MASTERSTUDIENGANG
МАГИСТЕР КУРСУ
Окутуунун максаты – бул агрардык менеджментти
мыкты уйронуп, иш жузундо колдоно билген кесипкой
адистерди дайардап чыгаруу. Анын негизи болуп мурда
окутулуп келген агрардык-экономикалык окуу
эсептелет. Бутуруучулор ондуруштогу кенири
тармактык тапшырмаларды аткарууда, агрардыкэкономикалык ишканаларга консультация беруудо,
кесиптик жогорку мектептерде жана ЖОЖда, тармактык
уюмдарда, эл аралык долбоорлордо оз алдынча жана
жоопкерчиликтуу иштей алууга жондомдуу.

Келечектеги мүмкүнчүлүктөр

» Агрардык ишканаларда иштеш, өзгөчүлүктө
интернационалдык мекемелерде
» Жогорку окуу жайларында билим бериш
» Агрардык суроолор боюнча консультация
бериш
» Эл аралык проектер менен иштеш
» Илимий изилдөлөрдө тапшырмаларды
иштеп чыгыш
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Сапаттуу билим
»

Эл аралык магистр курсу 2004, 2010 жана 2016 ж.
ACQUIN аркылуу ишеним алган

www.hswt.de/mam

» 2008-жылы Германиянын Академикалык Алмашуу
Кызматы (DAAD) жана Германиялык Илим
Онуктуруу Союзунун тузуучулору тарабынан Эл
аралык магистр курстарынын арасында
уюштурулган конкурста Трисдорф Институтунун Эл
аралык Агроменеджмент Мастердик Окуу Курcу
билим сапаты боюнча алдынкы 10 орун алган
Мастердик окуулардын катарына кирген. Анын
маанилуу себептери болуп томонкулор эсептелет:
Жалпы инновациялык тушунук, окуу
программасынын артыкчылыгы, улуттар аралык
биримдиктин болуусу, окутуу сапатынын жогоруу
болуусу, студенттер учун кам коруу системасынын
иштелип чыккандыгы, бутуруучулордун ишенишдуу
корсоткучтору.

Эл аралык
Аграрменеджмент
Магистр Курс

WAS WIR IHNEN BIETEN

WAS WIR ERWARTEN

Биздин сунуштарыбыз

Биздин талаптарыбыз

Тармактар аралык узгултуксуз окуу курсу, “Илим
Магистри” академикалык даражасы менен
»

Потенциалдуу жумуш менен камсыз кылуучулар
тарабынан
бааланган,
кесиптик
жана
жеке
жондомдуулукту остуруучу ар кандай курстарды
сунуштайт

»

Абдан ынгайлуу жана заманбап медиа-техникалар
менен камсыздалган компус

»

Практиканттардын виза алуусуна жана турак-жай
табып жайгашуусуна бирме-бир колдоо корсотуу

» 15 улуттун окулунон турган, коп кырдуу ийримдердин
катышуучулары болгон эл аралык студенттердин
жамааты
» Табияты кооз аймакта жашоо жана билим алуу
» Стипендия алууга жардам
» 15 өлкөдөгү ЖОЖдор менен байланыш

Биринчи окуу семестерине отуу
(практика отуу семестери)
» Айыл чарба тармагында ЖОЖду ийгиликтуу бутуусу
» Немец тилин В1 денгээлинде жетишерлик билуусу
» Практикалык семестр айыл-чарба ишканаларында
отот, аны Институттагы 4 жумалык сабак толуктайт.
Кошумча курста окугандыгын тастыктаган баракча
берилет.

IHR STUDIUM
Алардын изилдөөлөр

Сем.

Зарыл модулдар
1.

Бизнес менеджменти,
ишкананы башкаруу
жана контролдоо,
ондуруштукэкономикалык
менеджмент,
экономикалык
информатика жана о.э.
Социалдык- изилдоо
семинар

3.

Ишкананы пландоо,
агрардык саясат
семинары, эл аралык
агрардык
маркетингдин
стратегиясы

Экинчи окуу семестерине отуу
» Практикалык семестрди ийгиликтуу аяктоо. Башка
практикалык сааттар контракттын негизинде тан
алынышы мумкун.
» Окуу учун немец тилин билгендигин тастыктаган документ.

4.

Тандоо модулдар

Тан алынган ишканалардагы практикалык
семестр жана 4 жумалык сабак

2.

Трисдорфто окуу учун негиз болгон
он себеп
» Дүйнөгө таанымал, заманбап жабдууланган, Трисдорф
окуу борборунда жайгашкан Институт: Айыл-чарба,
Тамак-аш, Айлана чойрону коргоо багыттарында
» Окуу жылынын башынан баштап студенттер менен
окутуучулар ортосунда тыгыз байланыш, жекече колдоо,
жардам корсотуу
» Институт козомолдогон чакан курамдагы жамааттарда
иштоо
» Окууну бутургондон кийин жумушка орношууда жардам
корсотуу
» Эл аралык эмгек базарында абдан чон мумкунчулук
» Тажрыйбаларды долбоорлордо, жумушта кенири
колдонуу
» Студенттердин институтта тузулгон иш жамааттарында
абдан активдуу алектенуусу
» Жеткиликтуу баада батир табуусуна жардам
» 30 дан ашык чет олколук университеттер менен
байланыш
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Сабактардын тизмеги жана мазмуну

Магистрдик иш, о.э. мастер
семинар, долбоорлорду
пландоо, баалоо.
Ондуруштук практика

Бутуруу
Илим магистри (M.Sc.)

Баалоо жана тактоо,
сапат жана онуктуруу
менеджменти,
консультация
менеджменти,
кооперативдуу ишкана
турлору, Банк
негиздери, базар жана
азык- тулук
багытындагы
ишканалар, осумдук
остуруу семинары
Окуунун негизги
пункттары
1. Менеджмент
консультациясы
2. Агрардыктехникалык
экономикалык
консультациясы
3. Айыл-чарбаны
жана региондорду
онуктуруу
долбоорлору
4. Эл аралык
агрардык бизнес
(англис тилинде)
же англис тили чет
тил катарында

Эл аралык соода
сатык, туруктуу
энергетика

