Бизнестің жас тарландары
VI Студенттердің халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы
Алматы қ., 2014 жылдың 28 сәуірі
Халықаралық Бизнес Академиясы мен DIXI студенттер ғылыми қоғамы «Бизнестің жас
тарландары» VI Студенттердің халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысуға
Қазақстан, ТМД және шетелдік жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарын
шақырады.
Конференция жұмысы мына секциялар бойынша жүреді:
1. Экономика және бизнес үшін қаржылық-несиелік мүмкіндіктер
2. Қазақстанның экономикалық саясатының басымдықтары
3. ЕХРО-2017 дайындық барысында Қазақстанның көліктік-логистикалық
кластерін дамыту
4. Кәсіпкерліктегі менеджмент және маркетинг
5. Қонақжайлық индустриясындағы қазіргі заманғы трендтер
6. Бағалау, есеп, аудит: ұлттық және халықаралық тәжірибе
7. IT, PR, Media.
8. Тіл және мәдениетаралық коммуникация
9. Қазақстандағы және Орталық Азия аймағындағы өзекті әлеуметтікгуманитарлық мәселелер
10. Экологиялық мәселе және жасыл экономикаға көшу
Конференцияға бұрын жарияланбаған ғылыми-зерттеушілік және ғылыми-тәжірибелік
жұмыстар қабылданады. Ұйымдастыру комитеті іріктеген соң қатысушылар жұмысы
конференция жинағында жарияланады. Жариялау бағасы 3000 теңге, шетелдік қатысушылар
үшін 20 доллар, ХБА студенттері үшін 1500 теңге.
Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
ХБА серіктес-жоғары оқу орындарының студенттері ХБА конференциясына мынадай шартпен
шақырылады: әрбір серіктес оқу орнының 1 қатысушысының жол, тұратын жер, тамақ
шығынының 50% ын ХБА төлейді.
Конференцияға қатысушылар 2014 жылдың 17 наурызына дейін ұйымдастыру комитетіне
қатысуға өтінімді және ғылыми жұмысының/мақаласының мәтінін мына эл.адреске жіберуі
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Жұмысты хаттауға қойылатын талаптар
Жұмыс көлемі: 500 -1000 сөз. Мәтіндік редактор: Microsoft Word. Шрифт: Times New Roman.
Кегль: 12. Жоларалық интервал:1,5. Қызыл сызық (поля): сол жағынан-3 см, оң жағынан-1см,
жоғары жағынан - 2см, төменгі жағынан – 2 см. Бірінші жолдағы абзац басындағы шегініс –
1,25 см. Мәтінді түзулеу – ені бойынша. Мәтіндегі сілтемелер квадрат жақшалармен берілуі
керек. Мақала соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі көрсетіледі. Мәтінде сканерден
өткізілген суреттер мен кестелерді пайдалануға болмайды.
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Барлық жұмыстар плагиаттық және ғылыми берілу тәртібі жағынан тексерістен өтеді.
Жұмыстар келесі өлшемдермен бағаланады:
- тақырыптың толықтай ашылуы;
- тақырыптың өзектілігі;
- тәжірибелік маңыздылығы;
- дұрыс хатталуы;
- сенімді ғылыми әдебиеттерді пайдалануы.

Мақаланың жарияланымы үшін ұйымдастыру жарнасы жарияланымға
қабылданғаны туралы ұйымдастыру комитеті хабарлаған соң төленеді.
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