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Миссия «Қазақстанның көлік-экономикалық жүйелерінің дамуын қамтамасыз ету үшін 

еңбек нарығына белсенді бейімделуге және таңдалған кәсіби қызмет саласында 

көшбасшы болуға қабілетті бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие кадрларды даярлау» 
 

Миссия «Подготовка    конкурентоспособных  и  востребованных   кадров, 

обеспечивающих  развитие  транспортно - экономических  систем Казахстана, 

способных  к  активной  адаптации  на  рынке  труда  и  стать лидерами в 
избранной области профессиональной деятельности 

Колледж болашағының бейнесі - 2025 жылға дейін Алматы техника-экономикалық 

қатынас жолдары колледжі Қазақстанның инновациялық көліктік-экономикалық 

жүйесінде бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлайтын алдыңғы қатарлы колледждер 

қатарына қосылады. 

Видение колледжа – к 2025 году Алматинский технико-экономический колледж 

путей сообщения войдет в число ведущих колледжей Казахстана по подготовке 

конкуренто способных специалистов для инновационных транспортно-

экономических систем Казахстана. 

Мақсаты: 

 
- негізгі, кәсіби білім беру бағдарламаларын іске асыратын тиімді, сапалы, 

заманауи білім беру жүйесін қалыптастыру; 
- ғылыми, мәдени және білім беру үрдісіндегі дүниетанымдық синтезі негізінде 

жас ұрпаққа жоғары сапалы білім мен тәрбие беруді қамтамасыз ететін оқу, 

ғылыми, әдістемелік және шаруашылық қызметтерді іске асыру; 
- адамгершілік идеалдарға бағдарланған рухани және физикалық тұрғыда өзін-

өзі дамытуға, азаматтық және кәсіби міндетін орындауға қабілетті азаматтық-

патриоттық жастарды қалыптастыру; 

- жеке тұлғаның және қоғамның талаптары  мен қызығушылықтарына сәйкес 

колледждің тұрақты дамуын қамтамасыз ету. 

Цель:  

 формирование эффективной, качественной, современной 

образовательной системы, реализующей основные профессиональные программы 

образования; 

 осуществление учебной, научной, методической и хозяйственной 

деятельности, способной обеспечить высокое качество обучения и воспитания 

молодого поколения на основе мировоззренческого синтеза науки, культуры и 

образовательного процесса; 

 формирование гражданско-патриотической молодежи, способной к 

духовному и физическому саморазвитию и самореализации, выполнению 

гражданского и профессионального долга, ориентированной на нравственные 

идеалы; 

обеспечение устойчивого развития колледжа в соответствии с интересами 

и потребностями личности и общества. 
Міндеттері: 

- білім беру қызметтерінің сапасын арттыруды қамтамасыз ету; 

- елдің ғылыми-техникалық және инновациялық саясатымен білім жүйесіндегі 

сәйкестігін қамтамасыз ету 

- өмір бойы оқытатын білім қызметін көрсету 

- колледждің оқу, оқу әдістемелік және материалдық базасын модернизациялау; 

- студенттерге кешенді игеруге мамандық бойынша кәсіби іс-әрекеттердің 

барлық түрлерімен қамтамасыз ету, қажетті практикалық жұмыс үшін жалпы 

және кәсіби құзырлықты қалыптастыру; 

- кадр құрамын жетілдіру және инженерлік педагогикалық дайындық деңгейін 

арттыру; 

- колледждің қаржылық қызметін қамтамасыз етуді жетілдіру; 

- колледждің оқыту сапасын басқаруды жүйелендіру; 

- тәуелсіз ұлттық аккредитациялау іс-шарасынан өту 

Задачи: 
- обеспечение повышения качества образовательных услуг; 

- обеспечение соответствия системы образования с научно-технической 

иинновационной политикой страны; 

- оказание образовательных услуг, обеспечивающих обучение на 

протяжении всей жизни. 

-модернизация учебной, учебно-методической и материально-технической 

базы колледжа; 

-обеспечение комплексного освоения студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование обших 
и профессиональных компетенции, необходимых для практической 

работы; 

-совершенствование кадрового состава и повышение уровня подготовки 

инженерно-педагогических кадров; 

-совершенствование финансового обеспечения деятельности  колледжа. 

- систематизация управления качеством образования в АТЭКПС  

- прохождение  процедуры независимой национальной аккредитации 

 


