
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н.ГУМИЛЕВА 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра «Экономика и предпринимательство» экономического 

факультета ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 14 декабря 2017г. проводит Конкурс 

«Лучший инновационный проект среди студентов».  

Цель Конкурса- стимулировать молодежь заниматься наукой и 

изобретательством, поощрить молодых стартаперов, подготовить их к выходу 

на рынок. 

Для участия в Конкурсе студентам необходимо снять видеоролик, 

продолжительностью не более 2,5 минут, о своем проекте, выложить на портал 

You Tube и указать ссылку на видеоролик при подаче заявки.  

Подача заявки осуществляется до 13 декабря 2017года по эл.адресам: 

kafedra_ekn@enu.kz, madina10081957@mail.ru (с указанием научного 

руководителя). 

Конкурс проводится в два этапа: 
− первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с 6 по 13 

декабря 2017г. В результате экспертной оценки инновационного студенческого 

проекта комиссией определяются участники второго заключительного этапа 

Конкурса. 

− второй этап – заключительный, проводится очно 14 декабря 2017г., на 

котором студенты должны представить свой проект, сделать презентацию на 3-

5минут, подготовить раздаточный материал. Данный этап будет проведен по 

адресу: г.Астана, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Учебно-лабораторный комплекс 

№5, ул. Кажымукана,11, ауд.517 (для технических специальностей), ауд.610 

(для гуманитарных специальностей). 

Регламент проведения заключительного этапа Конкурса 14.12.2017г. 

8.30-9.00- регистрация участников  Конкурса; 

9.00-9.10 – торжественное открытие Конкурса (ауд.517, 610); 

9.10-10.20-  защита инновационных проектов; 

10.20- 10.30 – подведение итогов, награждение, закрытие Конкурса (ауд.821). 

Языки проведения конкурса: казахский, русский. 

Награждение участников: 

Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами университета. 

Организаторы Конкурса: кафедра «Экономика и предпринимательство». 

Ответственный зав. кафедрой «Экономика и предпринимательство» 

Рахметулина Ж., профессор Рыспекова М.О. 

Контактные телефоны: 8(7172)709500-32513 
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mailto:madina10081957@mail.ru


Заявка на участие в конкурсе  

«Лучший инновационный проект среди студентов» 

 

Ф.И.О. студента(ов)  

Группа, курс, 

специальность 

 

Ф.И.О.руководителя  

Название проекта  

Ссылка на You Tube  

Е-майл  

Сот.телефон  

 
К заявке приложить свой проект (с расчетами) для экспертизы на 

первом туре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Л.Н.ГУМИЛЕВ ат. ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Экономика факультетінің 

«Экономика және кәсіпкерлік» кафедрасы 2017 жылдың 14 желтоқсан күні 

«Студенттер арасындағы ең үздік инновациялық жоба» бойынша байқау өткізеді.  

Байқау мақсаттары: жастарды ғылым мен өнертапқыштықпен айналысуға 

ынталандыру, жас стартаптарды мадақтау, оларды нарыққа шығаруға дайындау. 

Байқауға қатысу үшін студенттер өз жобалары туралы ұзақтығы 2,5 минуттан 

аспайтын бейнеролик түсіріп және оны  You Tube порталына орналастырып,  өтініш 

берген кезде бейнеге сілтеме жасауы қажет. 

Өтініштерді қабылдау 2017 жылдың 13 желтоқсанына дейін келесі электронды 

адрестер арқылы жүзеге асырылады: kafedra_ekn@enu.kz, madina10081957@mail.ru 

(ғылыми жетекшісін көрсетуі міндетті). 

 Байқау екі кезеңнен тұрады: 
  − бірінші кезең  - іріктеу, 2017жылдың 6 - 13 желтоқсан аралығында сырттай 

өткізіледі. Инновациялық студенттік жобаны сараптамалық бағалау нәтижесінде 

комиссия байқаудың екінші қорытынды кезеңінің қатысушыларын анықтайды.  

− екінші кезең – қорытынды, 2017жылдың 14 желтоқсанында күндізгі нысанда 

өткізіледі, онда студенттер өздерінің жобаларын ұсынып, 3-5 минутқа презентациялар 

жасауы және таратпа материалдарды дайындауы қажет. Бұл кезең келесі мекен-жайда 

өткізіледі: Астана қаласы, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ,  №5 оқу-лабораториялық 

кешен, ауд.517 (техникалық мамандықтар үшін), ауд.610 (гуманитарлық мамандықтар 

үшін), Қажымұқан көшесі, 11.  

14.12.2017ж. болатын Байқаудың қорытынды кезеңінің өткізілу регламенті:  

8.30-9.00 – Байқауға қатысушыларды тіркеу; 

9.00-9.10 – Байқаудың салтанатты ашылуы (ауд.517, 610); 

9.10-10.20 -  инновациялық жобаларды қорғау;  

10.20-10.30 – Байқауды қорытындылау және жабу, марапаттау (ауд.821). 

Байқау өткізілу тілдері: қазақ, орыс 

Қатысушыларды марапаттау: 
Байқау жеңімпаздары университет дипломдарымен марапатталады.  

Байқауды ұйымдастырушылар: «Экономика және кәсіпкерлік» кафедрасы. 

Жауаптылар: «Экономика және кәсіпкерлік»  кафедрасының меңгерушісі 

Рахметулина Ж.Б., профессор Рыспекова М.О. 

Байланыс телефоны: 8(7172)709500-32513 
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 «Студенттер арасындағы ең үздік инновациялық жоба»  

байқауына қатысу 

 Өтініші 

 

Студенттің Т.А.Ә.  

Тобы, курс, 

мамандығы 

 

Жетекшісінің Т.А.Ә.  

Жобаның атауы  

You Tube сілтемесі  

Е-майл  

Ұялы телефон  

 
Өтінішке іріктеу кезеңінде сарапталатын өз жобасын тіркеу қажет. 

 

 

 


