ЖОО-ның құрылымы
РМҚҰ «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің» құрылымы
РЕКТОР

Ғылыми кеңес

Қамқорлық кеңес
Бірінші проректор-стратегиялық жоспарлау,
әлуметтік және тәрбие жұмысының
проректоры

Тәрбие жұмысы
бөлімі
Әлеуметтік
мәселелер бөлімі

Табысты есептеу және
оқитын крнтингенттің
қозғалысы бөлімі
Мемлекеттік сатып алу
және меншік бөлімі

Спорт ғимараты
кешенінің
дирекциясы

Студенттік
филармония

Студенттер үйі
Баспасөз қызметі

Оқу телевидениелік
орталығы

Студенттік
қоғамдық
бірлестіктер

Кәсіптік практика және
түлектерді еңбекке орналастыру
бөлімі
Студенттік кадр бөлімі
Оқу процессін
бақылау бөлімі
Тіркеу және оқу процессін
ұйымдастыру бөлімі
Академиялық ұтқырлық
орталығы

Жоғары оқу орнына дейінгі
дайындық факультеті

Денсаулық пункті

«Баянтау»
сауықтыруспорттық лагері

Ғылым департаменті
Ғылыми басылымдар мен
бағдарламаларды жоспарлау және
үйлестіру бөлімі
Ғылыми шараларды ұйымдастыру
бөлімі
Жоғары білікті мамандарды
дайындау бөлімі
Ғылыми әдістемелік бөлім

Жас ғалымдар кеңесі

«Кереку» баспасы
Академик С. Бейсембаев
атындағы ғылыми кітапхана
Қорды толымдау бөлімі
Ғылыми әдебиеттермен
қызметі көрсету бөлімі
Ғылыми
әдістемелікбөлімі
бөлімі
Оқу әдебиеттер

Қабылдау комиссиясы

Мұражай кешені
Біліктілікті арттыру
факультеті

Оқу процессін жоспарлау және
әдістемелік қамтамасыз ету
бөлімі

проректор

Оқу әдебиеттерімен
қызмет көрсету бөлімі

Білім беруді ақпараттандыру
орталығы

«Мәшһүртану» ҒПО
Ж.Аймауытов атындағы
«Этнопедагогика және
білімдегі инновациялық
технологиялар»
ҒПО
Е.Бекмаханов атындағы
тарих және этнография
ҒПО

Әдебиеттерді ғылымитехникалық өңдеу және
каталогтарды ұйымдастыру
Кітапханалық-ақпараттық
үрдістердің компьютерлік
секторы

Инновациялық даму
және ғылыми зерттеулер
департаменті
Ғылыми-зерттеу
және патент-лицензиялау
жұмыстары бөлімі

Инновациялар және жаңа
технологиялар бөлімі

Ә.Марғұлан атындағы
біріккен археологиялық
ҒЗО

«Ертіс» ғылымитехнологиялық
парк

Т.Садықов атындағы
саяси зерттеу аймақтық
орталығы

Инжиниринг орталығы

Қазақ тілін қарқынды
үйрену ҒПО

«Мониторинг»
ғылыми-зерттеу
экологиялық орталығы

биотехнология ҒПО

Ғылыми-библиографиялық
бөлім
Қорларды сақтау бөлімі

Қашықтан оқыту
факультеті

Ғылымитәжірибелік
орталық

Инновациялар және жаңа
технологиялар жөніндегі
проректор

Докторантура және
магистратура деканаты
Халықаралық серіктестік департаменті

Халықаралық
нанотехнология
орталығы

Наноэлектроника
Лабораториясы

Студенттік
конструкторлық
бюро

ӘкімшілікШаруашылық
жөніндегі проректор
Әкімшілікшаруашылық
бөлім
Инженерліктехникалық бөлім

Гараж
Музыкалық
аспаптарды
дайындау мен
жөндеу шеберханасы

Заң бөлімі

Қаржы-жоспарлау
бөлімі

Оқу үдерісін ұйымдастыру
және басқару департаменті

Ғылыми жұмыс жөніндегі

Әскери жұмылдыру бөлімі

Тәрбие және
әлеуметтік мәселелер
департаменті

Есеп операциялар
бөлімі

Оқу ісі жөніндегі
проректор

Халықаралық ғылымимәдени серіктестік бөлімі

Сапа менеджменті және
стратегиялық
жоспарлау бөлімі

Экономика және
қаржы департаменті

Халықаралық жобалар
мен бағдарламалар
бөлімі

Оқу үдерісінің сапасы
мониторинг бөлімі

Сапа бойынша кеңес

Ұйымдастыру-бақылау және
кадрлық жұмыс департаменті

Кәсіби кеңес мүшесі

Студенттік клуб
Агробиостанция

Кадр және арнайы
жұмыс бөлімі
Бақылау және
құжаттармен
қамтамасыз ету бөлімі
Ұйымдастыру бөлімі

Қаржыэкономикалық
факультеті

Сәулет-құрылыс

факультеті

Физика,
математика және
ақпараттық
технологиялар

Құқық және тарих

факультеті

Гуманитарлықпедагогикалық

факультет

факультеті
Экономика
және менеджмент
кафедрасы

Сәулет және дизайн
Кафедрасы

Қаржы кафедрасы

Көлік құрылысы
кафедрасы

Мемлекеттік және
жергілікті басқару
кафедрасы

Қоршаған ортаны
қорғау және өмір
тіршілігінің қауіпсіздігі
Кафедрасы

Математика
кафедрасы

Информатика және
ақпараттық жүйелер
Кафедрасы

Физика және аспап
жасау Кафедрасы

Салалық экономика
кафедрасы
Өнеркәсіптік және
азаматтық құрылыс
кафедрасы

Есептеу техникасы
және бағдарламалық
қамтамасыз ету
кафедрасы

Философия және
Мәдениеттану
кафедрасы

Әлеуметтану және
саясаттану
кафедрасы

Тарих кафедрасы

Құқықтану
кафедрасы

Есеп және аудит
кафедрасы
ҒПО «Құрылыстағы
ресурс үнемдеу озық
технологиясы»

Консалтинг
орталығы

стратегиялық және
салыстырмалы
талдау ғылыми
орталығы

Орыс филология
Кафедрасы

Қазақ
Филология
Кафедрасы

Аспапта
орындаушылық
кафедрасы

Психология және
педагогика
кафедрасы

Қазақ тілі
кафедрасы

Журналистика
кафедрасы

Шетел тілі
кафедрасы

Теория және аударма
практикасы
кафедрасы

Шетел тілі
практикалық
курсының кафедрасы

Химиялық
технологиялар мен
жаратылыстану

факультеті
Биология және
экология
Кафедрасы

Химия және
химиялық
технологиялар
Кафедрасы
География және
туризм
кафедрасы

Агротехнология
лық

Металлургия,
машинажасау
және көлік

факультеті

факультеті

Агротехнология
ческий
факультет
Кафедрасы

Металлургия
Кафедрасы

Автоматтандыру
және басқару
кафедрасы

Машинажасау және
стандартизация
Кафедрасы

Жылуэнергетика
кафедрасы

Көліктік техника
және логистика
кафедрасы

Электроэнергетика
кафедрасы

Биотехнология
Кафедрасы

Зоотехнология,
генетика және
селекция
кафедрасы

Дене шынықтыру
және спорт
кафедрасы
Механика және
мұнай газ ісі
кафедрасы

Энергетикалық

факультет

радиотехника және
телекоммуникациялар
кафедрасы

ҒДО «Қуатты
үнемдеу және
технология
Жүргізушілерді
дайындау орталығы

С.Торайгыров
атындағы ПМУ
Колледжі

