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Ужымдык пайдаланудагы ултгык гылыми зертхана 
(eciмдiктepдiн биологиялык жэне биотехнологиялык 
зертханасы. цифрлык технологиялар мен улплеу 
зертханасы. инновациялык технологиялардын 
гылыми - ендфклк зертханасы. физика - химиялык 
зерттеуд! сынау орталыгы. технологияларды 
коммерцияландыру Kenceci)

Оку-эд!стемелгк жучые жоншдеп 
проректор

Академиялык саясат жэне б ш м  беру 
багдарламаларын баскару департамент!

Халыкаралык ынтымактастык жэне шетелден 
студенттерд! тарту белi Mi

«Алтайтану» гылыми-зерттеу орталыгы 
(Университет муражайлары)

F ылыми-зертгеу жумыстарын уйымдастыру бел1м1 
(инновация жэне бш м  орталыгы)

«Бетт1к инженерия жэне трибиология» гылыми- 
зерттеу орталыгы

Оку урдюн уйымдастыру жэне бакылау 
бел!м1

«PARASAT» студенттерге кызмет керсету 
орталыгы (-пркеу офиск студенттердщ ic 

кагаздарын журпзу белiMi)

___  Сапа менеджмент!, мониторинг жэне болжау бел!М1

Маркетинг, мансап жэне жумыска орналастыру 
орталыгы ("Серп1н-2()50" Штабы)

Кашыктыктан окыту технологиялар бел1м1

Эд1стемел1к жумыс жэне тэж^рибе бол1м!

Жогары оку орнынан к енш п б ш м  беру 
бел!М1

Fылыми мтапхана

«Tin элем!» кеттлд! б ш м  беру орталыгы

«Берел» баспасы
К эаптж даярлау жэне б ш к тш к п  
арттырудын ресурстык орталыгы

-------------------- 1-----------------------
Тарих, филология жэне халыкаралык катынастар 

факультет! (Казакстан тарихы кафедрасы. Рухани жангыру 
жэне элеуметттк-гуманитарлык пэндер кафедрасы. казак, 
орыс филологиясы жэне журналистика кафедрасы. шет 

тищер жэне аударма кафедрасы)

Кадрлар жэне 
кукыктык колдау 

бел1м!

Бухгалтерлж есеп 
бел1м1

Мемлекетпк сатып 
алу бел1м1

Жоспарлы- 
экономикалык oojiim

Кужаттамалык 
камтамасыз ету 

жэне бакылау бел!м1

Енбекп коргау. АК 
жэне ТЖ штабы

Кабанбай батыр 
атындагы Эскери 

кафедрасы

Косымша кэаггпк бш м  беру институты («Рухани 
жангыру» гуманитарлык жэне саяси зерттеу 
орталыгы. «Зияткер» гылыми-бшм беру 
орталыгы. «Назарбаевтану» гылыми-бшм беру 
орталыгы жэне «О-Global» аланындагы 
экономикалык зерттеу орталыгы)

Акпараттык - техникалык камтамасыз ету жэне 
цифрландыру орталыгы

F/TI я̂ккшшяшишявшм 
Т„|Л>ие жумысы жоншдеп

проректор

Тэрбие жумысы жэне элеуметпк 
мэселелер бел4м1

Студентпк бастамалар тобы 
(Ж1ЖК)

Шаруашылык департамент!

Шаруашылык-техникалык бел1м1

Оку-далалык !с-тэж1рибелер орталыгы 
("Ci6e", Г.Вистениус-Д.Панкратьев атындагы 

ОДЮ)

в ц щ р гс п к  алан

Кузет бел1м1

"Чайка" жузу зертханасы

«Altai jastary» медиа орталыгы

Сыбайлас жемкорлыкка карсы 
T3pTirrriK кенес

Студентгер уйлер!

Тулектер кауымдастыгы

Ардагерлер кенесi

Жастарга арналган уйымдар (Кыран. 
Студентгер кэстодагы)

I
Экономика жэне кукык факультет! (кылмыстык 
кукык жэне кылмыстык ic журпзу кафедрасы. 

азаматгык кукык жэне азаматтык ic журпзу 
кафедрасы. экономика жэне баскару кафедрасы. 

каржы жэне есеп кафедрасы)

Жаратылыстану гылымдары жэне технологиялар 
факультет! (биология кафедрасы. экология жэне 

география кафедрасы. химия кафедрасы. математика 
кафедрасы. компьютерлш улплеу жэне акпараттык 
технологиялар. физика кафедрасы. инженерия жэне 

технологиялар кафедрасы)

I
Психология, педагогика жэне мэдениет факультет! 

(психология жэне коррекциялык педагогика кафедрасы, 
педагогикалык б ш м  беру жэне менеджмент кафедрасы. 
музыкалык б ш м  беру кафедрасы. дене мэдениет! жэне 

спорт теориясы мен эд1стемеа кафедрасы. алгашкы 
эскери дайындык кафедрасы)

С. Аманжолов атындагы 11ЩМУ 
Жогаргы колледж! (педагогикалык 
бел!м. техникалык -  гуманитарлык 

бел1м)


