
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КЕЛІСІМДЕР ЖӘНЕ КЕЛІСІМ-ШАРТТАР 

 

1. Анадолу университетімен халықаралық білім берушілік ынтымақтастық туралы 

келісім (Эскишехир, Турция)  

2. Янош Кодолани атындағы қолданбалы ғылымдар университетімен ынтымақтастық 

туралы келісім (Секешфехервар, Венгрия) 

3. Каринтияның қолданбалы ғылымдар университетімен білім берушілік 

ынтымақтастық туралы келісім (Филлах, Австрия)  

4. Қолданбалы ғылымдар университетімен өзара түсінушілік жайлы меморандум 

(Филлах, Австрия)  

5. Вусонг университетінің, Солбридж халықаралық бизнес мектебімен өзара 

түсінушілік жайлы меморандум  (Тэджон, Корея Республикасы)  

6. Вусонг университетінің, Солбридж халықаралық бизнес мектебімен студенттермен 

алмасу туралы келісім (Тэджон, Корея Республикасы) 

7. Вусонг университетінің, Солбридж халықаралық бизнес мектебімен 

оқытушылармен  алмасу туралы келісім (Тэджон, Корея Республикасы) 

8. Орта деңгейлі қолданбалы ғылымдар университетімен ынтымақтастық туралы 

меморандум, Билефельд (Германия)  

9. Битерфельд/ Вольфен / Еуропалық мектеппен ынтымақтастық туралы келісім 

(Германия)  

10. Инновациялық менеджмент институтымен ынтымақтастық туралы меморандум 

(Германия, Берлин)  

11. Брнодағы Мендель университетімен өзара түсунішілік туралы меморандум (Чех 

Республикасы)  

12. Экономиканы зерттеу академиясымен ынтымақтастық туралы келісім (Бухарест, 

Румыния)  

13. Печ қаласының университетімен ынтымақтастық туралы келісім (ересектердің 

білім беру және адамзат ресурстарын дамыту факультеті)  

14. Сантьяго-де-Компостела университетімен мәдени, ғылыми және педагогикалық  

конвенция (Испания)  

15. Чанцзи университетімен ынтымақтастық туралы келісім (Қытай)  

16. Софиялық "Св. Климента Охридского" университетінің экономика және іскерлік 

әкімшілік факультетімен ынтымақтастық туралы келісім (София, Болгария)  

17. QS Quacquarelli Symonds Limited келісім (Ұлыбритания)  

18. Пекиннің шет тілдері университетімен студентермен алмасу туралы келісім  

(Қытай)  

19. Мара технологиялық университетімен академиялық ұтқырлық бағдарламадарын 

ұйымдастыру туралы қосымша келісім (Теренгану, Малайзия)  

20. Милано-Бикокка университетімен ынтымақтастық туралы келісім (Милан, 

Италия) 

21. Пиза университетімен ынтымақтастық туралы келісім (Пиза, Италия)  

22. Ғылым және технологияның Хуанджонг университетімен өзара түсінушілік 

туралы меморандум  (Қытай) 

23. Ғылым және технологияның Хуанджонг университетімен студенмен алмасу 

туралы келісім  (Қытай)  

24. Катовицедегі Войцех Корфант атындағы Верхнесилез ақылы мектебімен 

ынтымақтастық туралы  (Польша)  

25. Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Еуропа институтымен ынтымақтастық туралы 

келісім (Регенсбург, Германия)  

26. Сент-Иштван университетімен ынтымақтастық туралы келісім (Венгрия)  

27. Латвия университетімен ынтымақтастық туралы келісім  (Рига, Латвия)  



28. Флоренция университетімен мәдени және ғылыми келісімділік туралы келісім 

(Италия)  

29. Рома Тре университетімен мәдени ынтымақтастық туралы негіздемелік келісім 

(Рим, Италия)  

30. Лас Пальмас де Гран Канария университетімен негіздемелік келісім (Испания)  

31. Мара технологиялық университетімен өзара түсіністік туралы меморандум 

(Теренгану, Малайзия)  

32. Питтсбург мемлекеттік университетіндегі халықаралық бағдарламалар бойынша 

студенттердің академиялық мобильділігі туралы келісім (АҚШ)  

33. Ақпараттық жүйелерді басқару магистрлік мектебімен ынтымақтастық туралы 

келісім (Рига, Латвия)  

34. Петр Могила атындағы Черномор мемлекеттік университетімен өзара түсіністік 

туралы меморандум.(Николаев, Украина)  

35. Тернополь ұлттық экономикалық университетімен жоғары кәсіптік білімі бар 

мамандарды даярлау саласындағы ынтымақтастық туралы келісім (Тернополь, Украина)  

36. ҚҚЭУ ЭБФ және тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық университетінің 

экономикалық бөлімімен ынтымақтастық туралы келісім (Киев, Украина)  

37. Полтава экономика және сауда университетімен ынтымақтастық туралы келісім 

(Полтава, Украина)  

38. Беларусь мемлекеттік университетімен ынтымақтастық туралы келісім (Минск, 

Белоруссия)  

39. Өзбекстан Республикасының экономика және сервис Самарканд институтымен 

ынтымақтастық туралы келісім (Самарканд, Узбекистан 

40. Мемлекеттік университет - Жоғары экономика мектебімен ынтымақтастық туралы 

келісім (Мәскеу, Ресей) 

41. Мемлекеттік жоғары оқу орнының жоғары кәсіби білім беру мемлекеттік білім 

беру мекемесімен ынтымақтастық туралы келісім (Мәскеу, Ресей)  

42. ҚҚЭУ БҚФ және Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің заң 

факультетімен ынтымақтастық туралы келісім (Мәскеу, Ресей) 

43. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің экономика 

факультетімен ынтымақтастық туралы келісім (Мәскеу, Ресей)  

44.ХДРУ ынтымақтастық туралы келісім (Мәскеу, Ресей)  

45. Мәскеу мемлекеттік ашық университетімен ынтымақтастық туралы келісім 

(Мәскеу, Ресей) 

46. Мемлекеттік білім беру мекемесі жоғары кәсіптік білім беру – Бүкілресейлік 

сырттай қаржы-экономикалық институтымен ынтымақтастық туралы келісім( 

(Мәскеу, Ресей)  

47. Новосибирск мемлекеттік экономика және менеджмент университетімен 

ынтымақтастық туралы келісім (Новосібір, Ресей) 

48. «Еуразиялық ашық институт» жоғары кәсіби білім берудің коммерциялық емес 

ұйымымен білім беру саласындағы ынтымақтастық туралы келісім (Мәскеу, Ресей)  

49. Бүкілресейлік мемлекеттік салық академиясымен ынтымақтастық туралы келісім 

(Мәскеу, Ресей) 

50. Сауда және құқық институтымен ынтымақтастық туралы келісім (Мәскеу, Ресей)  

51. Ресей Федерациясы Орталық Еуропалық Одағының «Ресейлік ынтымақтастық 

университеті» жоғары кәсіби білім берудің коммерциялық емес  ұйымының (Чебоксары, 

Ресей)  

52. Санкт-Петербургтің басқару және экономика университетімен ынтымақтастық 

туралы келісім (Санкт-Петербург, Ресей) 

53.Санкт-Петербургтің мемлекеттік экономикалық университетімен ынтымақтастық 

туралы келісім (Санкт-Петербург, Ресей)  



54. Санкт-Петербордағы төменгі температура және тамақ технологиялары 

мемлекеттік университетімен ынтымақтастық туралы келісім (Санкт-Петербург, Ресей)  

55. Санкт-Петербургтің мемлекеттік экономика және қаржы университетімен 

ынтымақтастық туралы келісім  

56. Белгород ынтымақтастық, экономика және құқық университетімен ұтқырлық 

туралы келісім (Белгород, Ресей)  

57. Орал мемлекеттік заң академиясымен ынтымақтастық туралы келісім 

(Екатеринбург, Ресей)  

58. Сібір тұтынушылар кооперативі университетімен  ынтымақтастық туралы келісім 

(Новосибирск, Ресей) 

59. Шанхай ынтымақтастық ұйымының Университеті жанындағы «Ақпараттық 

технологиялар» мамандығы бойынша Санкт-Петербург мемлекеттік ақпараттық 

технологиялар, механика және оптика университетімен магистрлерді дайындау бойынша 

келісілген білім беру бағдарламалары бойынша білікті кадрларды бірлесіп оқыту туралы 

келісім (Санкт-Петербург, Ресей)  

60. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Университетінің Астрахань мемлекеттік 

университетімен «Ақпараттық технологиялар» мамандығы бойынша магистрлерді 

дайындау бойынша келісілген білім беру бағдарламалары бойынша білікті кадрларды 

бірлесіп оқыту туралы келісім-шарт (Астрахань, Ресей)  

62. Шанхай ынтымақтастық ұйымы университетінде ақпараттық технологиялар 

саласындағы қос магистрлік бағдарлама туралы келісім: Санкт-Петербург мемлекеттік 

ақпараттық технологиялар, механика және оптика университеті (Санкт-Петербург, Ресей)  

63. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Университеті жанындағы Н.Исанов атындағы 

Қырғыз мемлекеттік құрылыс, көлік және сәулет университеті «Ақпараттық 

технологиялар» мамандығы бойынша магистрлерді даярлауға арналған келісілген білім 

беру бағдарламалары бойынша білікті кадрларды бірлесіп оқыту туралы келісім (Бишкек, 

Қырғызстан)  

64. Омбы мемлекеттік қызмет институтымен ынтымақтастық туралы келісім (Омбы, 

Ресей)  

65. Оңтүстік-Орал мемлекеттік университетімен ынтымақтастық туралы келісім 

(ҒЗУ) (Челябинск, Ресей)  

66. «Орал мемлекеттік экономикалық университеті» Федералды мемлекеттік 

бюджеттік білім беру мекемесімен ынтымақтастық туралы келісім (Екатеринбург, Ресей)  

67. Шанхай ынтымақтастық ұйымы университетінің Орынбор мемлекеттік басқару 

институтымен «Ақпараттық технологиялар» бағыты бойынша жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі кәсіптік білім берудің (бакалавриат, магистратура, аспирантуралар) 

келісілген білім беру бағдарламалары бойынша білікті кадрларды бірлесіп оқыту туралы 

келісім-шарт (Орынбор, Ресей)  

68. Шанхай ынтымақтастық ұйымы университетінің Новосібір мемлекеттік ұлттық 

ғылыми университетімен  ақпараттық технологиялар саласындағы қос диплом 

магистратурасының білім беру бағдарламасын жүзеге асыру туралы келісім-шарт 

(Новосібір, Ресей)  

69. Мұса Рысқұлбеков атындағы Қырғыз экономикалық университетімен 

ынтымақтастық туралы келісім (Қырғызстан) 

70. Тәжікстан мемлекеттік сауда университетімен ынтымақтастық туралы келісім 

(Душанбе, Тәжікстан) 

71. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің жоғары оқу орындарымен және 

Тәжікстан Республикасының жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы 

меморандум (Душанбинский Меморандум) (Душанбе, Таджикистан)  

72. «Сібір мемлекеттік автомобиль және автомобиль академиясы» Федералды 

мемлекеттік бюджеттік жоғары кәсіптік білім беру мекемесімен ынтымақтастық туралы 

келісім (Омбы,Ресей)  



73. «Омбы мемлекеттік байланыс университеті» Федералды мемлекеттік бюджеттік 

білім беру мекемесімен ынтымақтастық туралы келісім (Омбы, Ресей)  

74. «Омбы мемлекеттік техникалық университеті» жоғары кәсіби білім берудің 

федералдық бюджеттік білім беру мекемесімен ынтымақтастық туралы меморандум 

(Омбы, Ресей)  

75. Алтай мемлекеттік университетімен ынтымақтастық туралы келісім  

76. Санкт-Петербург мемлекеттік қызмет және экономика университетімен 

ынтымақтастық туралы келісім (Санкт-Петербург, Ресей)  

77. Белгород ынтымақтастық, экономика және құқық университеті жоғары кәсіби 

білім берудің автономиялық коммерциялық емес ұйымымен ынтымақтастық туралы 

келісім (Воронеж, Белгород)  

78. Кубан мемлекеттік аграрлық университетімен ынтымақтастық туралы келісім 

(Краснодар, Ресей)  

79. «Беларусь сауда-экономикалық тұтыну кооперативтері» оқу мекемесімен 

ынтымақтастық туралы келісім (Гомель, Белоруссия)  

80. Шанхай ынтымақтастық ұйымы университетінің (ШЫҰУ) «Санкт-Петербург 

ақпараттық технологиялар, механика және оптика ұлттық зерттеушілік университет» 

ақпараттық технологиялар жүйесіндегі бакалаврлардың халықаралық тәжірибе 

бағдарламалары туралы келісім (Санкт-Петербург, Ресей) 

81. Санкт-Петербург мемлекеттік ақпараттық технологиялар, механика және оптика 

университетімен ынтымақтастық туралы келісім (Санкт-Петербург, Ресей) 

82. Молдова Кооперативтік сауда университетімен ынтымақтастық туралы келісім 

(Кишинэу, Молдова)  

83. «Башқұрт мемлекеттік аграрлық университеті» Федералды мемлекеттік бюджеттік 

білім беру мекемесімен ынтымақтастық туралы келісім (Уфа, Ресей)  

84. Астрахань мемлекеттік университетінде ШЫҰУ шеңберінде ақпараттық 

технология саласындағы бакалаврлардың халықаралық тәжірибе бағдарламалары туралы 

келісім (Астрахань, Ресей)  

85. Орталық Азиядағы зерттеулер, даму және инновациялар орталықтарын құру 

туралы өзара түсіністік туралы меморандум  (Душанбе, Таджикистан) 

86. Шанхай ынтымақтастық ұйымы университеті аясында Санкт-Петербург ұлттық 

ақпараттық технологиялар, механика және оптика ғылыми зерттеу университетімен бірге 

бірлескен білім беру бағдарламасын жүзеге асыру туралы келісім (Санкт-Петербург, Ресей) 

87. «Могилев мемлекеттік азық-түлік университеті» оқу мекемесімен ынтымақтастық 

туралы келісім (Могилев, Беларусь) 

88. Белгород мемлекеттік ұлттық зерттеу университетімен университеттер 

арасындағы ынтымақтастық туралы келісім (Белгород, Ресей)  

89. Мәскеу мемлекеттік технология және басқару университетімен ынтымақтастық 

туралы келісім (Мәскеу, Ресей)  

90. Шанхай ынтымақтастық ұйымы университетінің аясында Белгород мемлекеттік 

ұлттық зерттеу университетімен бірлескен магистрлік бағдарламаны жүзеге асыру туралы 

келісім 

91. Стан Загора - Тракия университетімен ынтымақтастық туралы келісім (Болгария, 

Стара-Загора)  

92. Новосібір мемлекеттік техникалық университетімен ШЫҰУ аясындағы 

«Ақпараттық технологиялар» мамандығы бойынша магистрлерді дайындау бойынша 

келісілген білім беру бағдарламалары бойынша білікті кадрларды бірлесіп оқыту туралы 

келісім (Ресей)  

93. РФ Орталық Одақтың Ресейлік ынтымақтастық университетімен ынтымақтастық 

туралы келісім (Ресей, Мәскеу)  

94. Кубан мемлекеттік аграрлық университетімен ынтымақтастық туралы келісім 

(Ресей)  



95. Омбы мемлекеттік қызмет институтымен ынтымақтастық туралы меморандум 

(Ресей) 

96. МЭСИ және Шанхай ынтымақтастық ұйымы университетінің аясында 

экономикадағы қос магистрлік бағдарлама туралы келісім (Ресей, Мәскеу)  

97. Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика және оптика ұлттық 

ғылыми-зерттеу университетімен ынтымақтастық туралы келісім (Ресей)  

98. «Кубалық мемлекеттік аграрлық университетінің« Жоғары кәсіби білім берудің 

федералдық мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесі »академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша оқытуға арналған шарт 

99. Кубан мемлекеттік аграрлық университетімен академиялық алмасу 

бағдарламалары туралы келісім 

100. Белгород ынтымақтастық, экономика және құқық университетімен халықаралық 

тәжірибені ұйымдастыру және өткізу саласындағы ынтымақтастық туралы келісім 

101. PhD докторанттарына арналған ғылыми тағылымдамалар бойынша Шығыс және 

Оңтүстік-Шығыс Еуропа зерттеулер институтымен (Регенсбург, Германия) келісім-шарт 

102. Петербург мемлекеттік университетімен ынтымақтастық туралы келісімге 

қосымша 

103. Ұлттық зерттеу университеті «Мәскеу мемлекеттік құрылыс университетінің 

ұлттық зерттеуі» Федералды мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесімен 

ынтымақтастық туралы келісім. 

104. Жоғары экономика мектебімен ынтымақтастық туралы келісім  (Белосток, 

Польша)  

105. Салоники қаласында Аристотель университетімен ынтымақтастық туралы 

келісім (Салоники, Греция)  

106. Укопспилканың «Полтава экономика және сауда университеті» жоғары оқу 

орнымен келісім (Украина)  

107. И.Т. Трубилин атындағы Кубалық мемлекеттік аграрлық университетімен 

академиялық алмасу бағдарламасы туралы келісім 

108. Беларусь сауда-экономикалық тұтыну кооперативтерімен ынтымақтастық 

туралы келісім 

109. «Ресей Федерациясының Үкіметі жанындағы Қаржы университеті» Федералды 

білім берудің бюджеттік институтымен ынтымақтастық туралы келісім 

110. Agreement of cooperation between KEUK and Baku Eurasian University (Azerbaijan)  

111. Agreement of cooperation between KEUK and Azerbaijan Cooperation University 

(Azerbaijan)  

112. Memorandum of understanding between KEUK and Brunel University London (United 

Kingdom)  

113. Student mobility agreement between KEUK and Roma Tre University (Italy) 

114. Memorandum of Understanding between the Asia Pacific Institute for Events 

Management (APIEM)  

115. General agreement for education, scientific and cultural cooperation between the 

Transilvania University of Brasov (Romania)  

116. Memorandum of Understanding  – Academic cooperation between KEU and Florence 

University of the Arts, APICIUS  

117. «Н.Э. Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университеті» жоғары 

білім берудің федералдық бюджеттік білім беру мекемесімен ғылыми және академиялық 

ынтымақтастық туралы келісім (ұлттық зерттеу университеті) (РФ, Мәскеу). 

118. Чжэцзян қаржы және экономика университетімен өзара түсіністік туралы 

меморандум (Қытай)  

119. "Г. В. Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті" Федералдық 

мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесімен ынтымақтастық туралы келісім  



120. С.Ю. Витте атындағы Мәскеу университетімен академиялық алмасу 

бағдарламалары туралы келісім (Ресей, Мәскеу) 

121. Крайова университетімен ынтымақтастық туралы келісім (Румыния, Крайова) 
 


