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ҚарМТУ - Қазақстандағы жетекші техникалық университет.

Құрылған жылы: 1953 жыл. Орналасқан жері: Қазақстан,

Қарағанды қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 56.

Университет кампусы 185 оқу және ғылыми зертхана, Интернет,

Wi-Fi, сандық инфрақұрылым орналасқан 8 оқу корпусын

қамтиды. ЖОО аумағында 1500 орынға есептелген 3 жатақхана,

соның ішінде 822 орынға арналған жаңа студенттік жатақхана бар

ҚарМТУ студенттерінің, мұғалімдерінің және қызметкерлерінің

дене дайындығын жақсарту және денсаулығын нығайту үшін

"Политехник» спорттық-сауықтыру лагері салынды.

"Политехник" спорттық-сауықтыру лагері 500 демалушыға

есептелген және Қарқаралы курортты аймағының ең көркем

жерінде орналасқан

Қарағанды ірі индустриялық-өнеркәсіптік, ғылыми және мәдени

орталық болып табылады. Қазақстанның орталық бөлігінде

орналасқан. Жету Караганды қиын емес көліктің кез келген

түрімен: ұшақпен, пойызбен немесе автобуспен ғана емес,

Қазақстанның кез-келген нүктесінен, бірақ мен Ресейдің және

басқа да елдердің. Жергілікті тұрғындар мен туристердің мәдени

демалуы мен ойын-сауығы үшін барлығы бар: мұражайлар,

театрлар, кинотеатрлар, ескерткіштер мен монументтер, Түнгі

клубтар, боулингтер, барлар мен мейрамханалар, қонақ үйлер,

қымбат емес бес жұлдызды қонақ үйлер. Сонымен қатар,

Қарағанды арқылы түрлі туристік бағыттар өтеді.



• Университетінің миссиясы: Орталық Қазақстанда білімді, ғылымды, инновацияларды,

өндірісті және бизнесті біріктіру негізінде әлеуметтік-экономикалық ортаның заманауи

талаптарына жауап беретін, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар бәсекеге

қабілетті мамандарды кешенді даярлауды қамтамасыз ететін, инновациялық-кәсіпкерлік

типтегі техникалық университетті құру.

• Университетінің көрінісі: ҚарМТУ - корпоративтік университетті дамыту негізінде білім

беру қызметінің бағыттары бойынша Орталық Қазақстанның жоғары техникалық және

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, ғылым және инжиниринг орталығы, әрі қарай

халықаралық ұстанымымен.

• Біздің Университетінің стратегиялық мақсаты - білім, ғылым және өндіріс

интеграциясы, ғылыми қызмет нәтижелерін коммерцияландыру негізінде өңірдің

қажеттіліктеріне және оның экономикасының базалық салаларының индустриялық-

инновациялық дамуына сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің

бәсекелес деңгейін қамтамасыз ететін инновациялық-кәсіпкерлік үлгідегі техникалық

университетке трансформация.



Университет кірді:

ТОП 750+ QS WUR

ТОП-600 RankPro;

Қазақстандық жоғары оқу орындары арасында ТОП-

10 Webometrics (13-ші орыннан 6-шы орынға

көтерілді).

2019 жылғы рейтинг қорытындысы бойынша ҚарМТУ ҚР үздік

техникалық және агротехникалық ЖОО арасында 3-орын және

"ЖОО интернет-кеңістікте ілгерілетудегі көшбасшы"номинациясы

бойынша 1-орын алды.

НАОКО - 2019 ұлттық рейтингінде ҚарМТУ-дің 41 білім беру

бағдарламасы жүлделі 1-3 орындарға ие болды.

Жалпы ҚарМТУ ОЖСБ процедурасынан сәтті өтті Қазақстан

бойынша орташадан жоғары көрсеткішпен (92,57 > 84,92 балл).

Университет НААР-да 7 жыл мерзімге институционалдық қайта

аккредиттеуден өтті

2018-2019 жылдардағы қысқы емтихан сессиясының

нәтижелері бойынша студенттердің үлгерімі 97,44% құрады.



• ҚарМТУ– да жұмыс істейтін ПОҚ саны – 802 адам

• ҚарМТУ– да оқитын студенттер саны – 12250 адам

• ҚарМТУ– да оқитын шетел студенттерінің саны- 286 адам



Бакалавриат Магистратура Докторантура

1. 6В07101 Автоматтандыру және 

басқару   

2. 6В07102 Кірістірілген цифрлық 

басқару жүйелері         

3. 6В07104 Машина жасау

4. 6В07105 Машина жасаудағы

цифрлык технологиялар

5. 6В07109 Электр энергетикасы

6. 6В07111 Технологиялық 

машиналар және жабдықтар 

(салалар бойынша)

7. 6В07203 Мұнай-газ ісі

1. 7M06101  Ақпараттық 

жүйелер

2. 7М07103  Машина жасау

3. 7М07107  Электр 

энергетикасы

4. 7M07204  Металлургия

5. 7М07501  Стандарттау и 

сертификаттау (салалар 

бойынша)

1. 8D07101  Машина жасау

2. 8D07103  Электр 

энергетикасы

3. 8D07203  Металлургия



Бакалавриат Магистратура Докторантура

1. 6В07101 Автоматтандыру және 

басқару   

2. 6В07102 Кірістірілген цифрлық 

басқару жүйелері         

3. 6В07104 Машина жасау

4. 6В07105 Машина жасаудағы

цифрлык технологиялар

5. 6В07109 Электр энергетикасы

6. 6В07111 Технологиялық 

машиналар және жабдықтар 

(салалар бойынша)

7. 6В07203 Мұнай-газ ісі

8. 6В06102 Ақпараттық жүйелер

9. 6В06104 Есептеу техникасы және

бағдарламалық қамтамассыз ету

10. 6В07201 Геология және пайдалы

қазба кен орнын барлау

11. 6В07202 Тау-кен ісі

1. 7M06101  Ақпараттық жүйелер

2. 7М07103  Машина жасау

3. 7М07107  Электр энергетикасы

4. 7M07204  Металлургия

5. 7М07501  Стандарттау и 

сертификаттау (салалар 

бойынша)

6. 7M07101  Автоматтандыру және 

басқару

7. 7M07202  Геология және 

пайдалы қазбалар кен 

орындарын барлау

8. 7М07203  Тау-кен ісі

1. 8D07101  Машина жасау

2. 8D07103  Электр энергетикасы

3. 8D07203  Металлургия

4. 8D07201  Геология және 

пайдалы қазба кен орнын 

барлау                     

5. 8D07202 Тау-кен ісі



Халықаралық қызметтің даму болашағы

• Мамандар даярлаудың әлемдік деңгейін қамтамасыз ету үшін жоғары

білім беруді әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау;

• Әлемнің 100 жоғары оқу орнына кіретін жоғары рейтингті

университеттермен халықаралық ынтымақтастық туралы шарттар

жасасу;

• Әлемнің жетекші жоғары оқу орындарымен, таяу және алыс шетелдердің

ғылыми орталықтарымен және ұйымдарымен өзара тиімді

ынтымақтастық орнату;

• Шетелдік рейтинг университеттерімен бірлесіп жаңа практикаға

бағытталған білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу;

• Ғылыми – педагогиялық кадрларды, студенттер мен магистранттарды

шетелдік серіктес университтер негізінде академиялық ұтқырлық

бағдарламасы бойынша даярлау;

• Шетелдік мамандарды тарту жолымен инженерлік кадрларды даярлау

сапасын арттыру;

• Рекрутинг шетелдік өту үшін студенттерді университетте оқу;

• Effective participation in international scientific and educational projects,

interacting with leading universities in Europe, the United States and Asia in

the field of education and science under the international programs

"SYNERGY", "TEMPUS", "ERASMUS MUNDUS", "BOLASHAK", "SCO

UNIVERSITY“ and" CONFUCIUS INSTITUTE".

Халықаралық бірлестіктер Халықаралық бағдарламалар

Шетелдік серіктес-университеттер



Шетелдік студенттер университетте жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға құқылы:

- мемлекеттік білім гранты бойынша;

- үкіметаралық келісімдер шеңберінде;

- ақылы негізде.

Шетелдік студенттер университетке ЖОО-ның қабылдау комиссиясы өткізген әңгімелесу нәтижесі бойынша түседі.

Құжаттарды тапсырудың аралық мерзімі - күнтізбелік жылдың 1 маусымы мен 28 тамызы. Қажетті құжаттар тізімі:
Қабылдау туралы өтініш;

Қазақ тіліне не орыс тіліне аударылған және нотариалды куәландырылған қосымшасы (түпнұсқа) және 2 көшірмесі  бар аңықтама (диплом);

3х4 өлшемдегі 10 фотосурет;

Төлқұжаттың көшірмесі (3 дана);

Көші-қон қызметінде тіркеу туралы куәлік (немесе тіркеу туралы басқа құжат);

Нострификация рәсімінен өткендігі туралы куәлік;

086-У нысандағы медициналық анықтама, флюрография;

№63-У нысаны бойынша егу кітапшасы

Медициналық сақтандыру;

Тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (2 дана); 

Мекен – жай туралы анықтама (немесе тіркеу туралы басқа кұжат 2 дана);

Мұқаба, 10 файл

Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу құны: 
1 860 000 – 2 543 200 барлық оқу мерзімі үшін

Магистратура бағдарламасы бойынша оқу құны:
465 000 – 1 271 000 барлық оқу мерзімі үшін

Докторантура бағдарламасы бойынша оқу құны: 
4 440 060 барлық оқу мерзімі үшін

Шетелдік студенттер үшін жеңілдіктер және /немесе гранттардың болуы
ҚарМТУ шетелдік азаматтар үшін ҚР БҒМ стипендиялық бағдарламасына қатысады: https://enic-kazakhstan.kz/ru/

ҚарМТУ ректорының стипендиясы қоғамдық, оқу және ғылыми-зерттеу қызметінде елеулі жетістіктері бар студенттер мен магистранттарға 

тағайындалады: http://www.kstu.kz/pravila-naznacheniya-rektorskih-stipendij/



* Университет студенттерге оқу жылы ішінде

жатақханалардың бірінде тұру мүмкіндігін ұсынады;

* ҚарМТУ-да 1500 орындық 3 жатақхана бар, оның

ішінде "Армандастар Ордасы" ТК жаңа студенттік

жатақханасы бар»;

* Жатақханада студенттердің тұру үшін барлық

қажетті жағдайлар бар: конференц-зал,

мультимедиялық кабинеттер, денсаулық сақтау

пункті, сақтау камерасы, кір жуу бөлмесі.



ҚарМТУ-дың корпоративтік университетінің

70 өнеркәсіптік компаниялармен тиімді серіктестігі –

бұл: 

 кәсіпорындарда шығарылатын кафедралардың

60 филиалдарында тәжірибелік-бағдарлы

мамандарды даярлаудың жоғары сапасы; 

 ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру 

көлемі жылына 1 млрд. теңгеге дейін;

 ЖОО-ның ПОҚ және кәсіпорын 

қызметкерлерінің біліктілігін жүйелі түрде 

арттыру;

 жұмысқа орналастырылған түлектердің жоғары 

үлесі (2018 жылы 94,4%).

Білім

ӨндірісіҒылым

Орындау ғылыми-
техникалықжұмы

старды

Дайындау
кәсіпорындар

мамандарының

Кәсіпорын
мамандарын
қайта даярлау

ҚарМТУ ПОҚ
тағылымдамасы



Студенттер университеттің іс-шараларына белсенді қатысады

"Ақниет" ҚБҰ еріктілерінің балалар

клиникалық ауруханасына шығуы

«Не?» «Қайда?» «Қашан?» ЖОО 

аралық интеллектуалды ойын

«Рухани-Жаңғыру» бағдарламасы аясында студенттердің 

ҚР Тұңғыш Президенті – Н. Ә. Назарбаевпен кездесуі
Студенттердің балы



ҚарМТУ-дың Ғылыми-білім беру 

инфрақұрылымы - бұл 

 5 ғылыми-зерттеу институты (Қайта

құру, дәнекерлеу, жаңа материалдар,

өндірістік экология, патриоттық

тәрбие);

 4 ғылыми-білім беру кешені

(«Индустрия 4.0», «Сандық машина

жасау», металлургиядағы

нанотехнологиялар»,

«Биоинженерия»);

 16 инновациялық орталық;

 Жетекші трансұлттық

корпорациялардың қатысуымен 7

инженерлік құзыреттілік орталығы;

 «Минералды ресурстарды кешенді

игеру» инженерлік профилі

зертханасы;

 Халықаралық материалтану орталығы.



Біздің түлектер Түлектер 2017-2019 

Жалпы саны Бакалавриат Магистратура Докторантура

5742 4444 1263 34

ҚарМТУ дайындық

жүргізудеинженерлік-

техникалық бейіндегі жоғары

білікті мамандар

Түлектерді жұмысқа орналастыру 2017 - 2019

2017

2018

2019

Бакалаврлар

69,8%

94,4%

92,6%
2017
2018
2019

Магистрлер

88,4

91,8%

92,0%

2017

2018

2019

PhD 

Докторлары

100%

100%

100%



 «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС  

 «ССКӨБ» АҚ;

 «АрселорМиттал Теміртау» АҚ ;

 «Алтынтау Көкшетау» АҚ;

 «АҚ Алтыналмас»;

 «Жәйрем КБК» АҚ

 «Шұбаркөл көмір» АҚ

 «Алтай Полиметалл» АҚ

 «Қазақтелеком АҚ»;

 «KEGOC» АҚ;

 «ERSAI Caspian Constractor LLC» компаниясы; 

 «Богатырь Көмір» ЖШС;

 «EPAM Systems» ЖШС және т.б.



Варченко Дмитрий Анатольевич, 2 

курс магистранты, Украина:

"Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті - бұл сіздің оқу жылдарыңыз қызықты өтетін орын.

Мен осы университетке түскенде, мен бірден нақты Машина жасау атмосферасын сездім. Металлургиядағы

Нанотехнология кафедрасында осы атмосфераға жеке рахмет, бұл кафедрада өз ісінің нағыз кәсіпқойлары

жұмыс істейді. Біздің сабақтар өте қызықты және өте тиімді өтеді. Оқытушылар бізді жаңа нәрсеге үйретуге

тырысады. Біздің университетте үнемі түрлі семинарлар мен конференциялар өтеді, онда біз әртүрлі қызмет

салаларында өте ақылды және тәжірибелі адамдармен сөйлесе аламыз. Егер болашақта сіз техникалық салада

жақсы маман болғыңыз келсе, ҚарМТУ-ға тербеліссіз түсіңіз".



"Мен Украинадан Қазақстанға магистратурада оқу үшін, елдің үздік ЖОО – ның бірі-Қарағанды мемлекеттік

техникалық университетіне келдім. Университетте жақсы оқытушылар, заманауи жабдықтар мен басқа да

бірқатар бөлшектер маған дұрыс таңдау жасағанын түсінуге көмектесті. Менің мамандығым, менің тобым

және өте қызықты дәрістер өткізіп, әрі қарай оқуға ынталандыратын тәжірибелі оқытушылар өте ұнайды.

Оқудағы жаңа жабдықтарға назар аударғым келеді. Мен осы оқу орнынан халықаралық деңгейдегі жоғары

білікті маман болып шыққаныма сенімдімін".

Икромиен Ромиз Азизжон, 3 

курс студенті, Тәжікстан



Мен "Ақпараттық жүйелер" мамандығына басқа елге грантқа түскім келеді. Және қазақстандық ҚарМТУ

таңдады. Осы үш жыл ішінде мен осы университетке түсуге шешім қабылдағаныма өкінбеймін. Мен үш

курста өз мамандығы бойынша көп оқыдым. Менің университетте оқытушылар-өз ісінің мамандары. Мен

университетті жақсы маман деп сеніммен айта аламын. Тәжікстанда өз елінде, егер менің ойымша, мен дәл

біздің университетке кеңес беремін деп сұрасам. Мен бәрінен де жоғары бағаладым-бұл Университет

қызметкерлерінің кез келген мәселе бойынша шетелдік студенттерге көмектесуге әзірлігі, бұл ретте мен ҚР

Білім және ғылым министрлігіне осы университетке түсуге мүмкіндік бергені үшін алғыс білдіремін".

Ikromiyan Romiz Azizjon, 

3-year student, Tajikistan
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