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1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 
 

1.1. Бұл ереже университеттің оқытушы-профессорлары мен білім алушыларының 

академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша іріктеу емтиханын ұйымдастыру және өткізу 

тәртібін  айқындайды. 

1.2. УЕ ХҚТУ-072-2019 Университет ережесі университеттің СМЖ құжаттарының 

құрамына кіреді. 

 

2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР (СІЛТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР) 

 

 2.1. Университеттің осы Ережесінде төменде көрсетілген нормативті құжаттарға 

сілтемелер қолданылған: 

 - ҚП ХҚТУ - 4.2.3-2009 Құжаттаманы басқару. 

 - Білім беру ұйымдарымен жүзеге асырылатын халықаралық ынтымақтастықты 

ұйымдастыру бұйрығына (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жыл 

27 желтоқсандағы № 661 бұйрығы); 

  - Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 (№ 152 2011ж. 20 

сәуір) бұйрығымен бекітілген Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидалары;  

 - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы 

№ 613 бұйрығымен бекітілген Шетелге, оның ішінде академиялық оралымдық шеңберінде 

оқытуға жіберу қағидаларына; 

 - Университетіміздің білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы мен 

қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы туралы Ережесіне сәйкес дайындалды. 

3. ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖƏНЕ ӨКІЛЕТТІЛІК 

 

 3.1. Университеттің осы Ережесі Ахмет Ясауи университетінің Академиялық Комитет 

кеңесінде талқыланады. 

 3.2. Университеттің осы Ережесі Ахмет Ясауи университетінің ректоры-Сенат төрағасы 

тарапынан бекітіледі. 

 3.3. Университеттің осы Ережесі талаптарының енгізілуіне Халықаралық серіктестік 

орталығының басшысы жауапты болып табылады. 

 3.4. Университеттің осы Ережесі талаптарының орындалуын Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі 

вице-президент, Академиялық инновация және жоғары білімнен кейінгі білім беру ісі жөніндегі 

вице-президент қадағалайды. 

 3.5. Осы Ереже Қазақстан Республикасы білім беру жүйесі қызметінің құқықтық 

шарттарының, Ахмет Ясауи университетінде қолданылатын халықаралық келісімшарттар мен 

нормативтік базаның өзгеруіне қарай нақтылануы, толықтырылуы және өзгеруі мүмкін. 

 

4. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ  

 

4.1. Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысушы оқытушы-профессорлар мен 

білім алушылар университеттің ресми веб-сайты арқылы онлайн тіркеледі. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасына оқытушы-профессорлар мен білім алушылар 

шетел жоғары оқу орындарына  бару үшін арнайы ұйымдастырылған ағылшын немесе түрік тілі 

бойынша емтихан тапсырады.  Қатысушыға ағылшын немесе түрік тілінің бірін таңдау 

құқығы беріледі. Іріктеу емтиханы екі кезеңнен тұрады.   

http://www.ayu.edu.kz/
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 Бірінші кезең – тестілеу (грамматика, оқу, тыңдау); 

 Екінші кезең – сұхбаттасу; 

Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша шетел жоғары оқу орындарына іріктеу 

емтихандарынан өткен білім алушылар ғана жіберіледі. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша шетел жоғары оқу орындарына іріктеу 

сынақтарынан өткен оқытушы-профессорлар мен білім алушылардың оқу, жол, виза, тамақтану, 

міндетті медициналық сақтандыру, жатақхана шығындары академиялық ұтқырлық 

бағдармаларының бұйрықтары мен ережелеріне сәйкес қарастырылады. 

 

5.  ІРІКТЕУ ЕМТИХАНЫНА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 

 

5.1. Оқытушы-профессорлар үшін:  

- Үміткерлерді іріктеу кезінде бірдей ұпай болған жағдайда, ғылыми дәрежесінің бар болуы 

ескеріледі; 

- Университеттің оқытушы-профессорларының рейтингтік жүйесі бойынша алғашқы екі 

жүздікке кіруі; 

- Шетелдік ғылыми басылымдарда еңбектерінің бар болуы ескеріледі. Шет тілінен 

Халықаралық сертификаты болған жағдайда барлық емтихан кезеңдерінен босатылады (IELTS, 

TOEFL; YUNUS EMRE түрік тілінің В2 және одан жоғары). 

5.2. Білім алушылар үшін: 

- білімгерлердің жалпы орташа үлгерім көрсеткіші (GPA) 3.0 кем болмауы керек; 

- академиялық қарызы бар білім алушылар академиялық ұтқырлық бағдарламаларына 

қатыса алмайды.  

- шет тілінен Халықаралық сертификаты болған жағдайда барлық емтихан кезеңдерінен 

босатылады (IELTS, TOEFL; YUNUS EMRE түрік тілінің В2 және одан жоғары). 

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миинистрлігінің қаражат есебінен 

жіберілетін білім алушыларға тек Халықаралық сертификат талап етіледі (IELTS, TOEFL). 

- Академиялық ұтқырлық емтиханына жалпы медицина мамандығының 6 семестрінде 

оқитын білімгер қатыса алады. 

-  «Жалпы медицина» мамандығының 6-курс интерндері үшін және 1,2 курс (бітіруші курс 

емес) резиденттері тек өз қаражаты арқылы баруға ғана емтиханға қатыса алады. 

- Бакалавр мамандықтарының соңғы курсында оқитын білім алушылар мен дайындық 

факультетінің тыңдаушылары қатыса алмайды.  

 

6. ІРІКТЕУ ЕМТИХАН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖƏНЕ ӨТКІЗУ ТƏРТІБІ 

 

 6.1. Емтихан кезеңдеріне дайындық және оларды өткізу жұмыстарын Халықаралық 

серіктестік орталығы Академиялық мәселелер жөніндегі департаментпен бірлесе отырып  жүзеге 

асырады. 

 6.2. Емтиханды ұйымдастыру жұмыстарын арнайы ұйымдастыру комиссиясы бақылайды. 

Комиссия құрамын Халықаралық серіктестік орталығының басшысы ұсынады және университет 

ректорының бұйрығымен бекітіледі. 

6.3. Комиссия құрамына Оқу-әдістемелік ісі жөнінде вице-президент, Даму және 

қаржыландыру жөніндегі вице-президент, Академиялық инновация және жоғары білімнен 

кейінгі білім беру ісі жөніндегі вице-президент, Академиялық мәселелер жөніндегі департамент 

директоры, Құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы, Халықаралық серіктестік 

орталығының басшысы, Халықаралық жобалық қызметін дамыту және академиялық ұтқырлық 

бөлімінің басшысы енеді. 

6.4. Комиссияның құзыреттілігі: 
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- Емтиханды өткізу тәртібі мен мерзімін анықтайды; 

- Емтиханды өткізу бағдарламасын құрастыру, тестілеу, сұхбаттасу кезеңі бойынша, түрік 

және ағылшын тіліндегі сұрақтарын (В2-С1 деңгейінде) дайындау үшін Филология, Дайындық 

факультеттерінен жұмыс тобының құрамын бекіту шараларын жүзеге асырады; 

- Емтиханның барлық кезеңдерінің нәтижелерін хаттама түрінде рәсімдейді; 

- Емтиханның дайындығы, өткізілуі және қорытындылары туралы мәліметтердің 

университеттің ресми веб-сайтында жариялануын қамтамасыз етеді; 

- Халықаралық серіктестік орталығы іріктеу емтиханының соңғы нәтижесі негізінде 

Комиссия қарауына үміткерлердің іріктеу критерийлеріне сәйкес үміткерлер тізімін жасайды;  

- Үміткерлердің ұсынған құжаттарын қарастырады және ашық дауыс беру арқылы 

үміткерлерді іріктеу критерийлерінің баллдарына сәйкес академиялық ұтқырлық аясында оқуға 

жіберу үшін әрбір жоғары оқу орындарының мамандықтары бойынша жеке білім алушылардың 

негізгі және резервтік тізімін бекітеді; 

- Егер үміткер академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында оқуға барудан бас тартса, оны 

ауыстыру резервтік тізімнің кезектігіне сәйкес жүзеге асырылады. Бас тарту туралы өтініш еркін 

нысанда жазылады. 

-  
7. ЕМТИХАН НƏТИЖЕСІ БОЙЫНША ІРІКТЕУ ЖҰМЫСЫ 

 

7.1. Бірінші кезең бойынша тестілеу емтиханына 50 сұрақ беріліп, 100 ұпайлық жүйемен 

бағаланады. 

Екінші сұхбаттасу кезеңі 3 сұрақ беріліп, 100 ұпайлық жүйемен бағаланады.  

Тестілеу емтиханынан алған ұпайдың 25%, сұхбаттасу емтиханынан алған ұпайдың 25% 

және  орташа үлгерінің (GPA) 50%, есептелініп, қорытынды ұпайы шығады.  

Емтиханның әрбір кезеңінен шекті ұпай-75, жалпы қорытынды ұпай жинағы-70. Екі 

кезеңнен өтпей қалған оқытушы-профессорлар мен білім алушылар Академиялық ұтқырлық 

бағдарламаларына қатыса алмайды.  

 

8. ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ ТƏРТІБІ 

 

 8.1. Университеттің осы ережесін басқару және өзгерістер енгізу ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 

сәйкес жүзеге асады. 

 8.2 СМЖ құжаттарына енгізілген өзгерістер «Өзгерістерді тіркеу парағында» тіркелуі 

тиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-072-2019 

     2-ші  нұсқа 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Академиялық ұтқырлық аясында оқытушы-профессорлар мен білім 

алушылардың іріктеу емтиханын ұйымдастыру және өткізу 

ережесі 

8 беттің  6 - беті 

 

 

 

9. КЕЛІСУ, САҚТАУ ЖƏНЕ ТАРАТУ 

 

9.1. Осы университет ережесін талқылау және келісу Академиялық Комитет Кеңесінде 

қаралып, Сенат отырысында бекітіледі және хаттамамен рәсімделеді. 

9.2. Осы университет ережесінің рәсімделуін бақылау және жұмыс нұсқаларын сақтау 

жауапкершілігі Стратегиялық жоспарлау рейтинг және сапа орталығына жүктеледі.  

9.3. Осы университет ережесінің орындалуын бақылау Халықаралық серіктестік 

орталығына және Халықаралық жобалық қызметін дамыту және академиялық ұтқырлық бөліміне 

жүктеледі. 

9.4. Осы университет ережесін тарату электронды түрде жүргізіледі, құжатты университет 

сайтының білім порталындағы жеке кабинеттерге орналастыру Халықаралық жобалық қызметін 

дамыту және академиялық ұтқырлық бөліміне жүктеледі. 

 

КЕЛІСІЛДІ 

 

Оқу әдістемелік ісі  

жөніндегі вице-президент       Ө. Умбетов 

 

Академиялық инновация және жоғары 

білімнен кейінгі білім беру 

ісі жөніндегі вице-президент     Ш. Есимова 

 

Даму және қаржыландыру 

жөніндегі вице-президент      П. Пилтен 

 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент директоры    Т. Ниязов 

 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент директорының  

орынбасары       Б. Шен 

 

Құқықтық қамтамасыз ету  

бөлімінің басшысы      Г.Мусаханов 

 

Стратегиялық жоспарлау,  

рейтинг және сапа орталығының 

басшысы       Ж.Дарибаев 
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ережесі 
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10. ҚОСЫМШАЛАР       ҚОСЫМША А 

 

Ф-СМБ-004 

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ 

 

№ Аты – жөні Қызметі Мерзімі Қолы 
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     2-ші  нұсқа 
Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Академиялық ұтқырлық аясында оқытушы-профессорлар мен білім 

алушылардың іріктеу емтиханын ұйымдастыру және өткізу 

ережесі 
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ҚОСЫМША Б 

 

Ф-СМБ-002 

ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 
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