1. Ректордың атына өтініш
2. Білім туралы аттестат немесе диплом
(түпнұсқа және көшірме) қосымшамен бірге
3. ҰБТ сертификаты
4. Мемлекеттік білім беру гранты туралы куәлік (болған жағдайда)
5. Жеке куәлігінің көшірмесі
6. 3х4 көлеміндегі 6 фотосурет
7. Электронды нысандағы 086-У медициналық анықтамасы
8. Денсаулық төлқұжаты немесе егу туралы 063
медициналық анықтамасы
9. Әскери билеттің немесе тіркеу куәлігінің көшірмесі
10. Жеңілдіктерді растайтын құжаттардың көшірмесі
(жетім және мүгедек балалар үшін), таңдаған мамандығы
бойынша білім алуға қарсы айғақтардың жоқтығы туралы
медициналық қорытынды

1. Заявление на имя Ректора
2. Аттестат или диплом об образовании с приложением
(подлинник и копия)
3. Сертификат ЕНТ
4. Свидетельство о присуждении образовательного гранта
(при его наличии)
5. Копия удостоверения личности
6. 6 фотографий 3х4
7. Медицинская справка 086-У в электронном формате
8. Паспорт здоровья или справка о прививках 063
9. Копия приписного свидетельства или военного билета
10. Копия документа, подверждающего льготы
(для сирот и инвалидов 1 и 2 группы), заключение
медико – социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ:

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:

Бакалавриат:
Магистратура:
Докторантура:

Бакалавриат:
Магистратура:
Докторантура:

1 ақпаннан 25 тамызға дейін
15 маусымнан 15 шілдеге дейін
03 шілдеден 03 тамызға дейін

ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ:
Бакалавриат:
Магистратура және докторантура:

с 1 февраля по 25 августа
с 15 июня по 15 июля
с 03 июля до 03 августа

ЗАЧИСЛЕНИЕ:
25 тамызға дейін
28 тамызға дейін

ҚазЭҚХСУ – нің барлық білім беру бағдарламалары 2013,
2019 жылдары АРТА (Қазақстан), 2017 жылы FIBAA
(Германия)
ұлттық
және
халықаралық
рейтинг
агенттіктерінен аккредитациядан өтті.
ҚазЭҚХСУ- нің Халықаралық бизнес мектебі білім беруді
MBA, DBA бизнес-бағдарламалары және кәсіби даму
бағдарламасы бойынша жүзеге асырады.
Біздің студенттер Оңтүстік Корея, Швейцария, Испания, ТМД
елдеріндегі серіктес-университеттерде қос диплом алуға,
оқуын жалғастыруға мүмкіндіктері бар.

Бакалавриат:
Магистратура и докторантура:

до 25 августа
до 28 августа

Мемлекеттік лицензия АБ №0137409
Қабылдау комиссиясы
173 – университет коды
010005, Нұр-Сұлтан қ-сы, Жұбанов к-сі, 7
тел.+7/7172/27-01-01, 49-63-51, 27-85-75
жауапты хатшы: +7/7172/27-85-74
e-mail: mailbox@kuef.kz

WhatsApp: 87082270101
Instagram: kuef_kz
Facebook: kzkuefmt.kz
VKontakte: kuef_kz
Twitter: kuef_kz
ISO 9001 Сапа менеджменті жүйесі сертификатталған
ISO 9001 система менеджмента качества сертифицирована

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда
университеті жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
сапалы білім алуға шақырады. Университетте
мамандарды дайындау бакалавриат, магистратура
және докторантура білім беру бағдарламалары
б о й ы н ш а қ а з а қ , о р ы с жә н е а ғ ы л ш ы н т і л і н д е
жүргізіледі.

