
 

 



 



 

 



 



 

 

 

Мамандық білім беру бағдарламасы                  6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»   
    

 Образовательная программа cпециальности   6М051000 – «Государственное и местное управление»   
  

Specialty  Degree Programme                                  6М051000 – «State and Local Management»  
     

 
Бағдарлама деңгейі / Уровень программы / Programme Level: Магистратура / Магистратура / Master programme

 

 

Берілетін біліктілік / Присваиваемая квалификация / Awarded Qualification:  

 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 7 ҰБШ, 7 ЕБД / 7 НРК, 7 ЕРК / 7 NQF, 7 EQF 

 

Берілетін дәреже: 6М050700 – «Менеджмент» мамандығы бойынша экономика және бизнес  магистрі 

Присуждаемая степень: магистр экономики и бизнеса  по специальности 6М050700 – «Менеджмент» 

Awarded degree: Master of Economics and Business, specialty 6M050700 - "Management" 

 

 

Оқытудың стандартты мерзімі: 1 жыл 

Стандартный срок обучения: 1 года 

Standard period of studies: 1 years 

 

Қайта қарастыру жиілігі : 2 жыл 

Периодичность пересмотра: 2 года 

Review frequency: 2 years  
 

 

 

 

 

  



 

 

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты   

Еңбек нарығында мемлекеттік және жергілікті басқару облысында теориялық және тәжірибелік терең дайындықтарға ие бәсекеге 

қабілетті, белсенді өмір сүру жағдайында жаңа білімдер мен өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіруге қабілетті мемлекет және жергілікті 

басқару, кәсіпкерлік пен бизнесті басқару саласында мамандар даярлау.  

Цели образовательной программы  

Подготовка конкурентоспособных на рынке труда специалистов, владеющих углубленной теоретической и практической подготовкой 

в области государственного и местного управления, предпринимательства и бизнеса, способных к самосовершенствованию, саморазвитию и 

овладению новыми знаниями в течении всей их активной жизнедеятельности.  

Profile of the education programme 

Training of competitive labor market specialists with in-depth theoretical and practical training in the field of state and local management, 

capable of self-improvement, self-development and mastery of new knowledge throughout their active life, including the system of higher and 

postgraduate education and research sector, possessing profound scientific - pedagogical training 

Білім берудің негізгі нәтижелері  

Магистр дәрежесін алу үшін, білім алушы бағдарламаның келесі талаптарына сай болуы керек: 

- орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметтері тиімділіктерін бағалаудың негізгі қағидалары туралы 

түсініктердің болуы; 

- Қазақстан республикасындағы территориялық басқару мен аймақтық саясаттың тәжірибелік аспектілерін білу; 

- мемлекеттік жобалар мен бағдарламаларды құру туралы түсініктердің болуы; 

- мемлекеттік басқарудың тиімділігін бағалаудың теориялық-әдіснамалық негіздерін білу; 

- елдің бәсекегеқабілеттілігін арттырудың қазіргі заманғы проблемаларын талдай білу және оларға қатысты дұрыс шешім қабылдай 

білуі; 

- қалыптасқан үрдістер мен жағдайларды талдаудың қалыптасқан теориялары мен қағидаттарын критикалық талдай білу; 

- мемлекеттік жобалар мен бағдарламаларды талдау мен бағалау дағдыларының болуы; 

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын басқару дағдыларының қалыптасуы; 

- кез келген мемлекеттік орган міндеттері мен қызметін атқаруда құзіретті болу. 

Ключевые результаты обучения  

На уровне программы определены следующие результаты обучения: 
- иметь представление об основных принципах оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных 

исполнительных органов;  

- иметь представление о составлении государственных проектов и программ; 

- иметь представление об основных теоретических положениях законодательства о государственной службе,  кодекса чести 



государственных служащих; 

- теоретических и организационных  аспектов региональной политики и территориального управления в Республике Казахстан; 

- теоретико-методологические основы оценки эффективности государственного управления; 

- анализировать современные проблемы повышения конкурентоспособности страны и находить правильные их решения; 

- анализировать современные проблемы экономической политики государства и находить правильные их решения; 

- уметь критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений; 

- иметь навыки анализа и оценки государственных программ и проектов; 

- иметь навыки в управленческой  деятельности  в государственных  органах Республики Казахстан; 

- быть компетентным при выполнении функций и задач любого государственного органа. 
Key learning outcomes 

At the program level learning outcomes are defined as follows: 

- an understanding of the basic principles of assessing the effectiveness of the central state and local executive bodies; 

- Have an understanding of the preparation of public projects and programs; 

- An understanding of the basic theoretical positions of the legislation on the civil service code of honor of civil servants; 

- theoretical and organizational aspects of regional policy and territorial administration in the Republic of Kazakhstan; 

- Theoretical and methodological framework for the assessment of efficiency of public administration; 

- To analyze the current problems and improve the competitiveness of the country to find the right solutions; 

- analyze current problems of the economic policy of the state and find the right solutions; 

- Be able to critically analyze existing concepts, theories and approaches to the analysis of processes and phenomena; 

- Have the skills of analysis and evaluation of government programs and projects; 

- Have skills in management in state bodies of the Republic of Kazakhstan; 

- Be competent in carrying out the functions and tasks of any public authority. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme 

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education 

programme 

Код/код/ 

Code 

Модульдің атауы /Название 

модуля / 

The name of the module 

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes 

Жалпы  модульдер /Общие  модули /General  modules    

EDUC 

51001 

Магистрлік дайындық 

әдістемесі 

Методология магистерской 

подготовки 

Methodology The Masters 

Training 

 

Уметь креативно мыслить и 

творчески подходить к 

решению новых проблем и 

ситуаций, иметь навыки 

научно-исследовательской 

деятельности, выполнения 

научных проектов и 

исследований в 

профессиональной области.  

Знать нормы и владеть 

навыками академического 

письма в английском языке, 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, анализа научных 

статьей, написания 

академических текстов 

различного объема и жанров по 

научной тематике. 

Жаңа мәселелер мен 

жағдайларды шешуге 

шығармашылық көзқараспен 

қарау және креативті ойлай алу, 

ғылыми-зерттеу қабілетінің 

болуы, кәсіби салада ғылыми 

жобалар мен зерттеулерді 

жүзеге асыра білу. Ағылшын 

тілінде академиялық жазудың 

нормалары мен дағдыларын 

меңгеру,  зерттеу тақырыптары 

бойынша ғылыми шолулар, 

түйіндемелер, рефераттар мен 

библиографиялар дайындау, 

ғылыми мақалаларды талдау 

және ғылыми тақырып 

бойынша түрлі көлемдегі және 

жанрдағы академиялық 

мәтіндер жазу. 

Тto be able to think creatively 

and creatively approach to 

solving new problems and 

situations, to have skills of 

research activities, 

implementation of research 

projects and studies in the 

professional field. To be aware 

of norms and skills of the 

academic writing in English, 

preparation of scientific 

reviews, summaries, drawing 

up papers and bibliographies 

on scope of the conducted 

research, analysis of scientific 

articles, writing of the 

academic texts of various 

volume and genres on the 

scientific subject. 

Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major  



SMNG 

63002 

Экономиканы циклдық реттеу                                                 

Цикличное регулирование 

экономики                                          

Cyclical regulation of the 

econom 

Экономиканың шаруашылық 

субъектілерінің қалыптасуы 

мен қызмет етуіне 

макроэкономикалық ортаның 

әсерін бағалай білуге қабілетті 

болу. 

Экономиканың құрылымдық 

өзгерістері туралы теориялық 

және тәжірибелік дағдылардың 

қалыптасуы, дағдарыстық 

жағдайдағы мемлекеттік 

саясаттардың маңызын жетік 

ұғыну.  

 

Быть способным оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

формирование и деятельность 

хозяйствующих субъектов 

экономики. 

Формирование теоретических и 

практических навыков о 

структурных изменениях в 

экономике страны, осознание 

важности государственной 

политики, установленных в 

кризисных ситуациях. 

 

Formation of the theoretical 

and practical skills of the 

structural changes in the 

economy, awareness of the 

importance of public policy 

established in crisis situations. 

The ability to assess the impact 

of the macroeconomic 

environment on the formation 

and activities of economic 

entities of the economy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program 
модуль 

коды/ Код 

модуля/ 

module code 

 

Пәннің атауы / Название 

дисциплины /Title discipline 

 

Пәннің циклі  

/Цикл 

дисциплины  

/ Cycle of  

discipline  

көлемі/ Объем/ memory 

 

Аудиториялық оқу 

жұмысының түрлері / 

Виды аудиторной 

учебной работы / 

Types of study 

Қорытынды 

бақылау 

формасы / 

Форма 

итогового 

контроля /  

Type of final 

control 

Язык 

обучения/ 

Оқыту тілі / 

Language of 

instruction * 

Кредиты РК/ ҚР 

кредит саны/ 

Quantity of RK 

credits 

ECTS 

Д
әр

іс
 /

Л
ек

ц
и

я
 /

L
ec

tu
re

 

П
р

а
к

т
и

к
а

/С
ем

и
н

а
р

 

П
р

а
к

т
и

к
а

/С
ем

и
н

а
р

 

P
ra

ct
ic

e
/S

em
in

a
r
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
и

я
л

ы
қ

 с
а
б

а
қ

 

/Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

/L
a

b
o

ra
to

ry
 p

ra
ct

ic
a

ls
 

1 семестр /1 семестр /semester 1 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

EDUC 

51001 

 Шет тілі (кәсіби)                            

Иностранный язык 

(профессиональный)                      

Foreign language 

(professional) 

БП МК 

БД ОК 

ВD CC 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

 

SMNG 

63002 

Менедмент  

Менеджмент 

Management 

БП МК 

ОД ОК 

CD CC 

1 2 1   

емтихан 

экзамен 

exam 

 

EDUC 

51001 

Психология 

Психология 

Psychology 

БП МК 

БД ОК 

ВD CC 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component  

SMNG 

63002 

Мемлекеттік басқару 

теориясы мен практикасы                                               

Теория и практика 

КП МК 

ПД ОК 

РD CC 

1 2 

   емтихан 

экзамен 

exam 

 



государственного 

управления                                                       

Theory and practice of public 

administration 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses  

БП ТК                

БД КВ                         

BD EC 

3 5 

   емтихан 

экзамен 

exam 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses   

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

9 15 

     

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
18 30 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
18 30 

     

2 семестр /2 семестр /semester 2 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

SMNG 

63002 

Өндірістік практика         

Производственная практика                           

Industrial externship 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2 5 

   есеп 

отчет 

report 

 

SMNG 

63002 

Магистранттың ғылыми 

зерттеу жұмысы                                                  

Научно-исследовательская 

работа магистранта                                             

Scientific-research work of 

graduate students (master) 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

4 14 

   

есеп 

отчет 

report 

 

SMNG 

63002 

Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен                               

Complex examination 

ҚА 

ИА 

FA 

1 3 

   МЕ 

ГЭ 

SE 

 

SMNG 

63002 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау                        

Оформление и защита 

ҚА 

ИА 

FA 

3 8 

   МД қорғау 

Защита МД 

Defense of 

 



магистерских диссертаций                                             

Defense of Masters degree 

thesis                                                        

Masters degree 

thesis 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

       

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
10 30 

     

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

 Всего теоретического обучения 

 Total for theoretical training 

18 30 

     

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

28 60 

     

 

**При регистрации обучающиеся выбирают дисциплины компонента по выбору из КЭД на соответствующий учебный год таким образом, 

что суммарная семестровая нагрузка составляла 30 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process 

 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: 

Бағдарлама бойынша оқуға қабылдау азаматтардың конкурстық негіздегі мәлімдемелері бойынша, ғылыми кеңесінің шешімі негізінде 

ректормен бекітілетін, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қазіргі оқуға қабылдау ережелеріне сәйкес жүзеге 

асырылады. 

Особые вступительные требования: Зачисление на обучение по программе осуществляется в соответствии с действующими 

Правилами приема на обучение в Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, которые утверждаются ректором 

университета на основании решения ученого совета, по заявлениям граждан на конкурсной основе. 

Special admission requirements: Admission to the program training is carried out in accordance with the Rules of admission to the Eurasian 

National University L.N.Gumilyov, approved by the Rector of the University on the basis of the decision of the Academic Council , on citizens' 

applications on a competitive basis. 

 

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:  

Магистратура терең ғылыми-педагогикалық білімі бар жоғары білім алу үшін мамандарды жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларын оқытудың, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді, іске асыруды көздейді. 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы аясында кадрларды даярлау үшін Қазақстан 

Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ бакалавр дәрежесі бар жоғары білімі бар тұлғалар қабылданады. 

Пререквезиттер: «Мемлекеттік басқару теориясы» -3 кредит, «Аймақтық экономика және басқару» - 2 кредит. 

Особые условия для признания предшествующего обучения:  

Магистратура предполагает реализацию образовательных программ послевузовской подготовки специалистов для системы высшего, 

послевузовского образования, обладающих углубленной научно-педагогической подготовкой. 

Для обучения по образовательной программе «Государственное и местное управление» принимаются граждане Республики Казахстан, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие высшее образование, которым присуждена степень бакалавра. Пререквизиты: 

«Теория государственного управления» -3 кредит, «Региональная экономика и управление» - 2 кредит. 

Special conditions for the recognition of prior learning: 

Master contemplates the realization of educational programs of postgraduate training of specialists for higher education, postgraduate education, 

having in-depth scientific and pedagogical training. 

For training in the educational program «State and Local Management» accepted citizens of the Republic of Kazakhstan, foreign citizens and 

stateless persons with higher education, which was awarded a bachelor's degree. Prerequisites: «Theory of Public Management» - 3 credits; «Regional 

Economics and Management» - 2 credits. 

 

 



 

 

 

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша магистрі  дәрежесін 

тағайындау үшін магистрант мынадай критерийлерге сай болуы тиіс: білім беру бағдарламасының теориялық және тәжірибелік курсын 

толықтай игеру және бағдарламамен анықталған академиялық пәндер бойынша емтихандарды ойдағыдай тапсыру; бағдарламамен 

анықталған өндірістік тәжірибені ойдағыдай тапсыру және белгіленген уақытта кафедраға есеп беруді тапсыру; бағдарламамен анықталған 

оқу қызметінің түрлері бойынша қорытынды бақылауды тапсыру кезінде біліктілік модульдерімен қарастырылған иемденуді дәлелдеу; 

кешенді емтиханды тапсыру, белгіленген уақытта магистрлік диссертацияны ойдағыдай орындау және қорғау. 

Требования и правила присвоению степени: Для присвоения степени магистра по специальности 6М051000 -«Государственное и 

местное управление»   обучающийся должен соответствовать следующим критериям: полностью освоить теоретический и практический 

курс образовательной программы и успешно сдать, предусмотренные программой экзамены по академическим дисциплинам; успешно 

пройти педагогическую и исследовательские практики, предусмотренные программой и сдать отчеты на кафедру в установленные сроки; 

доказать овладение, предусмотренных модулями компетенцийв ходе сдачи итогового контроля по видам учебной деятельности, 

предусмотренных программой; сдать комплексный экзамен, выполнить и успешно защитить магистерскую диссертацию в установленные 

сроки. 

Requirements and rules for degree awarding:  

To assign a degree of Master in specialty 6M051000 – «State and Local Management» trainee must meet the following criteria: to fully master the 

theoretical and practical course of the educational program and pass the specified examinations program of academic disciplines; successfully complete 

educational and issledovatelskie practices under the program and submit the report to the department in a timely manner; demonstrate mastery of 

prescribed modules kompetentsiyv during the delivery of final control on the types of training activities under the program; 

pass a comprehensive exam, and perform successfully defend his master's thesis on time. 

 

4 Түлектердің кәсіби бейіні: 

6M051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығын бітірушілер келесі мамандықтар бойынша қызмет ете алады: 

басқарушылық лауазымдар; орталық және жергілікті басқару органдарының экономисі; мемлекеттік кәсіпорындардың, акционерлік 

қоғамдардың, өндірістік компаниялардың, холдингтердің, қызмет көрсету кәсіпорындарының менеджерлері; әлеуметтік сфера салаларының 

экономикасы бойынша мамандар.  

Профессиональный профиль выпускников: 

Выпускник по специальности 6М051000 – «Государственное и местное управление» может работать инспектором, аналитиком, 

специалистом, руководителем подразделения, органы управления экономикой и финансами (министерства, ведомства и агентства), местные 

органы управления (акиматы районов, городов, областей) и аппараты исполнительных органов, национальные государственные и частные 

компании, концерны, корпорации и другие. 

Occupational profile/s of graduates: 



A graduate of the specialty 6M051000 – «State and Local Management» can work researcher at the economic research institutes and centers, 

teacher, inspector, analyst, specialist, head of department; higher education institutions; economic and financial management bodies (ministries, 

departments and agencies), local governments (governorates districts, cities, regions) and apparatus of the executive bodies, national public and private 

companies, concerns, corporations and others. 

 

5 Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің білім беру үрдісінің  ішкі 

құжаттарына сәйкес анықталады. 

Способы и методы реализации образовательной программы определены в соответствии с внутренней документацией организации 

учебного процесса ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

Techniques and methods of implementing the Degree Programme: are defined in accordance with the internal documentation of the 

educational process ENU L.N.Gumilyov. 

 

 

        6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: 

Оқыту нәтижелерін бағалау ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген Ұлттық бағалау шкаласына сәйкес жүргізіледі. 

ҚР бағалау ECTS бойынша бағалау 

Әріптік жүйесі 

негізінде 

Цифрлы 

эквиваленті 

баллдар 

% Мазмұны Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

Әріптік жүйесі 

негізінде 

Definition 

A 4.0 95-100 Өте жақсы А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 жақсы В Very good 

B 3.0 80-84 жақсы С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 қанағат 

C 2.0 65-69 қанағат D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 қанағат E Sufficient 

F 0 0-49 қанағаттанарлықсыз F Fail 

 

Модульдер/пәндер бойынша оқыту  нәтижелерінің  бағалау критерийлері әрбір академиялық пәннің силлабусында және  өндірістік   

тәжірибені өту бағдарламаларында, мемлекеттік емтихандар мен магистрлік диссертацияларды қорғауда ұсынылған. 

            Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері ғылыми-практикалық конференцияда кем дегенде екі басылымы  ұсынылуы тиіс. 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/techniques+and+methods


Магистранттардың қорытынды аттестациясы кешенді емтихан тапсыру және магистрлік диссертацияны қорғау формасында, 

академиялық күнтізбеде қарастырылған мерзімде жүргізіледі.  

Қорытынды аттестаттау мақсаты магистрант-түлектердің ғылыми-теориялық және зерттеу-аналитикалық деңгейін,  қалыптасқан  

кәсіби міндеттерді орындауға дайындығымен оның дайындығының кәсіби стандарттар мен білім беру бағдарламасына сәйкестігін бағалау.  

 

Критерии оценки результатов обучения: 

Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной шкалой, утвержденной приказом МОН РК 
Оценки по РК Оценки по ECTS 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное содержание Оценка по 

традиционной 

системе 

Оценка по 

буквенной системе 

Definition 

A 4.0 95-100 Отлично А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Хорошо В Very good 

B 3.0 80-84 Хорошо С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 Удовлетворительно 

C 2.0 65-69 Удовлетворительно D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Удовлетворительно E Sufficient 

F 0 0-49 Неудовлетворительно F Fail 

 
Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей/дисциплин представлены в силабусах каждой академической дисциплины 

и программах прохождения  производственной практики, государственных экзаменов и защиты магистерских диссертаций. 

Основные результаты магистерской диссертации должны быть представлены не менее чем в двух публикациях на научно-

практической конференции. 

Итоговая аттестация магистрантов проводится в сроки, предусмотренные академическим календарем, в форме сдачи комплексного 

экзамена и защиты магистерской диссертации. 

Целями итоговой аттестации являются оценка научно-теоретического и исследовательско - аналитического уровня магистранта-

выпускника, сформированных профессиональных и управленческих компетенций, готовности к выполнению профессиональных задач и 

соответствие его подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной программы. 

 

Assessment criteria for learning outcomes: 



Assessment of learning outcomes in accordance with national grading scale, approved by order of MES. 

 

Estimates of the RK Estimates of the ECTS 

Based on letter 

system 

The digital 

equivalent 

points 

% Content Based on the 

traditional system 

Based on letter 

system 

Definition 

A 4.0 95-100 Excellent А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Good В Very good 

B 3.0 80-84 Good С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 Satisfactorily 

C 2.0 65-69 Satisfactorily D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Satisfactorily E Sufficient 

F 0 0-49 unsatisfactorily F Fail 

 

Evaluation criteria for learning outcomes in the context of modules / disciplines are presented in the syllabus of each academic discipline  and 

programme of passing industrial   practice, state examinations and defense of Master's thesis. 

The main results of the master's thesis must be prezented at least two publications in scientific and practical conference. 

Final certification of masters is carried out within the time stipulated academic calendar, in the forms of    passage complex examination and 

protection of the master's thesis. 

The objectives of the final certification are the assessment of scientific-theoretical and research-analytical levels of graduate masters formed 

professional and managerial skills, readiness to perform professional tasks and its conformity with requirements of the professional standard of training 

and educational programmes. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


