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— Ci3 баскарып отырган жогары оку 

орныньщ баскдлардан кандай ерекшелжтер! 
бар? Ол неге академия немесе жай гана 
жогары мектеп дел аталмацды, халыкаралык 
бизнес университет! мвртебесшщ шын м эт н  
немен lycinaipep едццз?

— 90-шы жылдарга деиш б!зде халык
аралык бизнестщ жогары мектебшщ теж1- 
рибеи болган емес. Нарыктык экономи- 
каныц елшпесш де бшген емесшз.

вткен он жыл осы ойымызга алганды

Кенжегали САЕАДИЕВ:

козгалган кезде б1здщ университеттщ 6iniM 
сапасы женш деп кызмеп 2002 жылдьщ 
наурыз айында Еуропалык одактыц 
сараптама комиссиясыныц тандауы бойынша 
Орталык Азиядагы ец тандаулы терт жогары 
оку орындарыньщ 6ipi болып, халыкаралык 
когамдык байкду аккрсдитациясынан етюзу 
ушш ipiKrejiin алынганын айтсак та болар еда. 
Бул жумыс берушшер мен теуелс1з 
халыкаралык сараптамашьшардын тарапынан 
аймактагы ец тацдаулы жогары оку 
орындарын тануды калыптастырады деп 
ойлаймыз.

— Кенжегали Эбенулы, кептеген жекемен-

И Бизнес 81Л1М1Н 831
lineiiHfl

Крзахртпанда Kfuipzi заман бизнес бшмш беру кцдамдары 1990 
жылдары крлыптаса бастатн edi. Нак, сол кезецдер1 ejvtipze 
енген нарык/пык, экономиканы баст ру ушш биттт кадрлар 
даярлауды жекеменшис оку орындары колына алды. Осы 
турпаттагы алгашкы жогары оку орындары катарына 
халы каралы к бизнес университ ет i ж атады. Эуелде ол 
халыкаралык бизнес мектебi деп аталган-ды. Он жылга жуык 
уакыттын аатде осы университеттщ мыцнан астам тулегi 
кцзакстандык жэне халыкаралык компанияларда ойдагыдай 
жумыс ктен жур.

Халыкаралык бизнес университеттщ президенту Улттык 
гылым академиясыныц академигу экономика тлымынъщ докто- 
ры, профессор Кенжегали САРАДИЕВ б/збен эцгшестде бизнес, 
бы т  жэне кадрлар даярлау туралы вз ойымен белккен edi.

орындауга мумкщдак берд). Оган б!здщ 
университеттщ коскдн улесш мактаныш 
ушш айтыц отырганымыз жок, жай гана 
цифрлык керсеткштермен айтудыц ез1 
аздык етедг Енбек рыногында бесекелеспк 
тугызатын отандык жене халыкаралык 
компаниялардыц баскосуын
уйымдастырып, жас буын кадрларымыздыц 
аз жылдар ншнде бшктшгш шындаудыц 
нетижесшде 6i3 ез бизнесмендер!м!зд! 
алдыцгы катарга шыгардык. Шетелдш 
бизнесмендердщ аузынан не шыкса соны 
кагып алып, не айтса соны ойланбай 
орындай салатын бизнесмен енд1 жок. 
Халыкаралык бизнестщ оку багдарламасын 
ез1рлеу к у р д ел ш тн  жене окытушы- 
галымдардыц тек теориямен гана 
сусындатып коймай, б ш м  жуйесшщ 
ертурл! жолдарын салыстырып, жипктеп 
жинактау жолындагы кджыр-кайратын 6ip 
жылдыц бедер1мен елшеп-пшпп берудщ де 
кцсыны жок терпят Bi3 Кдзакстан жогары 
мектептер! арасында жаца экономиканыц 
мумкшдщтер! мен келеш епн ез ул- 
кыздарымызга терец мецгерту аркьшы ез 
орнымызды таптык. Bip артыкднылыгымыз 
болса, осы. Кеаби жогары бшш берудщ 
ceri3 мамандыгы бойынша оку 
багдарламасы жасалган жене жакында 
Бшш жене гылым министрлшне косымша 
алты мамандык бойынша окыту 
оагдарламасын, сондаи-ак аспирантура мен 
докторантура ашуды усындык. 1ргел1 
гылыми-зерттеулер журпзетш  сектор 
калыптасты, халыкаралык жене 
республикалык гылыми багдарламалардын 
бфнеше турш жузеге асыруга кемектесетш 
бул жуйеге улкен умипен караймыз.

Мен буган дейш  экономист 
мамандарын даярлайтын б!рнеше жогары 
оку орындарын баскдрып, жаца сынактар 
мен тежфибелерд! еткергенш eciMe тусш 
отыр. Кеп нерсе тацсык емес дегенш гой. 
Кдндай меселен 1 колга алсам да 
баскалардыц озык улгшерш уйренгенш 
болмаса, тштен уксап кетюм келмейд1. 
Эцпме б ш м  берудщ сапасы туралы

пик жогары оку орындары Ci3 айткдндай. жап- 
жаксы материалдык базага ие, оларда да аспи
рантура, докторантура бар. Рылыми педагоги- 
калык децгеш де жаман емес. Халыкаралык 
бизнес университеттщ  e3in жогары коятын 
кырларын атап айтыцызшы.

— Бул сурактыц б!рсыпыра жауабын 
елгщце айттым. 0Mipre жакын жене ец зеру 
мамандыкка баулу, жас кадрларды 
мемлекетпк курылымдарга, кесшорындарга 
жене жекеменнпк компанияларга телш, 
гылыми-зерттеулер, акпараттык кызмет, 
бизнестщ жоспарлау, маркетинг жене 
кдржылык менеджмент кызметтерше жакын 
тарту жай гана сезбен емес, накты шпен 
жузеге асырылып келед]. Бурынгы есю оку 
жуйесшен кагазбастылыкка кайран каддыру 
келмеске кеткен. Ka3ipri гасырдагы жайандану 
соншалыкты жылдам етуде, сондыктан 
экономикадагы езгерштер кадрлардыц езш 
уакыттан озган т1рл!кке немесе ец кем!нде 
уакыттан калмай ерекет етуге жетелейдь 
Кдрапайым тагы 6ip жауапты айтайын: 
университеттщ eai бизнест1 заман талабына 
сай басцару сипатында белгш1 б!р децгейде 
жетеюш уйымныц кь1змет1н аткарады. Кез 
келген адам ез1 Ьизнесп бшмеи жатып Ьаскага 
бизнест1 калайша уйрете алар едг Казакстанда 
кептеген халыкаралык уйымдар 6i3fliH 
университетпен е й  жакты пайдалы жене 
колайлы карым-катынастыц орныктылык 
жагына мен берш, байланыс жасайды. Бизнес 
елемшде абырой-бедел! ейгшц Халыкаралык 
жекеменнпк кесшкерлгк жен1ндеп багдарлама 
орталыгыныц жетекшю1 Беатрис Селлердщ 
(Вашингтон, АКД1): “Кзммен карым-катынас 
жасауга болады?.. Бизнесте ерштес кандай 
болуы керек... Сеншдг Адал. Эрине, кес1би 
децгей! жогары болуы кажет. Меселен, 
Халыкаралык бизнес университет! сиякты...” 
деген пнаршщ халыкаралык жиын мшбершен 
айтьшуы да кеп ойга калдыратыны анык.

— Талапкерлерд! жаца оку жылында 
кызыкгырып шакырган жарнамалар да жетш 
жатыр. Б!зд!ц 6myiMi3me, талапкерлердщ  
катарын барлык жогары оку орындарыньщ 
бел1сш алгандай куйге тусушщ е з 1 кцып. 
Жекеменппк оку орындарьша тштен агылып 
жаткан жок. Белым, кымбат каражат жагы 
кинайтын болар. Ci3 ез  университетщ1зде 
талапкерлер катарын кебейту ушш оку 
акысын азайту жешнде не айтар едащз?

— С^здщ айтып отырганыцыз рас. 
Талапкерлердщ катары биыл аса кеп 
болады деп жасалган бсшжам жок. Соган 
карамастан, акылы оку каражатыныц

келем 1н бщден жене еш 
ойланбастан азайтуды 6i3 де дурыс 
санамаймыз. Бшш сапасы жене 
6uiiKTi кадр даярлау туралы сез 
козгалганда, оныц мацыздьшыгына 
сейкес ep6ip neHHiii жан-жакты 
окытылып, шеюрттерд1 ешкшнен 
уялмайтындай, лайьщты азамат 
тербиелеп шыгару 6ipiHmi кезекте 
туруы керек. Кур бекер татымы 
арзан акдаага талапкерлерд! топыр- 
латып окытуга шакыру кун1 ертец 
опык жепзет!н 1 анык- Б1з ез 

! окытушы галымдарымыздыц бшж- 
j  тш!к децгей!не жене абыррй- 

беделше буган дейш де кешлдш 
6epin келгенб!з. Эрк!м езш щ  
интеллектуалдык децгешне карай 
акы алуы кажет. Арзан оку жай 
кызыктыру гана. Бесекелест!кке 
шыдас бермей, жагдайы елсфей 
бастаган жерде “тш тен тепн  
окытамын” деп айтып 
калушылардыц сезш  ест!генде 
олардыц сезше нангыц келмейдь 
Б!здщ университет жет жылдан 6epi 
акылы окуды б!р децгейде устап 
келед!, соган сейкес студенттердщ 
жан-жакты бшш алуына барлык 
жагдай жасалган. Биыл 6i3 
университетге жаца алты мамандык 
бойынша окытуды колга алатын 
усынысымызды жогарыда айтып 
егпм. Бул да ез мумкшдтмшдщ 
кецейе тускендтн керсетед!.

Батые Еуропа, Жапония жене 
АКД1 сиякты ipi елдерде косымша 

даярлыктан еткен б!здщ жетекш! 
професссорлар мен сараптаушьшарымыз ол 
жакта б!рд1-екш1 лекция окып, кайтып 
журген жок, тутас оку жылында оку курс- 
тарын eTKi3in жур. Жаца акпараттык 
технологияныц мумкшдшн игеру ушш ею 
шет типн бшу меселес! де оку багдарла- 
масына енг131щц. Компьютер ep6ip студент- 
тщ алдына койылганын айткым келед!. 
Жыл сайын студенттер ендардатис практи- 
касын отандык жене шетелдак компания
ларда езара келюш-шарткд сейкес етюзед!. 
YnrepiMi жогары студенттер диплом алган- 
ша eaiHiH жумыс орнымен де кдмтамасыз 
етшетш б!р тетж осьшай изшд!. Олардыц 
арасында шетелдж оку орындарына барып 
та ез!рл1К кезендершен ез багын сынаган 
студенттерш!з бар. Ток етер!: университет
тщ басшылыгы шын меншде накты биз- 
неске жакын, сондыктан жумыс берушшер- 
дщ кадрларга коятын талабын жаксы бшед!. 
Кдзакстандагы Америка сауда палатасына, 
Алматы кесшкерлер! кауымдастыгына, 
республикалык каржыгерлер кауымдас
тыгына муше болып, EDNET 
экономикалык бизнес 6iniMi женшдеп 
ресурстык жуйеге туракш катысып жур. 
Б!здщ кадрларымыздыц песпубликалык 
банк жуйес!нде, саудг-каржыгерл!к 
компанияларында баскару кызмет!нде 
жем1ст! жумыс icTeyi б!здщ устанган 
багытымыздыц дурыс екенш айгакгайды.

Улкен мухитта алые кекжиекке 
жылжып бара жаткан бипм кемес!не 
кш дердщ  MiHin, кшдерд1ц калатыны 
белпс!з. Тек мамандык тацдаудан бгздщ ул- 
кыздарымыздыц кателеспеуш сез соцында 
кайталап айткым келедк

Эцпмелескен 
Мейрамбек Т0ЛЕПВЕРГЕН, 

“Егемен Кдзакстан”.


