан окыту технологиялар бөлімі

«Аһаі ^а.чіагу» медиаорталығы

Студенттер үйлері

Өндірістік алаң
******

Білім беру багдарламаларын әдістемелік
қамтамасыз ету бөлімі

«Бетгік инженерия жэне трибология» гылыми-зерттеу орталыгы

Түлектер қауымдастығы.
Эндаумент қоры

Күзет болімі
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«Зияткер» гылыми білім беру орталыгы

Ардагерлер кеңесі

Жогары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі

«Чайка» жүзу зертханасы
Жастарға арналған ұйымдар
(Қыран, Шабыт жэне т.б)

«О-ОІоЬаІ» алаңындагы экономикалық зерттеүлер орталыгы
Ғылыми кітапхана
Жоспарлы-экономикалық бөлімі

«Абайтану» гылыми-зерттеу институты («Қазак жаз\ ы және
латын графикасы» орталыгы)
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«Алтайтану» гылыми-зерттеу орталыгы

"Ч
Кэсіптік даярлау және біліктілікті
арттырудың ресурстық орталыгы («Тіл
әлемі» көптілді білім беру орталыгы)

У миіиіпи

ттштвг

Ақпараттық - техникалық қамтамасыз ету жэне
цифрландыру орталыгы

«Назарбаевтану» ғылыми-білім
беру орталығы

г

Өзгерістер офисі

"Ч
Халыкаралык
ынтымактастык және
шетелдік студенттерді
тарту бөлімі

Университет мұражайлары
Білім алушыларды
тестілеу жэне
сертификаттау орталыгы

"Ч

Аккредиттеу
жэне стратегия
бөлімі
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Тарих, филология және халықаралық қатынастар факультеті
(Қазақстан тарихы кафедрасы, Рухани жаңгыру жэне әлеуметтікгуманитарлық пәндер кафедрасы, Қазақ, орыс филологиясы және
журналистика кафедрасы, ПІет тілдері және аударма кафедрасы,
Қазақстан халықтары Ассамблеясы кафедрасы)

Маркетинг. мансап және
жүмыска орналастыру
орталығы («Серпін-2050
штабы»)

V

Әдеп жэне сыбайлас
жемкорлык
тэуекелдеріне карсы іскимыл жөніндегі уэкіл.
«5апа1у ІЛфац» фронтофисі, тэртіптіксыбайлас жемқорлыққа
қарсы кеңес

У
Экономика жэне құқық факультеті
(Қылмыстық құқық және қылмыстық іс
жүргізу кафедрасы ( криминалистикалық
орталық), Азаматтық құқық жэне азаматтық
іс жүргізу кафедрасы. Экономика жэне
баскару кафедрасы, Қаржы жэне есеп
ка<һелпасы)

Жаратылыстану ғылымдары жэне технологиялар
факультеті ( Биология кафедрасы, Экология және
география кафедрасы, Химия кафедрасы, Математика
кафедрасы, Компьютерлік үлгілеу жэне ақпараттық
технологиялар кафедрасы, Физика кафедрасы,
Инженерия жэне технологиялар кафедрасы)

Педагогика, психология жэне мэдениет факультеті

және коррекциялық педагогика кафедрасы,
едагогикалық білім беру және менеджмент кафедрасы
ЯІсихология
(цифрлық педагогика зертханасы), Музыкалық білім беру

жэне бастапқы эскери дайындық кафедрасы, Дене
мэдениеті жэне спорт теориясы мен эдістемесі кафедрасы)

Сэрсен Аманжолов атындагы
ШҚУ Жоғары колледжі
(педагогикалық бөлім,
техникал ы қ- гуманитар л ық
бөлім)

