
Ақылы негізде түскен күндізгі оқу 

бөлімінің студенттеріне (бакалавриат) 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ және 

«Қарағанды индустриялық университеті» 

КеАҚ және «Қарағанды техникалық 

университеті» КеАҚ арасында 

ынтымақтастық туралы Меморандумға 

қол қойылды. Меморандум болашақ 

құзыретті бәсекеге қабілетті 

кәсіпқойларды бірлесіп даярлау 

саласындағы қатынастарды дамытуды, 

университеттердің жас маман – 

түлектерін жұмысқа орналастыру 

мүмкіндігін, Қазақстан 

Республикасындағы адами капиталды 

басқару саласындағы өзара іс-қимылды 

көздейді. 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ-ға ертеңгі 

күнге бағдарланған, коммуникативтік 

және көшбасшылық қасиеттері бар, кәсіби 

салада оқуға және дамуға дайын мамандар 

қажет. 

Біз не ұсынамыз: 
1. - «АрселорМиттал Теміртау» АҚ есебінен 

жоғары білім алу 

2. - ақылы өндірістік тәжірибе 

3. - компанияда үш-бес жыл жұмыс істеу 

шартымен оқуды аяқтағаннан кейін жұмысқа 

орналастыру. 

Іріктеу критерийлері: 
Бірінші курс студенттері үшін: 

 - «АрселорМиттал Теміртау» АҚ талап 

етілетін мамандық; 

 - оқу орнына түсу кезінде ҰБТ-ның жоғары 

балы 

 - Комиссиямен әңгімелесу нәтижелері 

Екінші және үшінші курс студенттері 

үшін: 
 - «АрселорМиттал Теміртау» АҚ талап 

етілетін мамандық; 

 - GPA алдыңғы оқу кезеңдеріндегі үлгерім 

деңгейі 2,33-тен төмен емес 

 - Университеттің сипаттамасы 

 

Сұранысқа ие мамандықтар 
Қарағанды индустриалды университеті 

 Металлургия 

 Материалтану және жаңа материалдар 

технологиясы 

 Машина жасау 

 Материалдарды қысыммен өңдеу 

технологиясы 

 Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы 

 Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі 

 Көлік, көліктік техника және технологиялар 

 Технологиялық машиналар мен жабдықтар 

 Бағдарламалық инженерия (Есептеу техникасы 

және бағдарламалық қамтамасыз ету) 

 Жылу энергетикасы 

 Электр энергетикасы 

 Автоматтандыру және басқару 

Қарағанды техникалық университеті 
 Информатика 

 Автоматтандыру және басқару 

 Ақпараттық жүйелер 

 Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

 Математикалық және компьютерлік модельдеу 

 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын 

барлау 

 Тау-кен ісі 

 Металлургия 

 Материалтану және жаңа материалдар 

технологиясы 

 Геодезия және картография 

 Машина жасау 

 Көлік, көліктік техника және технологиялар 

 Жылу энергетикасы 

 Электр энергетикасы 

 Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация 

 Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы 

 Технологиялық машиналар және жабдықтар 

(сала бойынша) 

 Құрылыс 

 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және 

құрастырылымдарын өндіру 

 Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі 

 Стандарттау, сертификаттау және метрология 

(сала бойынша) 

 Пайдалы қазбаларды байыту 

 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру 

 Логистика (сала бойынша) 

 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

  
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ білім беру 

гранттары байқауына қатысуға өтінімді 

қалай беруге болады? 
1. Біздің компанияның сайтында 

(https://www.arcelormittal.kz/ ) сауалнаманы 

толтырыңыз. 
2. Іріктеу критерийлерін сақтаған 

жағдайда Сіз комиссиямен әңгімелесуге 

шақырылатын боласыз 
Анықтама телефоны бойынша: +7 7213 

96 57 24 
 


