
Медет Алтынбектің Клайпеда университетінде ғылыми тағылымдамасы 

 

Құрметті "KSPH" ҚМУ білім алушылары, тұрақты дамып келе жатқан 

университет ретінде, біз серіктестеріміздің желісін үздіксіз кеңейтіп, 

үміттеріңізді ақтауға ұмтыламыз біздің студенттер. Клайпед университеті біз 

серіктес болып табылады академиялық бағдарламалар бойынша білім 

алушылармен алмасу бойынша ынтымақтастық қайта жанданды ұтқырлық 

және ғылыми тағылымдама. Бірінші болып ғылыми жұмысқа жіберілген 

студенттер 2-курс магистранты Медет Алтынбек Айдарбекұлы 

тағылымдамадан өтті, ғылыми-педагогикалық бағыттағы "қоғамдық 

денсаулық сақтау" мамандығы бойынша білім алушы. Төменде Алтынбектің 

пікірі қызықты болады деп үміттенеміз оқу және тағылымдама орнын таңдау 

кезінде сізге пайдалы.  

"Мен диссертациямның тақырыбын таңдадым -" ұйымды 

оңтайландыру операциялық блок қызметіндегі стационарды алмастыратын 

технологиялар "офтальмологиялық қызмет". Ғылыми тағылымдамадан өту 

үшін мен Клайпед университетінің факультетін таңдадым "Денсаулық 

туралы ғылымдар", онда менің тағылымдамам 2020 жылдың 9 наурызы мен 

21 наурызы аралығында өтті. 

 
Клайпед университеті-бас мемлекеттік университет Литваның 

Клайпеда қаласының портында орналасқан. Ол 14 арасында 5-7 орын алады 



Еуропа мен Орта Азияның жұмыс істеп тұрған университеттері, QS 

университеттерінің рейтингі бойынша 2018 жылғы EECA 125-ші орында. 

Университет тамаша шарттарды ұсынады 2016 жылы салынған заманауи 

жатақханада тұру. Оқыту бағдарламалары университет шеңберінде жүзеге 

асырылатын ғылыми зерттеулерге негізделген,ұлттық және халықаралық 

ғылыми жобалар. 

Тағылымдама Лета Дромантене факультетінің деканы басшылығымен 

өтті клиникалық офтальмологиялық қызметтің құрылымы мен құрамын 

зерделеуге Клайпед университетінің базасын зерттеу; халықаралық 

тәжірибені қолдану стандарттарын және оларды орындау мониторингінің 

әдістерін; Клайпеда университетінің клиникалық базасының күндізгі 

стационарының жұмысы. 

Мен үшін ең құнды тәжірибе ғылыми материалдарды ұсыну болды 

шетел әдебиеті. Кафедра басшыларымен жеке әңгімелесу барысында бағыт 

бойынша, магистрлік диссертацияда литобзордың мазмұны бойынша 

ұсыныстар берілді диссертацияның мазмұны мен аналитикалық ойлауды 

жұмыс. 

Клайпеда қаласы көркем жерде, Балтық теңізінің жағалауында 

орналасқан. Қаланың ғасырлық тарихы қаланың ескі бөлігінде ерекше сәулет 

ашады оның тарихы бұрын Шығыс Пруссия аумағында орналасқан. 

Клайпеда университет Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі тарихи 



ғимаратта орналасқан. Балтық теңізінің сұлулығы, теңіз бетінің дыбысы мен 

әні сөзсіз теңіз құстары. Сондай-ақ, сапар кезінде ұмытылмас экскурсиялар 

есте қалдытеңіз мұражайы және дельфинария. 

Мен осындай пайдалы тағылымдаманы ұйымдастырғаны үшін "KSPH" 

КМУ-ға ризамын, атап айтқанда халықаралық қызмет департаментіне 

тағылымдаманы ресімдеуге көмектескені үшін және кеңес беруде көмек.» 

Өкінішке орай, коронавирус пандемиясына байланысты карантин 

кезеңінде Департаменттің жұмысы академиялық ұтқырлық және ғылыми 

тағылымдама бойынша халықаралық қызмет уақытша тоқтатылды, бірақ осы 

дағдарыстық жағдай аяқталғаннан кейін біз барлығын қоса береміз 

студенттердің шетелдің түрлі жоғары оқу орындарында, академиялық 

ұтқырлықтан және ғылыми ұтқырлықтан өтудің басқа тиісті тағылымдама 


