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БОРБОРДУК АЗИЯ УНИВЕРСИТЕТИ
Коомдун туруктуулугу прогрессивдүү бизнес лидерлерден,
эффективдүү башкаруу органдарынан, билимдүү мамлекеттик кызматчыларынан, активдүү жарандык коомдон көз каранды. Мунун баардыгын күчтүү билим берүү мекемелерисиз элестетүү мүмкүн эмес.
Жогорку окуу жайында билим алуу үчүн жагымдуу чөйрө
катары Борбордук Азиядагы кооз тоолуу жерлер региондо ѳзгѳчѳ ыңгайлуу шартты түзөт. Жаратылыш ресурстарына мол
жана ар түрдүү бай маданий мураска ээ болгон Борбордук
Азияда маанилүү кен байлыктар бар. Ааламдашуу доору экономикалык өсүп-өнүгүүгө жетишүү, өткөн замандын баалуу
мурастарын сактап калуу жана айлана-чөйрөнү коргоо аркылуу жаркын келечекти кура ала турган тажрыйбалуу жана
билимдүү жарандарды талап кылат.
Борбордук Азия Университети (БАУ) дүйнөлүк коомчулук
менен алыскы тоодогу айылдык жамааттарды байланыштырган, заманбап экономика жана туруктуу башкаруу үчүн зарыл
болгон адам капиталын түзгөн дүйнөлүк класстагы билим
берүү ордосу жана окутуу борбору болуп келет.
БАУ 2000-жылы Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстандын
Президенттери жана улуу даражалуу Ага Хан тарабынан
кол коюлган эл аралык келишим аркылуу түзүлгөн жеке
менчик, коммерциялык эмес жана диний эмес (светтик) университет; Аталган эл аралык келишим жогоруда аталган үч
өлкөнүн Парламенттери тарабынан бекитилип, Бириккен

Улуттар Уюмунда катталган. Президенттер камкорчулар
жана Улуу даражалуу Ага Хан канцлери болуп саналат. БАУнун миссиясы эл аралык деңгээлде таанылган жогорку билим
берүүнүн стандарттарын сунуштоо жана региондогу элдердин бай маданий мурасын келечек үчүн сактап калуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу аркылуу Борбордук Азияда,
атап айтканда, анын тоолуу аймактарында социалдык жана
экономикалык өнүгүүгө көмөк көрсөтүү.
БАУ 3 мектеби менен белгилүү: Гуманитардык жана так
илимдер мектеби, Өнүгүү мектеби (магистратура), Кесиптик
жана үзгүлтүксүз билим берүү Мектеби. Булар менен катар
Борбордук Азиядагы профессордук жана окутуучулук эмгек
жамаатынын квалификациясын жогорулатуу программасын,
ошондой эле Ага Хан «Адам таануу» долбоорун камтыйт.
Элеттик тоолуу жамааттардын муктаждыктарына жооп катары БАУ ири борбор шаарлардан алыс жерде эки кампус курду. Алар: Нарында (Кыргызстан) жана Хорогдо (Тажикистан).
Текели (Казакстан) кампусунун ачылышы азыркы учурда
пландаштыруу стадиясында турат. Бул кампустар тарыхый
Улуу Жибек жолунда орун алган. Ал эми БАУ аймакта болуп
жаткан экономикалык жана интеллектуалдык кайра куруунун
чордонунда болууга илгери үмүт кылат. Университет катары
бизнеске, жарандык коомго жана мамлекеттик кызматка мыкты лидерлерди алып келүүгө багыт алат. Муну менен катар
Ага Хан Өнүктүрүү Уюмунун кеңири жигердүүлүгүн арттырып, өнөктөштүккө кеңири жол ачат.
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ГУМАНИТАРДЫК ЖАНА ТАК ИЛИМДЕР МЕКТЕБИ
БАУнун Гуманитардык жана так илимдер Мектебинде билим берүү
2016-жылы Нарын шаарында (Кыргызстан) башталып, компьютердик
илимдер, ошондой эле массалык маалымат каражаттары жана Байланыш
тармактарында негизги адистиктерди сунуш кылат. Кесиптик турмушта
жана мамлекеттик кызматта көйгөйлөрдү чечүү үчүн ар кандай ыкмаларды
киргизүүгө жана инновацияларды жаратууга керек болгон билимди жана
көндүмдөрдү өөрчүтүү үчүн аталган Мектеп студенттерге 5 жылдык
бакалавриат программасын сунуштайт. Хорог шаарындагы кампустун
курулушу 2017жылы аяктаган. Аталган кампуста Экономика, Жер жана
айлана чөйрөнү таануу адистиктерин сунуш кылат. Текели кампусу
азыркы учурда пландаштыруу стадиясында турат. Ал жерде инженердиктехникалык илимдер жана бизнести башкаруу адистиктери сунушталат.
БАУга
тапшырган
студенттер
академиялык
жетишкендиктерин
далилдеген окуучулар. Алар окуу боюнча мелдештердин жеңүүчүлөрү,
студенттик өкмөттүн президенттери, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин
талабын жактагандар, таланттуу сүрөтчүлөр жана музыка сүйүүчүлөр,
спорт мелдештеринин жеңүүчүлөрү, ошондой эле шыктануу менен өз
жамааттарына кол кабыш кылган ыктыярдуу жаштар болуп саналат.
БАУнун көптөгөн студенттери борбор шаарлардан келип окушат, бирок
алардын курамында 70% чакан шаарлардан жана айылдардан болушат. 81%
Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстандан келген студенттер.

Окуу класстары билим алуу/билим берүү мейкиндигин ар тараптуу
уюштурууга мүмкүнчүлүк берет.

º www.ucentralasia.org/schools/artsandsciences/ru
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ӨНҮГҮҮ МЕКТЕБИ (МАГИСТРАТУРА)
ϴнүгүү Мектеби (магистратура) БАУнун Мамлекеттик саясат жана
башкаруу институту, Тоолуу коомчулуктарды изилдөө институту, Маданий
мурастар жана Гуманитардык илимдер бөлүмүнѳн турат. 2011-жылдан
бери бул Мектеп тарабынан 100дөн ашуун илимий басылмалар чыгарылган
жана БАУнун сайтынан акысыз жүктөп алуу үчүн жеткиликтүү. ϴнүгүү
Мектебинин максаты Борбордук Азия үчүн иш жүзүндө пайдалана ала турган
билимди жаратуу. Мектеп көп кырдуу, комплекстүү жана ЖОЖдон кийинки
билим берүү уюму болуп келет.

Мамлекеттик саясат жана башкаруу институту
Мамлекеттик саясат жана башкаруу институту 2011-жылы Борбордук
Азияда мамлекеттик саясатты чыңдоо үчүн түзүлгөн. Институт аймакта
учурдагы жана мезгил-мезгили менен пайда болуп турган саясий
көйгөйлөрдү ар тараптуу терең талдоону камсыз кылат. Ошондой эле чечим
кабыл алуу жараянына далилдүү изилдөөлөрдү пайдалануу боюнча башкаруу
органдарынын жана жарандык коомдун аналитикалык жөндөмдүүлүгүн
жакшыртат. 2018-жылдан баштап окуу жай Ооганстандын мамлекеттик
кызматкерлерине, ошондой эле башка Борбордук Азия өкмөттөрүнө
экономикалык саясат боюнча жетекчилер үчүн «Экономикалык саясат
алкагында аткаруу бийлик магистрлерди даярдоо» программасын ишке
киргизген.
«Кыргызстандагы жашоо» конференциясы - бул Кыргызстандагы жана Борбордук
Азиядагы социалдык - экономикалык өнүгүү тууралуу маалыматтар менен эксперттер ой бөлүшө турган жыл сайын өтүлүүчү иш - чара.
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Тоолуу коомчулуктарды изилдөө институту
Тоолуу коомчулуктарды изилдөө институту Борбордук Азиядагы тоолуу
райондорду туруктуу өнүктүрүү программасына маалымат берүү жана көмөк
көрсөтүү үчүн транс-дисциплинардык изилдөөлөрдү жүргүзөт. Анын илимий
изилдөөлөрү, мисалы, жаратылыш ресурстарын башкаруу, жер системалары
жана жашоо каражаттары, табигый кырсыктардын коркунучун азайтуу,
биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо, климаттын өзгөрүшү жана туруктуу
өнүгүүнүн максаттарын ишке ашыруу сыяктуу темаларды камтыйт. Анын
басылмалары да БАУнун сайтынан бекер жүктөп алуу үчүн жеткиликтүү.
Институттун максаттары төмөнкүлөр:
▪ Окумуштуулар, өнүгүү боюнча иш жүзүндө иштеген практиктер, ошондой
эле саясий ишмерлер үчүн «билим борбору» катары кызмат кылуу.
▪ Тоолуу коомчулуктардын муктаждыктарына тиешелүү терең изилдөөлөрдү
жүргүзүү үчүн аймактык потенциалды жогорулатуу;
▪ Тоолуу аймактарда жашаган кызыгдар тараптарга билимди, анын ичинде
биргелешип иштеп чыгуу жана биргелешип окутуу боюнча БАУнун академиялык программаларын жайылтуу.

Тоолуу коомчулуктарды изилдөө институтунун программалары жана
изилдөөлөрү тоолуу аймактагы калкка багытталат.
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Маданий мурастар жана гуманитардык
илимдер бөлүмү
Маданий мурастар жана гуманитардык илимдер бөлүмү
2013 жылы Борбордук Азиянын мурастары жана индивидуалдуулугу боюнча жаңы диалог түзүү үчүн ачылган. Ал
бай жана ар түрдүү маданий мурасты изилдөө, сактоо, документтештирүү, архивдештирүү, БАУнун маданий мурастар
китеп сериялары аркылуу аймактык окумуштуулардын
ишин колдойт.
2012-жылы түрк элинин көрүстөнүнүн, кишинин жана аттын
толук скелеттеринин табылышы БАУнун Нарындагы кампусунун тегерегинде толкунданууну жаратты. Аймак көптөн
бери археологдор үчүн кызыктуу болуп келген. 1953жылы
археолог Ахмад Кибиров мурда бир нече дөбөлөрү бузулган
Айгыр-Жал аттуу жерде ири көрүстөндү тапкан.
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Кыргыз Түрк Манас университетинин археологу доктор
Кубат Табалдиев тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн
негизинде БАУнун өкүлдөрү бул жайлар жөнүндө кабар алган. Буюм-тайымдар (артефакттар) жергиликтүү жамааттардын лидерлеринин көзөмөлү астында кылдат көчүрүлгөн.
Сейсмикалык изилдөө учурунда байыркы калдыктар жана
петроглиф чиймелери табылгандан кийин БАУ аталган аянтта археологиялык изилдөө жүргүзүү үчүн окумуштуу К.Табалдиевге кайрылган.

ркы эстеликтери» аттуу фундаменталдуу эмгекти БАУнун
Кесиптик жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби менен биргеликте жарыялаган.

Ошол эле жылы К.Табалдиев БАУнун маданий мурастары
китеп серияларынын бөлүгү катары «Тянь-Шандын байы-

Анын командасы 5000 жылдан ашуун мезгилден бери аймакта турак жайларда тынымсыз жашоо-турмуш өкүм

сүрүлгөнүн көрсөткөн, таш, темир, коло жана орто доорлорунун башына тиешелүү артефакттар көмүлгөн жайларды
тапкан. 2014-жылы орус археологу Юрий Сергеевич Худяков Табалдиевге кошулуп, 7-кылымга таандык түрк элинин
көрүстөнүн (сөөк коюлган жай) жана буюм-тайымдарын
табышкан.

Айгыр-Жал 2 аймагындагы көрүстөндөрдү казууда табылган
сак дооруна таандык чопо идиштер (б.д.чейин 100-200). Бул
мезгилде салт катары өлгөн адамдын жанына идишке тамак
салынып көмүлгөн.

º www.ucentralasia.org/research/chhu/ru

13

Кесиптик жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби
2006-жылы түзүлгөн Кесиптик жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби
жаштарды жана улуу адамдарды иш менен камсыз кылуу жана киреше алып
келүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртууда ийкемдүү кесиптик жана техникалык талаптарга жооп берген окуу форматында, орто билимден кийинки
жана үзгүлтүксүз билим берүүнү камсыз кылууда. Аталган мектеп 16 билим
берүү борборунда 60 программа жана курстар боюнча 172 000ден ашуун Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан жана Ооганстандан келген студенттерге билим берүүдө.
Канадалык эл аралык билим берүү бюросу, Канададагы Рокки колледжинин
жана Орусиянын Экономика Жогорку Мектебинин (Москва) билим берүү
институту тарабынан өткөрүлгөн көз карандысыз баалоо билим берүү программаларынын талапка жооп бериши жогорку даражада экенин билдирди.
Баалоо эмпирикалык далилдерди чогултуп жана өз программаларын, сапатты
камсыз кылган жараяндарды, уюштуруучулук түзүмүн, ошондой эле иштин
башка тараптарын сынчыл көз караш менен текшерүүнү сурап, абройлуу эксперттерге кайрылды. Баалоо «Мектеп олуттуу сапатты камсыз кылган программаны түзгөн» деп жыйынтык чыгарды.

Мектептин класстары окутуучулар менен угуучулардын ортосундагы карымкатышты камсыз кылат.

14

º www.ucentralasia.org/research/spce/ru

Ага Хан «Адам таануу» долбоору
Ага Хан «Адам таануу» долбоору Ага Хандын маданият боюнча Трасты
тарабынан 1997-жылы негизделген жана 2007-жылы БАУга кошулган. Бул
бирдиктүү гуманитардык окуу программасы аркылуу сынчыл ой жүгүртүүнү
жана академиялык жазуу көндүмдөрүн колдойт. АХГИД көп дисциплинардык
алкакта ресурстарды, коомдук лекцияларды, тренингдер менен курстарды
иштеп чыгат жана аткарат. Бүгүнкү күнгө чейин 180 000 угуучу аяктаган.
Бул долбор инновациялык окуу программасы Борбордук Азия жана Чыгыш
менен Батыштын классикалык тексттерге бай оозеки жана жазуу жүзүндөгү маданияттарынын материалдарын камтыйт. Борбордук Азиядагы гуманитардык илимдердеги изилдөө, билим жана усулдук мүчүлүштүктөрдү окуу
китептеринин түрлөрүн чыгаруу аркылуу толуктоону максат кылат; плюрализмди изилдөө жана жайылтуу; жалпы адамзаттык баалуулуктардын алкагында Борбордук Азия маданиятын баса көрсөтүү; педагогикалык жана сынчыл ой жүгүртүү көндүмдөрү аркылуу өнүктүрүү этикалык көз караш менен,
маданий чечмелөө жана эстетикалык жактан баалоо. Ар кыл маданий жана
илимий салттардын мазмунун терең талдоо аркылуу ар кандай идеяларды
жана баалуулуктарды түшүнүүгө жардам берүүгө багытталган. Регион ичиндеги жана коӊшулаш аймактардагы өнөктөш ЖОЖдордо Ага Хандын «Адам
таануу» окуу программасы англис тилинде окутулуп жатат.

Долбоoр тарабынан Дүйшөмбү шаарында (Тажикстан) уюштурулган дебат
боюнча борбордук азиялык турнир.

º www.ucentralasia.org/research/akhp/ru
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Жарандык Коом Демилгеси
Жарандык Коом Демилгеси (ЖКД) 2017-жылы Борбордук Азиядагы
жарандык коомго жагымдуу саясат жүргүзүү жана башкаруу чөйрөсүн
тарбиялоо, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн кеӊири чөйрөсүн өнүктүрүүгө
жардам берүү максатында түзүлгөн. ЖКДнин баштапкы географиялык
басымы Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан жана узак мөөнөттүү максат
менен башка өлкөлөргө кеңейтүү. Айылды да жана шаарды да кенен камтып,
бул демилге билим алмашуу, ноу-хау жана жарандык коом уюмдарынын ишин
алдыга жылдыруу максатында, иш-аракеттерди жүргүзүүгө багытталган.
БАУнун ЖКД ошондой эле жогорку билим берүүнүн эл аралык институту
катары өнүктүрүүнү колдоо жана аймактарда адамдын мүмкүнчүлүктөрүн
жогорулатууну болуп эсептелет максат коёт.
Ички уюштуруучулук жана лидерлик мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга
багытталган аймактык мамилени эске алып, ЖКД узак мөөнөттүү келечекте
үч багытка токтолот:
▪ Көндүмдөр: окутуу жана кесиптик өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоо;
▪ Билим: изилдөө, өз ара көмөктөшүү, ошондой эле саясий чечим кабыл
алуучулар менен жарандык коомдун ортосундагы диалог үчүн пайдубалды
түзүү;
▪ Ресурстар: коомчулуктагы кайрымдуулук тууралуу маалыматтуулукту
жогорулатуу, ошондой эле киреше алып келүүгө көмөк.
Бишкек шаарында өткөрүлгөн «Ачык өкмөт маалыматка жарандардын
катышуусун тартууга көмөк көрсөтүү боюнча» ЖКД семинары.

º www.ucentralasia.org/csi/ru
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Билим берүүнү өнүктүрүү
Билим берүүнү өнүктүрүү программасы узак мөөнөттүү демилге, ага 60
мамлекеттик орто окуу жайлары, БАУнун ар бир үч уюштуруу мүчөлөрү
болгон Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстандан 20дан катышышат.
Программа студенттердин улуттук, аймактык жана эл-аралык денгээлдеги
жогорку сапаттагы окууга кириши үчүн, академиялык жетишкендиктерин
жана мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртууга арналган, ошондой эле жарандык
жоопкерчилигин жогорулатуу максатында иштелип чыккан.
Билим берүү министирлиги, райондук билим берүү кызматкерлери, орто
окуу жайдын кызматкерлери менен иштөө, ошондой эле, улуттук окуттуу
программаларынын алкагында EIP, илим, технология, инженерия, математика
(STEM), маалыматтык жана байланыш технологияларын (ИКТ) жана англис
тилине окутууга басым жасайт. Бул, мисалы, сын ой жүгүртүү, чыгармачылык,
кызматташуу жана байланыш, 21-кылымдын экономикалык, коомдук жана
маданий турмушуна толук катышуу үчүн зарыл болгон жөндөмдүүлүктөрүн
өнүктүрүүгө багытталган. Жүргүзүлүп жаткан илимий-изилдөө, мониторинг
жана баа берүү аркылуу, программа жайылтылган жана улуттук жана
аймактык деңгээлде, тууроого мүмкүн болгон моделди түзүүгө багытталган.

Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан мектептеринин мугалимдер үчүн EIP кесиптик көнүгүү сессиясы.

º www.ucentralasia.org/eip/ru
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Мугалимдер эс алуу бөлмөсүндө.

Кафетерий ар кыл жагдайда колдонулат.

Профессордук жана окутуучулар эмгек
жамаатын өнүктүрүу программасы

Экономикалык таасир жана университеттин
шаарчаларын куруу

Борбордук Азиянын профессордук жана окутуучулар эмгек
жамаатын өнүктүрүу программасы аркылуу профессорлор
жана мугалимдер эмгек жамаатынын болочок мүчөлөрүнө чет
өлкөдө окуу жана изилдөө жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу үчүн БАУ эл аралык жогорку окуу жайлары менен
өнөктөштүктө кызматташып келет. БАУ эл аралык тажрыйбасы жана кеңири таанылган жогорку квалификациялуу Борбордук Азиянын жарандары менен окутуучулардын кызмат орундарынын эң кеминде 50 пайызын толтурууну максат кылат.
Программа университет үчүн академиялык артыкчылык болуп
саналган сабактар боюнча окуу үчүн мыкты PhD (илимий наамга) талапкерлерге каржылоону камсыз кылат.

Экономикалык өнүктүрүү БАУнун курулуш стратегиясынын
борборунда турат жана иштеп жаткан ишканаларды бекемдөөгө жана жаңы ишканаларды түзүүгө көмөктөшөт. Кампустун
курулушунун биринчи баскычында БАУ Тажикстанда жана
Кыргызстанда 1400 дөн ашык, 80% (Нарын) жана 95% (Хорог)
жергиликтүү калктан турган жумуш орундарын түздү. Нарын
жана Хорогдо 200дөн ашуун окутуучуларга жана кызматкерлерге жаңы туруктуу жумуш орундары түзүлдү, алардын 80%
Борбордук Азиянын жарандары.
Курулуштун бардык баскычтары аяктагандан кийин БАУ курулуш иштерин аткаруу үчүн 350 000 күндүк жумуш менен

Студенттик жатаканаларда жалгыз жашоого да, башкалар
менен баарлашууга да болот.

Ага Хан медициналык жана дарт белгилерин аныктоо борбору
шаар элине да, БАУнун мугалимдерине, студенттерине жана
кызматкерлерине да кызмат көрсөтөт.

кампустун ичинде жана сыртында кошумча жумуш менен
камсыз кылат. Болжолдонгон экономикалык пайдасы 750
млн. АКШ долларынан ашык сумманы түзөт.

жергесин жакшыртуу боюнча Ага Хан өнүктүрүү Уюмунун
демилгелерин камтыйт.

Студенттерге университеттик тажрыйба жана эл аралык стандарттагы объектилерди сунуштагандан тышкары БАУ жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Ага Хан өнүктүрүү Уюмунун органдары менен шаарларды өнүктүрүү долбоорунун
алкагында өнөктөшүү болуп саналат. Алар жергиликтүү экономиканы жакшыртуу иштеринин алкагында тоо койнундагы
шаарларды жандуу университет жамааттары катары чогуу
өнүктүрүп жатышат. Бул структура социалдык, билим берүү
жана саламаттыкты сактоо тармактарында өнүктүрүү, меймандостукту жана туризмди, ишкердикти өнүктүрүү жана айыл

Нарында долбоорлорго Ага Хан дарт белгилерин аныктоочу
медициналык борбору, Сейтаалы Жакыпов атындагы паркты калыбына келтирүү, жалпы аймактагы инфраструктураны жана байланыштарды чыңдоо; Нарын-Баетов 3 чакырымдык айланма жолунун курулушу жана күнү-түнү суу
менен камсыз кылуу, ошондой эле Төш-Булак чөлкөмүнө
бара турган жолду төшөө кирет. Учурда БАУ Нарын шаарын өнүктүрүүнүн Башкы планы боюнча шаардын мэриясы
менен иштеп жатат. Бул иш аракет шаардын тургундарынын
жана конокторунун жашоо сапатын жогорулатуу үчүн пландаштырылган биргелешкен аракет аркылуу коомдук жана
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экономикалык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү. Тактап айтканда, пландоо иши
экономикалык өсүш мүмкүнчүлүктөрүн аныктоого жардам берет. Ал эми
жакшыртылган инфраструктура жана Нарынды экономикалык, туристтик,
маданий жана интеллектуалдык борборго айландыруу боюнча өкмөт баштаган аракеттерди колдойт.
Хорогдо БАУ башкы шаардан Дашт айылына чейинки жолду, Жогорку Дашт
айылына кум-таш жолду жана Хитжд жамаатына баруучу жолду төшөдү.
Ошондой эле аймактын көчөлөрүнө жарык орнотту. Хорог шаарынын коомдук саламаттыкты сактоо кызматынын сапатын жакшыртуу үчүн Ага Хан
саламаттыкты сактоо кызматтарын көрсөтүү борбору 2019-жылы түзүлдү.
Ошондой эле 2 балдар бакчасын жана эрте жаштагы балдарга билим берүү
боюнча тарбиячыларды окутуу борборун түздү.
БАУ Борбор Азиядагы тоолуу коомчулуктардын көйгөйлөрүн чечүүдө
жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө билим берүү жана адам баласынын
акыл эмгегинин кыймылдаткыч күч катары алдыңкы орунга алып чыгат.
Инновациялык жана тиешелүү изилдөөлөр аркылуу БАУ өсүп келе жаткан
окуучуларга ресурстарды түзүп жана жолду ачып берип, бүтүрүүчүлөрдүн
жаңы муунун аймактын муктаждыктарын чечүү жана социалдыкэкономикалык өнүгүүсүн алдыга жылдыруу, ошондой эле Борбордук
Азиянын бай маданий мурастарын сактоо жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү
менен камсыз кылып жатат.

Студенттик жашоо борбору окуу жана баарлашуу үчүн ыңгайлуу мейкиндикти
сунуштайт.
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