Nazarbayev University
Zero Year of Master’s
Programs (NUZYP)
ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА
НА РАЗВИТИЕ СЛЕДУЮЩИХ
НАВЫКОВ:

• критического мышления;
• презентации
академического материала;
• анализа текста на
соответствие и оценки
достоверности информации;
• проведение научноисследовательской работы;
• написание эссе и тезиса;
• развитие цифровых
и технических навыков.
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРИЕМУ
г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53,
Тел.: +7 (7172) 70-65-55 (Call-Center)
E-mail: nuzyp.admissions@nu.edu.kz

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
в г. АЛМАТЫ:
г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра,
140/140а (уг. ул. Амангелды),
2-й этаж.
Тел.: +7 (727) 272-56-07,
272-56-11, 272-55-91
admissions.nu.edu.kz

Подготовительный год
программ магистратуры
Назарбаев Университета
Подготовительный год программ магистратуры
осуществляет подготовку студентов, обладающих
соответствующим объемом знаний, но недостаточным
уровнем знания английского языка, для успешного
обучения на программах магистратуры Университета.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
• Степень бакалавра в подходящей области.
Соответствие области определяется Приёмной комиссией
• Общий балл по тесту IELTS 5.5
(при этом только по одному критерию допускается
минимум 5.0) или эквивалентный результат TOEFL
• Другие требования в зависимости от программы,
на которую кандидат планирует подавать по завершении
подготовительного года

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анкета кандидата
Удостоверение личности или паспорт
Диплом с приложением/транскриптом
Сертификат IELTS/TOEFL
Cертификат GRE/GMAT
(в случае необходимости)
Рекомендательные письма
Резюме
Мотивационное письмо/эссе
Другие документы в соответствии
с требованиями программы

Образовательный грант покрывает
обучение и ежемесячную стипендию.

Все документы
предоставляются
на английском языке
или с нотариально
заверенным
переводом на
английский язык.
Транскрипты
зарубежных вузов
предоставляются
соответствующим
вузом напрямую
в адрес Назарбаев
Университета

Nazarbayev University
Zero Year of Master’s
Programs (NUZYP)
БАҒДАРЛАМА КЕЛЕСІ
ДАҒДЫЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУДІ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ:

Назарбаев Университеті
магистратура бағдарламаларының
дайындық жылы

• критикалық ойлау;

Магистратура бағдарламаларының дайындық
жылы магистратура бағдарламаларында оқуға
жеткілікті білімі бар, бірақ ағылшын тілін орташа
деңгейде меңгерген студенттерді оқуға дайындайды.

• академиялық материалдар
таныстырылымы;

ҮМІТКЕРЛЕРГЕ КОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

• мәтіннің сәйкестігін
талдау және ақпараттың
анықтылығын бағалау;

• Сәйкес саладағы бакалавр дәрежесі (немесе оның
эквиваленті). Саланың сәйкестігін Қабылдау комиссиясы
анықтайды

• ғылыми зерттеу жұмысын
жүргізу;

• IELTS тесті бойынша жалпы балл 5.5
(бұл ретте тек бір критерий бойынша 5.0 рұқсат етіледі)
немесе TOEFL-дің баламалы қорытындысы

• эссе мен тезис жазу;

• Дайындық жылынан кейінгі үміткердің сәйкес тапсыратын
бағдарламасына байланысты басқа да талаптар

• сандық және техникалық
дағдыларды жетілдіру.

ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ:
ҚАБЫЛДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ
Астана қ., Қабанбай Батыр даңғылы, 53,
Тел.: +7 (7172) 70-65-55 (Call-Center)
E-mail: nuzyp.admissions@nu.edu.kz

АЛМАТЫ Қ. ӨКІЛДІК:
Алматы қ., Қабанбай Батыр
көшесі, 140/140а
(Амангелді көш. қ.), 2-қабат.
Тел.: +7 (727) 272-56-07,
272-56-11, 272-55-91
admissions.nu.edu.kz

• Үміткер сауалнамасы
• Жеке куәлік немесе паспорт
• Диплом және оның қосымшасы/
транскрипт
• IELTS/TOEFL сертификаты
• GRE/GMAT сертификаты
(қажет болған жағдайда)
• Ұсыныс хаттар
• Түйіндеме
• Уәждемелік хат/эссе
• Бағдарлама талаптары
бойынша басқа да құжаттар

Білім беру гранты оқу құнын және ай
сайынғы шәкіртақыны қамтиды.

Барлық құжаттар
ағылшын тілінде
немесе нотариалдық
куәландырылған
ағылшын тіліндегі
аудармасымен
тапсырылады.
Шетел
университеттердің
транскриптері
тікелей Назарбаев
Университетінің
мекен-жайына
жіберілуі қажет.

