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2015 жылға арналған республикалық семинар-тренингтердің жоспар-кестесі1
№
1

2

1

Тақырып атауы

Оқытылатын контингент (санаттар)

«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: Мемлекеттік қызметшілер (А-1, А-2, А-3, А-4, B-1, B-2, В-3,
ұлттық бірлік пен қоғамдық келісім В-4, В-5, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-О-1, C-О-2, C-О-3, C-О-4,
табысты дамудың негізі ретінде
C-О-5, C-О-6, D-2, D-3, D-4, D-5, D-O-1, D-O-2, D-O-3, D-O4, D-O-5, D-O-6 санаттары), этномəдени бірлестік
жетекшілері, Қазақстан халқы Ассамблеясының (бұдан əрі –
ҚХА) мүшелері, жетекшілер, ҚХА Ғылыми-сарапшылық
кеңесінің (бұдан əрі – ҒСК) мүшелері, Алматы, Астана
қалаларының жəне облыстық мəслихат хатшылары
Қазақстан
халқы
Ассамблеясы Облыстар, Алматы жəне Астана қалалары экімдерінің
жұмысының
тұжырымдамалық, орынбасарлары, этномəдени бірлестіктердің жетекшілері,
идеологиялық
жəне
құқықтық ҚХА мүшелері, ҚХА-ның ҒСК басшылары, облыстық
нысандары
Ғылыми-сарапшылық топтарының (бұдан əрі – ҒСТ)
жетекшілері мен өкілдері, Астана жəне Алматы қалалары
мəслихаттарының хатшылары.
Барлығы

Сағат
саны*
42
(3 күн)

Адам
саны
60

Оқыту орны
жəне күні
17–19 ақпан,
Астана қ.

42
(3 күн)

60

27–29 мамыр,
Астана қ.

84

120

Республикалық семинар-тренингтердің тақырыптары Қазақстан халқы Ассамблеясының жылын жəне Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын
ұйымдастыру жəне өткізу жөніндегі Ұлттық іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында енгізілген.
̽ Сағаттар санында параллель топтар ескерілген, шақырылған лекторлардың (ақылы) жəне Академияның профессор-оқытушылар құрамының жүктемелері (ақылы емес).

2015 жылға арналған өңірлік семинар-тренингтердің жоспар-кестесі 2

№
3
4

Тақырып атауы

Оқытылатын контингент (санаттар)

Мемлекеттік этносаясатты жүзеге
асырудағы мемлекеттік-құқықтық
механизмдері жəне халықаралық
стандарттары

Мемлекеттік қызметшілер (D-3, D-4- D-5, D-O-1, DO-2, D-O-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-1, E-2, E-3, E-4,
E-5, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-R-4, E-R-5, E-G-1, E-G-2
E-G-3 E-G-4 санаттары), ІІМ, ҰКК жəне Ішкі істер
басқармасы қызметкерлері, БАҚ қызметкерлері мен
этномəдени бірлестіктер жетекшілері, ҚХА жəне
облыстық ҒСТ мүшелері, əлеуметтік-гуманитарлық
мамандықтардың оқытушылары, жастар ұйымы
мүшелері, мəслихат хатшылары

5
6

7

«Жастар
ортасындағы
этносаралық
қатынастар
мəдениеті» халықаралық Жазғы
мектеп
Барлығы

2

Облыстар, Астана, Алматы ққ. Жастар істері
басқармаларының
мемлекеттік
қызметшілері,
жастар этномəдени бірлестіктерінің жетекшілері,
шетелдік жастар ұйымдарының өкілдері

Сағат
саны
42
(3 күн)

Адам
саны
60

42
(3 күн)

60

17–19 маусым,
Ақтөбе қ.

42
(3 күн)

60

23–25 қыркүйек,
Петропавл қ.

42
(3 күн)

60

21–23 қазан,
Талдықорған қ.

48
(7 күн)

30

29 маусымнан бастап
5 шілдеге дейін,
Орал қ.

216

270

Оқыту орны
11–13 наурыз,
Павлодар қ.

Өңірлік семинар-тренингтердің тақырыптары Қазақстан халқы Ассамблеясының жылын жəне Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын ұйымдастыру
жəне өткізу жөніндегі Ұлттық іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында енгізілген.

Сағаттар санында параллель топтар ескерілген, шақырылған лекторлардың (ақылы) жəне Академияның профессор-оқытушылар құрамының жүктемелері (ақылы
емес).
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№
8

9

10

Тақырып атауы

Оқытылатын контингент (санаттар)

Этносаралық
қатынас
пен
толеранттылық мəселесі бойынша
Уппсала
қаласында
(Швеция)
халықаралық конференция
Этносаралық толеранттылық пен
қоғамдық келісімнің қазақстандық
үлгісіне арналған жас ғалымдардың
арасында ғылыми жұмыстардың
конкурсы
Қазақстан халқы Ассамблеясының
20 жылдығын қорытындылауға
арналған республикалық ғылымитəжірибелік конференция
Барлығы

Орталық Азия өңіріндегі этносаралық жəне
конфессияаралық
қатынастарды
зерттеу
орталығының қызметкерлері, сарапшылар

Сағат
саны

1 күн

Адам
саны
4

Оқыту орны
7–9 қаңтар,
Уппсала қ. (Швеция)

16

4 қараша,
Астана қ.

100

20 қараша,
Астана қ.

Жас ғалымдар
ҚХА-ның Ғылыми-сарапшылық кеңесінің, өңірлік
Ғылыми-сарапшылық топтарының, этномəдени
ұйымдарының өкілдері, этносаралық қатынастар
саласындағы ғалымдар, зерттеушілер, сарапшылар

1 күн
16

120

Жыл бойына 510 қатысушыны (316 сағат) қамту жоспарланып отыр.

3

Ғылыми-практикалық іс-шараларының тақырыптары Қазақстан халқы Ассамблеясының жылын жəне Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын
ұйымдастыру жəне өткізу жөніндегі Ұлттық іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында енгізілген.

Сағаттар санында параллель топтар ескерілген, шақырылған лекторлардың (ақылы) жəне Академияның профессор-оқытушылар құрамының жүктемелері (ақылы
емес).

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Ғылыми кеңесінде бекітуге ұсынылған (2014 жылғы 26 қарашадағы № 6
хаттама).
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