
 

 
 

Калиев Наубат Калиевич 

Профессор  

 

Контактные данные:   

E-mail: kaliev_nk@enu.kz 

Моб.: +7 701 510 23 45 

Раб:: +7 7172 709500(35213) 

 

Профессиональный опыт: 

2008 г. – по настоящее время – 

Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, 

профессор кафедры политологии; 

2001 – 2008 гг. – Аппарат Сената 

Парламента Республики Казахстан, 

консультант, главный эксперт;  

1999 –2001 гг. – Министерство 

образования и науки РК, начальник 

управления; 

1996 – 1999 гг. – Мажилис 

Парламента Республики Казахстан,  

депутат;  

1992 –1996 гг. – Семипалатинский 

педагогический колледж им. М. 

Ауэзова, директор; 

1972 – 1986 гг. – Семипалатинский 

пединститут, старший преподаватель, 

заведующий кафедрой научного 

коммунизма, доцент кафедры 

философии;  

1966 – 1967 гг. – учитель истории 

восьмилетней школы с. Букенчи 

Жанасемейского района  

 

Награды (членство в академиях, 

профсоюзах и др.): 

1. Орден «Курмет»(2016). 

2. Медали: «Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 20 

жыл», «Конституциясына 10 жыл», 

«Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігіне 10 жыл». 

3. Почетный работник образования 

РК (2001). 

4. Отличник просвещения Казахской 

ССР (1972). 

Ученая степень и звание: доктор политических наук  

Ученое звание: профессор Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева 

Научная школа: Семипалатинский педагогический институт, 

Казахского государственного педагогического института им. Абая 

 

Научные интересы: политическая система, теория парламентаризма,  

государственная политика, государственное управление,  

государственная служба, этнополитика  

 

 

Читаемые курсы: политическая система и политические режимы (Б), 

СМИ и поитические процессы (Б), госудаственная политика (М), 

информационная политика (Д), информационные войны и конфликты 

(Д), мониторинг госудаственных программ (Д) 

Авторские курсы: политическая система Республики Казахстан (Б), 

внутреняя и внешняя политика РК (Б), государственная слубжа РК 

(Б), теория и практика парламентаризма (Б) 
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