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КДАТУны сайлап, уңышлы киләчәк сайлыйсың!
Казан дәүләт архитектура-төзелеш
университеты
мәктәпне, урта һөнәри белем бирү йортларын тәмамлаучыларны укырга чакыра!
Ректор – Низамов
Рәшит Корбангали
улы, техник фәннәр
докторы, профессор,
Татарстан Фәннәр
академиясе әгъзакорреспонденты,
Татарстанның
атказанган фән
эшлеклесе, Россия
Федерациясенең
мәгариф өлкәсе
мактаулы
хезмәткәре.
«Кадерле чыгарылыш укучылары!
Сез тормышыгызда иң җитди сайлау алдында
торасыз. Сезнең язмышыгыз, киләчәгегез шуңа
бәйле. Кайчандыр мин дә шундый сайлау алдында
калган идем, һәм тормыш күрсәткәнчә, ул
вакытта Казан инженер-төзелеш институтына
укырга кереп дөрес эшләгәнмен. Бүген инде
ул төпле белем алырга, искиткеч мөгәллимнәр
ярдәме белән сайлаган һөнәрегез буенча беренче
адымнар ясарга, иҗади мөмкинлекләрегезне
тормышка ашырырга, һәм, әлбәттә,
яшьлегегезнең иң күңелле елларын дусларыгыз
әйләнәсендә, кызыклы вакыйгалар эчендә кайнап
уздырырга мөмкинлек бирә торган Университет.
Безгә килегез һәм сез барысын да үз күзләрегез
белән күрерсез!»

ӘЗЕРЛЕК
ЮНӘЛЕШЛӘРЕ

НИ ӨЧЕН КДАТУНЫ САЙЛАРГА КИРӘК?
❶

Сыйфатлы белем:

КДАТУ – 90 еллык бай тарихка һәм традицияләргә ия, белем бирү эшчәнлегенә лицензиясе һәм дәүләт аккредитациясе булган, Россия
Федерациясендә әйдәп баручы архитектура-төзелеш югары уку йортларының берсе;
КДАТУ бары тик архитектура-төзелеш,
юл-транспорт һәм торак-коммуналь комплекслары
өчен генә белгечләр әзерли. Универститет дипломы эшкә алучылар тарафыннан югары бәяләнә;
КДАТУ мөгаллимнәре – Россиядә һәм
чит илләрдә танылган галим-практиклар. Соңгы
вакытта тикшерелгән, исәпләнгән, ныгытылган,
проектланган объектлар арасында гына да:
Кол Шәриф мәчете, «Корстон», «Лазурные
небеса» торак комплексы, Баскет-холл;
Футбол буенча 2018 елгы дөнья чемпионатына «Мордовия-Арена» стадионында 45 000
урынлы вакытлыча трибуналар;
45 000 мең урынлы «Казан-Арена» стадионының нигезе;
Су спорты төрләре буенча 2015 елгы дөнья
чемпионатына «Казан-Арена» стадионы өстенә
вакытлыча япма;
Шамов хастаханәсен уникаль төзекләндерүне фәнни-техник яктан тәэмин итү кысаларында яңадан ясалган җирасты янкорылмасы
өчен нигез һәм нигез чокырын киртләү конструкцияләре (Казан);
«Теннис академиясе» спорт комплексында
тимер япма конструкцияләр (Казан);
«Казан оргсинтез» ГАҖ «Оргпродукт» заводының төзелеш конструкцияләре;
«Казан» Халыкара аэропортының 1А терминалы конструкцияләре;
Казан кремлендәге Благовещение чиркәвенең түбәсе һәм күтәреп торучы конструкцияләре;
«МЕГА Казан» сәүдә-күңел ачу үзәге бинасының төзелеш конструкцияләре һ.б.

КДАТУ заманча уку һәм фәнни-тикшеренү
лаборатория базасына ия;
КДАТУда чагыштырмача күп булмаган,
әмма безнеңчә иң оптималь санда студентлар
укый – 7000 кеше. Бу, мәгълүматны һәр студентка адреслап җиткереп, дәресләрне аеруча югары
дәрәҗәдә үткәрергә мөмкинлек бирә;
КДАТУ Татарстанда беренчеләрдән булып,
Көнчыгыш Лондон Университеты (UEL) белән берлектә, ике диплом программалары буенча бакалаврлар әзерли.
❷ КДАТУ тәмамлаган белгечләргә зур ихтыяҗ бар. Бу – архитектура-төзелеш, юл-транспорт
тармакларының һәм ТКХ югары үсеш темплары
һәм университетны тәмамлаучыларның һөнәри
компетенциясе әлеге бурычларны үтәүгә туры
килүен күрсәтә.
❸ Уку һәм яшәү өчен бик яхшы шартлар. Республикада шәһәр үзәгендә урнашкан
бердәнбер уңайлы кампус КДАТУныкы. Ул үзенең сыйфаты буенча чит ил югары уку йортлары
таләпләренә туры килә: уку корпуслары, лабораторияләр, тулай тораклар, спорт комплексы,
стадион, ашханә, техник белем бирү үзәге, парковкалар. Ихтыяҗы булган бөтен студентлар тулай торак белән тәэмин ителә.
❹ Кызыклы, мавыктыргыч студент тормышы! КДАТУда Беренче курс студенты көне, Студентлар язы, КВН, Яңа ел балы, Актив слетлары,
Аҗаган, спорт ярышлары һәм башка бик күп чаралар уздырыла.
❺ Университеттагы үзгә мохит. Бездә студентлар һәм укытучылар арасындагы хезмәттәш
дустанә мөнәсәбәтләрдә иҗади рух хөкем сөрә.
Бу үз чиратында белгечнең шәхесе һәм һөнәри
сыйфатлары формалашуына уңай тәэсир итә.

БЕЗГӘ УКЫРГА КИЛЕГЕЗ!
Рәхмәтуллина Римма, Төзелеш
институтының I курсы, бик
яхшы билгеләргә укучы,
e-mail: rimma-99@yandex.ru:
– БДИ нәтиҗәләре
буенча мин 283 балл җыйдым. Күп кенә университетлар арасыннан югары уку
йорты сайларга тиеш идем.
Мин Казан дәүләт архитектура-төзелеш университетына укырга керергә булдым, чөнки
монда бүген ихтыяҗ булган һөнәрләр буенча төпле белем алырга мөмкин. Әлегә мин
беренче уку елын гына тәмамладым, ләкин
шуны әйтә алам: укуы авыр, түземле, игътибарлы һәм белемле булу кирәк. Әмма шулай
ук укырга бик кызык, укытучылар үз фәннәрен
яхшы аңлата һәм мин монда укырга керүемә
үкенмим.
Зарипова Айгөл, Төзелеш институтының III курсы, Студсовет активисты, е-mail:
zipochka-a.r@mail.ru:
– КДАТУда өч ел уку
дәверендә ул миңа туган
йортым кебек булды. Монда дусларым, якыннарым,
минем гаиләм. Монда уникаль кешеләр укый
һәм укыта. Безнең университет – төрле тармакларда: фәндә дә, иҗатта да үзеңне табарга
ярдәм итә торган урын. Бары тик монда гына
эскиз чын объектка әверелә ала!

Сорвин Виктор, Төзелеш институтының III курсы, түләүле
уку бүлегеннән бюджет бүлегенә күчкән,
e-mail: www.desare@mail.ru:
– 2015 елда мин
«Сәнәгать һәм гражданлык төзелеше» юнәлешенә
укырга керергә килдем, ләкин
бюджет бүлегенә үтәргә берничә генә балл
җитмәде, шулай итеп түләүле бүлеккә кердем.
Яхшы билгеләргә генә укыдым һәм II курстан
соң мине бюджет бүлегенә күчерделәр. Мин
моңа бик шат.
Сабиров Айнур, Төзелеш институтының III курсы,
спорт мастеры,
e-mail: leis3600@mail.ru:
–
Мин
КДАТУга
«Мәгълүмати системалар һәм технологияләр»
юнәлеше буенча укырга
кердем. Университетта беренче игътибар иткән әйбер ул, спорт белән
шөгыльләнү өчен яхшы мөмкинлекләр тудырылган. Монда мин үзем яраткан өстәл
теннисы буенча яңа уңышларга ирешә алдым: спорт мастеры, студентлар арасында
Россия беренчелегендә призер, студентлар
арасында Татарстан чемпионы һәм, әлбәттә, университет командасында иң яхшысы
булдым.

Аникин Олег, Төзелеш технологияләре институтының IV
курсы, Студентлар төзелеш отряды штабы командиры,
е-mail: anikin.ov@icloud.com:
– Безнең университет һөнәри яктан үсәргә
һәм уку практикаларын республикада гына түгел, ә бөтен Россия буенча
узарга мөмкинлек бирә. Моны Россиядәге күп
кенә төзелешләрдә булып кайткан студентлар
исеменнән әйтәм! Рәхим итегез!
Гәрәева Альбина, Төзелештә
икътисад һәм идарә институтының I курсы, тулай торакта яши,
е-mail: garaeva_albina@list.ru:
– Мин Лениногорск
шәһәреннән килдем. Тулай торакта ничек яшәрмен,
дип бик борчылдым. Ләкин монда шартлар бик
яхшы икән. Мин дусларны тиз таптым. Хәтта
ректор белән фотога төшәргә дә өлгердем. Без
мондагы яшьләр белән еш кына өстәл уеннары
уйныйбыз, бергә ашарга әзерлибез һәм укыйбыз. Миңа монда бик кызык һәм күңелле.
Лицензия Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан бирелгән, серия 90Л01
№ 0009219, теркәлү номеры № 2178, 9 июнь 2016 ел.
Дәүләт аккредитациясе турында таныклык Мәгариф һәм
фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан бирелгән, серия 90А01 № 0002225 Теркәлү номеры
№ 2122, 15 июль 2016 ел.
Реклама

АРХИТЕКТУРА
Архитектуралы проектлау
АРХИТЕКТУРА МИРАСЛАРЫН
РЕКОНСТРУКЦИЯЛӘҮ ҺӘМ РЕСТАВРАЦИЯЛӘҮ
Мәдәни мирас объектларын
реставрацияләү
АРХИТЕКТУР МОХИТ ДИЗАЙНЫ
Шәһәр мохитен проектлау
Интерьерлар проектлау
ШӘҺӘР ТӨЗЕЛЕШЕ
Шәһәр төзелешен проектлау
Ландшафтны проектлау
ДИЗАЙН
График дизайн
ТӨЗЕЛЕШ
Сәнәгать һәм гражданлык төзелеше
(укыту рус һәм татар телләрендә)
Төзелеш материалларын, эшләнмәләрен,
конструкцияләрен җитештерү һәм куллану
Автомобиль юллары, аэродромнар,
транспорт инфраструктурасы объектлары
төзелеше
Торак пунктларны, корылмаларны,
биналарны җылылык-газ, вентиляция,
су һәм су агызу юллары белән тәэмин итү
Шәһәр инфраструктурасын һәм
торак-коммуналь хуҗалык объектларын
техник эксплуатацияләү
Күчемсез милек белән идарә итү һәм
экспертиза ясау
МӘГЪЛҮМАТИ СИСТЕМАЛАР ҺӘМ
ТЕХНОЛОГИЯЛӘР
Төзелештә мәгълүмати системалар һәм
технологияләр
ТЕХНОСФЕРА КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫ
Әйләнә-тирә мохитне инженерлык
ягыннан саклау
ТРАНСПОРТ ПРОЦЕССЛАРЫ ТЕХНОЛОГИЯСЕ
Хәрәкәтне оештыру һәм иминлеген
тәэмин итү
ҖИРӨСТЕ ТРАНСПОРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
КОМПЛЕКСЛАРЫ
Күтәртү-транспорт, төзелеш,
юл машиналары һәм җиһазлары
ҖИР ТӨЗЕЛЕШЕ ҺӘМ КАДАСТР
Шәһәр кадастры
ТОРАК ХУҖАЛЫГЫ ҺӘМ КОММУНАЛЬ
ИНФРАСТРУКТУРА
Торак-коммуналь комплексында
эшчәнлекне оештыру
УНИКАЛЬ БИНАЛАР ҺӘМ КОРЫЛМАЛАР
ТӨЗҮ (БЕЛГЕЧЛЕК)
Биек һәм зур аралыклы биналар һәм
корылмалар төзү

КДАТУда укуны магистратурада дәвам
итәргә мөмкин.
Көндезге һәм читтән торып уку бүлекләре,
дистанцион технологияләр кулланып читтән
торып уку (инженерлык юнәлешләре) бар.

Документлар кабул итү –
2018 елның 20 июненнән.
420043, Татарстан Республикасы,
Казан шәһәре, Зеленая ур., 1

(автобуслар – Төзелеш институты яки Калинин урамы тукталышларына кадәр, метро –
«Сукна бистәсе» метро станциясе)

Тел. (843) 510-46-50
(кабул итү комиссиясе)
e-mail: priem@kgasu.ru
Рәсми сайт: www.kgasu.ru
КАЗАН ДӘҮЛӘТ АРХИТЕКТУРАТӨЗЕЛЕШ УНИВЕРСИТЕТЫ ДИПЛОМЫ –
ЧЫГАРЫЛЫШ УКУЧЫЛАРЫНЫҢ
ХЕЗМӘТ БАЗАРЫНДА ИХТЫЯҖ
ҺӘМ УҢЫШ ГАРАНТИЯСЕ!

