


1.Кәсіби қызметінің обьектілері:                                                                                                          - 

бейіндік бағытта: қаржы және банк жүйелерін мемлекеттік реттеу органдары, қаржылық 

институттар, бюджеттік ұйымдар, әртүрлі ұйымдық- құқықтық нысандарға ұйымдар мен 

кәсіпорындардың экономикалық және қаржылық-талдау бөлімдері;                                                       

-ғылыми және педагогикалық бағытта: жоғары оқу орындары,ғылыми зерттеу, экономикалық 

институттары, қаржы және банк жүйелерін мемлекеттік реттеу органдары, қаржылық институттар 

мен кәсіпорындардың экономикалық және қаржылық-талдау бөлімдері болып саналады.                

2. 6М050900 «Қаржы» мамандығы бойынша магистрдің негізгі құзыреттіліктеріне қойылатын 

талаптар:                                                                                                                                                       

Бейіндік бағыт бойынша- түсінігі болу керек:                                                                                               

-оқылатын сұрақтар бойынша теориялық және практикалық бағыттар туралы;                                                         

-экономикалық заңдар мен олардың бизнес – ортада пайда болу нысандары туралы;                               

-әлемдік бизнес серіктестерінің қазіргі жағдайы мен дамуы туралы;                                                               

- қазіргі қаржылық нарықтың негізгі даму тенденциялары туралы;                                                              

Білуі керек:                                                                                                                                                            

- Халықаралық қаржы нарығы мен құралдарын;                                                                                        

- Ғылыми жұмыс жүргізудің психолгиялық және әлеуметтік факторларын;                                                        

- Қаржы нарығын дамыту заңдылығының эмпирикалық сипатталуын,моделін.                                     

Орындай алуы керек:                                                                                                                                     

-Қазіргі практикалық мәселелерді белгілеу және шешу, бизнес – ортада басқарушылық қызметті 

жоспарлау және сәтті жүзеге асыруды;                                                                                                              

-Қаржы институтатрының қызметін талдап,қаржы менеджментінің қажетті формасын негізге 

сүйене отырып таңдауды;                                                                                                                             

-Жүйелік талдау негізінде процестерді, құбылыстарды сипаттау және болжаудың үлгілерін құру, 

қолдана алу, сандық, сапалық талдау және синтез жүргізе білуді;                                                              

-Кәсіптік қызмет барысында информатиканы меңгеріп, компьютерлік техникада жұмыс істеуді;            

-Кәсіби тапсырмаларды шешуде компьютерлік техниканы қолдануды;                                                          

-Жасалған жұмыс нәтижелерін есеп, реферат, мақалалар және жұмыстар түрінде ұсынуды.    

Дағдысы болуы керек:                                                                                                                                             

-Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің жалпы әдіснамасын, логикасы мен технологиясын 

қолдануда;                                                                                                                                                                  

-Жеке ғылыми – зерттеу жұмысын жүргізуде;                                                                                             

-Кәсіптік қызмет процесінде бизнес-орта туралы жаңа ақпаратты белсенді қолданумен байланысты 

білімді жаңартып отыруда.                                                                                                                         

Құзыретті болуы керек:                                                                                                                                     

-ақша,қаржы, қаржы нарығы және экономиканың басқа да бағыттары бойынша.                                    

Ғылым және педагогикалық бағыт бойынша –                                                                                       

Түсінігі болуы керек:                                                                                                                                          

-Оқылатын сұрақтар бойынша ғылыми бағыттар туралы;                                                                                          

-Экономикалық заңдар мен олардың пайда болу нысандары туралы;                                                                        

-Әлемдік бизнес серіктестерінің қазіргі экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және 

технологиялық ортасы туралы;                                                                                                                                    

-Қаржы нарығының қазіргі даму тенденцияларын ғылыми негіздеу туралы.                                                     

Білуі керек:                                                                                                                                                                   

-халықаралық қаржы нарығы мен құралдарын;                                                                                           

-ғылыми жұмыс жүргізудің психологиялық және әлеуметтік факторларын;                                                           

-ғылыми зерттеу әдістері мен әдіснамасын;                                                                                                   

-деректі айқындау, эмпирикалық топтастыру, модель, заңдылық, заң, теория жасау сияқты  
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