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Факультеттер жана бөлүмдөр
«Экономика жана Башкаруу» факультети
џ

“Юриспруденция”бөлүмү

џ

“Журналистика” бөлүмү

џ

“Каржы жана насыя” бөлүмү

џ

“Менеджмент” бөлүмү

“Дүинөлүк экономика жана эл аралык бизнес ” бөлүмү
џ “Эл аралык мамилелер” бөлүмү
«Жаны Технологиялар» факультети»
џ

џ
џ

“Информатика жана эсептөө техника – ИЭТ
(Компьютер инженериясы)”бөлүмү

џ

“Электроника жана наноэлектроника”бөлүмү

џ

“Сапатты башкаруу (инженер менеджер)” бөлүмү

џ

“Колдонмо математика жана информатика” бөлүмү
«Гуманитардык Илимдер» факультети

џ

“Синхрондук котормо” бөлүмү

џ

“Англис тили жана адабияты” бөлүмү

џ

“Кытаи тили жана котормо” бөлүмү

џ

“Түркология” бөлүмү

џ

“Башталгыч билим берүү педагогикасы жана

џ
џ
џ

џ
џ

џ
џ

методикасы” бөлүмү
“Педагогикалык-психологиялык кеңеш жана көмөк”
бөлүмү
Медициналык факультет

Эл аралык Ататүрк-Алатоо университети, Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги менен
Эл аралык Себат окуу мекемесинин ортосундагы келишимдин негизинде курулуп, 1996-жылы ишмердигин
баштаган. Курулган күндөн тартып талыкпаган эмгек
менен бул күнгө жеткен университет, 54.000 чарчы
метрлик ачык, 16.000 чарчы метрлик жабык аянтка ээ
кампуста студентерге билим берет. Кампустун ичинде 5
блок, интернет жана акылдуу тактайлар менен жабдылган заманбап лаборатория жана аудиториялар жайгашкан. Эл аралык Ататүрк-Алатоо университети, Yordam
программасы колдонулган, ар түрдүү тилдеги 30 миӊ
китепке ээ китепканасы, жуманын ар бир күнүндө
даамдуу жана арзан баада тамактарды даярдаган 250
кишилик ашканасы, 2 жагымдуу кантини, күндүн
каалаган убагында спорт менен машыгууга мүмкүндүк
берген спорт залы жана жашыл бакчасы менен өлкөдөгү
ири окуу жайлардын бири болуп саналат. Мындан
сырткары кыздар жана эркек балдар үчүн жатакана бар.
Ун и в е р с и т е т т и н к у р а м ы н д а 4 ф а к ул ьт е т
(Экономика жана башкаруу, Гуманитардык билимдер,
Жаӊы технологиялар, Медициналык факултети) 18
бөлүм, 9-чу жана 11-класстар үчүн колледж жана
ошондой эле Дистанттык билим берүү боюнча
бакалавриат, жана магистратура окуу программалары
боюнча университетте 2412 студент билим алышат.
Окуу акысы бөлүмдөргө карата өзгөрөт, дүйнөлүк
стандартка салыштырганда аябай эле арзан жана
ыӊгайлуу десек болот. Окутуу тили %70 англисче болуп,
орус, кыргыз жана түрк тилдери жардамчы тилдер
болуп саналат.

“Дарыгерлик иш”
“Педиатрия”
Кесиптик Колледж

Эл аралык Ататүрк - Алатоо университетинде
магистранттарды даярдоо төмөндөгү багыттар боюнча
жүргүзүлөт:

Эл аралык Ататүрк - Алатоо университети төмөндөгү
адистиктер боюнча жогорку квалификациялуу адистерди
даярдап чыгарат:

“Экономика жана бухгалтердик кесип”

Филология: Түркология – 520300

“Банктык иш”

Лингвистика: Салыштырмалуу тил илими – 531100

Салыштырмалуу тарыхыи, типологиялык жана

Педагогика – 550700

салыштырмалуу тил илими – 10.02.20.

Информатика жана эсептөө техникалары – 710100

Экономикалык теория – 08.00.01.

џ

“Маркетинг”

џ

“Компьютердик система жана комплекстер”

Менеджмент – 580200
Экономика: – 580100
Эл аралык байланыш – 530800
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Түрк тилдери – 10.02.06.

Экономика жана эл чарбасын башкаруу – 08.00.05.
Коомдук жана экономикалык системаны башкаруу – 05.13.10.
Эсептөө машинасын, компьютердик тармактарды математикалык жана программалык камсыздоо – 05.13.11.

