
ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ШЕҢБЕРІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР 
 

«Экономика» және «Менеджмент» 

мамандықтарындағы студенттер үшін 

касіпкерлік бағытындағы ұйымдардың жұмыс 

берушілерімен Дөнгелек үстел үйымдастыру 

 

2017 жылы 16 ақпан күні дөнгелек үстел 

өткізілді.Университет түлектері мен профессор-

оқытушылар құрамы « Жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 

басқармасы»ММ, Қарағанды бизнес-

қауымдастығы «ІСКЕР», «ДАМУ» кәсіпкерлікті 

дамыту қоры» АҚ ұйымдарының өкілдерімен 

кездесті. Дөңгелек сстелдегі кездесуде 

студенттердің жұмысқа орналасу перспективасы 

бойынша ақпарат алушылық деңгейін арттыру, 

студенттерді кәсіптік практикаға  және бизнес-

тренингке шақыру туралы мәселелер талқыланды. 

 

 

 

 

 

 

 

«Қарағанды калалык жұмыспен қамту 

және әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi» ММ 

өкілдерімен кездесу 
 

17 ақпан күні 2017 жылдың стратегиялық 

даму Департаменті «Қарағанды калалык 

жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар 

бөлiмi» ММ өкілдерімен және біздің 

университеттің студенттерімен ақпараттық-

түсіндіру кездесуін ұйымдастырды. Кездесуге 

қатысқан оқу бітіретін түлектер шақырылған 

өкілдерді қызығушылықпен тыңдап, өздерін 

қызықтырған барлық сұрақтарға жауап алды. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



«Альфа-Банк» АҚ КФ өкілдерімен кездесу 

 

2017 жылдың 02 наурызында стратегиялық 

даму Департаменті «Альфа-Банк» АҚ КФ 

өкілдерімен және біздің университеттің 3 курс 

студенттерімен ақпараттық-түсіндіру кездесуін 

ұйымдастырды. «Альфа-Банк» АҚ КФ өкілдері 

жұмыс тәжірибесі жоқ студенттер үшін ұйымдағы 

бос жұмыс орындары туралы ақпарат жайлы 

айтты. Бұл кездесу біздің студенттердің өздерін 

жұмыс берушілерге көрсетуіне және алдағы 

уақытта университетпен ынтымақтастық жасауға 

оң ықпал етті. 

Кездесу аудитория арасында үлкен 

қызығушылық туғызды қызу диалог өткізді, 

көптеген сұрақтар қойды. «Альфа-Банк» АҚ КФ 

өкілдері біздің университетпен әрі қарай 

ынтымақтастыққа ниет білдірді. 

Кездесудің негізгі нәтижесі: «Альфа-Банк» 

біздің студенттер атынан бос орындар тамаша 

персонал алған толы. 

 

 

«Халықаралық қатынастар»,»Әлемдік 

экономика» және «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару мамандығындағы 

студенттер үшін кәсіпкерлік бағытындағы 

мемлекеттік ұйымдармен және мекемелермен 

Дөңгелек үстел ұйымдастыру 

 

2017 жылы 25 сәуірде дөңгелек үстел 

өткізілді. Университет түлектері мен профессор-

оқытушылар құрамы: «ДАМУ» кәсіпкерлікті 

дамыту қоры» АҚ, «Қарағанды қаласы халықты 

жұмыспен қамту Орталығы» ҚММ, «Қарағанды 

қаласы Қазыбек би атындағы  аудан әкімі 

аппараты» ММ, «Isoplus Орталық Азия» ЖШС 

ұйымдарының өкілдерімен кездесті.  Дөңгелек 

үстелдегі кездесуде Қарағанды облысының 

ауылдық аймақтарына студенттерді жұмысқа 

шақыру,  сондай-ақ «Isoplus Орталық Азия» 

ЖШС-ға практикадан және тағылымдамадан 

өтуге шақыру, «Жастар практикасы» 

бағдарламасы шеңберінде түлектерді жұмысқа 

орналастыру мәселелері сөз боды. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Қарағанды қаласы түлектер «Самұрық-

Қазына» АҚ «Жас Өркен» бағдарламасы 

өкілдерімен кездесу 
 

2017 жылдың 9 маусымда стратегиялық 

даму Департаменті «Самұрық-Қазына» АҚ «Жас 

Өркен» бағдарламасы өкілдерімен және 

түлектерімен ақпараттық-түсіндіру кездесуін 

ұйымдастырды. 

«Самұрық-Қазына» АҚ «Жас Өркен» 

Бағдарламасының шеңберінде жүзеге 

асырылатын 2017 жылы ЖОО бітіретін талантты 

түлектерді іздеу, іріктеу және оқыту жөніндегі 

бастамасы туралы хабарлады; ең талантты 20 

студенттерден команданы қалыптастыру үшін 

Қазақстанның барлық өңірлерінен түлектерді 

барынша тарту; «Жас Өркен» бағдарламасы 

шеңберінде «Самұрық-Қазына» Қорының 

бизнес-серіктестерінің Deloitte және The Boston 

Consulting Group қолдауымен Корпоративтік 

университеттің базасында оқыту шаралары 

өткізіледі. 

Кездесу аудитория арасында үлкен 

қызығушылық туғызды қызу диалог өткізді, 

көптеген сұрақтар қойды. «Самұрық-Қазына» 

АҚ «Жас Өркен» бағдарламасы өкілдері біздің 

университетпен әрі қарай ынтымақтастыққа ниет 

білдірді. 

Кездесудің негізгі нәтижесі: «Самұрық-

Қазына» АҚ біздің түлектер атынан тамаша 

кандидаттар алған толы. 

 

 

 

Менің тамаша әңгімелесуім» шеберлік 

сабағы 

 

«Мансап күні» жыл сайынғы күзгі 

жәрмеңкеде әлеуетті жұмыс берушілермен 

кездесу алдында түлектерге көмек ретінде 

шеберлік сабақтар өткізіледі. Онда түлектер 

пайдалы ақпарат алады: резюмені (түйінді) қалай 

дұрыс құрастыру, жұмыс берушімен қалай 

сөйлесу, өзінің жақсы сипаттарын қалай көрсету 

және көптеген басқа тренингтер туралы.2017 

жылдың 20 қарашада стратегиялық даму  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Департаменті және «Қаржы, салықсалу 

және сақтандыру» кафедрасының оқытушысы 

Маркатаева Г.М. шығарушы курстардың 

студенттері «Менің тамаша әңгімелесуім» 

тақырыбында шеберлік сабағы өткізілді. Бұл 

шараға біздің ЖОО барлық факультеттерінің 

болашақ түлектері қатысты. Шеберлік 

сабағында жұмыс берушіге өзін қалай көрсету 

керек тренингі және 2 қызықты HR-тестілеу 

өткізілді:  

- Люшердің психологиялық тесті;  

- сабырлылыққа 12 қисынды есептер.  

Жұмыс беруші қызметкерлер құрамын 

жұмысқа алу барысында осындай тестілерді 

ұсынуы мүмкін. 

HR-тестілеуден түлектердің барлығы өтті, 

бұл Қазтұтынуодағы Қарағанды  экономикалық 

университетінің студенттері қисынды ойлап, 

дұрыс шешімдерді таба алатын білгір 

екендігінің айғағы 

 

 

 

«Түлек-2018» Мансап Күні 

 

2017 жылы 24 қарашада, сағат 10.00 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университетінде оқуды бітірдін шығвтын 

курстардың студенттері үшін «Түлек-2018» 

Мансап күні» өтті. Оған мемлекеттік 

мекемелерінің, банк аясының, сақтандыру 

компаниялардың, туристік компаниялардың 

және т.б. басшылары және жетекші мамандары 

қатысты (95 әлеуетті жұмыс берушілері). Жыл 

сайын ҚЭУ түлектерінің 80% ең қажетсінген 

мамандықтар бойынша жұмыспен қамтылады. 

«Мансап күні» шеңберінде «Нұр Отан» 

партиясының облыстық филиалымен «Әділет 

кеңсе береді» атты бірлескен шара өтті. Оның 

барысында құқықтық сұрақтар бойынша кәсіби 

кеңес алу мүмкіндігі берілді. Акцияға 

Қарағанды облысының Әділет департаментінің, 

Нотариалдық кеңсенің, Заңгерлер бірлес тігінің, 

АЖАТ өкілдері қатысты.  

 

 

 
 

 

 

 

 



«EFES Kazakhstan» компаниясымен 

кездесу 

 

16 қараша күні 2017 жылы 

Қазтұтынодағы Қарағанды экономикалық 

университеті білім алушылардың әлеуетті 

жұмыс берушілермен кездесуі өтті. 

Кездесуге келесі факультеттер бойынша 

білім алушы студенттер қатысты: Бизнес 

және құқық факультеті, Экономика және 

басқару факультеті, Есеп-қаржы 

факультеті. Ірі өндірістік компания "Эфес 

Казахстан" АҚ-ның өкілдері студенттік 

тәжірибелердің ұйымдастырылуы, 

жұмысқа орналасу және дуалды білім алу 

мүмкіндігі жайлы ақпарат берді.  

Кездесу білім алушыларға 

компаниялардың бағыты мен талаптары, 

тәжірибеден өту бағдарламалары мен 

дуалды оқыту бағдарламалары жайлы 

ақпарат алуға мүмкіндік берді. Сонымен 

қатар, білім алушылар кездесу барысында 

 сауалнамадан сәтті өтуге мүмкіндік 

беретін және жұмысқа сәтті орналасуға 

ықпал ететін жобалармен танысты. 

«EFES Kazakhstan» АҚ өкілі Р.Мусина 

және Сергазина М. тәжірибе барысында 

үздік көрсеткіштерге ие болған 

студенттердің «EFES Kazakhstan» 

компаниясында жұмысқа орналасу 

мүмкіндігі барын хабарлап, дуалды оқыту 

бағдарламасын ұсынды. Білім 

алушылардың жұмысқа орналасуына 

қажетті кәсіби дағдыларды дамытуға және 

жұмыс берушілермен тікелей сұхбаттасуға 

мүмкіндік береді. Білім алушылар 

кездесуге ерекше қызығушылық танытып, 

жұмыс берушілер қойылған барлық 

сұрақтарға жауап берді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Түлектердің «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қоры» мемлекеттік мекемесінің өкілдерімен 

кездесуі 

 

2017 жылдың 13 желтоқсанында 

университетінде стратегиялық даму 

Департаментінің ұйымдастыруымен Бизнес және 

құқық, Экономика және басқару, сондай-ақ Есеп-

қаржы факультеттерінің бітіретін курс студенттері 

үшін «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» ММ 

өкілдерімен кездесуі болды. 

 Ірі ұйымның өкілдері бітіретін түлектерге 

қаржылық сауаттылықтарын арттыру үшін 

ақпараттар беру мақсатында, ақпараттық-түсіндіру 

кездесуін өткізді. 

Кездесу оқуды бітіретін түлектерге ұйымның 

қызметі туралы, БЖЗҚ салымшысы қалай бола 

алатындығы туралы білуге  және зейнетақы 

жарналарының түрлерімен танысуға толығырақ 

мүмкіндік берді. 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» ММ 

өкілдері, мамандары Түсүпбекова Ақмарал 

Апрелқызы мен Қазалиев Данияр Жұмашұлы 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының барлық 

зейнетақы жүйесі туралы және БЖЗҚ-ға зейнетақы 

аударымдары мен жарналарын аудару схемасы 

туралы айтты.  

Кездесуге қатысқан оқу бітіретін түлектер 

шақырылған өкілдерді қызығушылықпен тыңдап, 

өздерін қызықтырған барлық сұрақтарға жауап 

алды. 

 

 

 

«Жастар кәсіпкерлігі – аймақ 

экономикасының тұрақты дамуының негізі» 

тақырыбындағы Дөңгелек үстел 

 

2018 жылы 28 наурызда дөңгелек үстел 

ұйымдастырылды. Университет түлектері мен 

профессор-оқытушылар құрамы: Қарағанды 

облысы бойынша «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы, «Титан логистик» ЖШС, «Кузнецкий 

разрезі» ЖШС, «Z&Co» :ЖШС ұйымдары 

өкілдерімен кездесу ұйымдастырды.  

Дөңгелек үстелдегі кездесуде ЖОО-ның 

жұмыс берушілермен өзара іс-қимылы  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ынтымақтастығының болашаы, жастар 

кәсіпкерлігін дамыту және студенттерді 

кәсіптік практикаға шақыру проблемалары 

туралы мәселелер талқыланды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Халықаралық қатынастар», «Элемдік 

экономика» және «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» мамандығындағы 

студенттер үшін кәсіпкерлік бағыттағы 

мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың 

жұмыс берушілерімен Дөңгелек үстел 

ұйымдастыру 

 

2018 жылы 11 мамырда дөңгелек үстел 

өткізілді. Университет түлектері мен 

профессор-оқытушылар құрамының жұмыс 

берушілермен «»Мемлекеттік және жергілікті 

басқару», «Әлемдік экономика» және 

«Халықаралық қатынастар» мамандығындағы 

суденттерді кәсіби даярлаудың өзекті 

проблемалары» деген тақырыпта кездесуі 

болды.  

Дөңгелек үстел жұмысына «Қарағанды 

қаласы әкімдігінің  құрылыс, архитектура және 

жер қатынастары мәселелерін үйлестіру 

бөлімі», «Қарағанды қаласы Қазыбек би аудан 

Әкімі аппараты» ММ, «Қазақстан 

Тұрғынүйжинақ банкі» бизнесті дамыту 

жөніндегі бөлімі, «Қарағанды облысының жер 

қатынастары басқармасы» ММ және т.б. 

қатысты. Дөңгелек үстел өткізудің негізгі 

мақсаты: студенттердің жұмыс берушілермен 

тікелей байланысын қамтамасыз ету, қазіргі 

кезеңдегі еңбек нарығының даму жағдайы мен 

үрдісіне байыпты баға алу болып табылады. 

Дөңгелек үстел ұсынымдары мен 

ұсыныстарын талқылау және бекіту дөңгелек 

үстел отырысының қорытындысы болды.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Түлектердің ҚБ «Аймақтық даму» 

өкілдерімен кездесуі 

 

Түлектер жұмысқа орналасуға көмек 

көрсету сұрағы бойынша 2018 жылдың 25 

маусымында ҚБ «Аймақтық даму» ұйымының 

өкілдерімен кездесті. Мамандар Красникова 

Наталья Васильевна және Тусупбекова Назгүл 

Серікқызы түлектерге түйіндемені дұрыс 

құрастыруды үйретіп, әңгімелесу барысында 

қолданылуы мүмкін психологиялық тестілеу 

өткізді.  

Барлық қажетті ақпаратты жұмыс 

ізденушілер үшін әзірленген жоғары оқу орын 

түлектеріне арналған әдістемелік құрал ретінде 

таратты. 

 

 

 

 

 

 

 

Түлектердің ЖШС «Eurasia Copper 

PLC» өкілдерімен кездесуі 

 

2018 жылдың 27 қыркүйегінде «Eurasia 

Copper PLC» компаниясы түлектерге және 

соңғы курс студенттеріне «Стажер» 

бағдарламасының презентациясын өткізді.  

«Eurasia Copper PLC» компаниясының 

өкілі Сагимбаев Мейрам түлектерге 

тағылымдама ұзақтылығы және ұйымда 

тағылымдамадан сәтті өтуді талаптары жайлы 

ақпарат берді.  

Сонымен қоса, түлектер «Стажер» 

бағдарламасының шеңберінде жұмысқа 

орналасудың деңгейлерінен өту үшін компания 

ұсынған сауалнамаға жауап берді.  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



Түлектер МБ «Қарағанды облысы 

бойынша мемлекеттік кірістер 

департаменті» өкілдерімен кездесуі 

 

Студенттерді мемлекеттік құрылымға 

тарту үшін 03.10.18г. Стратегиялық даму 

департаменті Қарағанды облысы бойынша 

Мемлекеттік кірістер департаменті адам 

ресурстарын басқару бөлімінің бас маманы 

Гүлжанат Қынаевна Ахметова және осы 

бөлімнің жетекші маманы Жанна 

Досмұхамбовамен кездесу өткізді. 

Мемлекеттік кіріс департаментінің 

қызметкерлері Департаменттің негізгі 

қызметін көрсетті және мемлекеттік қызметке 

кіру тәртібін түсіндірді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түлектердің МБ "Жастар саясаты 

мәселелері жөніндегі басқарма", КМБ 

«Қарағанды қаласы тұрғындарын 

жұмыспен қамту Орталығы» 

 

Стратегиялық даму департаментінің 

ұйымдастыруымен Қарағанды қаласының 

тұрғындарды еңбекпен қамту Орталығының 

өкілі Жакипбекова А.М. және жастар саясаты 

мәселелері жөніндегі Басқарма өкілдері 

Есенгараев М., Мамбетов Б. және Наринов Э. 

2018 жылдың 10 қазанында соңғы курс 

студентерімен кездесу өтті. Жастар 

тәжірибесін ұйымдастыру мен өту және 

жұмыспен қамтудағы мемлекеттік көмек 

көрсету сұрақтары бойынша презентация 

өткізілді. Ұйым мамандары ақпараттық-

түсіндірушілік жұмыс өткізіп, түлектер 

қызығушылықпен тыңдап, қызықтырған 

сұрақтарына жауап алды.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



«Рухани жаңғыру» аудандық кеңсесі 

«Атамекен» бағдарламасының жетекшісі 

өткізген жұмысқа орналасу дағдылары 

бойынша семинар-тренинг  

 

ҚЭУ түлектері үшін Стратегиялық даму 

департаменті 2018 жылдың 17-18 қазанында 

жұмысқа орналасу дағдылары бойынша 

семинар-тренинг ұйымдастырды. Аталған 

семинарды «Рухани жаңғыру» аудандық 

кеңсесі «Атамекен» бағдарламасының 

жетекшісі психологиялық ғылымдар 

кандидаты Н.В.Красникова жүргізді. Тренинг 

бағдарламасында жұмыс іздеу алгоритмі, 

жұмыс берушімен сәтті келіссөздер жүргізу 

дағдылары, тиімді резюме жасау және кәсіби 

өзін-өзі анықтау үшін мүмкіндіктерді 

қамтыды. 

Кездесу тыңдаушылардың 

қызығушылығын тудырды, жанданған сұхбат 

өтті және көптеген сұрақтар қойылды. 

Тренинг нәтижесінде түлектерге «Жас 

маманға жұмысқа орналасу бойынша құрал» 

сыйланды. 

 

Түлектердің  «Жақын маңда тұратын 

көшбасшы» жобасы бойынша кездесуі 

 

Түлектердің «Рухани жаңғыру» 

аймақтық кеңсесінің кураторы 

психологиялық ғылымдар кандидаты 

Красникова Н.В. және шақырылған 

көшбасшымен кездесу 2018 жылдың 8 

қарашасында өтті.Т 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

шеңберіндегі «Жақын маңда тұратын 

көшбасшы» жобасы – бұл кейіпкермен 

кездесу, оның жетістіктері туралы толық 

мәлімет беру. Кейіпкер ретінде, жоба 

менеджері, жоба басшысы, үкіметтік емес 

ұйымдардың басшысы және кәсіпкер ретінде 

жұмыс тәжірибесі бар -  Шошакова Әлия 

келді. 

Кездесу тыңдаушылар арасында үлкен 

қызығушылық тудырды, жанданған сұхбат 

өтіп, көптеген сұрақтар қойылды. Студенттер 

арасында буклеттер, парақшалар таратылды. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Түлектердің ЖШС "1С Франчайзинг 

Ваниев" өкілдерімен кездесуі 
 

Университеттің түлектері үшін 

стратегиялық даму Департаменті 2018 

жылдың 9 қарашасында ЖШҚ "1С 

Франчайзинг Ваниев" ұйымымен кездесу 

ұйымдастырды. Ұйым «1С: Мансап күні» 

жұмыспен қамту бойынша іс-шара өткізді, 

оның мақсаты «1С» индустриясын жастар 

арасында кеңінен тарату және жас мамандарға 

жұмыс іздеуге көмектесу болып табылады. 

Студенттер арасында ұйымдағы «1С» 

бағдарламасын өту үшін сауалнама мен 

буклеттер таратылды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мансап күні «Түлек-2019» 

 

2018 жылдың 23 қарашасында 

университет түлектеріне арналған мемлекеттік 

мекемелердің, банктік ортаның, сақтандыру 

компанияларының, туристік компаниялардың  

жетекшілерінің және бас мамандарының (74 

мекеме) қатысуымен жыл сайын өткізілетін 

«Мансап күні «Түлек-2019» шарасы өткізілді. 

Жыл сайын ҚЭУ түлектерінің 80% ең 

қажетсінген мамандықтар бойынша жұмыспен 

қамтылады.  

Мансап күні аясында студентермен және 

бизнес өкілдерімен жұмысқа орналасу 

сұрақтары бойынша сұхбат өткізілді.  

Сонымен қоса, шақырылған жұмыс 

берушілерге Қарағанды экономикалық 

университетінің COMPLETE және CACTLE 

жобалар бойынша Ресурстық орталықтың 

ашылуы жайлы жарияланып, өткізілетін 

семинарлардың жоспары ұсынылды.  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



Түлектердің АҚ «EFES Kazakhstan» 

(Алматы қ.) және ЖШС «BNK Energy» 

ұйымдарының өкілдерімен кездесуі 

 

2018 жылдың 6 желтоқсанында 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университетінде жұмыс берушілермен 

студенттерге арналған кездесу өтті. Ірі 

өндірістік компанияның өкілдері студенттерге 

тәжірибеден өту және жұмысқа орналасу 

мүмкіндіктері жайлы ақпарат беру мақсатымен 

келді. Кездесу білім алушыларға компанияның 

қызметі және талаптарын білуге, тәжірибеден 

және тағылымдамадан өту бағдарламаларымен 

танысуға мүмкіндік берду. Сонымен қоса, 

студенттер сұхбаттасудан дұрыс өтуге 

мүмкіндік беретін және де  жұмысқа 

орналасуға қажетті дағдыларды иеленуге 

көмектесетін жобалармен танысуға мүмкіндік 

алды.  

АҚ «EFES Kazakhstan» (Алматы қ.) 

Сергазин М. және ЖШС «BNK Energy» 

(Екібастұз қ.) Сарсенов А., Мустафаев С. 

өкілдері тәжірибеден және тағылымдамадан 

өту барысында өзін жағымды жағынан 

көрсетеге білген талпынушыларға жұмыспен 

қамтылу мүмкіндігі жайлы ақпарат берді. 

Мамандар өздерінің презентацияларында 

студенттерде кәсіби дағдылардың дамуына 

және жұмысқа орналасуға қолдау көрсететін 

ақпаратты ұсынды. Түлектер шақырылған 

жұмыс берушілерді қызығушылықпен тыңдап, 

қызықтырған сұрақтарына жауап алып, 

компаниядан шағын сыйлықтарға ие болды.  

 

Түлектердің КМБ «Қарағанды қаласы 

тұрғындарын жұмыспен қамту Орталығы» 

Стратегиялық даму департаментінің 

ұйымдастыруымен Қарағанды қаласының 

тұрғындарды еңбекпен қамту Орталығының 

өкілі Жакипбекова А.М. 2018 жылдың 14 

желтоқсанында соңғы курс студентерімен 

кездесу өтті.  

Айжан Мұратқызы ақпараттық-

түсіндірушілік жұмыс өткізіп, түлектер 

қызығушылықпен тыңдап, қызықтырған 

сұрақтарына жауап алды. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



«Стажер» бағдарламасының 

презентациясы 

 

2019 жылдың 13 ақпанда «Eurasia Copper 

PLC» Мейрам Сагимбаев компаниясының 

өкілі түлектерге «Стажер» бағдарламасының 

презентациясын өткізді.   

Ол түлектерге тағылымдама ұзақтылығы 

және ұйымда тағылымдамадан сәтті өтуді 

талаптары жайлы ақпарат берді және 

түлектер сауалнамаға жауап берді.  

 

 

 


