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№

Іс-шара

Уақыт
ы

Жауаптылар

Өтетін орны

№

Мероприятие

Время

Ответственный

Место провед.

1

Оқушыларды қарсы
алу

09.4510.00

Факультет оқытушылары

СҚФ №6 жаңа
корпусының
екінші қабаты

1

Встреча,
регистрация
школьников

09.4510.00

Преподаватели
факультета

Корпус №6
АСФ (новый),
холл 1 этажа

2

Факультет
кафедраларының
буклеттерін тарату

10.0010.10

Кафедра оқытушылары

СҚФ акт залы

2

Распространение
информационных
буклетов кафедр

10.0010.10

Преподаватели кафедры

Актовый зал
АСФ

3

Кіріспе сөз

10.10.10.20

Баймұханов С.К.- СҚФ
деканы

СҚФ акт залы
(208 ауд.), 2
қабат

3

Вступительная речь

10.10.10.20

Баймуханов С.К. - декан
АСФ

Актовый зал
АСФ (ауд.208),
2 этаж

4

СҚФ
профессорларының
пікір-сөздері

10.2010.30

Малибеков Ж.М.- ҚР
еңбек сіңірген сәулетшісі,
ҚР герб авторы

СҚФ акт залы

4

Выступление
ведущих
профессоров АСФ

10.2010.30

Малибеков Ж.М.заслуженный архитектор
РК, автор герба РК

Актовый зал
АСФ

5

Л.Н. Гумилев ат.
ЕҰУ-не оқуға түсу
ережелері

10.3010.40

Аралханов М.С.қабылдау
комиссиясының жауапты
хатшысы

СҚФ акт залы

5

Правила
поступления в ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева

10.3010.40

Аралханов М.С.ответственный секретарь
приемной комиссии

Актовый зал
АСФ

6

Жұмыс берушілер

10.4010.50

Базыкен Е.Б. -директор
«Гүлден -АС» ЖШС
Оспанов А.К. құрметті
сәулетші
Султанов Р.Р. - управляющий
директор строительной
компании «Кулагер»

СҚФ акт залы

6

Работодатели

10.4010.50

Базыкен Е.Б. -директор
«Гүлден -АС» ЖШС
Оспанов А.К. құрметті
сәулетші
Султанов Р.Р. - управляющий
директор строительной
компании «Кулагер»

Актовый зал
АСФ

7

Оқу-зерттеу
лабораторияларыме
н танысу

10.5011.30

Кафедра меңгерушілері,
кафедралардың кәсіби
бағдар жұмысына
жауаптылар және
оқытушылар

СҚФ ғимараты,
СҚФ
кафедралары
мен
зертханалары

7

Ознакомительная
экскурсия по
учебному корпусу и
лабораториям

10.5011.30

Заведующие кафедр
АСФ, ответственные по
проф. работе по
кафедрам и
преподаватели

Корпус АСФ,
кафедры АСФ,
лабораторий

СҚФ - Сәулет-құрылыс факультеті

АСФ - Архитектурно-строительный факультет

Өтетін орын:
Сәулет-құрылыс факультеті, №6 оқу ғимараты, 208 ауд

Место проведения:
Архитектурно-строительный факультет, корпус №6/новый/, ауд.208.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Сәулет-құрылыс факультеті
Архитектурно-строительный факультет

Шаќыру
Приглашение

ҚҰРМЕТТІ ТҮЛЕКТЕР 2020!
Сіздерді 2020 жылы 29 ақпан күні Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университетінің
Сәулет - құрылыс факультетінде өтетін
Ашық күніне шақырамыз.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Қазақстан Республикасының жетекші білім беру
орталықтарының бірі болып табылады.
Біздің университет QS World Universities рейтинг
агенттігінің мәліметтері бойынша әлемнің үздік 400
университетінің қатарына енген қазақстандық жоғары оқу
орындарының бірі болып табылады.

Еуразия ұлттық университетінің сәулет - құрылыс факультетінің
Ашық есік күніне келген соң сіздер факультеттің оқу процесімен
танысуға; құрылыс саласындағы елдің жетекші ғалымдарымен,
жұмыс берушілермен әңгімелесуге, факультеттің білім беру бағдарламалары
туралы ақпарат алуға, елдің жоғары оқу орындарына түсу тәртібі
туралы кеңес алуға мүмкіндігіңіз бар.

Біз Сіздерді осы іс-шараларда
кґруге ќуаныштымыз!
Құрметпен, Сәулет-құрылыс факультеті
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ
Өткізу орны: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан 13а.
Телефон: 8(7172) 709-500, вн.:333-221

ДОРОГОЙ АБИТУРИЕНТ 2020!
Приглашаем Вас на День открытых дверей Архитектурно строительного факультета Евразийского Национального университета
им. Л.Н. Гумилева, который состоится 29 февраля 2020 года,

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
является одним из ведущих образовательных центров РК.
Наш университет является первым из казахстанских вузов,
который по данным рейтингового агентства QS World

Universities вошел в топ -400 лучших университетов мира.
Посетив День открытых дверей архитектурно- строительного
факультета Евразийского национального университета, Вы
и м е е т е в о з м о ж н ос т ь : о з н а к о м и т ь с я с уч е б н ы м п р оц е с со м
факультета; побеседовать с ведущими ученными страны в
сфере строительства; с работодателями; приобрести информацию
образовательных программах факультета; проконсультироваться о порядке
поступления в ВУЗы страны.

Мы будем рады видеть
Вас на нашем мероприятии!
С уважением коллектив архитектурно-строительного факультета
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Место проведения: 010000 г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 13а.
Телефон: 8(7172) 709-500, вн.:333-221
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