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Мы начинаем изменения...Біз өзгерістерді бастаймыз... Changes are beginning….
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История 
Университета КАЗГЮУ 

Более подробно на:Толығырақ: For more details: 

https://kazguu.kz/ru/history/

История Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева начинается 14 марта 1994 года с Указа 
№1591 Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Об образовании Казахского 
государственного юридического института Министерства юстиции Республики Казахстан». В 
Указе определено: «В целях реализации правовой реформы и удовлетворения потребности 
республики в юридических кадрах, развития юридического образования и повышения его 
качества образовать Казахский государственный юридический институт и определить, что 
Казахский государственный юридический институт специализируется на подготовке юристов 
для органов государственной власти и управления, судебных и правоохранительных органов, 
хозяйствующих субъектов». 

КАЗГЮУ 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ТАРИХЫ 
М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университетінің тарихы 1994 жылдың 14 наурызынан 
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің Қазақ мемлекеттік заң иснтитутын құру туралы» №1591 Жарлығынан басталды.  
Жарлықта: «құқық реформасын жүзеге асыру және республиканың заң кадрлары жөніндегі 
қажетін қанағаттаныру, заң білімін дамыту мен оның сапасын арттыру мақсатында ашылған 
Қазақ мемлекеттік заң иснтитуты мемлекеттік өкімет пен басқару органдарына, шаруашылық 
жүргізуші обьектілерге заңгерлерді даярлауға мамандандырылады» деп анықталған. 

History 
of KAZGUU University
The history of M.Narikbayev KAZGUU University starts on 14 March 1994 from the decree of the 
President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev “On the formation of Kazakh State Law 
Institute of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan” #1591. It is stated in the decree: “To 
establish Kazakh State Law Institute with the aim of implementing legal reforms and meeting 
staffing requirements for lawyers in the Republic and development of legal education and education 
quality improvement. Kazakh State Law Institute should specialize in preparation of lawyers for 
public authorities and management of legal, law-enforcement and economic entities”.
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Миссия
Миссия
Mission 

Кіріспе
Видение
Vision

Мы служим людям, предоставляя качественное и доступное образование.
Качественное образование – образование, соответствующее уровню 
международных стандартов, удовлетворяющее потребностям современного 
рынка труда.

Доступность образования – справедливая цена, складывающаяся из 
реальной себестоимости оказываемых образовательных услуг.

Cапалы және қолжетімді білім беру арқылы адамдарға қызмет ету!
Сапалы білім – халықаралық стандарттар деңгейіне сәйкес келетін, қазіргі 
таңдағы еңбек нарығы сұранысына жауап беретін білім. 

Білімнің қолжетімділігі – ұсынылатын білім беру қызметінің өзіндік құнынан 
құрылатын әділ баға. 

We serve people through providing high quality and affordable education 
Quality education – education which complies with the international educational 
standards satisfying modern labor market demands.

Affordable education – fair price for education determined by actual cost of 
educational services.

Достижение статуса вуза мирового уровня путем вхождения в Рейтинг 100 
лучших университетов мира (The World University Rankings) по версии 
британского издания The Times Higher Education совместно с Thomson 
Reuters. Узнайте больше о стратегических целях вуза.

Британдық The Times Higher Education басылымының Thomson Reuters-пен 
бірлескен нұсқасы бойынша әлемнің 100 үздік университеті рейтингісіне (The 
World University Rankings)  кіру арқылы әлемдік деңгейдегі жоғары оқу орны 
мәртебесіне қол жеткізу. 

To achieve World leading University status by holding TOP 100 position in The 
World University Rankings according to British magazine The Times Higher 
Education together with Thomson Reuters. Read more about strategic goals.
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Басымдықтарымыз / Наши приоритеты / Our priorities

К
Біз / Мы хотим / We aim to: 

Білім беру 
Образование 
Education 

Зерттеу
Исследования
Researches

Инновациялық орта қалыптастыру
Инновационная среда
Innovation environment

Интернационалдандыру
Интернационализация
Internationalization

Еліктіру
Вовлеченность
Involvement

Жұмысқа орналастыру
Трудоустройство
Employment

КАЗГЮУ-дан барлығын алып, халықаралық академиялық әлемді ашу үшін көрнекті 
академиялық әлеуеті бар студенттерді тартуды және қабылдауды

Привлекать и принимать студентов с выдающимся академическим потенциалом, 
чтобы они смогли взять все от КАЗГЮУ и открыть им международный академический 
мир

Attract and admit students with exceptional academic potential, so that they benefit from 
studying at KAZGUU and help them enter TO international academic world

Түлектеріміз табысты болу үшін сапалы білім мен тәжірибе ұсынуды

Предлагать качественное образование и опыт для того, чтобы наши выпускники были 
успешными

Offer quality education and experience for our alumni to be successful

Түлектерімізге дұрыс жол тауып, жұмысқа орналасуға көмектесуді

Помогать нашим выпускникам найти верную дорогу и обеспечить им трудоустройство

Help our alumni find their path and create employment opportunities

Ғылыми мектептерде өз зерттеулерін қалыптастырған зерттеушілерге орта құру

Создавать среду для исследователей, сформировавших свои исследования в научные 
Школы

Create environment for  researchers who have formed their studies in academic Schools 

Ең үздік жұмыс берушілердің бірі болуды қалаймыз

Стать одним из лучших работодателей 

Become one of the best employers



Халықаралық  университтеттермен екі диплом бағдарламасының санын ұлғайту
Увеличить количество программ двойного диплома с университетами, имеющими 
международное признание
Double degree program

Academic Quality Assurance дамыту және қолдау
Развивать и поддерживать Academic Quality Assurance
Develop and support Academic Quality Assurance

Білім беру бағдарламаларын дамыту (*Қашықтан оқыту, non-degree бағдарламаларын 
жетілдіріп, online/blended формаларын енгізу)
Развитие образовательных программ. (*Развитие дистанционного обучения. 
Внедрение online/blended форм обучения, развитие non-degree программ)
Development of educational programs. (*Distance learning development,   online/blended learning 
introduction,  non-degree programs development)

Серіктестікті дамыту (*Жоғары мектептер арасындағы ынтымақтастықты күшейту.  
Халықаралық серіктестікті одан әрі дамыту)
Развитие партнерства (*Усиление сотрудничества между высшими школами. 
Дальнейшее развитие международного партнерства)
Partnership development (*Higher Schools collaboration reinforcement. International 
partnership further development)

Халықаралық сертификаттарды алу
Получение международной сертификации
To be an internationally certified university

Халықаралық аккредиттеуден өту
Прохождение международной аккредитации
To be an internationally accredited university

«Өмір бойы сапалы білім беру»  
«Качественное образование на протяжении всей жизни»
«Life long learning»
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1-стратегиялық тақырып / Стратегическая тема 1 / Strategic goal 1

KPI: 
100% соответствие международным требованиям
85% удовлетворенность студентами организации 
образовательной деятельности
75% трудоустройство выпускников
80% реализации академических задач

KPI: 
Халықаралық талаптарға 100% сәйкес болу 
Білім беру қызметінің ұйымдастырылуына 
студенттердің 85% қанағаттануы  
Түлектердің 75% жұмысқа орналасуы 
Академиялық міндеттерді 80% іске асыру 

KPI: 
100% compliance with international requirements 
85% satisfaction of students with organization of 
educational activities
75% employment of alumni 
80% realization of academic objectives

1

2



Ғылыми мектептер құру, дамыту және қолдау
Создать, развивать и поддерживать научные школы
Create, develop and support research schools

Университеттің ғылыми ортасын дамыту
Развивать научную среду Университета
Develop research environment

ПОҚ пен ғылыми зерттеушілердің жарияланымдылық белсенділігін арттыру
Развивать публикационную активность ППС и научных исследователей
Develop publishing activity of the faculty and researchers

Қолданбалы зерттеулерді дамыту
Развивать прикладные исследования
Develop applied researches

«Инновациялық ғылыми-зерттеу  қызметі»  
«Инновационная научно-исследовательская деятельность»
«Innovation research activity»

3
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2-стратегиялық тақырып / Стратегическая тема 2 / Strategic goal 2

KPI: 
9 научных школ, 4 научных центра
1 Антенна Гаагской конференции
1 научно-инновационный хаб
1 научный журнал «Право и Государство»
45% улучшение публикационной активности
15 студентов будут зачислены на PhD обучение

KPI: 
9 ғылыми мектеп, 4 ғылыми орталық
1 Антенна Гаагск конференциялары
1 ғылыми-инновациялық хаб
1 «Заң және Мемлекет» ғылыми журналы 
Жариялау белсенділігін 45%-ға жақсарту
PhD оқуға 15 студент қабылдау

KPI: 
9 research schools, 4 research centers
1 Antenna of Hague conference 
1 scientific-innovation hub 
1 research journal “State and Law” 
45% improvement of publishing activity
15 students are to be enrolled as PhD candidates 

1

2



Барлық саладағы дарынды қызметкерлерді тарту, сәйкестендіру, дамыту және ұстап қалу
Привлекать, идентифицировать, развивать и удерживать талантливых сотрудников во всех областях
Attract, discover and develop talented university staff in every sphere

Трансформациялық көшбасшылық пен басқарудың өсуін дамыту және қолдау 
Развивать и поддерживать рост трансформационного лидерства и управления
Develop and support the growth of transformational leadership and management 

Диджитализация HR: таланттарды басқарудың электрондық платформасын енгізу
Диджитализация HR: внедрить электронную платформу управления талантами
Digitalizing of HR: implement electronic talent managing platform 

Университет қызметкерлерін марапаттау жүйесін қолдау 
Поддерживать систему вознаграждения сотрудников Университета
Support a reward system for the university staff 

«Инновациялық орта құру»  
«Создание инновационной среды»
«Innovation environment development»

3

4

КАЗГЮУ-дың корпоративтік оқыту жүйесін қолдау 
Поддерживать систему корпоративного обучения КАЗГЮУ
Support KAZGUU corporate education system 

5

3-стратегиялық тақырып / Стратегическая тема 3 / Strategic goal 3

KPI: 
1 корпоративный университет
90% удовлетворенность персонала университета
100% улучшение электронных сервисов

KPI: 
1 Корпоративтік университет
Университет қызметкерлерінің 90%-ның қанағаттануы 
Электронды сервистерді 100%-ға жақсарту 

KPI: 
1 corporate university
90% satisfaction of the university staff 
100% advance of electronic services 

1

2



Университеттің жалпы стратегиясы мен жоғары мектептер стратегиясын ескере отырып, университеттің 
2020-2023 жылға арналған интернационалдандыру сратегиясын әзірлеу және іске асыру
Разработать и реализовать Cтратегию интернационализации Университета на 2020-2023 гг. 
с учётом общей стратегии университета и стратегий Высших Школ
Develop and realize the KAZGUU Internationalization Strategy for the period of 2020-2023 
in the context of the general strategy of the university and strategies of Higher Schools

Университеттегі адам ресурстарын интернационалдандыру
Интернационализация человеческих ресурсов Университета
Internationalization of human resources of the university

ЖОО-ның халықаралық беделі мен оның желілер мен серіктестерге қатысуы
Международная репутация вуза и его участие в сетях и партнерствах
International reputation of the university and its participation in networks and partnerships

«Интернационалдандыру және аймақтық әсер»  
«Интернационализация и региональное воздействие»
«Internationalization and regional impact»

3

4-стратегиялық тақырып / Стратегическая тема 4 / Strategic goal 4

KPI: 
80% реализация Стратегии интернационализации
на 5% увеличение академической мобильности 
ежегодно на 15% расширение географии обучающихся
56% активных договоров

KPI: 
Интернационалдандыруды 80% іске асыру 
Академиялық ұтқырлықты 5%-ға жыл сайын  арттыру  
Білім алушылардың географиясын 15%-ға кеңейту
Белсенді шарттар 56% 
Интернационал

KPI: 
80% realization of the Internationalization strategy 
5%  annual academic mobility growth 
15% geographic expansion 
56% active contracts

1

2



Студенттерді қабылдауды қамтамасыз ету
Обеспечить набор студентов
Ensure students enrolment

Студенттермен белсенді қызметті дамыту
Развивать активную деятельность со студентами 
Develop active student participation

Студенттерге керемет жағдай мен жайлылық жасау
Создать отличные условия и удобства для студентов
Create comfortable conditions for students

Студенттерге сыртқы қаржылық инвестицияларды қамтамасыз ету
Обеспечить внешние финансовые вложения для студентов 
Provide external financing for students

«Білім алушыларың қанағаттануы»  
«Удовлетворенность студентов»
«Student satisfaction»

3
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5-стратегиялық тақырып / Стратегическая тема 5 / Strategic goal 5

KPI: 
85% удовлетворенность студентов по активной 
студенческой жизни
90% удовлетворенность учебными ресурсами
45% финансовое обеспечение студентов по 
Эндаумент фонду 

KPI: 
Студенттік өмірдің белсенді болуына білім 
алушылардың 85% қанағаттануы 
Оқу ресурстарына 90% қанағаттануы
Эндаумент қоры бойынша 45% қаржылық 
қамтамасыз ету 

KPI: 
85% student satisfaction with active student life 
90% satisfaction with educational resources 
45% student finance by the Endowment fund 

1

2



КОНТАКТЫ

kazguu.kz kazguukz @kazguuKZ

Университет 
КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева

M.S.Narıkbaev atyndaġy 
KAZGUU Unıversıteti

M.Narikbayev 
KAZGUU University
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