2021-2022 оқу жылының бірінші триместріне арналған
оқу үдерісінің форматы
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Оқу деңгейі

Ескерту
Барлық факультеттер
Кафедраның мамандықтарымен білім беру бағдарламалары
(БББ): Жерге орналастыру және геодезия (Геодезия БББ)
Барлық факультеттер
Кафедраның мамандықтарымен БББ: Топырақтану және
агрохимия, Өсімдік қорғау және карантин, Егіншілік және
өсімдік шаруашылығы (Селекция және тұқым шаруашылығы
БББ, Агрономия БББ), Экология, Аң өсіру және балық
шаруашылығы, Ветеринарлық медицина, Ветеринарлық
санитария,
Мал
шаруашылығы
өнімдерін
өндіру
технологиясы, Биотехнология, Аграрлық техника және
технология, Технологиялық машиналар және жабдықтар,
Көліктік
техника
және
технологиялар
(5B071300
мамандығы- Көлік, көліктік техника және технологиялар),
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар,
Жылу энергетикасы, Электрмен жабдықтау, Электр
жабдықтарын пайдалану
Кафедраның мамандықтарымен БББ: Орман ресурстары
және орман шаруашылығы (Щучинск), Жерге орналастыру
және геодезия, Кадастр және бағалау, Сәулет және дизайн,
Тамақ және қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы,
Стандарттау, метрология және сертификаттау, Көліктік
техника және технологиялар (5B090100 мамандығы - Көлікті
пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды
ұйымдастыру)
КЖжКББ және экономикалық факультеттері
КЖжКББ және экономикалық факультеттері
Кафедраның мамандықтарымен БББ: Топырақтану және
агрохимия, Өсімдік қорғау және карантин, Егіншілік және
өсімдік шаруашылығы, Экология, Орман ресурстары және
орман шаруашылығы (Щучинск), Аң өсіру және балық
шаруашылығы, Ветеринарлық медицина, Ветеринарлық
санитария,
Мал
шаруашылығы
өнімдерін
өндіру
технологиясы, Аграрлық техника және технология, Көліктік
техника және технологиялар, Тамақ және қайта өңдеу
өндірістерінің технологиясы (5В072700 - Азық - түлік
өнімдерінің технологиясы), Радиотехника, электроника және
телекоммуникациялар,
Жылу
энергетикасы,
Электр
жабдықтарын пайдалану
Кафедраның мамандықтарымен БББ: Биотехнология, Жерге
орналастыру және геодезия, Кадастр және бағалау, Сәулет
және дизайн, Стандарттау, метрология және сертификаттау,
Технологиялық машиналар және жабдықтар, Тамақ және
қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (5В072800 - Қайта
өңдеу өндірістерінің технологиясы) Электрмен жабдықтау
Кафедраның мамандықтарымен білім беру бағдарламалары:
Сәулет және дизайн
Барлық факультеттер
Барлық факультеттер

