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(English version) 

 

The purpose of this project: To establish cooperation between the University in Kazakhstan and Pole 

Leonard de Vinci University in France, in order to enhance the international attractiveness of the 

university in Kazakhstan, and to further develop and strengthen relations between France and 

Kazakhstan in the field of science and higher education. 

Pole Léonard de Vinci University is a highly reputed private institution of higher education located in 

Paris. It has three branch schools that award high-quality, accredited degrees: EMLV (School of 

Management), ESILV (Graduate School of Engineering) and IIM (School of Web Design and 

Multimedia). 

In order to have a better start in this collaboration, this project will start with EMLV management school, 

which offer 100% English-taught programs.  

Project objectives:  On the basis of an articulation agreement between two partner universities:  

• "Bachelor + Master" with 3 + 2 model; 

• "Bachelor + Master" with 4 + 1 model; 

• "Double Master" with 1 + 1 model; 
 

Project participants: French students, including the Kazakh student who currently living in France, as 

well as the students from two partner universities. 

Funding for the project: EMLV Management School in France can offer 20% of the tuition fee as a 

scholarship, and willing to develop joint scholarship with the partner university in Kazakhstan. 

Introduction of EMLV (www.emlv.fr/en):  

EMLV is a Paris-based business school that aims to produce hybrid managers in a variety of fields, 

including finance, marketing, human resources, international business, etc. EMLV is Member of 

http://www.emlv.fr/en
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"Conférence Grandes Ecoles", which is a group of best higher education institutes in France (only 

39 business schools are member of this group).  

EMLV has been accredited by EPAS international accreditation, Visa Bac+5 (Certification from French 

Ministry of High education), RNCP (certification from French Ministry of labor).  

EMLV is also member of various global network, such as UGEI, Campus France, EESPIG, EFMD, 

AACSB, United nation's Global Compact and PEPITE PON incubation center in France.  

EMLV's original pedagogy offers great scope for students to enhance their personal development and 

develop an independent and entrepreneurial spirit, and to increase their interaction with the business 

world. 

EMLV's curriculum is oriented to the needs of the real business world and is designed to enable 

students to refine their business talents. Enhance diverse skills and even start your own business by 

studying and working alongside ESILV/IIM sister schools which specialized in engineering and digital 

design. 

EMLV offer below programs for the collaboration:  

• Grande Ecole Program: Offer 5 majors at Master program, 100% taught in English; BAC+5 

national degree, EPAS accredited. Ranked as Top 2 program in France; Tuition fees:  9400€ 

per year; 

• MSc International Business: 100% taught in English; RNCP accredited; Tuition fees: 10200€ 

• MSc International Finance: 100% taught in English; RNCP accredited; Tuition fees: 10200€ 

• MSc Digital Business Analytics: 100% taught in English; RNCP accredited; Tuition fees: 10200€ 
 

Introduction for the Collaboration Model:  

❖ 3+2 Bachelor + Master two-degree articulation agreement:    

⎯ Student will study 3 year at home university in Kazakhstan (Bachelor student, related majors).  

⎯ Student will study 2 year at EMLV in Master in management program (Grande Ecole Program) 

• Requirement:  related specialization, IELTS 6.5 or equivalent.   

• Degrees:   Qualified Students will get two degrees by the end of their studies. A Bachelor 

degree from partner university in Kazakhstan and a Master degree from EMLV.  

- Majors at master level:  

o Corporate Finance 
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o Audit Performance and Management 

o Marketing Innovation and Distribution 

o Digital Marketing Strategy 

o International Business 

❖ 4+1 Bachelor + Master two-degree articulation agreement:    

⎯ Student will study 4 years at home university in Kazakhstan (Bachelor student).  

⎯ Student will study 1 year at EMLV at Master of Science program (one-year full time master 

program) 

• Requirement:  Any specialization, IELTS score 6.5 or equivalent. 

• Degrees:   Qualified Students will get two degrees by the end of their studies. A Master degree 

from EMLV and a Bachelor degree from home university in Kazakhstan.  

- Majors at MSc Program:  

o International Business  

o Digital Business and Analytics 

o International Finance 

❖ 1+1 Master + Master Double degree agreement:   

⎯ Student will study 1 year at home university in Kazakhstan (Master student, any majors).  

⎯ Student will study 1 year at EMLV at Master in management program (Grande Ecole Program) 

• Requirement:  IELTS score 6.5 or equivalent. 

• Degrees:   Qualified Students will get two degrees by the end of their studies. A Master degree 

from home university in Kazakhstan and a Master degree from EMLV (French national 

degree).  

- Majors at Grande Ecole Program:  

o Corporate Finance 

o Audit Performance and Management 

o Marketing Innovation and Distribution 

o Digital Marketing Strategy 

o International Business 
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(Русский перевод) 

 

Цель этого проекта:  

Установить сотрудничество между Казахстанскими Университетами и Университетом Леонарда 

де Винчи во Франции. Целью является повышения международной привлекательности   

Казахстанских Университетов зарубежом, а также дальнейшее развития и укрепления 

отношений в области науки и высшего образования между Францией и Казахстаном. 

Университет имени Леонардо де Винчи является авторитетным частным высшим учебным 

заведением, расположенным в Париже. Он имеет три филиала, которые присуждают 

высококачественные аккредитованные дипломы: EMLV (Школа менеджмента), ESILV (Высшая 

школа инженерии) и IIM (Школа веб-дизайна и мультимедиа). 

Для того, чтобы иметь лучший старт в этом сотрудничестве, этот проект начнется со школы 

менеджмента EMLV, которая предлагает 100% преподавание на английском языке.  

Цели проекта:  На основе артикуляционного соглашения между двумя университетами-

партнерами:  

• "Бакалавр + магистр" на уровне 3+2 модели; 

• "Бакалавр + Магистр" на уровне 4 + 1 модели; 

• "Двойная магистерская степень" на уровне 1 + 1 модели; 

 

Участники проекта: Казахстанские студенты, проживающие в настоящее время во Франции, 

французские студенты, а также студенты из двух университетов-партнеров. 

Финансирование проекта: Школа менеджмента EMLV во Франции может предложить 20% от 

стоимости обучения в качестве стипендии, а также готова развивать совместную стипендию с 

университетом-партнером в Казахстане. 

EMLV ВНЕДРЕНИЕ : 

EMLV - это парижская бизнес-школа, целью которой является создание гибридных менеджеров 

в различных областях, включая финансы, маркетинг, человеческие ресурсы, международный 
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бизнес и т.д. EMLV является членом "Conférence Grandes Ecoles" - группы лучших высших 

учебных заведений Франции (только 39 бизнес-школ входят в эту группу).  

EMLV был аккредитован международной аккредитацией EPAS, Visa Bac+5 (Сертификат 

Министерства высшего образования Франции), RNCP (Сертификат Министерства труда 

Франции).  

EMLV также является членом различных глобальных сетей, таких как UGEI, Campus France, 

EESPIG, EFMD, AACSB, Глобальный договор ООН и инкубационный центр PEPITE PON во 

Франции.  

Оригинальная педагогика EMLV предоставляет студентам широкие возможности для развития 

личности, развития самостоятельности и предприимчивости, а также для расширения их 

взаимодействия с деловым миром. 

Учебная программа EMLV ориентирована на потребности реального делового мира и 

предназначена для того, чтобы дать возможность студентам усовершенствовать свои деловые 

таланты. Усовершенствуйте разнообразные навыки и даже начните свой собственный бизнес, 

обучаясь и работая вместе с родственными школами ESILV/IIM, которые специализируются в 

области инжиниринга и цифрового дизайна. 

EMLV предлагает следующие программы для сотрудничества:  

• Программа Grande Ecole, предложите 5 специальностей на уровне Мастера, 

национальную степень BAC+5, аккредитовано EPAS и занимает 2-е место во Франции. 

Плата за обучение: 9400€ в год.  

• MSc Международный бизнес, 100% преподавание на английском языке; RNCP 

аккредитована; Плата за обучение: 10200€. 

• MSc Международные финансы, 100% преподавание на английском языке; RNCP 

аккредитована; Плата за обучение: 10200€. 

• MSc Цифровая бизнес-аналитика,100% преподавание на английском языке; RNCP 

аккредитована; Плата за обучение: 10200€. 

 

Введение в модель сотрудничества:  

 

❖ 3+2 "Бакалавр + магистр" артикуляционное соглашение с двумя степенями:    
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- Студент будет обучаться 3 года в родном университете в Казахстане (бакалавр, 

родственные специальности).  

- Студент 2 года будет обучаться в EMLV по программе магистратуры в области 

менеджмента (Grande Ecole Program). 

Требование: соответствующая специализация, IELTS 6.5 или эквивалент.   

Степени:   Квалифицированные студенты получат две степени до окончания обучения. Степень 

бакалавра в университете-партнере в Казахстане и степень магистра в EMLV.  

Магистры программы Grande Ecole:  

• Корпоративные финансы 

• Эффективность аудита и управление 

• Маркетинговые инновации и дистрибуция 

• Цифровая маркетинговая стратегия 

• международный бизнес 

 

❖ 4+1 "Бакалавр + магистр" артикуляционное соглашение с двумя степенями:    

- Студент будет обучаться 4 года в родном университете в Казахстане (бакалавр).  

- Студент будет учиться 1 год в EMLV на программе магистратуры (годичная очная 

магистерская программа). 

Требование:  Любая специализация, IELTS оценка 6.5 или эквивалент. 

Степени:   Квалифицированные студенты получат две степени до окончания обучения. Степень 

магистра EMLV и степень бакалавра родного университета в Казахстане.  

Студенты магистратуры:  

• международный бизнес  

• Цифровой бизнес и аналитика 

• международные финансы 

 

❖ 1+1 " Магистр + Магистр" Соглашение о двойной степени:   

- Студент будет обучаться 1 год в родном университете в Казахстане (магистр, любая 

специальность).  

- Студент будет учиться 1 год в EMLV на программе "Магистр в области менеджмента" 

(Grande Ecole Program). 

Требование:  балл IELTS 6.5 или эквивалент. 
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Степени:   Квалифицированные студенты получат две степени к концу обучения. Степень 

магистра родного университета в Казахстане и степень магистра EMLV (национальная 

французская степень).  

Магистры программы Grande Ecole:  

• Корпоративные финансы 

• Эффективность аудита и управление 

• Маркетинговые инновации и дистрибуция 

• Цифровая маркетинговая стратегия 

• международный бизнес 

 

 

(Қазақ тіліндегі аудармасы) 

 

Бұл жобаның мақсаты:  

Қазақстандағы  университеттермен Франциядағы Леонард де Винчи университеті арасында 

ынтымақтастық орнату. Біздің мақсатымыз Қазақстан университеттерінің халықаралық 

тартымдылығын арттырумен қатар,  Франция мен Қазақстан арасындағы ғылым мен жоғары 

білім саласындағы қатынастарын одан әрі дамытып нығайту. 

Леонардо де Винчи Университет Парижде орналасқан беделді жеке жоғары оқу орны болып 

табылады. Оның жоғары сапалы білім беретін  3 филиалы бар: EMLV (менеджмент мектебі), 

ESILV (инженерия жоғары мектебі) және IIM (веб дизайн және мультимедиа мектебі). 

Бұл ынтымақтастық жақсы жүзеге асу ушін, бұл жобаны алдымен ЕМLV мектебінен бастаймыз, 

өйткені онда 100%  ағылшын тілінде білім беріледі.   

Жобаның мақсаты: екі серіктес университет арасындағы артикуляциялық келісім негізінде:  

• "Бакалавр + магистр" 3+2 моделі деңгейінде; 

• "Бакалавр + Магистр" 4 + 1 модель деңгейінде; 

• "Қос магистрлік дәреже" 1 + 1 модель деңгейінде; 
 



 
 
 

POLE UNIVERSITAIRE LEONARD DE VINCI 
 

12, avenue Léonard de Vinci - 92916 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Téléphone : 01 41 16 70 00 - Fax : 01 41 16 70 99 
 

Жобаға қатысушылар: қазіргі Францияда тұратын Қазақ студенттер, француздық студенттер, 

сондай-ақ екі серіктес университеттердің студенттері. 

Жобаны қаржыландыру: Франциядағы EMLV менеджмент мектебі стипендия ретінде оқу 

құнының 20% - ын ұсына алады,сондай-ақ Қазақстандағы серіктес университетімен бірлескен 

стипендияны дамытуға дайын.   

EMLV ТУРАЛЫ (www.emlv.fr/en): 
 

EMLV - бұл Париждегі Бизнес мектебі. Оның мақсаты қаржы, маркетинг, адами ресурстар, 

халықаралық бизнес және т.б. салаларда гибридті менеджерлерді құру болып табылады. 

EMLV – Conférence Grandes Ecoles, яғни Франциядағы ең үздік жоғары оқу орындарының 

ұйымының мүшесі (бұл ұйымға тек 39 бизнес мектебі кіреді).  

EMLV – EPAS халықаралық аккредитациясынан, сонымен қатар Visa Bac + 5 (Францияның 

жоғары білім Министрлігінің сертификаты), RNCP (Францияның Еңбек министрлігінің 

сертификаты) аккредитациясынан өткен. 

EMLV сонымен қатар UGEI, Campus France, EESPIG, EFMD, AACSB, БҰҰ-ның Ғаламдық 

келісімі және Франциядағы PEPITE PON инкубациялық орталығы сияқты әртүрлі ғаламдық 

желілердің мүшесі болып табылады.  

EMLV-тің ерекше педагогикасы студенттердің тұлғалық дамуын арттыруына, тәуелсіз және 

кәсіпкерлік рухты дамытуына, іскерлік әлеммен қарым-қатынасты арттыруына үлкен 

мүмкіндіктер ұсынады.  

EMLV-тің оқу бағдарламасы нақты бизнес әлемінің қажеттіліктеріне бағытталған, сонымен қатар 

студенттердің іскерлік қабілеттерін жетілдіруге мүмкіндік береді. ESILV / IIM инженерлік және 

цифрлық дизайн мамандықтары секілді мектептерде білім алумен қатар, жұмыс жасау арқылы 

өзіңіздің әр түрлі дағдыларды жетілдіріп тіпті өз бизнесіңізді бастай аласыз. 

EMLV келесі бағдарламаларды ұсынады:  

• Grande Ecole бағдарламасы, магистрлік бағдарламада 5 мамандықты ұсынады, ұлттық 

BAC+ 5 дәрежесімен EPAS аккредитациясына ие. Франциядағы үздік бағдарламалар 

тобының 2 орынын иеленген, жылдық оқу ақысы: 9400€; 

http://www.emlv.fr/en
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• MSc Халықаралық бизнес, 100% ағылшын тілінде білім беріледі; RNCP 

аккредитациясына ие; оқу ақысы: 10200€; 

• MSc Халықаралық қаржы, 100% ағылшын тілінде білім беріледі; RNCP аккредитациясына 

ие; оқу ақысы: 10200€; 

• MSc Сандық бизнес аналитикасы 100% ағылшын тілінде білім беріледі; RNCP 

аккредитациясына ие; оқу ақысы: 10200€; 
 

Жобаның мақсаты: Франция және Қазақстан мемлекеттері арасындағы ғылым, білім 

салаларындағы қарым-қатынасты одан әрі дамыту, нығайту мақсатында Қазақстандағы Шәкәрім 

Университетімен Франциядағы Леонардо да Винчи университетінің орталығы, EMLV - Жоғары 

менеджмент мектебі арасында ынтымақтастық орнату, артикуляциялық* келісім-шартқа қол 

жеткізу. 

Жобаның міндеті: Артикуляциялық келісім шарт негізінде екі серіктес университетте: 

●  3+2 деңгейіндегі "Бакалавр+Магистратура"; 

●  4+1 деңгейіндегі "Бакалавр+Магистратура"; 

●  1+1 деңгейіндегі "Қос дипломды магистратура" бағдарламалары бойынша білім алу.  
 

Жобаға қатысушылар: Аталмыш жобаға екі серіктес университет студенттерімен қатар, 

Франция мемлекетінде тұрып жатқан Қазақ диаспорасы студенттері қатыса алады. 

Жобаны қаржыландыру: Франциядағы EMLV университеті стипендия ретінде оқу ақысының 

20% -ын ұсына алады және Қазақстанның серіктес университетімен стипендияға қосылуға 

дайын.  

 

Жобаның бағдарламасы:  

 

❖ 3+2 деңгейіндегі "Бакалавр+Магистратура" бағыты бойынша артикуляциялық 

келісімшарт ұсынамыз (ақылы бөлімде). 

Келісімшарт бойынша студент бастапқы 3 жылын Қазақстандағы cеріктес университетінде 

оқиды (бакалавриат, байланысты мамандықтар). Ал соңғы 2 жылын Франциядағы EMLV 

университетіндегі магистратурада оқиды (Grande Ecole Program).  

Қойылатын талап: тиісті мамандық, IELTS 6.5 немесе оған балама. 
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Берілетін ғылыми дәреже: Білікті студенттер оқу аяқталғаннан кейін екі дәрежеге ие болады. 

Қазақстандағы отандық университеттің бакалавр дәрежесі және EMLV магистратурасы 

(француз ұлттық дәрежесі). 

Grande Ecole бағдарламасының мамандықтары: 

●  Корпоративтік қаржы; 

●  Қызмет тиімділігі мен басқару аудиті; 

● Маркетингтік инновация және тарату; 

● Сандық маркетинг стратегиясы; 

●  Халықаралық бизнес; 

 
 

❖ 4+1 деңгейіндегі "Бакалавр+Магистратура" бағыты бойынша артикуляциялық 

келісімшарт ұсынамыз (ақылы бөлімде). 

 Келісімшарт бойынша студент 4 жылын Қазақстандағы cеріктес университетінде оқиды 

(бакалавриат).Ал соңғы жылын Франциядағы EMLV университетіндегі магистратурада 

(магистратураның бір жылдық күндізгі бөлімі) оқиды. 

Қойылатын талаптар: кез келген мамандық, IELTS 6.5 немесе оған балама. 

Берілетін ғылыми дәреже: Білікті студенттер оқу аяқталғаннан кейін екі дәрежеге ие болады. 

EMLV магистрі және Қазақстандағы Шәкәрім университетінің бакалавр дәрежесі. 

Магистратурадағы мамандықтар: 

● Халықаралық бизнес; 

● Сандық бизнес және аналитика; 

●  Халықаралық қаржы; 

 

 

❖ 1+1 деңгейіндегі "Қос дипломды Магистратура" бағыты бойынша артикуляциялық 

келісімшарт ұсынамыз (ақылы бөлімде) 

Келісім бойынша студент алғашқы 1 жылын Қазақстандағы cеріктес университетінде оқиды 

(магистратура, кез келген мамандықта). Ал соңғы 1 жылын студент Франциядағы EMLV 

университетіндегі менеджмент бағдарламасы бойынша магистратурада оқиды (Grande Ecole 

Program). 
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Қойылатын талаптар: кез келген мамандық, IELTS 6.5 немесе оған балама. 

Берілетін ғылыми дәреже: Білікті студенттер оқу аяқталғаннан кейін екі дәрежеге ие болады. 

Қазақстандағы отандық университеттің магистратурасы және EMLV магистратурасы (француз 

ұлттық дәрежесі). 

Grande Ecole бағдарламасының мамандықтары: 

●  Корпоративтік қаржы; 

●  Қызмет тиімділігі мен басқару аудиті; 

● Маркетингтік инновация және тарату; 

● Сандық маркетинг стратегиясы; 

●  Халықаралық бизнес; 
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