
Колорадо тау-кен ісі мектебі қолданбалы ғылым 
мен инжинирингке бағытталған мемлекеттік 
зерттеу университеті болып табылады. Сапа 
жүйесі рейтингісінің деректері бойынша (2016 
ж.), Колорадо тау-кен ісі мектебі пайдалы 
қазбалар мен тау-кен инжинирингі саласындағы 
əлемнің жетекші университеттерінің қатарына 
кірді, сондай-ақ ол АҚШ-тың кез келген 
мемлекеттік университетімен салыстырғанда 
оқуға қабылдаудың ең жоғары критерийлерімен 
танымал. Колорадо тау-кен ісі мектебі тау-
кен жəне Жер туралы ғылымдар мектебінің 
стратегиялық əріптесі болып табылады жəне 
студенттерді қабылдау, бағдарламаларды 
жобалау, дамыту жəне жеткізу жұмыстарына 
атсалысады.
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МҰНАЙ-ГАЗ ИНЖИНИРИНГІ 
САЛАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ 

БАКАЛАВРЫ

Қазақстан дəлелденген мұнай қоры бойынша 
əлемде 12-ші орында болса,  ал мұнай өндіру 
бойынша жетекші 20 елдің қатарына кіреді. Мұнай-
газ инжинирингі саласындағы ғылым бакалавры 
Қазақстанда қызықты мансап ұсынады. Мұнай - 
газ инженерлері жер қойнауынан мұнай өндіруге 
жауапты жəне күрделі инженерлік сала иесі 
болғандықтан,  геология, математика, физика, 
химия жəне қоршаған орта ғылымдарын кең 
ауқымда қолдануы тиіс. 

ТАУ-КЕН ІСІ САЛАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ 
БАКАЛАВРЫ

Қазақстан көптеген пайдалы қазбалардың қоры 
мен оларды өндіру бойынша əлемдегі жетекші 20 
елдің қатарына кіреді жəне уран өндірісі бойынша 
көшбасшы ел болып табылады, сонымен бірге 
əлемдегі ең ірі хром қорына ие мемлекет. 

Тау-кен ісі саласындағы ғылым бакалавры 
бағдарламасы елдегі ауқымды минералдар 
қорларын қауіпсіз, экономикалық жəне экологиялық 
тұрғыдан тиімді жолмен өндіре алатын болашақ 
тау-кен инженерлерін даярлауға жəне оқытуға  
бағытталған.

ГЕОЛОГИЯ САЛАСЫНДАҒЫ  
ҒЫЛЫМ БАКАЛАВРЫ

Қазақстанның аумағы ірі көмірсутегі қорлары мен 
минералдық ресурстарға бай, алайда дəстүрлі жəне 
қол жетімді жолдардың бірте-бірте тиімсізденуіне 
байланысты  оларды өндіру  күрделеніп барады. 
Осындай жағдай барлау геологиясына айрықша 
бағытталған Геология саласындағы бағдарламаның 
дамуына себепші болды. Бұл бағдарлама мұнай-газ 
жəне тау-кен өндірісі компанияларын жоғары білімді 
геологтармен қамтамасыз етуге жəне оларды жұмыс 
барысында кездесетін қиындықтарға даярлауға 
бағытталған.

САНАТ ЕҢ ТӨМЕНГІ ТАЛАПТАР IELTS немесе TOEFL SAT Пәндік тест SAT Reasoning Test

Жалпы білім беру мектеп 
түлектері/ Трансфер 
студенттері

Трансфер студенттері үшін
CGPA (жиынтық бағалаудың  
орташа мəні)  
3.0-тен кем емес

IELTS - жалпы баллы 6.5  кем 
емес (əр секцияда кемінде 6.0)
немесе TOEFL iBT - 79-93

Математика жəне 
физика бойынша 
кемінде  600 əр пəн 
бойынша

Минималды балл 1240 (2016 жылдың наурызынан бастап).
Жазбаша бөлімі міндетті, минималды балл белгіленбейді
НЕМЕСЕ
ACT with writing part  - жалпы балл кемінде 27. Жазбаша 
бөлімі үшін  төменгі балл белгіленбейді

NIS Grade 12  Certificate Кем дегенде ABB IELTS - жалпы баллы 6.5  кем 
емес (əр секцияда кемінде 6.0)
немесе TOEFL iBT - 79-93

IВ Diploma Programme 
–ның түлектері жəне 
оқушылары

жалпы балл 30-дан кем емес 
жəне  4, 4, 5 балл ілгері  деңгейдегі 
3 пəн бойынша

IELTS - жалпы баллы 6.5  кем 
емес (əр секцияда кемінде 6.0)
немесе TOEFL iBT - 79-93

Олимпиада жеңімпазы Халықаралық математика, физика, 
химия, биология, информатика 
олимпиадасы - соңғы үш 
жылдың алтын, күміс жəне қола 
медальдары (I, II, III)

Республикалық олимпиада - 
ағымдағы оқу жылының алтын 
жəне күміс медальдары (I, II)

IELTS – төменгі балл 
белгіленбейді
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