Көп тілді білім беру институты БҚМУ студенттері мен оқытушыларына IELTS емтиханына
дайындық курстарын ұсынады.
- Қазақстандық немесе шетелдік жоғары оқу орындарына магистратураға немесе докторантураға
түсуді;
- «Болашақ», «TEMPUS», «Erasmus +», «Fulbright», «Chevening Scholarship», халықараралық
стипендиялар
бағдарламасы
және
т.б.
халықаралық
бағдарламаларға
қатысуды;
- академиялық ұтқырлық аясында әлемнің жетекші университеттерінде оқуды армандайсыз ба???
Біз сіздің арманыңызды жүзеге асыруға көмектесеміз! Көп тілді білім беру институты БҚМУ
студенттері мен оқытушыларына IELTS емтиханына дайындық курстарын ұсынады. Сабақты
Филиппин елінен келген жоғары деңгейдегі тәжірибелі оқытушылар жүргізеді.
Сұрақтарыңыз болса, Көп тілді білім беру институтына хабарласыңыз (104 кабинет) Тел .: 260625.
Институт полиязычия предлагает английские курсы по подготовке к сдаче международного
экзамена IELTS для студентов и преподавателей ЗКГУ.
Мечтаете...
- поступить в магистратуру или докторантуру в Казахстанские или зарубежные ВУЗЫ?
- участвовать в международных программах «Болашак», «TEMPUS», «Erasmus+», «Fulbright»,
«Chevening Scholarship», World Bank Scholarships Program и т.д.?
- поехать в рамках академической мобильности в ведущие вузы мира?
Мы поможем Вам осуществить вашу мечту! Институт полиязычия предлагает английские курсы по
подготовке к сдаче международного экзамена IELTS для студентов и преподавателей ЗКГУ. Занятия
проводят высококвалифицированные носители английского языка из Филиппин.
По всем интересующим вопросам обращаться в ЦП (кабинет 104) Тел.: 260625.
Institute for Multilingual Education offers IELTS exam preparation course for students and teachers
of WKSU.
Do you dream ...
- to enter Master or PhD degrees in Kazakhstan or foreign universities?
- to participate in the international programs “Bolashak”, “TEMPUS”, “Erasmus +”, “Fulbright”, “Chevening
Scholarship”, World Bank Scholarships Program, etc.?
- to go within the framework of academic mobility to the leading universities of the world?
We will help you to realize your dreams! Institute for Multilingual Education offers IELTS exam preparation
course for students and teachers of WKSU. Classes will be held by highly qualified English native speakers
from Philippines.
If you have any questions, please contact IME (office 104) Tel .: 260625.

