
 

 IT, радиоэлектроника, инфокоммуникация және экономика 

IT саласындағы мамандықтар 

 орыс және ағылшын тілінде оқыту 

 күндізгі, сырттай және қашықтықтан оқыту 

 тәжірибе-бағдарланған даярлау 

 жетекші әлемдік компаниялардың білім беру 

орталықтарындағы қосымша білім:  

Microsoft, IBM, Cisco, SAP, National Instruments , INTES, A1QA, Android Software Center 
 емтихансыз түсу мүмкіндігі (сұхбаттасу арқылы) 

 шетелде тағылымдама және тәжірибе өту, студенттермен 

алмасу бағдарламалары 

 белсенді мәдениеттік және спорттық өмір 

 Оқудың төлем ақысына жеңілдіктер кең жүйесі 

 

 

 

Компьютерлік жобалау факультеті  

Ақпараттық технологиялар және басқару факультеті 

Радиотехника және электроника факультеті  

Компьютерлік жүйелер және тораптар факультеті  

Телекоммуникациялар факультеті  

Инженерлік-экономикалық факультет  

БМИРУ  

ФАКУЛЬТЕТТЕР 

Информатика, радиоэлетроника және 

инфокоммуникациялар саласындағы Беларусь 

жетекші университеті,  

ірі оқу-ғылыми-инновациялық кешен 



Оқу курсы: 

- IT білім 
- компьютерлік желілер 
- бағдарламалау (бағдарламалық қамтамасыз ету, web- 

  бағдарламалау, мобильді қосымша, гейм-дизайн ) 
- телекоммуникации 
- ақпараттарды қорғау және қәуіпсіздік жүйесі 
- наноинженерия 
- автоматтандыру 
- электроника(радио-, микро-, нано-, медициналық,өнеркәсіптік  

  және ядролық электроника) 
- радиотехника және радиоинформатика 
- робототехника/ жасанды интеллект 
-экономика 
- бизнес талдау 
- логистика 
- электронды маркетинг 

Оқыту тілі: 
- орысша; 
- ағылшынша 

Оқыту деңгейлері: 

- тілдік курстар (1 айдан 10 айға дейін) 
- дайындық курстары (7 айдан 9 айға дейін) 
- бакалавриат (4 жыл) 
- магистратура (2 жыл) 
- аспирантура (3 жылдан 5 жылға дейін) 
- докторантура (2 жылдан 3 жылға дейін) 
- даярлау және қайта даярлау курстары 
- ғылыми тағылымдама 

Оқыту түрлері: 

- күндізгі білім беру 
-сыртқы білім беру 
-қашықтықтан білім беру 

Өмір сүру:  барлық жағдай жасалған жатақханалардан бөлмелер 

Оқуға түсу жолдары: 

- ақылы орындарға сұхбаттың нәтижиесімен, немесе дайындық 

курсының аттестатының нәтижиесімен 
- тегін орындарға орталықтандырылған тестілеу нәтижиесімен 

(Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан азаматтары) 

Бос уақытта: 

- 40 спорт сексиялары 
- «Браславские озера» спорт кешені 
- су хауызы 
-42 шығармашылық топ 
-форумдар, турнирлер, фестивальдар, конкурстар, концерттер, КВН 

Байланыс: 
csd@bsuir.by       
+ 375 172 93 89 74          
+ 375 29 550 05 20  

БЕЛАРУСЬ МЕМЛЕКЕТТІК ИНФОРМАТИКА ЖӘНЕ  

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА УНИВЕРСИТЕТІ 

www.bsuir.by 

mailto:csd@bsuir.by
http://www.bsuir.by

