Информация для размещения на сайте ЮКГУ им.М.Ауэзова

ВНИМАНИЕ!!!
СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ НАШИХ СТУДЕНТОВ В ПЕКИНЕ!!!

В рамках сотрудничества Пекинский Технологический институт (ПТИ)
обьявляет набор студентов от Южно-Казахстанского государственного университета
им.М.Ауэзова на 2019-2020 учебный год по 3 программам:
1. Для получения степени магистра и кандидатов наук в ПТИ предоставляется
стипендиальная программа CSC (China Scholarship Council) для 3 кандидатов
наук и магистров по специальностям машиностроения, компьютерные науки,
химическая технология, юриспруденция и др.
2. ПТИ предлагает 5 стипендии по программе обмена студентов в течении одного
или двух семестров для бакалавров 3-4 курсов, магистрантов и докторантов
по специальностям механическая инженерия, электроника, международная
экономика и торговля, химическая инженерия и биотехнология и др.
3. Для изучения китайского языка, науки и техники, а также культурных
обменов предоставляется 4-недельная краткосрочная программа в июле 2019
года для студентов всех уровней.
Подробная информация о стипендии и сроках подачи заявок:
 Стипендия для получения степени магистра (2 года) и кандидатов наук(4 года)
покрывает плату за обучение, медицинское страхование, проживание (3000
юаней для магистров/3500 юаней для докторантов),
авиабилеты не
покрываются. Заявки принимаются до 31.12.2018.
 Программа обмена студентов - студенты обучаются на английском/китайском
языке, обучение бесплатное. Заявки на весенний семестр принимаются до
31.12.2018г.; Заявки на осенний семестр принимаются с 15.03.2019г. до
31.05.2019гг.
 Краткосрочные 4-х недельные программы до 31.12.2018г.
Для получения полной информации по участию в данной программе, просим
обратиться в Центр международного сотрудничества ЮКГУ им.М.Ауэзова по
адресу: «В» корпус, 2-этаж, 217-кабинет Тел.: 21-41-54
Проректор по УиУМР

К.Байболов

И.о.начальника ЦМС

А.Орынбеккызы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!!!
БІЗДІҢ СТУДЕНТТЕР ҤШІН
ПЕКИНДЕ СТИПЕНДИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР!!!

Халықаралық ынтымақтастық аясында Пекин технологиялық институты (ПТИ)
ЖОО-ы М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дан 3 бағдарлама бойынша 2019-2020 оқу
жылына студенттер қабылдайды:
1. ПТИ-да магистр және ғылым кандидаттары дәрежесін алу үшін CSC (China
Scholarship Council) 3 білім грантын мына мамандықтар бойынша ұсынады:
машина жасау, компьютерлік ғылымдар, химиялық технология, юриспруденция
және т. б.
2. ПТИ 3-4 курс бакалаврларына, магистранттар мен докторанттарға
механикалық инженерия, электроника, халықаралық экономика және сауда,
химиялық инженерия және биотехнология мамандықтары бойынша бір немесе
екі семестр бойы студенттер алмасу бағдарламасы бойынша 5 стипендия
ұсынады.
3. Қытай тілін, ғылым мен техниканы, сондай-ақ мәдени алмасуларды ҥйрену
үшін 2019 жылдың шілде айында барлық деңгейдегі студенттер үшін 4
апталық қысқа мерзімді бағдарлама ұсынылады.
Стипендия бойынша толық ақпарат және құжаттарды тапсырудың соңғы
кҥні:
 Магистр (2 жыл) және ғылым кандидаттары(4 жыл) дәрежесін алу үшін
Стипендия оқу, тұру (магистрлер үшін 3000 юань/докторанттар үшін 3500 юань)
ақысын төлейді, авиабилеттер өтелмейді – 31.12.2018 дейін.
 Студенттермен алмасу бағдарламасы бойынша оқу ағылшын/қытай тілінде
өтеді, білім алу тегін, көктемгі семестр - 31.12.2018 ж. дейін; күзгі семестр 15.03.-31.05.2019 жж.
 4 апталық қысқа мерзімді бағдарламалар - 31.12.2018 ж. дейін
Бағдарламаға қатысу туралы толық ақпарат алу үшін М.Әуезов атындағы
ОҚМУ-дың Халықаралық байланыстар орталығына келулеріңізді сұранамыз.
Мекен-жай: «В» ғимараты, 2-қабат, 217-кабинет Тел.: 21-41-54
Халықаралық байланыстар орталығы
ЮКГУ им.М.Ауэзова

ATTENTION!!!
SCHOLARSHIP PROGRAMS
FOR OUR STUDENTS IN BEIJING !!!

Within the framework of international cooperation Beijing Institute of Technology
(BTI) announces the recruitment of students from M.Auezov South Kazakhstan state
University in the 2019-2020 academic years for 3 programs:
1. Beijing Institute of Technology (BIT) is offering 3 CSC (China Scholarship
Council) scholarship to pursue Master or PhD degree program at BIT in
Mechanical Engineering, Computer Science and Technology, Electronics Science and
Technology, Chemical Engineering and Technology, Law, etc.
2. BIT offers Exchange Scholarship to 5 exchange students at all levels to study for one
or two semesters for the academic year 2019-2020 in Mechanical Engineering,
Electronics Science, International economics and Trade, Chemical engineering and
technology, etc.
3. For the study of Chinese language, science and technology, as well as cultural
exchanges, a 4-week short-term program in the period of July 2019 is provided for
students of all levels.
Details of the Scholarship and deadline for Application:
 The scholarship will be offered to the students during their stay at Beijing Institute of
Technology for the period of the Master programs (2 years) and PhD programs (4
years). The CSC scholarship covers the tuition fee, the accommodation, the
comprehensive medical insurance and the monthly living allowance (CNY 3,000
for masters and CNY 3,500 for PhDs). The international air fare is not covered. Till
December 31, 2018;
 Student exchange program - students study in English / Chinese, tuition is free, for the
spring semester till December 31, 2018; fall semester - March 15 - May 30, 2019;
 4-week short-term program till December 31.2018.
To get more information on participation on the program, please contact International
Cooperation Center of the M.Auezov SKSU at the following address: "B" building, 2-nd
floor, 217-office, Phone: 21-41-54.
International cooperation center
M.Auezova SKSU

