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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 

Академиялық саясаты Университет Жарғысына, Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңына, ҚР Үкіметі қаулылыларына  және ҚР БҒМ-нің 

нормативтік-нұсқаулық құжаттары мен бұйрықтарына, Университет 

Регламенттеріне сәйкес жасалған. 

 Академиялық саясат білім алушыларға, профессор-оқытушы құрамына, 

оқу-әдістемелік жұмыстармен айналысатын университет құрылымдық бірліктер 

басшылары мен қызметкерлеріне және басқа да қызығушы тараптарға арналған.   

 

1. Қолданылған қысқартулар 

Ахмет Ясауи 

университеті, 

Университет 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-

түрік университеті 

ҚР Қазақстан Республикасы 

ТР Түркия Республикасы 

ҚР БҒМ  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі 

ЖОО Жоғары оқу орыны 

GPA Үлгерімнің орташа балы (Grade Point Average) 

ЖОЖ  Жеке оқу жоспары 

БӨЖ Білім алушының өзіндік жұмысы 

МАК Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы 

ТТЕ Түркі тілдес елдер 

 

2. Глоссарий 

Академиялық 

күнтізбе  

(Academic Calendar) 

Оқу жылы барысында демалыс және мереке күндері 

көрсетілген оқу және бақылау шараларын, іс-

тәжірибелерді өткізудің күнтізбесі. Білім алушылар 

бағдар беру аптасының басында келуі керек. 

Академиялық 

дәреже  

(Academic Degree) 

Қорытынды мемлекеттік аттестация нәтижелері 

бойынша оқу бағдарламасын меңгеруіне қарай 

университет бітірушісіне берілетін дәреже. 

Академиялық 

мерзім  

(Academic Term) 

Теориялық оқу мерзімі: ұзақтығы 15 (медицина 

мамандықтары үшін 16-19) аптаға созылатын 

семестр. 

Академиялық 

транскрипт 

(Academic 

Transcript) 

Кредиттер мен бағалардың сандық және әріптік 

белгілері көрсетілген, оқу мерзіміне сәйкес 

оқытылған пәндердің тізімінен тұратын бекітілген 

үлгідегі құжат. 

Академиялық 

ұтқырлық 

(Academic mobility) 

Оқу немесе зерттеу жүргізу үшін білім 

алушыларды, профессор-оқытушыларды немесе 

академиялық басқару персоналын белгілі бір 
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академиялық кезеңге мемлекет ішінде немесе шет 

елде басқа жоғары оқу орнына жіберу. Білім 

алушының басқа оқу орындарынан алған 

кредиттерін университет академиялық есепке 

алады. Профессор-оқытушы басқа университетте 

дәрістер өткізіп, аралық бақылау қабылдайды 

Академиялық сағат  

(Academic hour) 

1 сағат (50 мин) лекцияға, тәжірибелік 

(семинарлық) сабаққа, студиялық сабақ – 1 сағат (75 

минут) немесе 2 сағат (100 мин) лабораториялық 

сабаққа және дене тәрбиесі сабағына, сонымен 

қатар 1 сағат (50 мин) тәжірибелік сабақтың барлық 

түріне, 2 сағат (100 мин) педагогикалық 

тәжірибенің барлық түріне, 5 сағат (250 мин) 

өндірістік тәжірибенің барлық түріне тең 

Апелляция  

(Appeal) 

Білім алушылардың білімін дұрыс бағалауға 

объективті кедергі болған факторларды анықтау 

мен жою мақсатында іске асырылатын шаралар 

Білім алушы 

 

Бакалавриат, жоғары арнайы білім беру, 

интернатура, резидентура, магистратура, PhD 

доктарантура бағдарламалары бойынша білім 

алатын тұлға. 

Бакалавриат  

(Baccalaureate) 

«Бакалавр» академиялық дәрежесін беретін жоғары 

кәсіби білім беру деңгейі. 

Бакалавр (Bachellor) Бакалавриат білім беру бағдарламасын меңгерген 

тұлғаға берілетін академиялық дәреже. 

Интернатура Медициналық жоғары білім беретін ұйымдар 

жүзеге асыратын, медициналық жоғары оқу 

орындары студентерінің клиникалық даярлығының 

міндетті кезеңі. 

Резидентура Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін клиникалық 

мамандықтар бойынша тереңдетілген медициналық 

білім алудың түрі. 

Магистратура  

(Magistracy) 

1-2 жыл нормативтік оқу мерзімінде сәйкес 

мамандығы бойынша «магистр» академиялық 

дәрежесін беретін, ғылыми және педагогикалық 

кадрларды даярлауға бағытталған жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің кәсіби оқыту 

бағдарламасы. 

Магистр  

(Master) 

Магистратура кәсіби оқу бағдарламасын меңгерген 

тұлғаларға берілетін академиялық дәреже. 

PhD Докторантура 

(Doctoratе)  

Жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелерде 

біліктілігі жоғары ғылыми және ғылыми-

педагогикалық кадрлар даярлау формасы. 

Философия  Сәйкес мамандық бойынша докторантураның 
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докторы кәсіби оқу бағдарламаларын меңгерген тұлғаға 

берілетін жоғары ғылыми дәреже.  

Маман даярлайтын  

кафедра 

Өз саласы бойынша мамандар даярлайтын және 

шығаратын кафедра. 

Таңдау пәндері 

(Elective Courses) 

Пререквизиттерге сәйкес кез келген академиялық 

кезеңде білім алушының таңдауы бойынша 

оқылатын таңдау пәндер 

Пәнге тіркеу  

(Registration) 

Білім алушының алдағы оқу жылының  оқу 

пәндеріне тіркелу процедурасы 

ЖОЖ Үлгілік оқу жоспары мен пәндер каталогы негізінде 

эдвайзердің көмегімен білім алушының әр оқу 

жылына арнап өзі құрастыратын оқу жоспары  

Дипломдық жұмыс 

(жоба) 

Тиісті саланың нақты мамандығының өзекті 

мәселесін студенттің өз бетінше зерттеуінің 

нәтижелерін жинақтауы болып табылатын бітіру 

жұмысы 

Магистранттың/ 

докторанттың жеке 

жұмыс жоспары 

Барлық оқу кезеңіне жасалады, құрамына мыналар 

енеді: 

- ЖОЖ (қажет болғанда әр жылы нақтыланады); 

- ғылыми-зерттеу, тәжірибелік- зерттеу жұмыстары 

бағдарламасы (тақырып, зерттеу бағыты, есептің 

түрі және мерзімі); 

- тәжірибелердің бағдарламалары (бағдарлама, база, 

есептің түрі және мерзімі); 

- диссертациялық зерттеу тақырыптары, негіздемесі 

және құрылымы; 

- диссертацияның орындалу жоспары; 

- ғылыми мақалалар, машықтану жоспары. 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация  

(Qualification 

Examination) 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандартында қарастырылған, білім алушының 

бағдарламаларды білім беру деңгейіне сәйкес 

меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында 

жүргізілетін, нәтижесі бойынша мемлекеттік 

үлгідегі жоғары білімі туралы құжат (диплом) 

берілетін процедура 

Пәндер каталогі Ағымдағы оқу жылының барлық пәндері туралы 

қажетті ақпараттары бар құжат 

Кредит  

(Credit Hour) 

Білім алушының / оқытушының оқу жұмысының 

көлемін өлшеудің бірыңғайланған бірлігі 

Оқытудың 

кредиттік жүйесі 

(Credit Unit System) 

Білім алудың траекториясын таңдау мен білім 

көлемін кредит арқылы есептеу негізінде жеке, 

дербес ізденістік шығармашылықпен өздігінен 

білімді меңгерудің дәрежесін арттыратын 

технология 
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Міндетті пәндер  

(Core Subjects) 

Білім алушылардың міндетті түрде оқитын пәндері. 

Модуль 

(Module) 

Білім беру бағдарламасының тәуелсіз, өзіндік 

жеткілікті және толық бөлімі немесе оқыту кезеңі; 

Модульдік оқыту 

(Modular education) 

Нақты кәсіптік құзыреттерді қалыптастыруға 

бағытталған жекелеген өзара байланысты блоктар 

түріндегі материалдарды оқытуды құрылымдап, 

болжайтын оқыту жүйесі 

Бағдар беру аптасы Білім алушыларға кредиттік оқу жүйесінің негізгі 

ережелерін меңгертуге арналған оқу жылының 

басындағы апта 

Білім беру 

бағдарламасы 

Білім беру жүйесінің белгілі бір сатысының білім 

беру мазмұны мен мақсатын, оқу уақытының 

көлемін және оқу үдерісін ұйымдастыру 

ерекшеліктерін айқындайтын университеттің 

нормативтік басқару құжаты  

Оқыту нәтижелері Оқу үдерісі аяқталуы бойынша білім алушының 

білуі, түсінуі және/немесе орындау мүмкіншілігінің 

болуы қажет күтілетін көрсеткіштер 

Құзыреттер Білім алушының оқыту үдерісі кезінде алған 

білімін, білігін және дағдысын кәсіптік қызметте 

практикалық тұрғыдан қолдана білу қабілеті 

Кәсіптік практика Білім алушының Университетте алған теориялық 

білімін, дағдысын және құзыреттілігін бекітуге 

бағытталған кәсіптік білім беру үдерісінің 

ажырамас бөлігі және болашақ мамандарды кәсіптік 

даярлаудың тиімді нысаны 

Оқу жұмыс 

жоспары 

Мамандық бойынша дайындалатын үлгілік оқу 

жоспары мен білім алушылардың жеке оқу 

жоспарлары негізінде білім беру ұйымы дербес 

дайындайтын оқу құжаты  

Тіркеуші офисі 

(Office of the 

Registrar) 

Білім алушыларды оқытылатын пәндерге жазумен, 

олардың оқу мерзіміндегі оқудағы жетістіктерін 

тіркеумен айналысатын, білімнің ағымдағы және 

аралық аттестаттауын ұйымдастыруды қамтамасыз 

ететін қызмет 

Академиялық 

мәселелер 

жөніндегі 

департамент (АЖД) 

Университеттегі оқу үдерісін, білім берудің 

кредиттік жүйесі негізінде ұйымдастыру және 

басқару саясатын жүзеге асыратын құрылымдық 

бөлім 

Қайта тіркеу кезеңі  

(Add/Drop Period) 

Білім алушының бір курстан бас тартып, екінші 

курсқа жазылып, ЖОЖ-ын өзгерте алатын кезеңі 

«I» бағасы 

(Incomplete) 

Пән аяқталмаған немесе себепті жағдайларға 

байланысты білім алушының аралық 
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аттестациясына қойылатын бағасы  

«AU» бағасы 

(Audit) 

Қорытынды бағаны алмай-ақ пәнге тыңдаушы 

ретінде қатысқысы келетін білім алушыларға 

қойылатын баға 

«W» бағасы 

(Withdrawal) 

Білім алушының бір аптаның ішінде пәннен бас 

тартқан кезде қойылатын бағасы 

«AW» бағасы 

(Academic 

Withdrawal) 

Білім алушыға академиялық себептер бойынша 

әкімшілік тәртіппен шеттетілген кезде қойылатын 

баға 

Пәнді қайтадан 

оқыту 

(Retake) 

Аралық аттетасттауда «Қанағаттанарлықсыз» («F») 

баға алған жағдайда пәнді ақылы негізде келесі 

академиялық мерзімде немесе жазғы семестрде 

барлық оқу түріне ақылы негізде қайта қатысып, 

емтихан тапсыру  

Пререквизиттер 

(Prerequisites) 

Оқытылатын пәнді меңгеруге қажетті білім, білік, 

дағдылар тізімін қамтитын пәндер 

Постреквизиттер 

(Postrequisites) 

Келесі пәндерді меңгеруге қажетті білім, білік 

дағдылар тізімін қамтитын пәндер 

Силлабус (Syllabus) Пәннің мақсатын, міндетін, құзыреттерін, қысқаша 

мазмұнын, әр сабақтың тақырыбы мен ұзақтығын, 

оқытушының талаптарын, бағалау критерийлерін, 

жұмысты тапсыру кестесін және қажетті әдебиеттер 

тізімін қамтитын жұмыс оқу жоспары 

Үлестірме материал 

(Handouts) 

Білім алушының тақырыпты табысты игеруі үшін 

үлестірілетін көрнекі иллюстративті материал 

(тезистер, мәтіндер, сілтемелер, мысалдар, 

глоссарийлер, өзіндік жұмысқа арналған 

тапсырмалар және т.б.) 

Ағымдағы бақылау Силлабусқа сәйкес ағымдағы, аудиторияда және 

аудиториядан тыс жерде жүргізілетін білімді жүйелі 

тексеру процедурасы 

1 аралық бақылау  

(Блок 1) 

Академиялық күнтізбеге сәйкес, академиялық 

мерзімнің ортасында оқытушының тарапынан білім 

алушының оқудағы жетістіктерін қорытындылап, 

бағалау  

2 аралық бақылау 

(Блок 2) 

Академиялық күнтізбеге сәйкес, академиялық 

мерзімнің соңында оқытушының тарапынан білім 

алушының оқудағы жетістіктерін қорытындылап, 

бағалау  

Білім алушының 

өзіндік жұмысы 

(СӨЖ/ ИӨЖ/РӨЖ 

Силлабусқа сәйкес оқу-әдістемелік әдебиетпен, 

нұсқаулармен қамтамасыз етілетін, оқытушының 

тапсырмасымен және бағалауымен білім алушының 
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МӨЖ/ДӨЖ/) тест, бақылау жұмысы, коллоквиум, реферат, 

шығарма, есеп, т.б. түрінде дайындайтын 

жұмыстары; білім алушының дәрежесіне 

байланысты ол СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы, 

ИӨЖ – интерннің өзіндік жұмысы, РӨЖ – 

резиденттің өзіндік жұмысы, МӨЖ – 

магистранттың өзіндік жұмысы, ДӨЖ – 

докторанттың өзіндік жұмысы болып бөлінеді 

Оқытушының 

басқаруымен білім 

алушының өзіндік 

жұмысы (ОБСӨЖ/ 

ОБИӨЖ/ ОБРӨЖ 

ОБМӨЖ/ОБДӨЖ/) 

Кестеде көрсетілген орын мен уақытта 

оқытушының басқаруымен білім алушының өзіндік 

жұмысы; білім алушының дәрежесіне байланысты 

ол ОБСӨЖ – оқытушының басқаруымен студенттің 

өзіндік жұмысы, ОБИӨЖ – оқытушының 

басқаруымен интерннің өзіндік жұмысы, ОБРӨЖ – 

оқытушының басқаруымен резиденттің өзіндік 

жұмысы, ОБМӨЖ – оқытушының басқаруымен 

магистранттың өзіндік жұмысы, ОБДӨЖ - 

оқытушының басқаруымен докторанттың өзіндік 

жұмысы болып бөлінеді. 

GPA бойынша 

үлгерімнің орташа 

баллы  

(Grade Point 

Average) 

Таңдалған бағдарлама бойынша білім алушының 

оқу мерзімі ішіндегі оқудағы жетістіктері 

деңгейінің орташа бағасы  

Орташа баллды есептеу (GPA):  

1) әр пәнге берілген кредит санын білім 

алушының сол пән бойынша алған бағасының 

сандық эквивалентіне көбейтіп шығады;  

2) барлық пән бойынша алынған көбейтінділерді 

қосады;  

3) алынған қосындыны пәндер бойынша 

кредиттердің жалпы санына бөледі. 

Мысал: 

Пән 
Кредит 

саны 
Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 
Сандық 

эквивалент 
Ағылшын тілі 3 В 3.0 

Информатика 2 Ғ 0.0 

Математика 6 А 4.0 

Ағылшын тілі 3.0 х 3 = 9.0 

Информатика 0.0 х 2 = 0.0 

Математика 4.0 х 6= 24.0 

Көбейтінділердің қосындысы 9 + 0 + 24 = 33.0 

Кредиттердің жалпы саны = 3+2+6 = 11 

GPA = Көбейтінділердің қосындысы/кредиттердің 

жалпы саны 33,0 / 11 = 3,00 

Тьютор  Сабақ жүргізетін және білім алушының 
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(Tutor) академиялық кеңесшісі ретінде қызмет ететін 

оқытушы 

Эдвайзер  

(Advisor) 

Білім алушыға академиялық мәселелер бойынша 

кеңес беретін оқытушы, оқытудың барлық 

кезеңінде білім траекториясын таңдауда және оқу 

бағдарламасын игеруде көмек көрсетеді. Топқа 

қатысты куратор-ұйымдастырушы, әдістемелік 

жетекші, тәрбиеші, педагог-психолог 

Пәннің оқу-

әдістемелік кешені 

(ПОӘК) 

Құрамына силлабус, лекция мәтіндері, іс-

тәжірибелік, семинарлық, лабораториялық 

сабақтардың тапсырмалары, СӨЖ/ИӨЖ/РӨЖ/ 

МӨЖ/ДӨЖ/ тапсырмалары, сабақтың тақырыптары 

мен түрлері (кейстер, тапсырмалар жинағы, 

талдауға арналған мақалалар және т.б.) білім 

алушының өзіндік жұмыстарына арналған оқу-

тәжірибелік материалдардан енетін пәннің оқу-

әдістемелік кешені 

Оқыту формалары 

(Forms of study) 

Күндізгі, сырттай 

Сабаққа қатысу мен 

үлгерімнің 

электрондық 

журналы 

Оқытушылардың академиялық кезең барысында 

толтырып отыратын он-лайн журналы 

 

 Ахмет Ясауи университеті оқытудың кредиттік технологиясы бойынша 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі (интернатура, резидентура, 

магистратура және докторантура PhD) білім бағдарламалары бойынша 

мамандарды даярлауды жүзеге асырады. Бұл технологияның негізгі міндеті –  

оқу үдерісін жаңаша реттеу, білім көлемін кредиттер түрінде есепке ала 

отырып, білім траекториясын таңдау негізінде білім алушының өзін-өзі 

ұйымдастыруы және өз бетінше білім алу қабілеттерін дамыту болып 

табылады. 

 Осы Академиялық саясат Ахмет Ясауи университетінде жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша кредиттік оқу 

технологиясы бойынша оқуды ұйымдастыру тәртібін анықтайды. Бұл құжатта 

білім алушылардың сабаққа қатысуын тіркеу тәртібі, ағымдағы, аралық және 

қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі, білім алушыларды іс-тәжірибенің 

барлық түрлерінен өткізуді ұйымдастыру тәртібі, білім алушыларға 

мемлекеттік шәкіртақы төлеу тәртібі, білім алушыларды оқудан шығару, 

ауыстыру, оқуға қайта қабылдау тәртібі, қорытынды аттестация ережелері және 

т.б. қарастырылған. 
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3. Жалпы ережелер 

 

3.1 Білім алушылардың оқу жүктемесінің көлемі оқу жылының ішінде 

меңгерген әр пән бойынша кредиттер арқылы өлшенеді. Университетте оқыған 

кезеңде білім алушы берілген мамандықтың мемлекеттік стандарты анықтаған 

қажетті кредиттер санын меңгеруі қажет. Тиiстi кредиттерді меңгеру 

бакалавриат үшiн 4 (кейбір мамандықтарда – медицина, дизайн – 5 жыл) оқу 

жылынан кем емес мерзімде, интернатурада 2 жыл, резидентурада 2-4 жыл, 

бейіндік магистратурада 1 немесе 1,5 жыл, ғылыми-педагогикалық 

магистратурада 2 жыл, докторантурада 3 жыл мерзімде iске асырылады.  

3.2 Әр оқу жылы басталардан 3 ай бұрын, оқу жылында қамтылатын оқу 

үдерісіне қатысты барлық іс-шаралар мен олардың мерзімдері және ұзақтығы 

көрестілетін Академиялық күнтізбе дайындалады. Академиялық күнтізбеде 

академиялық кезеңдер (семестрлер), теориялық оқу мерзімдері, аралық бақылау 

(екі блок) кезеңдері, аралық аттестаттау (емтихандық сессиялар) мерзімдері, 

қорытынды аттестация (бітіруші курс үшін), іс-тәжірибе мерзімдері, демалыс 

мерзімдері, т.б. көрсетіледі. Сенат мәжілісінде қаралып, Университет 

президентімен бекітілгеннен соң Академиялық күнтізбе факультеттерде 

құжаттар тақтасына ілініп, білім алушылар мен оқытушылардың назарына 

ұсынылады.  

3.3 Оқу жылы академиялық кезеңдерден тұрады. Олардың құрамына 

теориялық оқу мерзімі, білімнің аралық бақылаулары және аралық аттестаттау, 

қорытынды аттестация, іс-тәжірибе және демалыс күндері кіреді. Академиялық 

кезеңнің ұзақтығы 15 (медицина мамандықтары үшін 16-19) аптаны құрайды. 

3.4 Оқытудың кредиттік жүйесі талаптарына сәйкес ұзақтығы 6 аптадан 

кем емес жазғы семестр өткізіледі. Жазғы семестрдің соңғы аптасы – аралық 

аттестаттауға арналады. Жазғы семестрде білім алушылар келесі мақсаттарды 

жүзеге асыра алады: 

а) қанағаттанарлықсыз баға алған пән(дер)ді қайта оқып шығып (Retake) 

емтихан тапсыру; 

ә) оқу бағдарламасы бойынша меңгерілмей қалған пәндерді оқып шығып, 

емтихан тапсыру; 

б) басқа мамандықтан ауысып келген білім алушылар үшін айырма 

пәндерін оқып шығып, емтихан тапсыру; 

в) басқа ЖОО-нан ауысып келген білім алушылар үшін айырма пәндерін 

оқып шығып, емтихан тапсыру; 

г) білім траекториясын өзгерту барысында пайда болған пререквизиттер 

мен оқу жоспарындағы айырмашылықты жою; 
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д) курс бағдарламасын толық көлемде орындап шығуымен қатар, келесі 

курсқа өту ұпайын жинай алмаған білім алушылар үшін үлгерімінің орташа 

ұпайын (GPA) жоғарылату мақсатында бір немесе бірнеше пәндерді 

(мемлекеттік емтихан тапсырылатын «Қазақстан тарихы» пәнінен басқа) қайта 

оқып шығып, сол пәндерден қайта емтихан тапсыру. 

3.5 Жазғы семестрдегі оқу тек ақылы түрде ғана жүзеге асырылады.  

3.6 Жазғы семестрде қажетті кредиттерді меңгеру үшін білім алушы 

жазғы семестрдің басталуына бір аптаға қалғанға дейін оқу ісі жөніндегі вице-

президенттің атына өтініш жазуы керек. 

3.7 Емтиханды қайта тапсыру оң нәтиже берген жағдайда, емтихан 

тізімдемесіне, сынақ кітапшасына және транскриптке жазылатын қорытынды 

баға қайта есептеледі. Үлгерімнің орташа баллын есептеу кезінде оқу пәні 

бойынша соңғы бағасы есепке алынады.   

3.8 Білім алушыларды факультет ұсынған таңдау пәндерінің мазмұнымен 

кеңірек таныстыру мақсатында мамандық бойынша пәндер Каталогы 

шығарылады.  

  

4. Білім алушының жеке оқу жоспары  

 

4.1 Оқу жоспары және пәндер каталогы негізінде білім алушы өзінің оқу 

траекториясын өз бетінше жасап шығады. Білім алушы жеке оқу жоспарында 

(ЖОЖ) көрсетілген міндетті және таңдау пәндердің қажетті мөлшерін 

таңдайды. Білім алушы ЖОЖ-ын құрастырылуына және мамандықтың жұмыс 

оқу жоспарының талаптарына сәйкес, оқу курсын толық меңгеруге жауапты.  

4.2 Оқу жылындағы оқудың жеке жоспарын эдвайзермен, маман 

даярлаушы кафедраның оқытушысымен/ғылыми жетекшісімен, ғылыми 

кеңесшісімен, тіркеушілермен бірлесе отырып, білім алушының өзі 

құрастырады.  

4.3 Кафедралар білім алушыларға эдвайзерлер арқылы, пәндер Каталогы 

бойынша таңдау пәндер саны мен олардың қысқаша сипаттамалары туралы 

толық ақпаратты уақытында беруге, сонымен қатар, тіркеу мерзімі басталғанға 

дейін презентация өткізуге міндетті.  

4.4 Теориялық оқу кезеңінің алдында жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес 

ПОӘК автоматтандырылған жүйеге енгізілуі керек. 

4.5 Пәндерді таңдау барысында пәндерді оқып, игерудің бірізділігі 

міндетті түрде ескерілуі тиіс. Өткен семестрде пәннің пререквизиттерін 

меңгермеген білім алушы бұл пәнге тіркеле алмайды. Келесі семестрде 

оқылатын пәндерге академиялық қарыз пәндер пререквизит бола алмайды. 
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4.6 Кәсіби пәндерді таңдау білім алушының кәсіптік бағдарын ескере 

отырып, жүзеге асырылады, бірақ ЖОЖ-дың құрамында басқа мамандықтар 

бойынша таңдалған кәсіптік пәндері де болуы мүмкін. Құрастырылған ЖОЖ 3 

дана етіп жасалады, білім алушы қол қойған соң, келісу үшін эдвайзерге 

ұсынылады. Ескертулер болмаған жағдайда, ЖОЖ-ға эдвайзер қол қояды. 

АЖД-мен келісілген соң, ЖОЖ факультет деканымен бекітіледі. Бекітілгеннен 

ЖОЖ-ның бір данасы білім алушыда, екіншісі – Тіркеу офисіне, үшіншісі – 

эдвайзерде сақталып, білім алушының оқу жоспарын орындауын бақылау үшін 

негіз болады. ЖОЖ-ын Тіркеу офисіне тапсырудың соңғы мерзімі – 1-ші курс 

білім алушылары үшін семестрдің 1-ші аптасы.  

4.7 Білім алушы ЖОЖ-ын, Академиялық күнтізбеде көрсетілгендей, 

теориялық оқу семестрі басталмай тұрып, қайта тіркеу жүргізу кезеңінде 

өзгерте алады. 

4.8 Оқу кредиттік технологиясы шарттарына сәйкес білім алушыларға үй 

жұмысы, талдау кейстері, курстық және басқа да зерттелетін жобаларды талдау 

формасында үлкен көлемді өзіндік жұмыстар беріледі. Өзіндік жұмыстың 

барлық түрлері силлабуста және ПОӘК-де міндетті түрде сипатталады, онда 

нақты тапсырмалар, бағалау критерийлері және тапсырмаларды өткізу кестесі 

көрсетіледі. 

 

5. Пәнге тіркеу 

 

5.1 Білім алушы мамандықтың оқу бағдаламасында көрсетілген 

кредиттердің анықталған мөлшеріне тіркелуі керек. Білім алушылардың пәнге 

тіркелуі нәтижесінде пәндер бойынша оқу жұмыстары түрі анықталып, сабақ 

кестесі дайындалады.  

5.2 Білім алушыны пәнге тіркеу эдвайзерлер мен Тіркеуші офисінің 

әдістемелік көмегімен автоматтандырылған жүйесінде он-лайн тәртібінде 

жүргізіледі. Тіркеуді жүргізу мезгілі Академиялық күнтізбеде көрсетіледі. 

5.3 Білім алушы өзінің жеке білім траекториясын эдвайзермен нақты 

талқылағаннан кейін пәндерге тіркелу жүргізіледі, эдвайзер бекітілген оқу 

жұмыс жоспарына және пәндер каталогындағы пәнді таңдау мәселелеріне 

байланысты түсініктеме береді. 

5.4 Академиялық күнтізбеде көрсетілген бағдар беру (ұйымдастыру) 

кезеңінде Университетке қабылданған білім алушылар  үшін кредиттік оқу 

жүйесімен жалпы таныстыру және пәндерге тіркелу процедурасы жүргізіледі. 

Ұйымдастыру кезеңінде әкімшілік өкілдерімен, факультет декандарымен, 

кафедра меңгерушілерімен, эдвайзерлермен кездесулер өткізіледі. Әр білім 
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алушыға берілген ID идентификациялық нөмірі (логин, пароль) бойынша жеке 

оқу жоспарын, оқу пәндерін он-лайн тіркеу жолымен тіркейді.  

5.5 Бағдар беру кезеңі біткен соң бірінші академиялық мерзімнің 

басталуына дейінгі уақытта университетке қабылданған білім алушыларды 

тіркеу жүргізіледі. Білім алушылардың тіркеуге кіруінің негізі университеттің 

оны білім алушы қатарына қабылдағаны туралы бұйрығы және ақылы түрде 

оқитын білім алушыларға академиялық мерзімге оқу ақысын толық төлеуі 

болып табылады.  

Қалған білім алушылар Академиялық күнтізбеде көрсетілген тіркеу 

мерзімінде келесі семестр пәндеріне және пәндерді қайта өтуге (Retake) 

тіркеледі. 

5.6 Тіркеуге жіберу үшін мына шарттар орындалуы тиіс: 

- пәндерді оқу үшін сол пәндерге қатысты талап етілетін барлық 

пререквизиттерден өту; 

- ақылы білім алушылар үшін ақы төлеу бойынша қаржылық қарыздың 

жоқтығы; 

- білім алушылардың кешенді медициналық тексеруден (оқу жылында 

кем дегенде бір рет) өтуі. 

5.7 Жазғы семестрге тіркелу көктемгі академиялық мерзім аяқталған соң 

академиялық күнтізбеге сәйкес жүргізіледі.  

Бітіруші курс білім алушылары үшін өткен пәндер бойынша академиялық 

қарыздары болмауы керек. 

5.8 Білім алушылардың пәндік топтары берілген пәнге жазылған білім 

алушылардың жеткілікті мөлшері бойынша құрылады. Білім алушылардың 

жеткілікті санын университет өзі анықтайды. 

5.9 Егер пәнге тіркелген білім алушылар саны бекітілген ең төменгі 

мөлшерден аз болса, онда пән ашылмайды. Осындай пәнге жазылған білім 

алушыларға тіркеу біткен соң 3 күн ішінде ескертіліп, пән таңдаудан қайта өту 

ұсынылады. 

5.10 Егер білім алушылар саны бекітілген ең жоғары мөлшерден көп 

болса, осы пән бойынша қосымша топ құрылады.  

 

6. Білім алушының оқудағы жетістіктерін бақылау 

 

6.1 Білім алушының оқудағы жетістіктерін тексеру үшін бақылаудың 

келесі түрлері мен формалары қарастырылған: 

- ағымдағы бақылау; 

- формативті медицина үшін ағымдағы бақылау; 

- аралық бақылау (блок); 
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- аралық аттестаттау (емтихан). 

6.2 Ағымдағы бақылау – пәннің силлабусына сәйкес оқытушының 

ағымдағы сабақтарда білім алушының оқудағы жетістіктерін (формативті 

түрде) тексеруі. 

6.3 Аралық бақылаудың қорытынды нәтижелері электрондық жүйедегі 

тізімдемеге қойылады. 1-ші және 2-ші аралық бақылаудың нәтижелері 

тізімдемелерде тіркеледі.  

6.4 Пәннің ерекшелігіне байланысты оқытушы ағымдағы және аралық 

бақылауды өткізудің формасын силлабуста белгілейді. Ағымдағы және аралық 

бақылаулар коллоквиум, компьютерлік немесе матрицалық тест сұрақтары, 

жазбаша бақылау жұмысы, білім алушының пікірталаста, дөңгелек үстелде, 

іскерлік ойындарда, мәселелік жағдайларды шешуге қатысудан, т.б. білім 

алушының білімін, дағдысын және құзыреттерін бағалайтын көрсеткіштерден 

тұрады. Ағымдағы және аралық бақылау туралы толық ақпарат пән бойынша 

жасалған силлабусқа енгізіледі және семестрдің алғашқы 2 аптасында білім 

алушыларға таныстырылады.  

6.5 Әр аралық бақылаудың жоғары көрсеткіші 100 ұпайды құрайды. 

Аралық бақылаудың қорытындысы келесі аттестациялық аптаның 

дүйсенбісінен кешіктірілмей, электрондық жүйедегі аралық бақылау 

тізімдемесіне қойылады. Екі аралық бақылау бойынша пән үлгерімнің жоғары 

көрсеткіші жалпы пән бойынша бағаның 60% құрайды. 

6.6 Бағасын көтеру мақсатында аралық бақылау нәтижесін өзгертуге жол 

берілмейді. Білім алушы дәлелді себептермен (денсаулық, отбасылық және 

қызметтік жағдайларға байланысты) аралық бақылауға қатыса алмаған 

жағдайда, дәрігерлік анықтама немесе ресми құжат негізінде факультет 

деканының өкімімен аралық бақылау мерзімі ұзартылады.  

6.7 Аралық аттестаттау – білім алушының оқудағы жетістіктерін пәнді 

оқып болғаннан кейін емтихан сессиясы кезінде бақылау. Аралық аттестаттауға 

аралық бақылаулар қорытындысы бойынша 50%-дан жоғары ұпай алған білім 

алушылар жіберіледі.  

6.8 Емтихандағы ең жоғары баға – 100 балдық және жалпы пән бойынша 

бағаның 40%-ын құрайды.  

Емтихан сессиясының ұзақтығы және емтихандардың саны мамандық 

бойынша білім беру бағдарламасына және Академиялық күнтізбеге сәйкес 

анықталады.  

6.9 Аралық аттестаттау түрлері (жазбаша, тест, ОЖСБ стандарты 

бойынша, аралас және шығармашылық) факультет басқару кеңесінде 

анықталады. Медицина мамандықтарында бірнеше сатылы бақылау өткізіледі. 
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6.10 Университет ережелеріне сәйкес емтиханды ұйымдастыру мен өткізу 

жауапкершілігі факультет деканына, Тіркеуші офисіне және АЖД-ға жүктеледі.  

6.11 Білім алушылар барлық емтихандарды пәннің оқу бағдарламасы 

бойынша бекітілген жұмыс және жеке оқу жоспарларына сәйкес тапсырулары 

қажет. 

6.12 Курстық жұмысын (жобасын) тапсырмаған білім алушы сол пән 

бойынша емтиханға жіберілмейді. 

 

        7.  Студентке орталықтандырылған оқыту, білім беру және бағалау 

 

Студентке орталықтандырылған оқыту мен білім беру студенттерді 

ынталандыруда, өзін-өзі рефлексиялауда және оқу процесіне қатысуда маңызды 

рөл атқарады. Бұл процесс оқу бағдарламаларын әзірлеу мен оқытуда, сонымен 

қатар оқу нәтижелерін бағалауда салмақты тәсілдемені талап етеді.  

7.1  Студентке орталықтандырылған оқыту мен білім беру процесін 

жүзеге асыру үшін келесі механизмдер қолданылады:   

 оқытудың тиімді жақтарын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 

студенттердің түрлі топтарына және олардың сұраныстарына құрмет 

көрсетіледі және назар аударылады;  

 оқытуды жүргізудің түрлі нысандары қарастырылады және 

қолданылады (қажет болған жағдайда);  түрлі педагогикалық әдістер орынды 

пайдаланылады; 

  білімді беру тәсілдері мен педагогикалық әдістерді тұрақты бағалау 

және бейімдеу қажет;   

 білім алушы бойындағы дербестік сезімін көтермелеу, сонымен 

қатар, оқытушы тарапынан тиісті басшылық пен қолдауды қамтамасыз ету 

керек;   

 студенттердің шағымдарын қарастырудың қажетті рәсімдері бар 

болуы қажет.  

7.2  Студенттердің үлгерім бағаларының болашақ мансаптарындағы 

маңыздылығын назарға ала отырып, бағалау үшін сапаны қамтамасыз ету 

процесі келесі талаптарды ескеру қажет:   

 оқытушылар қолданыстағы тестілеумен және емтихан алу 

әдістерімен таныс болуы, осы саладағы өздерінің біліктіліктерін арттыруы тиіс;   

 бағалау критерийлері мен әдістері, сонымен қатар баға қою 

критерийлері алдын-ала жариялануы керек;   

 бағалау студенттерге оқыту нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін 

көрсетуге мүмкіндік береді. Студенттермен кері байланыс орнатылуы тиіс, 

қажет болған жағдайда, оқу процесіне байланысты кеңес беріледі;   
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 мүмкін болғанда, емтиханды бірнеше емтихан алушы жүзеге асыруы 

тиіс;   

 бағалау тәртібі жеңілдетілген жағдайды ескеруі тиіс; 

  бағалау барлық студенттерге қатысты бірдей (біртұтас), дәйекті 

болуы және бекітілген ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы керек;   

 апелляцияның ресми рәсімі қарастырылуы керек. 

 

8. Білім алушының білімін бағалау 

 

8.1 Білім алушының білімін бағалау халықаралық тәжірибеде 

қабылданған әріптік жүйе, 4 балдық сандық эквивалент және 100 балдық шкала 

бойынша жүргізіледі. 

8.2 Қорытынды емтиханды өткізу кезінде оң баға оқу пәні бойынша 

емтихан тізімдемесіне және білім алушының сынақ кітапшасына қойылады.  

8.3 Пән бойынша білім алушының қорытынды бағасы академиялық 

мерзім барысында ағымдық бақылау және аралық аттестаттаудың ұпайларын 

жинақтау жолымен құралады.  

8.4 Пән бойынша аралық аттестаттаудың аяқталуының міндетті талабына 

емтихан бойынша оң баға алу жатады (50-ден аз емес).  

8.5 Семестрдің ағымдағы үлгерімінің жоғары бағасы пән бойынша білімді 

қорытынды бағалаудың 60%-ын құрайды және емтиханның жоғары бағасы 

білімді қорытынды бағалаудың 40%-ын құрайды. 

8.6 Емтихан нәтижелерін Тіркеуші офис өкілі немесе оқытушы 

электрондық жүйеге сол күні емтиханнан соң енгізеді. Емтихан тапсырған білім 

алушылардың саны 100-ден астам болған жағдайда емтихан нәтижелерін 

рәсімдеуге қосымша бір тәулік уақыт беріледі.  

8.7 Егер білім алушы қойылған бағамен келіспесе, емтихан нәтижелері 

автоматтандырылған электрондық жүйеге қойылған соң 24 сағаттан  

кешіктірмей, апелляцияға жазбаша өтініш бере алады.   

8.8 «AU», «F», «W», «AW» бағаларын пәнді қайта оқып өзгертуге болады, 

бірақ олардың барлығы транскриптке өзгертілген бағамен қатар ендіріледі. 

Білім алушының GPA балы соңғы алынған бағамен есептеледі.  

8.9 «F» бағасын алған жағдайда, білім алушының пәнді қайта оқуға 

(Retake) құқығы бар. Пәнді қайталап оқу тек ақылы түрде жүргізіледі.  

8.10 Білім алушы 1 және 2 аралық бақылау бойынша 50%-дан кем емес 

балл жинап, емтиханға дәлелді себептермен (науқастығы жайлы Ахмет Ясауи 

университеті клиникасы немесе ‘’АИ’’ дәрігерлік амбулаториясы берген 

анықтама, басқа да ресми құжат) келмеген жағдайда оған «І» бағасы қойылады. 
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Ол үшін білім алушы емтиханды жіберіп алу себебін көрсетіп, емтихан өткен 

күннен кейін екі күн ішінде кешіктірмей факультет деканы атына өтініш 

жазады және өтінішке растау құжаттарының (анықтама) түпнұсқаларын 

тіркейді. Декан өкімінен соң тізімдемеге «І» бағасы қойылады.  

8.11 «І» бағасын стандартты («A», «B», «C», «D») бағаларға өзгерту үшін 

білім алушы факультет деканы өкімінде көрсетілген мерзімге және тәртіпке 

сәйкес барлық талаптарды орындауы тиіс.  

8.12 Білім алушы белгіленген уақыт кезеңінде (30 күн) барлық қойылған 

талаптарды орындамаса, Тіркеуші офис оқытушы қол қойған емтихан парағы 

негізінде «І» бағасын «F» бағасына ауыстырады.  

8.13 Егер білім алушы бағаны түзету мерзімі аяқталмай университеттен 

кетіп қалса, онда «І» бағасы транскриптінде өзгеріссіз қалады. 

8.14 «AU» бағасы қорытынды бағаны алмай-ақ, пәнге тыңдаушы ретінде 

қатысқысы келетін білім алушыларға қойылады. Мұндай пәнді өту үшін пәннің 

ақысы университетте белгіленген бағасы бойынша толық көлемде төленеді.  

8.15 Пәнге тыңдаушы ретінде тіркелгісі келген білім алушы оқу ісі 

жөніндегі вице-президент атына өтініш жазып, Тіркеуші офисіне хабарлауы 

тиіс. Мұндай білім алушының пәнді аяқтағаннан соң транскриптіне «AU» 

бағасы қойылады. 

8.16 Оқу пәнінің тыңдаушылары ретінде университетте білім алушылар 

қатарына жатпайтын оқу ақысын төлеген тұлғалар қатыса алады. Белгіленген 

тәртіп бойынша рәсімдеу процедурасынан өткеннен соң бұл тұлғаға сабаққа 

қатысу құқығы беріледі. Тыңдаушыға пәнді аяқтағаннан соң, қандай көлемде 

тыңдағаны жайлы Сертификат берілуі мүмкін. 

8.17 Білім алушы Қайта тіркеу кезеңі (Add/Drop Period) аяқталғаннан 

кейінгі бір аптаның ішінде пәннен бас тартатын шешімін негіздеп, факультет 

деканының атына өтініш жаза алады. Өтініш міндетті түрде эдвайзермен 

келісілуі тиіс. Мәселе оң шешілген жағдайда, деканның қолы қойылған өтініш 

Тіркеуші офисіне жіберіледі. Білім алушының пән бойынша тізімдемесіне «W» 

белгісі қойылады. Оқу пәніне төленген ақы білім алушыға қайтарылмайды.  

8.18 Сабақ басталғаннан кейін төрт апта өтсе, онда білім алушы пәннен 

бас тарта алмайды, бас тартқан жағдайда пән бойынша білім алушыға «F» 

бағасы қойылады. 

8.19 «AU» және «W» бағалары бар білім алушы ол пәндер бойынша 

кредиттер санын иелене алмайды.  

«AU» және «W» бағалары қойылған пәндер білім алушының міндетті 

бағдарламаларына кірмейді және GPA ұпайын есептегенде ескерілмейді. 

8.20 Білім алушы білім беру бағдарламаларында қарастырылған міндетті 

пәннен бас тартса, онда ол осы пәнге, ақылы негізде, келесі академиялық 

кезеңде тіркелуге міндетті.  



 

18 
 

8.21 Білім алушыға академиялық себеп бойынша әкімшілік тәртіппен 

(Academic Withdrawal), «AW» бағасы қойылып, ол пәнді оқудан шеттетілуі 

мүмкін.  

Пәннен әкімшілік тәртіппен шеттетілу себептері мыналар: 

- оқылып жатқан пән сабақтарының 10%-на себепсіз жүйелі түрде қатыспау;  

- жеке тапсырмаларды, СӨЖ/ИӨЖ/РӨЖ/МӨЖ/ДӨЖ орындамау, 

жұмыстарды тапсыру кестесін жүйелі түрде бұзу;  

- университеттің басқа да оқу ережелерін бұзу. 

8.22 Білім алушыны академиялық себептер бойынша оқу пәнінен 

шеттетуге болатын шарттарды оқытушы міндетті түрде силлабуста көрсетуі 

тиіс.  

8.23 Білім алушы міндетті пәндердің қатарына енетін пәндерден 

әкімшілік тәртіппен шығарылған жағдайда, оны тек ақылы негізде қайта оқиды. 

Пәннен шеттетілу оқытушы, факультет деканы немесе АЖД тарапынан 

жүргізіледі. Пән тізімдесіне «AW» бағасы қойылып, ол білім алушының 

транскриптіне енгізіледі. Оқу пәніне төленген ақы қайтарылмайды. 

8.24 Аралық аттестаттауда алынған оң бағаны көтермелеу мақсатында 

сол академиялық мерзімде қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.   

8.25 Білім алушы белгіленген деңгейдегі GPA ұпайын алған жағдайда 

факультет деканының ұсынысымен, университет президентінің бұйрығы 

негізінде келесі курсқа көшіріледі. Курстан курсқа көшірілу үшін қажетті GPA 

ұпай мөлшері әр оқу жылының басында факультет басқару кеңесінде курстар 

бойынша белгіленіп, бекітіледі.  

8.26 Белгіленген GPA балын жинамаған білім алушы қарыз пәндерін 

ақылы негізде қайта оқуға қалдырылады және төлемақы тек академиялық қарыз 

пәндерге ғана төленеді.  

8.27 Курсты қайта оқуға қалдырылған білім алушы университет 

президентінің атына оқу жылы басталғанға дейін академиялық қарыздарын 

көрсетіп, қайта оқуға тіркелуге рұқсат сұрап, өтініш жазуы тиіс. 

8.28 Оқу жылының басталуына дейін өтініш жазбаған білім алушы оқу 

тәртібін бұзған болып есептеліп, университеттен шығарылады. 

8.29 Курсты қайта оқуға қалдырылған білім алушы бұрын бекітілген жеке 

жұмыс жоспары бойынша оқуға немесе белгіленген тәртіп бойынша жасалған 

жаңа жеке оқу жоспарын құруға құқылы.  

8.30 Мемлекеттік білім беру немесе ТТЕ гранттарының иегері болған 

білім алушы курсты қайта оқуға қалдырылған жағдайда білім беру грантынан 

айырылады және одан кейінгі оқуын тек ақылы түрде жалғастыра алады.  

8.31 Білім беру грантының иегері болған білім алушы межелік GPA 

ұпайын жинаған және келесі курсқа академиялық қарызбен көшірілген 
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жағдайда білім беру грантынан айырылмайды. Мұндай жағдайда, академиялық 

қарыз пәнді тек ақылы түрде қайта оқуға және ол бойынша емтихан тапсыруға 

міндетті.  

8.32 Мамандық бойынша бір кредиттің құнын қаржы департаменті 

анықтайды.  

8.33 Магистранттар мен докторанттар үшін диссертациялық зерттеулерге 

сатылы жинақтық бағалау жүйесі енгізілген. Оқудың барлық кезеңінде 

ғылыми-зерттеу жұмысының орындалуының әр сатысы бойынша жинақтау 

тізімдемесіне ұпай қойылып отырады. 

8.34 Философия докторларын (PhD) дайындау бағдарламалары зерттеу 

тәжірибесін қамтуы керек. 

8.35 Бакалаврларды интернатураға қабылдау мамандықтар бойынша 

конкурс негізінде жүргізіледі және бакалавриат бойынша GPA өтпелі ұпайы 

ескеріледі.  Интернатурада курстан курсқа көшіру талап етілген GPA ұпайын 

жинаған жағдайда жүзеге асырылады. 

8.36 Резидентураға қабылданған білім алушылар курстан курсқа талап 

етілген GPA ұпайын жинаған жағдайда көшіріледі. 

8.37 Транскрипт – оқу кезеңіне сай өткізілген пәндер тізімінен тұратын, 

кредиттер мен бағалар саны және әріп түрінде көрсетілетін, белгіленген 

формадағы құжат.  

8.38 Транскрипт білім алушының ресми құжаты болып саналады. 

8.39 Транскриптке білім алушының емтихандарды қайта тапсыру 

кезіндегі оң нәтижелерін қоса есептегенде, барлық қорытынды бағалары 

жазылады.  

  

9. Апелляция 

 

9.1 Апелляциялық комиссия университеттің барлық курстарындағы, 

барлық білім алушыларды аралық аттестаттаудан өткізу кезінде даулы 

мәселелердің  шешілуі мен бірыңғай талаптарын сақтауды қамтамасыз ету 

мақсатында құрылады.  

9.2 Аралық аттестаттау нәтижесімен келіспейтін білім алушылар емтихан 

нәтижесі автоматтандырылған жүйедегі электрондық тізімдемеге қойылғаннан 

соң, келесі күнінен (24 сағат) кешікпей, апелляциялық  комиссияға жазбаша 

өтініш  беруге құқылы. 24 сағаттан кешіктіріліп берілген өтініштер 

қаралмайды.   

9.3 Апелляциялық комиссия құрамына: төраға, төраға орынбасары, 

апелляцияланатын пән бейініне  біліктілігі  сәйкес келетін оқытушылар 

құрамынан алынған комиссия мүшелері кіреді. Апелляциялық комиссия 

құрамы университет президенті бұйрығымен бекітіледі. 



 

20 
 

9.4 Білім алушы өтінішті апелляциялық комиссия төрағасының атына 

жеке өзі беруі керек, екінші тұлғадан, соның ішінде білім алушының ата-анасы 

тарапынан өтініштер қабылданбайды.  

9.5 Апелляциялық комиссия төрағасының орынбасары апелляцияға 

өтініш қабылдауды ұйымдастырады. Қабылданған өтініш арнайы тіркеуге 

алынады.   

9.6 Білім беретін пәндер бойынша апелляцияға өтінішті білім алушы 

оқитын факультеттегі деканның оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі 

орынбасары қабылдап, білім алушының өтініші мен жұмысын 

апелляцияланатын пәнді қарастыратын комиссия төрағасының орынбасарына 

(факультет деканы) өткізеді. 

9.7 Апелляцияға өтініш емтихан сұрақтары дұрыс тұжырымдалмауы 

немесе/және мазмұны типтік оқу бағдарламаларына сәйкес болмауы себепті 

беріле алады. 

9.8. Білім алушы апелляцияға беру үшін дұрыс қойылмаған немесе/және 

мазмұны типтік оқу бағдарламаларына сәйкес емес сұрақтар жайлы мәліметті 

міндетті түрде жауап парағында көрсетуі тиіс. 

8.9 Апелляцияның мәселесі өтініш берген білім алушының қатысуынсыз 

да қарастырыла алады.  Апелляция комиссиясының мәжілісіне өзге 

тұлғалардың қатысуына жол берілмейді. 

9.10 Апелляция үш кезеңде өтеді: 1-ші кезең – өтініштерді қабылдау (24 

сағаттың ішінде электронды тізімдемеге емтихан нәтижелері қойылғаннан 

кейін); 2-ші кезең – факультетте жазба жұмыстарды қарау (өтініш бергеннен 

кейін 48 сағатта); 3-ші кезең – апелляциялық комиссия төрағасының апелляция 

нәтижелерін қарауы және мақұлдауы (өтініш бергеннен кейін кейін 72 сағатта). 

9.11. Апелляциялық комиссия білім алушылардың өтініштерін 

төмендегілерге байланысты қарайды: 

  сұрақтың дұрыс қойылмауына; 

  мазмұны бойынша типтік оқу бағдарламасына сәйкес келмеуіне. 

9.12 Комиссия мүшелерінің апелляцияны қарау барысында емтиханды 

тапсыру нәтижелерінің бағасы туралы апелляциялық өтінішінің негізінде 

жазбаша түрде дәлелді қорытындысы шығарылады және хаттама жасалады. 

9.13 Егер төраға орынбасарын қоса алғанда, кемінде оның үш мүшесі 

мәжіліске қатысса, комиссия шешім қабылдауға құқылы. Апелляциялық  

комиссияның барлық шешімдері көпшілік дауыспен қабылданады және  

хаттамамен рәсімделеді. 

9.14 Апелляциялық  комиссияның білім алушыға қосымша сұрақтар 

қоюға және жазба жұмысына түзетулер енгізуге құқығы жоқ. 
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9.15 Апелляциялық комиссияның емтиханда қойылған бағаны күшінде 

қалдыруға, жоғарылатуға немесе төмендетуге құқығы бар. 

9.16 Апелляциялық комиссия мүшелері апелляцияларды қарау мерзімін 

бұзуға әкеп соқтыруы мүмкін мәселелер мен қиындықтар туралы төрағаға 

уақытылы хабарлап отыруы, құпиялықты сақтауы, өздеріне жүктелген 

қызметтерді жоғары кәсіби деңгейде орындауы тиіс. 

9.17 Апелляциялық комиссияда келіспеушілік туындаған жағдайда 

дауысқа салу жүргізіледі де, шешім көпшілік дауыспен бекітіледі. Дауыстар тең 

болған жағдайда апелляциялық комиссия төрағасының даусы шешуші болып 

есептеледі. 

9.18 Апелляция бойынша қойылған баға жөніндегі апелляциялық 

комиссияның шешімі соңғы шешім болып есептеледі. 

9.19 Апелляциялық комиссия шешімі өтініш қабылданған уақыттан кейін 

96 сағат ішінде білім алушыларға хабарлануы және факультеттің хабарландыру 

тақтасына ілінуі тиіс. 

9.20 Апелляция комиссиясының хаттамада бекіткен шешімі Тіркеуші 

офисіне жіберіледі. Апелляциялық комиссия шешімінің негізінде білім 

алушыға жеке емтихан тізімдемесі жасалып, ол негізгі емтихан тізімдемесіне 

қоса тіркеледі. 

9.21 Хаттамаға комиссия төрағасы, төрағаның орынбасары және 

апелляциялық комиссияның мүшелері қол қояды. 

9.22 Хаттама қатаң есептік құжат ретінде бір оқу жылы ішінде тіркеу 

кеңсесінде, ал тізімдеме деканатта сақталады. 

9.23 Егер, апелляция комиссиясы емтихан сұрақтарын типтік оқу 

бағдарламасына сәйкес емес немесе дұрыс емес деп тапқан жағдайда, берілген 

сұрақтарды құрастырушы оқытушыларға, сондай-ақ әдістемелік бюро 

төрағалары мен сол факультеттің кафедра меңгерушілеріне қатысты апелляция 

комиссиясы ұсынысымен тәртіптік шара қолдануға ұсыныс беріледі. 

 

10. Кәсіптік іс-тәжірибе 

 

10.1 Білім алушылардың оқу үдерісінде алынған теориялық білімдерін 

бекіту, дағдыларын қалыптастыру, өндіріс орындарындағы озық тәжірибені 

меңгеру мақсатында университетте кәсіби іс-тәжірибелер өткізіледі. 

10.2 Іс-тәжірибені өткізу мерзімі оқу бағдарламасы мен Академиялық 

күнтізбеде көрсетіледі.  

10.3 Білім алушыларының өтілетін кәсіптік іс-тәжірибесіне – оқу-

таныстыру, оқу, тілдік, педагогикалық, өндірістік, диплом алды іс-тәжірибелері 

жатады.  



 

22 
 

10.4 Оқу және оқу-таныстыру іс-тәжірибесінің базалары – оқу орындары, 

оқу шеберханалары, зертханалар, полигондар, тәжірибелік-шаруашылық 

мекемелері, клиникалар, жоғары оқу орындарының басқа да қосымша-оқу 

бөлімшелері, сонымен қатар болашақ кәсіби қызметіне сәйкес ұйымдар болып 

табылады.  

10.5 Оқу, оқу-таныстыру іс-тәжірибесінің бағдарламасын кафедра 

дайындайды. Оқу және оқу-таныстыру іс-тәжірибесінің өтілу мерзімі, әдетте 2-

3 апта құрайды. 

10.6 Оқу, оқу-таныстыру іс-тәжірибесінің мақсаты – білім алушыларды 

оқу орыны қызметінің бағыттарымен, іске асырылатын білім беру 

бағдарламаларымен, болашақ кәсіби қызметінің мақсатымен, меңгеріліп жатқан 

мамандығының оқу орынында алатын орынымен және атқаратын қызметі 

түрлерімен таныстыру.  

10.7 Оқу жоспарларында шет тілдерін меңгеру міндетті болатын білім 

алушылар тілдік іс-тәжірибеден өтеді. Тілдік іс-тәжірибенің бағдарламасын шет 

тілдер кафедралары дайындайды.  

10.8 Тілдік іс-тәжірибенің мақсаты – мамандық бойынша кәсіби шет тілін 

меңгеру деңгейін көтеру.  

10.9 Педагогикалық мамандықтар бойынша оқитын білім алушылар 

үздіксіз педагогикалық іс-тәжірибеден өтеді.  

10.10 Жалпы орта білім беру мектептері мен колледждерде мамандық 

бойынша жұмыс істейтін сырттай оқу нысанындағы білім алушылар 

педагогикалық іс-тәжірибеден босатылады. Бұл жағдайда білім алушылар 

университетке жұмыс орынынан оның кәсіби қызметін көрсететін анықтама 

және мінездеме тапсырады. 

10.11 Педагогикалық іс-тәжірибенің мақсаты – жалпығылыми, мәдени, 

психологиялық, педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша 

білімдерін тереңдету және сонымен қатар теориялық білім негізінде 

педагогикалық дағды мен құзіреттілігін қалыптастыру болып табылады.  

10.12 Педагогикалық іс-тәжірибенің бағдарламасы мамандар 

дайындайтын кафедра және педагогикалық бейіндегі кафедралар тарапынан 

дайындалады.  

10.13 Педагогикалық іс-тәжірибенің базасы, жалпы орта білім беру, 

бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік білім беру және жоғары білім беру ұйымдары 

болып табылады. 

10.14 Педагогикалық іс-тәжірибенің саны және ұзақтығы мамандықтар 

бойынша білім беру бағдарламаларына және Академиялық күнтізбеге сәйкес 

анықталады. 
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10.15 Магистратура және PhD докторантураның оқу бағдарламасына 

сәйкес зерттеу-диссертация орындау іс-тәжірибелері қарастырылады.  

10.16 Зерттеу іс-тәжірибесі мақсаты – отандық және шетелдік ғылымның 

ең жаңа әдістемелік және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми-зерттеуді 

заманауи әдістермен жүргізудің, эксперименттік мәліметтерді өңдеудің, 

талдаудың жаңа әдістерімен танысу, магистрлік және PhD докторлық 

диссертация үшін тәжірибелік және фактологиялық материалдарды жинақтау 

болып табылады. 

10.17 Өндірістік іс-тәжірибе арнайы пәндер циклының теориялық курсы 

аяқталғаннан кейін өткізіледі. Өндірістік іс-тәжірибелердің саны мен ұзақтығы 

білім беру бағдарламаларына және Академиялық күнтізбеге сәйкес 

анықталады. 

10.18 Мамандық бойынша жұмыс істейтін сырттай оқу нысанындағы 

білім алушылар өндірістік іс-тәжірибеден босатылады. Бұл жағдайда білім 

алушылар университетке жұмыс орынынан оның кәсіби қызметін көрсететін 

анықтама және мінездеме тапсырады. 

10.19 Өндірістік іс-тәжірибенің мақсаты – мамандық бойынша түйінді 

құзіреттіліктерді бекіту, іс-жүзінде практикалық дағдылар мен кәсіптік 

тәжірибе қалыптастыру болып табылады.  

10.20 Өндірістік іс-тәжірибенің бағдарламасы мамандар дайындайтын 

кафедра тарапынан дайындалады.  

10.21 Өндірістік іс-тәжірибесінің базалары ретінде оқытылатын 

мамандықтын бейініне сәйкес немесе сол мамандыққа салалас мекемелер 

таңдап алынады. 

10.22 Диплом жұмысын дайындау және жазу үшін диплом алды іс-

тәжірибесі қарастырылады. Бұл іс-тәжірибенің мазмұны диплом жұмысының 

мазмұнымен анықталады.  

10.23 Жеке мамандықтар бойынша диплом алды іс-тәжірибесінің 

мақсаты, талабы, мазмұны мен өтілетін уақыты өндірістік  іс-тәжірибемен 

сәйкес келуі мүмкін.  

10.24 Диплом алды іс-тәжірибесінің жетекшісі, негізінен, диплом 

жұмысының ғылыми жетекшісі болып табылады.  

10.25 Кәсіптік іс-тәжірибенің барлық түрлері бойынша іс-тәжірибе 

базалары және университет арасында келісім шарт жасалуы міндетті. 

10.26 Кәсіптік іс-тәжірибенің барлық түрлері іс-тәжірибе 

бағдарламаларына сәйкес өткізіледі.  

10.27 Кәсіптік іс-тәжірибе бағдарламалары білім беру 

бағдарламаларының негізінде дайындалып, білім беру нәтижесіне (білім, 

біліктілік/дағды және құзыреттер) бағытталуы қажет. 
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10.28 Кәсіптік іс-тәжірибе бағдарламасы маман даярлайтын кафедра 

тарапынан жасалынып, университеттің оқу- әдістемелік кеңесінде бекітіледі.  

10.29 Әр кәсіптік іс-тәжірибенің түріне сәйкес мамандықтардың білім 

беру бағдарламасы бойынша кредиттер саны анықталады.  

10.30 Кәсіптік іс-тәжірибенің нәтижесін қабылдау үшін маман 

даярлайтын кафедраларда кафедра меңгерушілерінің өкімдерімен арнайы 

комиссиялар құрылады.  

10.31 Білім алушы аталған комиссия алдында есеп беріп, кәсіптік іс-

тәжірибе нәтижесін қорғайды.  

10.32 Білім алушының іс-тәжірибеден өту нәтижесінің бағасы теориялық 

оқу бағаларына теңестіріледі және Академиялық транскриптке қойылады.  

10.33 Іс-тәжірибе бағасы шәкіртақы тағайындауда, білім алушының 

жалпы GPA балын есептеуде, сонымен қатар келесі оқу жылына көшіру кезінде 

ескеріледі.  

10.34 Медицина мамандықтарында іс-тәжірибе шілде айының соңына 

дейін созылып, дифференциалды сынақ қыркүйектің алғашқы 10 күндігінде 

жүргізілетініне байланысты, бағасы күзгі академиялық мерзім нәтижелерімен 

қоса есептеледі. 

10.35 Кәсіптік іс-тәжірибенің жалпы қорытындысы факультеттің 

әдістемелік конференциясында, мүмкіндігінше іс-тәжірибелік базалар 

өкілдерінің қатысуымен қарастырылуы мүмкін. 

 

11. Қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан 

 

11.1 Ахмет Ясауи университетінде бакалавриаттың барлық білім беру 

бағдарламаларында «Қазақстан тарихы» пәнін оқу міндетті болып табылады.  

11.2 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша Академиялық күнтізбеге сәйкес 

аралық аттестация кезінде мемлекеттік емтихан тапсырылады. 

11.3 Оқудың қысқартылған мерзіміне сәйкес оқу бағдарламалары 

бойынша техникалық және кәсіптік арнаулы орта білімі бар білім алушылар 

«Қазақстан тарихы» пәнін оқиды және мемлекеттік емтихан тапсырады.   

11.4 Оқудың қысқартылған мерзіміне сәйкес оқу бағдарламалары 

бойынша жоғары бiлiмі бар білім алушылар «Қазақстан тарихы» пәнін 

оқымайды және мемлекеттік емтихан тапсырмайды.  

11.5 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы және 

Мемлекеттік емтиханды өткізу түрі университеттің Сенаты шешімімен 

анықталады. 
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11.6 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша емтихан қабылдау үшін 

құрамында төраға және комиссия мүшелері кіретін Мемлекеттік емтихан 

комиссиясы (МЕК) бір күнтізбелік жылға құрылады.  

11.7 МЕК төрағасының кандидатурасы ағымдағы жылдың 1 қарашасынан 

кешіктірілмей ҚР БҒМ-не ұсынылады және осы жылдың 20 желтоқсанынан 

кешіктірмей министрлікпен бекітіледі.  

11.8 Мемлекеттік емтихан бойынша алынған оң бағаны жоғарылату 

мақсатында емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.  

11.9 Мемлекеттік емтихан бойынша алынған «қанағаттанарлықсыз» 

бағаны аралық аттестацияның осы кезеңінде қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.  

11.10 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан 

«қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, ақылы түрде келесі академиялық 

кезеңде немесе жазғы семестрде білім алушы пәнге жазылып, оның барлық оқу 

сабақтарына қайта қатысып, ағымдық бақылау талаптарын орындап және 

мемлекеттік емтиханға рұқсат алып, қайта тапсыруы керек.  

11.11 Мемлекеттік емтиханның жұмысы аяқталған соң Комиссия 

төрағасы есеп жазады, ол университет Сенаты мәжілісінде талқыланып, 

бекітілгеннен кейін ҚР БҒМ-не  жіберіледі. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша 

Мемлекеттік емтихан төрағасының есептері қысқы емтиханды тапсыру 

бойынша 1 наурыздан, ал жазғы емтиханды тапсыру бойынша 1 тамыздан 

кешіктірілмей тапсырылуы тиіс. 

 

12. Білім алушыны қорытынды аттестаттау 

 

12.1 Білім алушыларды қорытынды аттестаттау өткізу үшін барлық оқыту 

түрлері бойынша әрбір мамандық үшін мемлекеттік аттестация комиссиялары 

(МАК) құрылады.  

12.2 Кафедра меңгерушілері ағымдағы жылдың 15 қазанына дейін АЖД-

ға бітіруші мамандардың бейініне сәйкес тәжірибелік еңбек өтілі бар, 

университетте жұмыс істемейтін профессорлар, доценттер, ғалымдар, 

оқытушылар, өндірістегі жетекші мамандар ішінен МАК төрағалығына 

үміткерді ұсынады.  

12.3 МАК төрағалығына үміткер жайлы мәліметтер ағымдағы жылдың 1 

қарашасынан кешіктірілмей ҚР БҒМ-не ұсынылады және төрағаның өкілеттігі 

осы жылдың 20 желтоқсанынан кешіктірілмей министрлікпен бекітіледі.  

12.4 МАК-ның сандық құрамын университет жеке айқындап, 31 

қаңтардан кешіктірмей университет президентінің бұйрығымен бекітіледі. Бұл 

комиссия өз жұмысын 1 күнтізбелік жыл бойы атқарады. 
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12.5 Білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу мақсатында, 

қорытынды аттестаттаудан басталуынан екі апта бұрын, білім алушылардың 

тізімі факультет деканының өкімімен бекітіледі және МАК-ке ұсынылады.  

12.6 Дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік және докторлық 

диссертацияны рецензиялауды тек мамандығы қорғалатын жұмыс профиліне 

сәйкес, сырт мекемелердің мамандары ғана жүзеге асыра алады. 

12.7 Бакалавриатта білім алушылардың дипломдық жұмысының 

(жобасының) тақырыптары және жұмыс орны мен атқаратын қызметі, 

көрсетілген бітіру жұмысының рецензенттері тізімі маман даярлайтын кафедра 

меңгерушісінің ұсынысымен ағымдағы жылдың 30 қарашадан кешіктірілмей 

университет президентінің бұйрығымен бекітіледі.  

12.8 Магистранттардың диссертациялық жұмыстарының тақырыптары 

факультеттің Ғылыми кеңесінің ұсынысы бойынша оқу кезеңінің алғашқы екі 

айында университет президентінің бұйрығымен бекітіледі.  

12.9 PhD докторанттардың диссертациялық жұмыстарының бағыты 

факультеттің Ғылыми кеңесінің ұсынысы бойынша оқу кезеңінің әр алғашқы 

жылының екі айы ішінде Сенат шешімі негізінде университет президентінің 

бұйрығымен бекітіледі.  

12.10 PhD докторанттардың диссертациялық жұмыстарының 

тақырыптары факультеттің Ғылыми кеңесінің ұсынысы бойынша оқу кезеңінің 

әр алғашқы жылының соңында Сенат шешімі негізінде университет 

президентінің бұйрығымен бекітіледі.  

12.11 PhD докторантураға үміткердің ғылыми жетекшілігін атқаратын 

кеңес беру комиссиясы құрамы құжат тапсыру алдында анықталады.  

12.12 Кеңес беру комиссиясы мүшелері факультеттің Ғылыми кеңесінің 

ұсынысымен алғашқы оқу жылының екі айы ішінде Сенат шешімі негізінде 

университет президентінің бұйрығымен өзгертілуі мүмкін.  

12.13 PhD докторанттардың ғылыми жұмысына жетекшілікті біреуі 

шетелдік жоғары оқу орынының ғалымы болып табылатын екі адамнан тұратын 

кеңес беру комиссиясы атқарады.  

12.14 PhD докторанттардың шетелдік жоғары оқу орнынан 

тағайындалатын жетекшісі белгіленген ғылыми бағытта импакт-факторлы 

басылымдарға ең кемі екі мақаласы жарияланған және/немесе QS рейтингінде 

алғашқы 400 тізбеге енетін университет ғалымы болуы тиіс. 

12.15 Магистранттың магистрлік диссертациясының рецензенті маман 

даярлайтын кафедра меңгерушісінің ұсынысымен ағымдағы жылдың 30-шы 

қарашасынан кешіктірілмей Сенаттың шешімі негізінде университет 

президентінің бұйрығымен бекітіледі. 
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12.16 Университет кешенді емтиханның мазмұнын, тестілік 

тапсырмаларды, олардың түрлерін (ашық, жабық, аралас) және өткізілу 

технологиясын маман даярлайтын кафедра әзірлеп, университет Сенатында 

бекітеді. 

 12.17 Бакалавриат/магистратура білім алушыларын қорытынды 

аттестаттау Академиялық күнтізбеге сәйкес өткізіледі. 

Бакалавриат/магистратура білім алушыларын қорытынды аттестаттауға 

кешенді емтихан мен дипломдық жұмыс (жоба) /диссертация қорғау кіреді. 

12.18 PhD докторанттардың қорытынды аттестаттау Академиялық 

күнтізбеге сәйкес өткізіледі. PhD докторанттардың қорытынды аттестаттауына 

кешенді емтихан кіреді. 

12.19 Кешенді емтиханға білім беру бағдарламасындағы кәсіптік пәндері 

кіреді. Кешенді емтихан Академиялық күнтізбеде көрсетілген мерзімде 

қабылданады.  

12.20 Кешенді емтиханға белгілі себепті келе алмаған білім алушы МАК 

төрағасының атына өтініш жазып, оған негіз болатын құжатты тіркейді. МАК 

төрағасының рұқсатына сәйкес кешенді емтиханды комиссияның белгіленген 

мәжілісінде тапсыра алады.  

 12.21 Бакалавриат/Магистратура білім алушысы дипломдық жұмысын 

(жобасын) /диссертациясын ғылыми жетекшісінің және кафедра кеңесінің ашық 

түрде қорғауға берілген жазбаша ұсынысының қорытындысы бойынша 

қорғауға жіберіледі.  

12.22 Ғылыми жетекші немесе/және маман даярлаушы кафедра кеңесі 

тарапынан «қорғауға жіберілмейді» деген теріс қорытынды жасаса, білім 

алушының қорытынды жұмысы қорғауға жіберілмейді.  

12.23 Рецензент жұмысқа теріс пікір берген жағдайда да  жұмыс қорғауға 

жіберіледі. 

12.24 Бакалавриат/Магистратура білім алушылары дипломдық 

жұмыстары (жобалары) /диссертациялары МАК-тың ашық мәжілісінде 

қорғалады.  

12.25 Магистрлік диссертацияның тақырыбы бойынша кемінде екі 

ғылыми мақала ашық басылымда жариялануы және/немесе ғылыми-

тәжірибелік конференцияда баяндама жасалуы керек. 

12.26 Қорғау бағалары, біліктілік пен академиялық дәреже беру және 

мемлекеттік үлгідегі дипломды беру туралы шешім МАК-тың жабық 

мәжілісінде комиссия мүшелерінің және мәжіліске қатысушылардың ашық 

көпшілік дауысымен қабылданады. 

12.27 Кешенді емтихандардың нәтижелері білім алушыларға өткізілген 

күні жарияланады. 
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12.28 Бакалавриат/магистратура білім алушыларының дипломдық 

жұмыстары (жобалары)/диссертациялары қорғау нәтижесінде 

қанағаттанарлықсыз деп табылса, сол жұмысты енгізілген өзгерістерімен, 

немесе жаңа тақырыппен, МАК-тың келесі оқу жылында қайта қорғауға 

мүмкіндік беріледі.  

12.29 Бакалавриат/магистратура білім алушылары дипломдық 

жұмыстарының (жобаларының)/диссертацияларының өзектілігі мен маңызы 

талаптарға сай болмай шыққан жағдайда Бакалавриат/магистратура білім 

алушылары жұмыстары (жобалары) /диссертациялары тақырыбына өзгерістер 

енгізіліп, келесі жылы жаңа тақырыппен қорғауға жіберіледі.  

12.30 Бакалавриат білім алушысы мынадай себептермен дипломдық 

жұмысын (жобасын) қорғаудың орынына білім беру бағдарламасына сәйкес 

мамандықтың бейінді пәндері бойынша екі мемлекеттік емтихан тапсыра 

алады: 

1) Медициналық анықтама негізінде, денсаулығына байланысты, бір айдан 

астам мерзімде стационарлық емдеуде болса; 

2) Туу туралы куәлігі негізінде, 3-жасқа дейінгі тәрбиелеп отырған баласы 

болса; 

3) ата-аналарының денсаулық жағдайы туралы медициналық 

анықтамасының негізінде ауру ата-анасын күтуші; 

4) Мүгедектігі жайлы медициналық анықтама негізінде мүмкіндігі шектеулі 

мүгедек болса.  

12.31 Бағаны жоғарылату мақсатында мемлекеттік кешенді емтиханды 

қайта тапсыруға және дипломдық жұмысын(жобасын)/магистрлік 

диссертацияны қайта қорғауға рұқсат етілмейді. 

12.32 Бакалавриат/магистратура білім алушыларына қорытынды 

аттестаттаудан өткен және жоғары білімнің кәсіптік оқу бағдарламасын 

меңгергендігі дәлелденген білім алушыға МАК-ның шешімі негізінде 

«бакалавр»/«магистр» академиялық дәрежесі беріледі. 

12.33 Қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін денсаулығына немесе 

басқа да себептерге байланысты МАК-на ұсынылған құжаттар 

қарастырылмайды. 

12.34 Мемлекеттік үлгідегі диплом және 3 тілдегі қосымша МАК 

шешімінен бір айдан артық емес мерзімде берілуі тиіс.  

12.35 ҚР БҒМ-нің білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 

жүргізген сараптама қорытындысы бойынша оң шешім шығарған кезде  

докторантураның білім беру бағдарламасын толық орындаған және докторлық 

диссертацияны сәтті қорғаған тұлғаларға философия докторы (PhD) ғылыми 
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дәрежесі және мемлекеттік үлгідегі диплом мен дипломға қосымша 

(транскрипт) беріледі. 

12.36 Бакалавр емтихандарды және дифференциалды сынақтарды А, А- 

«өте жақсы», В-, В, В+ «жақсы» бағаларға тапсырса және білім алудың барлық 

кезеңінде орташа үлгерім балы (GPA) 3,5-тен төмен болмаса, сонымен қатар 

барлық мемлекеттік емтихандарды және дипломдық жұмысты (жобаны) А, А- 

«өте жақсы» бағаға қорғаса, онда оған үздік диплом беріледі.  

Егер бакалавриат білім алушысы оқу кезеңінде емтиханды қайта 

тапсырса, осы ережелердің талаптарына сәйкес келгендігіне қарамастан, үздік 

диплом ала алмайды.  

12.37 Қорытынды аттестациядан «қанағаттанарлықсыз» баға алған білім 

алушы университет президентінің бұйрығымен оқудан шығарылады және оған 

белгіленген үлгідегі Анықтама беріледі.  

12.38 Қорытынды аттестаттау нәтижесімен оқудан шығарылған білім 

алушы келесі оқу жылының қорытынды аттестаттауының басталуынан кем 

дегенде бір ай бұрын университет президентінің атына қайта тапсыруға рұқсат 

беру туралы өтініш жазады. Білім алушы мемлекеттік/кешендік емтиханды 

және/немесе дипломдық жұмысты(жобаны)/магистрлік диссертацияны қайта 

қорғауға тек ақылы негізде жіберіледі.  

12.39 Бакалавр академиялық дәрежесін алу үшін білім алушы теориялық 

оқудың кемінде 129 кредитін және кәсіби іс-тәжірибенің кемінде 6 кредитін 

игеруі тиіс. 

12.40 Магистр академиялық дәрежесін алу үшін теориялық оқытудың 

кемінде 42 кредитін, кәсіби іс-тәжірибенің кемінде 6 кредитін, магистранттың 

ғылыми-зерттеу жұмысының кемінде 7 кредитін меңгеруі тиіс. 

12.41 PhD докторын даярлайтын білім беру үдерісінің аяқталуының 

негізгі өлшемі докторанттың кемінде 75 кредитті, оның ішінде теориялық оқу 

бойынша кемінде 36 кредитті, сонымен қатар іс-тәжірибенің кемінде 6 

кредитін, докторанттың ғылыми (эксперименттік) зерттеу жұмысының кемінде 

28 кредитін игеруі болып табылады.   

12.40 PhD докторантураның білім беру бағдарламасының теориялық 

курсын толық меңгерген, бірақ ғылыми-зерттеу компонентін орындамаған 

(уақытылы диссертацияны қорғамаған) докторантқа ақылы негізде ғылыми-

зерттеу компонентінің кредиттерін қайта игеруге және диссертацияны келесі 

оқу жылында қорғауға мүмкіндік беріледі. 

12.41 PhD докторлық диссертацияда плагиаттың бар-жоғын анықтау 

мақсатында, диссертация міндетті түрде Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат 

орталығы жүзеге асыратын авторға және ақпарат көзіне сілтемесіз мәліметті 

пайдалану туралы тексеруден өтуі тиіс.  
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12.42 Бакалавриат/магистратура білім алушыларының диплом 

жұмыстарын (жобаларын)/диссертацияларын «плагиаттан» өткізу тәртібін 

университеттің өзі анықтайды.  

 

13. Академиялық ұтқырлық 

 

13.1 Академиялық ұтқырлық – білім алушылар үшін кредиттер түрінде 

меңгерілген оқу бағдарламаларын мойындау арқылы басқа жоғары оқу 

орнында (мемлекет ішінде немесе шетелде) бір академиялық мерзім немесе оқу 

жылы бойында білім алып қайту; оқытушы немесе қызметкер үшін оқыту 

немесе зерттеу жүргізу мақсатында басқа жоғары оқу орнында (мемлекет 

ішінде немесе шетелде) бір академиялық мерзім немесе оқу жылы бойында 

қызмет істеп қайту.  

13.2 Ішкі ұтқырлық – ҚР ЖОО арасында ғылыми-зерттеу және білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында іске асырылатын академиялық 

ұтқырлық. 

13.3 Ішкі ұтқырлық Тараз декларациясына қол қойған ЖОО-дары 

арасындағы келісім-шарт негізінде іске асырылады. 

13.4 Сыртқы ұтқырлық – шетел ЖОО-мен университет арасында ғылыми-

зерттеу және білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында іске 

асырылатын академиялық ұтқырлық. 

13.5 Еуропалық трансферт және кредиттік жинақтау жүйесі (ECTS) –  пән 

және білім беру бағдарламасын меңгерудегі білім алушылардың оқу жұмысын 

есептеудің жалпыевропалық жүйесі 

13.6 Университетте қабылданған ECTS 1 кредиті 30 академиялық сағатқа 

тең. Барлық оқу түрі бойынша ауыстыру коэфициенттері қосымшада 

келтірілген. 

13.7 Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға ниет білдірген 

білім алушылар академиялық кезең басталғанға дейін 2 айдан (ішкі академиялық 

ұтқырлық бойынша) және 6 айдан (сыртқы академиялық ұтқырлық) кешіктірмей 

факультет үйлестірушісіне өтініш береді. 

           13.8 Өтініште ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін білім алушының 

мақсаты, тілі, біліктілігі туралы құжат, жұмыс өтілі (оқытушыларға) және шетелде 

білім алу тәжирибесі және шетелде оқу үшін грант алу мүмкіндігі туралы 

мәліметтер ұсынылады. Өтінішке қосымшада бітіруші кафедраның жазбаша 

ұсынысы, ЖОЖ және транскрипт беріледі. 

          13.9 Конкурсқа қатысуға өтініш берген білім алушы эдвайзердің көмегімен 

белгіленген тәртіпте келесі академиялық кезеңнің пререквизит пәндерін ескеру 

арқылы серіктес ЖОО-да ЖОЖ-ын қалыптастырады.   
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 13.10 ҚР ЖОО-да академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу үшін 

кредиттер саны семестрде 18 кредиттен кем болмауы тиіс.   

            13.11 Факультет үйлестірушісі білім алушылардың құжаттарын іріктеуді 

ұйымдастырады және академиялық кезең басталғанға дейін 1,5 айдан кешіктірмей 

факультеттің әрбір білім алушысының барлық құжаттарын Академиялық 

ұтқырлық қызметіне тапсырады.  

12.12 Шетелдік іс-сапарға баратын білім алушылар комиссия мәжілісіне 

келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: 

1) Білім алушының өтініші;  

2) Шақыру көшірмесі (қазақ тіліне нотариалды түрде расталған 

аудармасымен); 

3) Жеке оқу жоспары (график); 

4) Білім алушыны іс-сапарға жіберу туралы Факультеттің басқару кеңесі 

мәжілісі хаттамасынан көшірме; 

5) Іс-сапар жоспары (мемлекетті, қаланы, білім беру мекемесін, 

ықтималды ауыстыруларды, болу мерзімін, мақсатын, міндетін, жұмыстың 

жоспарланған түрлерін және/немесе оқылатын пәндер тізімін, кредиттер санын 

көрсету). 

6) Екі (2) ұсыныс хат (кафедра меңгерушісі, декан); 

7) Кредиттік оқу технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру 

ережелерімен бекітілген форма бойынша оқу транскрипті; 

8) Тілді меңгергені туралы сертификат (нотариалды расталған көшірме); 

9) Шетелге шығу үшін белгіленген үлгідегі медициналық анықтама (№ 

082 форма, 23.11.2010ж. № 907  бұйрық); 

10) Үміткер, қабылдаушы ЖОО және университет арасында қол қойылған 

үшжақты келісім-шарт. 

13.13 Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алушыларды 

іріктеу ашық конкурс негізінде жүргізіледі. Конкурстық іріктеудің негізгі 

критерийлері:  

- университетте ең кемі бір академиялық мерзімді табысты аяқтау; 

- академиялық үлгерімі «A», «A-», «B+», «B», «B-» бағаларынан төмен 

болмау; 

- шетелдік ЖОО-на баратын білім алушылардың  шет тілін еркін меңгеруі 

(тест тапсырғаны туралы TOEFL, немесе/және IELTS сертификатының болуы).   

          13.14 Білім алушыны басқа ЖОО-на бару-қайту мерзімімен жіберу туралы 

бұйрықтарды Студенттік бөлім дайындайды.  

            13.15 Қабылдаушы ЖОО-ғы білім алушылар оқу орнының ережелеріне 

сәйкес оқу дәрістеріне кіруге рұқсат алу әкімшілік процедураларынан өтеді. 
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Академиялық ұтқырлық аясында оқуға жіберілген білім алушылар 

университеттің білім алушылар контингентінде қалады. 

           13.16 Білім алушының академиялық ұтқырлық бағдарламасымен оқуы 

кезеңінде факультеттің академиялық ұтқырлық бағдарламалары үйлестірушісі, 

маман даярлайтын кафедраның меңгерушісі және Академиялық ұтқырлық бөлімі 

білім алушының оқуы және ағымдағы бақылауы бойынша қабылдаушы тараптың 

тиісті бөлімімен тұрақты байланысты қамтамасыз етеді.  

 13.17 Академиялық ұтқырлық бағдарламасынан оралған білім алушы 

жұмыс оқу жоспарында пайда болған айырманы жою үшін айырма пәндері 

бойынша дәрістерге қатысады және сол бойынша емтихандарды ағымдағы оқу 

жылының тиісті семестрінде немесе жазғы семестрде тапсырады.  

 13.18 Шетелдік іс-сапарға кеткен мемлекеттік білім беру тапсырысы 

бойынша оқитын білім алушының шәкіртақысы іс-сапарда болған бүкіл 

мерзімінде толық сақталады. Шәкіртақы пәндер бойынша айырманы жою 

мақсатында кредиттерді мойындау және айырма пәндер емтихандарын 

тапсырғаннан кейін төленеді. Айырма пәндерін қосымша оқу үшін ақы 

төленбейді.  

            13.19 Басқа ЖОО-на оқуға жіберілетін білім алушылар міндетті: 

           1) қабылдаушы ЖОО-да оқу үшін қажетті құжаттарды факультеттің 

академиялық ұтқырлық үйлестірушісіне дер кезінде ұсыну;  

           2) шетелдік ЖОО-да оқу кезінде шекарадан өту үшін талап етілетін 

құжаттарды дер кезінде және толық рәсімдеу; 

           3) басқа ЖОО-на оқуға жіберілгені туралы бұйрықта көрсетілген бару 

және университетке қайту мерзімін сақтау, академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша бұйрықта көрсетілген мерзімнен ерте немесе кеш жолға 

шығу және университетке ерте немесе кеш қайта оралу, құжаттар толық 

рәсімделмесе, онда ол оқу тәртібін бұзу болып табылады; 

    4) басқа ЖОО-на баруға кедергі болатын себепті жағдайларға 

байланысты факультеттің академиялық ұтқырлықты үйлестіруші арқылы 

растайтын құжаттарды қосып, университет президентінің атына дәлелді өтініш 

беру.   

           5) қабылдаушы ЖОО-ның жарғысы мен ішкі тәртіп ережелерін сақтау. 

  13.20 Білім алушының ұтқырлық бағдарламасынан оралған соң 

университетке ұсынатын қорытынды құжаты – белгіленген оқу транскрипті 

және/немесе сертификаты болып табылады. Оқу транскриптіне оқу 

бағдарламасы туралы мәліметтер – пән коды, пәннің атауы, пәнді оқудың ұзақтығы 

(жыл, семестр, триместр), оқығанда алған бағасы (ұлттық шкалада және ECTS 

шкаласында), берілетін ECTS кредиттерінің саны, пән силлабустары және т.б. 

қосымша мәліметтер енгізіледі.  
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           13.21 Білім алушы іс-сапарға ҚР немесе университет бюджеті есебінен 

барған жағдайда, университетке қайта оралған соң бухгалтерияға аванс есебін 

ұсынады. Сыртқы академиялық ұтқырлық кезінде аванс есебіне: 

            - ҚР шекарасынан өткені туралы белгісі бар төлқұжат көшірмесі немесе іс-

сапар куәлігі; 

            - жол жүру құжаты; 

            - тұрғын үйді жалға алғаны туралы құжаттар; 

            - әкімшіліктің рұқсатымен жүргізілген шығындарды растайтын басқа да 

құжаттар қоса беріледі.   

13.22 Ғылыми өтілге барған магистранттар мен PhD докторанттар 

шетелдік іс-сапардан оралған соң үш жұмыс күні ішінде келесідей құжаттарды 

ұсынады:  

- аванс есебі; 

- іс-сапардың бекітілген жоспарына сәйкес іс-сапар нәтижелері туралы 

толық есеп (ғылыми жетекші растаған); 

- шетелдік кеңесші қол қойған есеп немесе сертификат көшірмесі 

(нотариалды түрде расталған аудармасымен). 

 

14. Білім алушыны университеттен шығару,  

академиялық демалыс беру 

 

14.1 Білім алушы университеттен мынадай жағдайда шығарылуы мүмкін:  

- өз еркімен; 

- басқа оқу орнына ауысуына байланысты; 

- оқу ақысын мерзімінде төлемегені үшін; 

- академиялық мерзім барысында сабақтарға қатыспаған көрсеткіші 10%-

дан асқан жағдайда;  

- денсаулығына байланысты екі жыл қатарынан академиялық демалыс 

алуға мәжбүр болған, академиялық демалыстан кейін де ДКК анықтамасына 

сәйкес оқуын жалғастыра алмайтыны белгілі болған жағдайда; 

- басқа ЖОО-нан ауысып келген білім алушы пән айырмашылығын 

бекітілген мерзімде тапсырмаған жағдайда; 

- Университеттің Жарғысы мен ішкі тәртібін және білім алушының Ар 

кодексін өрескел бұзғандығы (сабаққа мас күйінде келуі, сабақта спирттік 

ішімдіктерді пайдалануы, университет қабырғасында құмар ойындар ойнауы, 

университет мүлкін бүлдіруі, жатақханада тұру тәртібін бұзуы, университетте 

қоғамға қарсы қылығы, ауыр зардаптарға соқтыратын еңбек және өрт 

қауіпсіздігін бұзғандығы) үшін;  

- университетпен байланысын үзгендігі үшін; 
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- академиялық демалыс мерзімі біткеннен кейін немесе шетелдік іс-

сапардан соң екі аптадан артық мерзімге сабаққа қатыспағаны үшін; 

- емтихандық сессияға себепсіз келмегені үшін. 

14.2 Білім алушының университет клиникасы мен емханасында берілген 

денсаулығына байланысты үш күн ішінде деканатқа тапсырылған медициналық 

анықтамасы, шетелдік іс-сапарға шығуы, университет ректоратының 

келісімімен республика деңгейіндегі әртүрлі шараларға және спорттық 

жарыстарға қатысуы, сонымен қатар апатты, төтенше, ауыр отбасылық, т.б. 

форс-мажорлық жағдайлар сабақты жіберудің дәлелді себептері болып 

саналады.  

14.3 Мемлекеттік грант иегері болып табылатын білім алушы 

университеттен шығарылған жағдайда мемлекеттік білім грантынан айрылады.  

14.4 ТТЕ грант иегері болып табылатын білім алушы университеттен 

шығарылған жағдайда шәкіртақы алу құқықтарын жоғалтады, бірақ оқу ақысын 

төлемейді. 

14.5 Академиялық демалысты рәсімдеу үшін білім алушы университет 

президентінің атына өтініш береді және оқуды уақытша үзудің негізділігін 

растайтын құжаттарды тапсырады. 

14.6 Білім алушы академиялық демалысты мынадай негізде ала алады: 

       а) амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-

консультациялық комиссияның (бұдан әрі - ДКК) қорытындысы бойынша 

сырқатына байланысты ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін; 

       ә) туберкулезбен ауырған жағдайда туберкулезге қарсы медициналық 

ұйымның жанындағы Орталық дәрігерлік-консультациялық комиссияның 

қорытындысы бойынша беріледі; 

       б) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери қызметке шақыру 

қағазы болғанда; 

       в) босанғанда, ұл немесе қыз бала асырап алғанда - заңнамада 

белгіленген жағдайларда ұзақтығы 3 жылға дейін; 

       г) заңнамада көзделген өзге де жағдайларда берілуі мүмкін. 

       14.7 Ұсынылған құжаттардың негізінде университет президенті үш 

жұмыс күнінің ішінде білім алушыға басталу және аяқталу мерзімін көрсете 

отырып, академиялық демалыс беру туралы бұйрық шығарады. 

       14.8 Қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін 

университет президенті білім беру гранты бойынша білім алушыға 

академиялық демалыс беру туралы бұйрықтың көшірмесін министрлікке үш 

жұмыс күнінің ішінде жолдайды. 

       14.9 Білім алушы академиялық демалыстан келген соң университет 

президентінің атына өтініш береді және науқасына байланысты академиялық 
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демалыста жүрген білім алушы осы мамандық бойынша білімін жалғастыру 

мүмкіндігі туралы қорытындымен қоса науқастың қаралған емдеу ұйымынан 

денсаулық жағдайы туралы ДКК анықтамасын тапсырады. 

       14.10 Факультет деканы ұсынылған құжаттардың негізінде оқу жұмыс 

жоспарындағы пәндердің айырмашылығын анықтайды, Тіркеуші офисімен 

келісе отырып, білім алушының оқу курсын және жеке оқу жоспарын бекітеді. 

Оқу курсы білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау жағдайындағы 

ереже бойынша пререквизиттерін есепке ала отырып, анықталады. 

       14.11 Университет президенті ұсынылған құжаттардың негізінде білім 

алушының мамандығын, курсын және тобын көрсете отырып, үш жұмыс 

күнінің ішінде академиялық демалыстан шығу туралы бұйрық шығарады. 

       14.12 Қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін 

университет президенті мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алушы 

академиялық демалыстан келген кезде аталған бұйрықтың көшірмесін 

министрлікке үш жұмыс күнінің ішінде жолдайды. 

       14.13 Академиялық демалыстан келу немесе академиялық демалысқа 

шығу уақыты академиялық кезеңнің басталуына немесе аяқталуына сәйкес 

келмесе, білім алушы жеке кесте бойынша барлық оқу тапсырмаларын 

орындап, аралық аттестаттауға рұқсат алу үшін ағымдық бақылауда қажетті 

ұпайларды жинауы тиіс немесе айырма пәндерін жазғы семестрде қайта оқиды.  

   

15. Білім алушыны ауыстыру және қайта қабылдау тәртібі 

 

15.1 Білім алушыларды курстан курсқа, бір оқу нысанынан екінші 

нысанға, бір тілдік бөлімнен екінші тілдік бөлімге, бір мамандықтан екінші 

мамандыққа, басқа жоғары оқу орнынан университетке ауыстыру президент 

бұйрығымен жүзеге асырылады. Ол үшін негізгі шарт – білім алушының жеке 

оқу жоспарына сәйкес меңгеріп жатқан бағдарламасының бірінші 

академиялық кезеңін табысты аяқтауы болып табылады.  

15.2 Күндізгі оқу нысанында білім алушыларды ауыстыру және қайта 

қабылдау туралы өтініштері жазғы және қысқы демалыс кезеңінде кезекті 

академиялық кезең басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде қарастырылады. 

15.3 Сырттай оқу нысанында білім алушылардың ауыстыру және қайта 

қабылдау туралы өтініштері кезекті емтихан сессиясы басталуға бір ай мерзім 

қалғанға дейін қарастырылады. 

15.4 Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде 

олардың өткен академиялық кезеңдерде оқыған жұмыс оқу жоспарларындағы 

пәндердің академиялық айырмашылығы анықталады. 
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15.5 Жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық 

айырмашылық транскриптте немесе академиялық анықтамада көрсетілген 

пәндерінің тізбесі мен академиялық сағаттардағы немесе кредиттердегі көлемі 

негізінде айқындалады. 

15.6 Білім алушы шетелдік білім беру ұйымынан ауыстырылған немесе 

қайта қабылданған кезде меңгерілген оқу бағдарламалары туралы 

(академиялық анықтама, транскрипт), сондай-ақ белгіленген тәртіппен 

Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс білім 

берудің алдыңғы деңгейін аяқтағаны туралы және ҚР Талапкерлердің кешенді 

тестілеу құжаты ұсынылады.  

15.7 Жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі академиялық айырмашылықты 

жою үшін білім алушы ақылы негізде осы пәндерге жазылады, академиялық 

кезең ішінде оқу сабақтарының барлық түріне қатысады, ағымдағы 

бақылаудың барлық түрін тапсырады, аралық аттестаттауға жіберілгендігі 

туралы рұқсат алады. 

15.8 Академиялық айырмашылық пәндері ағымдағы академиялық 

кезеңнің оқу сабақтарының кестесіне енгізілмеген жағдайда, білім алушы 

оларға ақылы негізде жазғы семестрге жазылады. 

15.9 Белгіленген мерзімде жойылмаған жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі 

академиялық айырмашылық кейіннен академиялық қарыз ретінде қайта 

жазылады. 

15.10 Бакалавриат үшін оқу жоспарындағы айырма міндетті 

компоненттің бес оқу пәнінен аспаса, ауысып келу, немесе оқуға қайта 

қабылдану сол курсқа жүзеге асырылады. 

15.11 Білім алушыны курстан курсқа ауыстырудың міндетті шарты –

білім алушының белгіленген ауысу балынан төмен емес үлгерімнің орташа 

балына (GPA) қол жеткізуі болып табылады. 

15.12 Білім алушылар жеке оқу жоспарына сәйкес меңгеріп жатқан 

бағдарламасының бірінші академиялық кезеңін толық аяқтаса, олар оқудан 

шығарылғаннан кейін ауыса алады немесе қайта қабылдана алады. 

Білім алушы оқудан шығарылған мерзіміне қарамастан кез келген оқыту 

нысанына, кез келген мамандыққа және кез келген жоғары оқу орнына ауыса 

немесе қайта қабылдана алады. 

15.13 Білім алушыны ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде оқу 

курсы пререквизиттерді есепке ала отырып айқындалады. 

15.14 Пәндердегі айырмашылықтарды анықтау кезінде аралық 

аттестаттау бағасындағы айырмашылық ескерілмейді.  

15.15 Білім алушыны курстан курсқа ауыстыру жазғы емтихан 

сессиясының қорытындысы (аралық аттестаттау) бойынша жазғы семестрдің 
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нәтижелерін және қол жеткізген ауысу ұпайын ескере отырып, жүзеге 

асырылады. 

15.16 Белгіленген ауысу ұпайына қол жеткізген және академиялық 

қарызымен келесі курсқа ауыстырылған білім алушы білім беру грантын 

сақтай отырып, өзінің қарыз пәндерін ақылы негізде жояды. 

15.17 Қайта оқу курсына қалдырылған білім беру гранты бойынша білім 

алушы осы гранттан айырылады және одан әрі ақылы негізде оқиды. 

15.18 Білім беру гранты бойынша білім алатын білім алушы білім беру 

грантын сақтай отырып, басқа ЖОО-ға ауыса алады. 

15.19 Кейбір ЖОО-дары үшін бекітілген білім беру гранты бойынша 

нысаналы орындарға, сондай-ақ бөлінген квота шегінде педагогикалық 

мамандықтарға түскен студенттер университетке тек ақылы негізде ғана ауыса 

алады. 

       15.20 Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын 

докторанттар мен магистранттарды басқа жоғары оқу орнынан университетке 

ауыстыру ҚР БҒМ-нің білім беру саласындағы білім беру тапсырысын қайта 

бөлуі арқылы жүзеге асырылады. 

 15.21 Білім алушыны бір ЖОО-нан университетке ауыстыру рәсімі 

мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

      а) Университетке ауысуға ниет білдірген білім алушы білім алып жатқан 

ЖОО ректорының атына ауыстыру туралы өтініш береді және ауысуға мөрмен 

бекітілген жазбаша келісім алып, университет президентіне өтініш жазады; 

      ә) жазылған ауыстыру туралы өтінішке бұрынғы ЖОО-ның оқу ісі 

жөніндегі проректоры мен офис-тіркеушісі қол қойған, мөрмен бекітілген 

транскрипттің, ұлттық бірыңғай тестілеуді немесе кешенді тестілеуді 

(бакалавриат үшін) тапсырғаны туралы сертификаттың, түсу емтихандарын 

тапсырғаны туралы сертификаттың (магистратура және докторантура үшін), 

білім беру гранты иегері куәлігінің (егер грант иегері болса), оқыған ЖОО 

ректорының атына жазылған өтініштің (басшының қолы қойылып, мөр 

басылған) көшірмелері қоса берілуге тиіс; 

      б) факультет деканы ұсынылған құжаттардың негізінде оқу 

жоспарларындағы пәндер айырмашылықтарын анықтайды және меңгерілген 

пререквизиттерге сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына 

сәйкес меңгерілген кредиттерді қайта есептейді және Тіркеуші офис 

келісімімен білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді; 

      в) факультет деканы, АЖД директоры  қойған бұрыштамаларға сәйкес 

университет президенті білім алушыны ауыстыру туралы бұйрық шығарады; 
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      г) мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын магистранттар 

мен докторанттар ауыстырылған жағдайда, ҚР БҒМ шешім қабылдағаннан 

кейін университет президенті бұйрық шығарады. 

      15.22 Университет президенті бұйрық шыққан күннен бастап үш жұмыс 

күні ішінде білім алушы бұрын оқыған ЖОО-ға оның жеке іс қағаздарын 

жіберу туралы жазбаша сұрау жолдайды. Сұрауға білім алушыны ауысу 

тәртібімен қабылдау туралы бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі. 

      15.23 Білім алушы бұрын оқыған ЖОО-ның ректоры мұндай сұрауды 

алғаннан кейін «басқа ЖОО-на ауысуына байланысты оқудан шығарылды» 

деген мазмұндағы оқудан шығару туралы бұйрық шығарады және бұйрық 

шыққан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде білім алушының жеке іс 

қағаздарын унверситеттің мекен-жайына жолдайды. 

      Білім алушы оқыған ЖОО-да транскрипттің көшірмесі, сынақ кітапшасы, 

студенттік билеті және жіберілетін құжаттардың тізімдемесі қалады. 

      15.24 Университетке білім беру гранты негізінде білім алушыны ауыстыру 

кезінде университет президенті білім алушыны қабылдау туралы бұйрықтың 

көшірмесін, оның атына жазылған білім беру гранты куәлігінің көшірмесімен 

бірге ҚР БҒМ-ге университеттің қаржыландыру көлемін түзету үшін ұсынады. 

      15.25 Білім алушы білім беру гранты бойынша басқа ЖОО-нан 

университетке ауыстырылу барысында, пән айырымдарының мөлшерден көп 

болуына байланысты, бір курсқа төмен қабылданатын жағдайда тек ақылы 

негізде ғана ауыса алады. 

      15.26 Ақылы негізде оқитын білім алушыны басқа ЖОО-нан 

университетке ауыстыру кезінде онымен университет арасында келісім-шарт 

жасалады. 

       15.27 Білім алушыны бір мамандықтан екіншісіне, бір оқыту нысанынан 

екіншісіне ауыстыру ақылы негізде ғана жүзеге асырылады. 

       15.28 Университет ішінде білім алушыны мамандық пен оқыту нысанын 

ауыстыру ақылы негізде жүргізіледі және университет президентінің 

бұйрығымен рәсімделеді. 

       15.29 Оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылықты 

жоюдың тәртібі мен мерзімі факультет деканының өкімімен ағымдағы оқу 

жылына рәсімделеді және білім алушының жеке оқу жоспарына енгізіледі. 

       15.30 Оқу төлемақысын төлемегені үшін оқудан шығарылған ақылы 

негізде оқитын білім алушы қарызын өтеген жағдайда оқудан шығарылған 

күннен бастап төрт апта ішінде қайта қабылдана алады. 

   15.31 Білім алушылар қатарына қайта қабылдау және оку жоспарларындағы 

пәндердің айырмашылықтарын жою тек ақылы негізде жүзеге асырылады. 
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      15.32 Оқуға қайта қабылдау рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

      а) білім алушы өзінің оқуын жалғастырғысы келген жағдайда университет 

президентінің атына қайта қабылдау туралы өтініш береді. Қайта қабылдану 

туралы өтінішке академиялық анықтаманың түпнұсқасы қоса беріледі; 

      ә) факультет деканы ұсынылған анықтаманың негізінде оқу 

жоспарларының пәндеріндегі айырмашылықтарды айқындайды және 

меңгерілген пререквизиттерге сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру 

бағдарламасына сәйкес меңгерілген кредиттерді қайта есептейді және 

Тіркеуші офисімен келісім бойынша білім алушының жеке оқу жоспарын 

бекітеді; 

      б) факультет деканы, АЖД директоры  қойған бұрыштамаларға сәйкес 

университет президенті білім алушыны қайта қабылдау туралы бұйрық 

шығарады. 

      15.33 Егер білім алушы университетке қайта қабылданған жағдайда, білім 

алушы бұрын оқыған ЖОО басшысы университеттің жазбаша сұрауы 

негізінде білім алушының жеке іс-құжаттарын жібереді. Анықтаманың 

көшірмесін, оқу карточкасын, сынақ кітапшасын, студенттік билетті және 

жіберілген құжаттардың тізімдемесін өзінде қалдырады. 

      15.34 Оқу кезеңінде пайда болған ауру нәтижесінде берілген мамандықта 

оқуға тыйым салынғаны туралы дәрігерлік-консультативтік комиссияның 

қорытындысы бар білім беру гранты бойынша білім алушы бір мамандықтан 

екіншісіне бос орындарға білім беру гранты бойынша ауыстырылады. 

15.35 Түркі тілдес елдерден келіп оқитын білім алушыларға бөлінетін 

мемлекеттік грант (ТТЕ гранты) бойынша бос вакантты орындар пайда болған 

кезде ТТЕ грантын беру Университет Регламентіне сәйкес мамандақтар ішінде 

немесе туыстас мамандықтар, әр семестрдің соңында, оқу нәтижелері бойынша 

жоғары көрсеткішке жеткен ақылы негізде оқитын Түркі тілдес республикалар 

мен туыстас қауымдастықтардан келген студенттер арасында конкурстық 

негізде жүзеге асырылады.  

15.36 Академиялық қарызды жою мақсатында қайта оқуға қалдыру 

немесе оқу сабақтарына қайта қатысу ауыстыру бұйрығының негізінде 

мынадай жағдайларда рәсімделеді: 

- білім алушының жеке өтінішіне факультет деканының және қаржы 

департаменті директорының қолдары қойылғанда; 

- жазғы семестрде қосымша білім беру қызметі туралы университетпен 

жасалған келісім-шартқа факультет деканының қолы қойылғанда; 

- оқу ақысын төлегені туралы түбіртек көшірмесін тіркегенде. 



 

40 
 

15.37 Қосымша білім беру қызметі туралы келісім-шартқа уақытында, 

ағымдағы жылдың 10 қыркүйегіне дейін отырмаған білім алушы оқу тәртібін 

бұзғаны үшін оқудан шығарылады. 

15.38 Берілген оқу бағдарламасы бойынша білім ала бастаған шет елдік 

білім алушылар бағдарламаны толық меңгергенше таңдаған мамандығын басқа 

мамандыққа немесе оқу түріне өзгерте алмайды.  

15.39 ТР азаматтарының басқа ЖОО-нан университетке ауыстыру 

өтініштері қарастырылмайды.  

15.40 Босаған білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы демалыс 

кезеңінде конкурстық негізде мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

а) ақылы негізде білім алушы университет президентінің атына одан әрі 

білім беру гранты бойынша оқуға өтініш береді; 

ә) университет президенті өтінішті конкурстық негізде қарап, Сенаттың 

шешімімен бірге ағымдағы жылғы 5-ші тамыз бен 15-ші қаңтарға дейінгі 

мерзімде шешім қабылдау үшін оны ҚР БҒМ жібереді. Білім алушының 

өтінішіне Сенаттың шешімімен қоса, үміткердің сынақ кітапшасынан немесе 

транскриптінен үзінді, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың 

көшірмесі және жоғары оқу орнынан шығарылған білім беру гранты иегерінің 

куәлігі (түпнұсқа) қоса жіберіледі;  

б) ҚР БҒМ түскен жылын, оқыту мамандығы, нысандары мен мерзімдерін 

ескере отырып, құжаттарды қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда білім 

беру грантын беру туралы бұйрық шығарады; 

в) ҚР БҒМ бұйрығының негізінде білім беру грантын беру туралы куәлік 

ресімделеді; 

г) Білім беру грантын беру туралы куәлік негізінде университет президенті 

одан әрі білім беру гранты бойынша оқуға бұйрық шығарады. 

 

16. Мемлекеттік шәкіртақы 

 

16.1 Мемлекеттік шәкіртақы мемлекеттік тапсырыс бойынша білім 

алушыларға – бакалаврларға, интерндерге, резиденттерге,  магистранттарға, PhD 

докторанттарына және мемлекеттік білім беру тапсырысына ауыстырылғандарға 

сессия нәтижесінде немесе аралық аттестациядан «жақсы», «өте жақсы» деген баға 

алған білім алушыларға тағайындалады. 

16.2 Мемлекеттік шәкіртақы аралық аттестаттаудан кейін келетін айдың 

бірінші күнінен бастап семестр аяқталатын айдың соңына дейін қоса алғанда ай 

сайын төленеді. 

16.3 Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға ай 

сайынғы мемлекеттік шәкіртақының мөлшері: 
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а) дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына – 12950 (он екі мың тоғыз 

жүз елу) тенге; 

ә)бакалавриат – 15235 (он бес мың екі жүз отыз бес) теңге; 

б) интерндер – 27596 (жиырма жеті мың бес жүз тоқсан алты) теңге; 

в) резидентура және медицина магистранттарына – 44772 (қырық төрт 

мың жеті жүз жетпіс екі) теңге; 

г) магистранттарға – 38931 (отыз сегіз мың тоғыз жүз отыз бір) теңге; 

д) докторанттарға – 59635 (елу тоғыз мың алты жүз отыз бес) теңге.  

16.4 Емтихан сессиясының нәтижелері бойынша тек «өте жақсы» деген 

бағалары бар бакалавриат және магистратура білім алушыларына ұлғайтушы 

коэффициент мөлшері қарастырылған: 

- көзі нашар көретін мүгедектер мен құлағы кеміс мүгедектерге – 75 %; 

- жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және 

азаматтардың қорғаншылығындағы (қамқорлығындағы) балалар – 30 %;  

- басқа білім алушылар үшін – 15%; 

16.5 Экологиялық аймақта орналасуы себепті Түркістан қаласындағы 

білім алушылардың шәкіртақысына 20% үстемақы қосылады;   

16.6 Медициналық қорытындының негізінде академиялық демалыста 

жүрген бакалавриат, интернатура, резидентура, магистрантура және  

докторантура білім алушыларына академиялық демалыс кезінде мемлекеттік 

шәкіртақы жалпы мөлшерінің 50% (мүгедектерге – 75%) мөлшерінде 

белгіленеді. 

16.7  Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бірінші курсқа 

қабылданған білім алушыларға мемлекеттік шәкіртақы бірінші академиялық 

мерзімде тағайындалады және ай сайын төленеді. Келесі академиялық мерзімде 

білім алушыларға мемлекеттік шәкіртақы аралық аттестаттаудың қорытындысы 

бойынша тағайындалады және төленеді. 

16.8. Білім алушының шығармашылық белсенділігін қолдау үшін түрлі 

қоғамдық және қайырымдылық ұйымдар, ұлттық компаниялар университет 

білім алушыларына арнайы шәкіртақы тағайындауы мүмкін. 

16.9. Басқа ЖОО-дан университетке ауысып келген мемлекеттік тапсырыс 

негізінде оқитын білім алушыларға мемлекеттік шәкіртақы оқу жоспарларындағы 

айырмашылық жойылғаннан кейін белгіленген тәртіппен тағайындалады және 

төленеді. 

16.10 Түркия мен Қазақстан Республикасынан тыс, түркі тілдес 

республикалар мен қауымдастықтардан Өкілетті Кеңес тарапынан белгіленген 

контингент шеңберінде қабылданған білім алушыларға ТР бюджетінен «Түркі 

тілдес республикалар мен қауымдастықтардан келген білім алушылардың білім 

алуларын ынталандыру шәкіртақысы» тағайындалады.  
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16.11 Түркия мен Қазақстан Республикасынан тыс, түркі республикалары 

мен қауымдастықтардан Өкілетті Кеңес тарапынан белгіленген контингент 

шеңберінде қабылданған және шәкіртақы алатын білім алушыларға қыркүйек-

маусым айларында 10 ай бойы белгіленген мөлшерде шәкіртақы төленеді.  

16.12 Түркия және Қазақстаннан тыс Түркі тілдес республикалары мен 

қауымдастықтардан келген және шәкіртақы алатын білім алушыларға төмендегі 

кестеде көрсетілген келу жол шығындары оқу жылының басында қыркүйек-

қазан айларында, қайту  жол шығындары оқу жылының аяғында мамыр айы 

ішінде төленеді.  

 16.13 ҚР тыс, түркі тілдес республикалар мен қауымдастықтардан 

Өкілетті Кеңес тарапынан белгіленген контингент шеңберінде қабылданған, 

күндізгі бөлімде ақысыз негізде және шәкіртақы алып оқитын білім алушылар, 

Университет Регламенті талаптарын орындамаған жағдайда шәкіртақы алу 

құқығынан айырылады, бірақ оқу ақысын төлемейді. 

        16.14 Мемлекеттік шәкіртақылардың тоқтатылу себептері: 

       1) Білім алушы университеттен шығарылған жағдайда; 

       2) Білім алушы қайтыс болған жағдайда; 

       3) Білім алушы оқуды бітірген жағдайда. 

 

17. Оқуға ақы төлеу 

 

17.1 Оқуға ақы төлеу білім беру қызметінің келісім-шартына сәйкес 

реттеледі және қаржы департаментінің құзырында болады.  

17.2 Университетке шет елдерден ақылы негізде білім алушылар 

қабылдана алады.  

17.3 ТР азаматтары Түркия Республикасының өлшеу, іріктеу және 

орналастыру орталығы тарапынан ұйымдастырылатын білім алушыны іріктеу 

және орналастыру жүйесінен өтіп келуі тиіс.  

17.4 Ақылы негіздегі шет ел білім алушылар контингенті Университеттің 

ұсынысы негізінде Өкілетті Кеңестің шешімімен белгіленеді.  

17.5 Шет ел білім алушыларының оқуға төлейтін төлемақысы ҚР 

заңдарына сәйкес университет тарапынан анықталады.  
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 1-Қосымша 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

Транскрипт /The transcript/ Транскрипт 

Серия № 

 

Аты- жөні/Name/Ф.И.О.________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Факультеті/Faculty/Факультет 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мамандығы/Specialty/Специальность_____________________________________________ 

Түскен жылы/Year/Год поступления______________________________________________ 

Оқу тілі/Language/Язык_________________________________________________________ 

  

№ 

п/п 

Пәндердің 

атауы/ 

Courses/ 

Наименование 

дисциплины 

Кредит саны/ 

Credit hours/ 

количество 

кредитов 

Бaғa/ Grade/Оценка 

Пайызбен/ 

In persent/ 

в 

процентах/ 

Әріптік/ 

Аlphabetіс/ 

Буквенная 

Балмен/ 

In points/ 

в баллах 

Дәстурлі 

жүйемен/ 

Traditional/ 

традиционная 

1 2 3 4 5 6 7 

              

Кәсіптік практиканы өтті/Has passed professional practice/ 

Прошел профессиональные практики 

Кәсіптік 

практикаларды 

түрлері/ 

The form 

of professional 

practice/ 

Виды 

профессиональных 

практик 

Практика 

өту кезеңі/ 

the period 

of passage 

of practice/ 

Период 

прохождения 

практики 

Кредит 

саны/ 

Credit 

hours/ 

Количество 

кредитов 

Баға/Grade/Оценка 

пайызбен/ 

inpersent/ 

В 

процентах 

Әріптік/ 

alphabetic/ 

Буквенная 

Балмен/ 

inpoints/ 

В 

баллах 

Дәстурлі 

жүйемен/ 

Traditional/ 

Традиционная 

              

              

              

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау/Final state attestation/Итоговая аттестация обучающихся 

Мемлекеттік 

емтиханды 

тапсырды/ 

Has passed 

the state 

examinations/ 

Сдал 

государственные 

экзамены 

МАК-тың 

хаттамасының 

күні және 

нөмірі 

Дата и номер 

протокола ГАК/ 

date and number 

of the report 

of SAC 

Баға/Grade/Оценка 

пайызбен/ 

in persent/ 

В 

процентах 

Әріптік/ 

alphabetic/ 

Буквенная 

Балмен/ 

in points/ 

В баллах 

Дәстурлі 

жүйемен/ 

Traditional/ 

Традиционная 
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Мамандығы 

бойынша/ 

On a 

speciality/ 

По специальности 

          

Пәндер 

бойынша/ 

On disciplines/ 

По дисциплинам: 

          

            

            

            

Қорытынды жұмысты орындады және корғады/Has executed and has defended degree 

work/Выполнил(а) и защитил(а) выпускную работу  

Қорытынды 

жұмыстың 

тақырыбы/ 

Theme of 

degree 

work/ 

Тема 

выпускной 

работы 

МАК 

хаттамасының 

күні 

және 

нөмірі/ 

date and 

number of 

the report 

of SAC/ 

Дата и номер 

протокола 

ГАК 

  

Кредит 

саны/ 

Credit 

hours/ 

Количество 

кредитов 

Баға/Grade/Оценка 

пайыз- 

бен/ 

in persent/ 

В 

процентах 

Әріптік/ 

alphabetic/ 

Буквенная 

Балмен/ 

in points/ 

в баллах 

Дәстурлі 

жүйемен/ 

Traditional/ 

Традиционная 

                     

                     

Жалпы кредит саны/ Total Hours Passed/Общее число кредитов__________ 

GPA __________________________________________________________ 

РЕКТОР/RECTOR /РЕКТОР                                    (қолы/signature/подпись) 

ДЕКАН/the DEAN /ДЕКАН                                      (қолы/signature/подпись) 

ХАТШЫ/SECRETARY/СЕКРЕТАРЬ                       (қолы/signature/подпись) 

М.О М.П.                Tipкeу №/registration №/регистрационный   № 

«___» ____________20___г. 
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2-Қосымша 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті   

Студентті пәндерге тіркеу 

20_______/20________ оқу жылы 

 

Студенттің аты-жөні ___________________________________________________________ 

Факультеті _______________________________ Оқу жылы  __________________________ 

Оқу түрі: ______________________________ Оқыту негізі: ___________________________ 

                                (күндізгі,сырттай)                                                             (грант, келісім-шарт) 

Мамандық шифры ________________Мамандығы __________________________________ 

Мекен-жайы (қаладағы)_________________________________________________________ 

Үй телефоны __________________________Ұялы телефоны __________________________ 

Мамандық дайындайтын кафедра_________________________________________________ 

 

 

Семестр 

Блок 

(ЖБП, БП, 

КП) 

 

Пәннің аталуы 

 

Кредит 

саны 

1 2 3 4 

Таңдау курсы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Студент__________________  Эдвайзер ________________/__________________________/ 

                           (қолы)                                                          (қолы)                                          (Аты-жөны) 
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3-Қосымша 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін әріп жүйесінде бағалау және дәстүрлі бағалау шкаласына 

ауыстыру 

  

Баға әріп жүйесі 

бойынша 

Бағаның  сандық 

эквиваленті 

 

Пайыздық 

мөлшері 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға 

А 4,0 95-100  

Өте жақсы 
А- 3,67 90-94 

 В+ 3,33 85-89  

Жақсы 

            В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74  

 

 

Қанағаттаналарлық 

          С 2,0 65-69 

          С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

4-Қосымша 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

 

____________________________________________________факультеті 

 

_________________________________________________ мамандығы 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚУ КАРТАСЫ 

(күндізгі, сырттай) 

 

 

 

1.Тегі, аты, әкесінің аты  ________________________________________________________ 

2. Туған күні, айы, жылы________________________________________________________ 

3. Туған жері     ________________________________________________________________ 

4. Ұлты_______________________________________________________________________   

5. Жанұялық жағдайы___________________________________________________________           

6. Азаматтығы           ___________________________________________________________ 

7. Жеке куәлігінің № -і, қашан, кім берген_________________________________________ 

8. СИК    _____________________________________________________________________ 

9. РНН _______________________________________________________________________ 

10. Қандай оқу орнын бітірді____________________________________________________ 

Қашан бітірген   _______________________________________________________________ 

11. Студенттің тұратын жері ____________________________________________________ 

                                                                  (адрес, телефон) 

 

12. Әке-шешесінің тұратын жері  _________________________________________________   

                                                                    (адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________   

13. Ахмет Ясауи университетіне күндізгі (сырттай) оқыту бөліміне қабылданған 

Бұйрық  № ______   күні  __________________________ 

 

а) мемлекеттік тапсырыс бойынша, куәлік  №  _______________ күні__________________ 

 

б) келісім-шарт бойынша, келісім-шарт № _______  күні  ____айы____20  ____ж. 

 

в) қайдан ауысып келді   ________________________________________________Бұйрық  

№_______от ____200 ____г.                    (оқу орнының аты) 

                                                        

г) қайта қабылданған, бұйрық № ________ күні,айы  _____ жылы______. 

 

14. Бұйрықтар (ауыстыру, мамандық өзгерту, оқу түрін өзгерту, академиялық демалыстан келу), 

марапаттау, тәртіптік шара қолдану  

 

 

 

Курс Топ Бұйрық №-і  

мерзімі 

Бұйрық мазмұны 

    

 

 

15. Еңбек кітапшасы    __________________________________________________________ 
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17. Іс-тәжрибе 

 

№ Іс-тәжрибе аты Апта саны Кредит 

мөлшері 

Тәжрибе орны, кім 

болып істеді 

Бағасы Тапсыру күні, 

тізімдеме №- 

       

 

 18. Алынған мамандығы 

 

 

Шифры 

 

Мамандық аты 

 

Біліктілік 

Мемлекеттік емтихан 

тапсырған күні  

    

 

19. Мемлекеттік емтихандар 

 

№ Пән аты Күні,айы, жылы,  хаттама №-і, тізімдеме  

№ -і 

Бағасы 

    

 

20. Ахмет Ясауи университетінде оқыған кезде жинаған кредит саны________, GPA=_______   

21. Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы   ______________________ 

қорғау бағасы   ________________________________________________________________ 

 

22. Мемлекеттік аттестациялық комиссия қаулысы (хаттама № ___ күні___айы______20 _____ж.) 

біліктілік, академиялық дәреже берілді __________________________________   

23. Оқу жоспарын толық орындауына байланысты Ахмет Ясауи университетінен шығарылды 

Бұйрық №  ____________   күні   _____ айы ________    20 ______ж. 

 

Декан_________________________       

Кафедра меңгерушісі__________________                 

Тіркеуші________ 

 



 

 

5-Қосымша 

СТУДЕНТТІҢ ЖЕКЕ КАРТАСЫ 

________________________________________________________________________ 

                                                    (оқу орнының атауы)   

Ісі және сынақ  карточкасы № _________ 

Мамандығы ____________________________________________________________________ 

Тегі___________Аты________________________Әкесінің аты__________________ 

1. Жынысы  10. Әке – шешесі туралы мәлімет  (әкесі, шешесі,  олардың жасы, қайда 

және кім болып жұмыс істейді, тұратын жері, байланыс 

телефондарының нөмірлері) 

2. Туған күні  Әкесі: 

3. Туған жылы   

4. Ұлты   

5.  Жеке  куәлік №, қашан  

және кім берген 

 Шешесі: 

6. № РНН және СИК   

7. Білімі (қай оқу орнын аяқтады, 

қашан және қайда) 

  

8. Оқу орнына түскенге дейінгі 

атқарылған жұмысы (қайда және кім 

болып) 

 Қаладағы мекен – жайының 

адресі___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Қайдан келген______________________________________ 

_________________________________________________ 

Қайда тіркелген_____________________________________ 

_________________________________________________ 

 

9. Жанұя жағдайы (бойдақ,  үйленген, 

балалары) әйелінің (ерінің) тұратын 

жері 

 Толтырылған күні «______»___________________20______г. 

 

Жеке қолы ____________________________ 

ОҚУДЫ ӨТУІН ТІРКЕУ 

Курс Семестр Факультет 

атауы 

Шәкіртақы 

көлемі 

Қабылдау (оқудан 

шығару) және келесі 

Ескерту 

Сурет орны 
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курсқа көшіру туралы 

бұйрықтың күні мен №  

1      

     

2      

     

3      

     

4      

     

5      

     

МАРАПАТТАУ ЖӘНЕ ЖАЗАЛАУ ТУРАЛЫ БЕЛГІЛЕР 

(қашан, не үшін және қандай жазалау жарияланды және қашан алынды) 

 

 

 

 

Оқу орнын бітірген күні  _________________________________ диплом№ _______________________________________ 

Берілетін академиялық дәреже ________________________________________________________________________ 
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6 қосымша  

 

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

СТУДЕНТТІҢ ӨТІНІШ НЫСАНЫ                                                         Photo 

  20../20.. академиялық жыл  

Оқу бағыты: ......................................................... 

Бұл нысан факспен жіберілген жағдайда жақсы көрінуі үшін қара түспен толтырылуы тиіс    

Жіберуші оқу орны 

Атауы мен толық мекенжайы: .......................................................................................................... 

Департамент үйлестірушісінің аты-жөні, тел., факс, e-mail  

............................................................................................................................................................................. 

Оқу орны үйлестірушісінің аты-жөні, тел., факс, e-mail .................................................. 

Білім алушының   жеке мәліметтері 

(білім алушы   өзі толтырады) 

Тегі: ............................................................. 

Туған жылы:............................................... 

Жынысы: ………………………………… 

Азаматтығы................................................ 

Туған жері:................................................ 

Қазіргі тұрғылықты жері:............................ 

..............................................................................

..............................................................................

............................... дейін жарамды:  

Tel.: ............................................................... 

Аты: ................................................................. 

 

 

 

Тұрақты мекенжайы (егер ерекшеленетін болған 

жағдайда): ........................ 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.............................................................. 

Tel.: .......................................................................... 

Осы өтінімді алатын оқу орындар тізбесі (қалауларына қалай): 

Оқу орны Мемлекет  Оқу кезеңі 

  

Келген 

мерзімі 

(айы)   

Күтілетін ECTS 

кредиттерінің N°     

1...................................... .................... ............ .......... ............... ................................... 
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Студенттің аты-жөні: ........................................................................................................................ 

Жіберуші оқу орны:................................................................ Мемлекет: ....................................... 

 

Шетелде оқығыңыз келетін уәждерді қысқаша түсіндіріңіз   ................................... 

Тілдерді меңгеру    

Ана тілі: ................... Оқу орнындағы оқу тілі (егер ерекшеленген жағдайда): .......................... 

Басқа тілдер Қазір үйреніп жүрмін  Оқу үшін жеткілікті 

дағдыларым бар   

Егер қосымша дайындықтан 

өтсем, айтарлықтай 

машықтанам   

 иә  жоқ иә  жоқ иә  жоқ 

..........................       

Оқуға байланысты еңбек тәжірибесі (егер болған жағдайда)   

Жұмыс істеу тәжірибесі 

.......................................... 

Фирма/ұйым 

......................................... 

Уақыты 

......................... 

Мемлекеті  

.................................. 

Алдыңғы және ағымдағы оқуы   

Қазіргі кезде оқып жатқан дипломы/дәрежесі  ............................................................................. 

Шетелге шыққанға дейін жоғары білім алған жылдары:.............................................................. 

Шетелде болып па едіңіз?                иә             жоқ 

Жауабыңыз иә болса, қай жерде және қандай оқу орнында? ................................... 

Алдыңғы және ағымдағы оқудың барлық мәліметтері сипатталған толық транскрипт 

тіркелген. Өтінім берген кезде жазылмаған мәліметтер кейінірек берілуі мүмкін.    

 

Шетелде оқумен байланысты қосымша шығындарды өтеу үшін мобильдік  бойынша грантқа 

тапсырғыңыз келе ме?                              Иә           Жоқ   

 

Қабылдаушы оқу орны 

Оқу бағдарламасы ұсынған өтінім мен транскриптті алғанымызды мойындаймыз.   

Аталған студент                                          Біздің оқу орнымызға қабылданды   
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Департамент үйлестірушісінің қолы 

........................................................................ 

Күні: .............................................................. 

Біздің оқу орнымызға қабылданбады   

Оқу орны үйлестірушісінің қолы   

................................................................................... 

Күні:.......................................................................... 

 

 

ОҚУ КЕЛІСІМІ 

 

20......../20......... академиялық жыл    Оқу бағыты:.................................. 

Оқу кезеңі:.......................         ......................................................... дейін 

Студенттің аты-жөні: 

Жіберуші оқу орны: 

Мемлекеті: 

Шетелде оқу бағдарламаларының мәліметтері   

Қабылдаушы оқу орны:  

Мемлекеті:  

 

Курстың/п

әннің коды 

(егер бар 

болған 

жағдайда)   

 

Курстың (пәннің) атауы 

 

Семестр 

Қабылдаушы 

оқу орнының 

кредиттері 

ECTS 

кредиттері 

     

 

Студенттің қолы:.......................................       Күні:.............................................................. 

 

Жіберуші оқу орны: 

Ұсынылған оқу бағдарламасының бекітілгендігін растаймыз   

Департамент үйлестірушісінің қолы                          Оқу орны үйлестірушісінің қолы     

------------------------------------------                       -------------------------------------------- 

Күні:-----------------------------------                        Күні: ------------------------------------- 
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Қабылдаушы оқу орны: 

Оқу бағдарламасындағы жоғарыда көрсетілген өзгерістерді растаймыз   

Департамент үйлестірушісінің қолы                    Оқу орны үйлестірушісінің қолы 

------------------------------------------                       -------------------------------------------- 

Күні:-----------------------------------                        Күні: ------------------------------------- 

Алғашқы ұсынылған оқу бағдарламасының өзгерістері (егер бар болған жағдайда толтырылады) 

Студенттің аты-жөні: 

Жіберуші оқу орны: 

Мемлекеті: 

Курстың, пәннің коды (бар 

болған жағдайда)   

Курстың 

(пәннің, 

ақпараттық 

пакетте 

көрсетілген 

қалпында) 

атауы    

 

Се

мес

тр 

Алынған    

Қосылған 

Курс              

Курс 

(юнит)         

юнит) 

ECTS кредиттері  

     

Білім алушының  қолы:.......................................        Күні:.................................... 

Жіберуші оқу орны: 

Алғашқы ұсынылған оқу бағдарламасындағы өзгерістердің бекітілгендігін растаймыз   

Департамент үйлестірушісінің қолы                          Оқу орны үйлестірушісінің қолы     

------------------------------------------                       -------------------------------------------- 

Күні:-----------------------------------                        Күні: ------------------------------------- 

Қабылдаушы оқу орны: 

Алғашқы ұсынылған оқу бағдарламасындағы өзгерістердің бекітілгендігін растаймыз   

Департамент үйлестірушісінің қолы                    Оқу орны үйлестірушісінің қолы 

------------------------------------------                       -------------------------------------------- 

Күні:-----------------------------------                        Күні: ------------------------------------- 
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7 - қосымша  

Модульді білім беру бағдарламаларын қалыптастыру  

 

   

 

 

 

   

        

                     жоқ 

  

  

      иә 

         

              

 

 

 

 

        жоқ  

  

иә 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модульдік бағдарламалардың мазмұнын анықтаңыз (қажет болғанда жеке 

құрама компоненттерді) 

 

 
Модульдің мазмұны бекітілген оқу нәтижелерінің табысын 

қамтамасыз ете ме? 
 

Оқу нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін  қажетті әдістерді, оқу 

нысандарын анықтаңыз   

Студенттің еңбегін бағалаңыз 

Сынақ бірліктерінің санын бағалаңыз 

Модульдің мақсатына сәйкес практикалық тапсырмалардың кешенін 

жасаңыз 

Емтихандардың өту үлгісін жасаңыз 

Барлық модульдің күтілетін оқу 

нәтижелерін тұжырымдаңыз  

Әрбір модульдің мазмұнын талдаңыз да, модульге қажетті кіру 

шарттарын орнатыңыз (қажетті құзыреттілік тізімі, бұрын меңгерген 

білім, білік және дағды) 

Әрбір құрама компоненттер бойынша 

күтілетін оқу нәтижелерін тұжырымдаңыз  

Құрама компонеттер бойынша оқу нәтижелері 

барлық модульдің оқу нәтижелеріне жетуіне 

мүмкіндік туғыза ма, тексеріңіз 
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8-қосымша            

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша Мемлекеттік емтихан комиссиясы отырысының 

№___ХАТТАМАСЫ 

(әрбір студентке толтырылады) 

 

20__ж. «___»______________сағ. ____ минуттан ___сағ. ____минутке дейін 

 

Қатысқандар: Мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы ____________ 

 _____________________________________________________________________ 

            (аты-жөні, тегі, ғылыми деңгейі, ғылыми атағы 

 _____________________________________________________________________ 

                  ұйым атауы, атқаратын қызметі) 

 Комиссия мүшелері: __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру туралы 

1. Емтихан тапсырушы студент ________________________________________ 

                                    (аты-жөні, тегі, мамандығы) 

 _____________________________________________________________________ 

 2. Сұрақтар: (тестілеу қорытындылары) 

 1 ___________________________________________________________________ 

 2 ___________________________________________________________________ 

  3 ___________________________________________________________________ 

  3. Студент __________________________________________________________ 

                                (аты-жөні, тегі) 

Рұқсат беру рейтингі ________________________________________________ 

                  (жіберілу рейтингі балдық-рейтингтік жүйеде: әріптік 

 _____________________________________________________________________ 

      баға, сандық эквивалент, пайыздық құрамы және дәстүрлік баға) 

 4. Студент __________________________________________________________ 

                              (аты-жөні, тегі) 

 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды _______________ бағасымен тапсырды 

__________________________________________________ 

             (баға әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша көрсетіледі) 

 5. Мемлекеттік емтихан комиссиясының ерекше пікірлері _______________ 

 _____________________________________________________________________ 

       Төраға ________________________ (қолы) 

      Комиссия мүшелері ____________________(қолдары) 

                 мүшелері ________________________(қолдары) 

                 мүшелері ________________________(қолдары) 

                 мүшелері ________________________(қолдары) 

 

      Хатшы           ________________________(қолы) 
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9-қосымша               

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының 

(әр білім алушыға толтырылады) 

№ ____ХАТТАМАСЫ 

 

20__ж. «___»______________сағ.____ минуттан ____сағ.____минутке дейін 

 

Қатысқандар: Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы ________ 

_____________________________________________________________________________________ 

мамандық немесе пән бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыру 

туралы_____________________________________________________________________ 

Емтихан тапсырушы студент ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Сұрақтар: (пән блоктары бойынша тестілеу нәтижелері) 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 1. 

Студент мемлекеттік емтиханды __________________________ бағасымен тапсырғанын растау 

______________________________________ (жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе бойынша) 

 2.____________________________________________________екенін ескеру 

 3. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы мүшелерінің ерекше пікірлері 

 

      Төраға ________________________ (қолы) 

      Комиссия мүшелері ________________________(қолдары) 

                 мүшелері ________________________(қолдары) 

                 мүшелері ________________________(қолдары) 

                 мүшелері ________________________(қолдары) 

                 Хатшы ________________________(қолы) 
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10-қосымша                 

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының 

№ ____ХАТТАМАСЫ 

20__ж. «___»_____________сағ. ___ минуттан ____сағ. ___минутке дейін 

 Студент _____________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

____ тақырыбында жазылған дипломдық жұмысының қаралуы бойынша _______ 

Қатысқандар: 

 Төраға ______________________________________________________________ 

                             (аты-жөні, тегі) 

 Мүшелер _____________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

 _____________________________________________________________________                             

(аты-жөні, тегі) 

 _____________________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

 _____________________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

 Дипломдық жоба (жұмыс) __________________________________кеңесімен 

 _____________________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

___________________________________________ басшылығымен орындалды 

 

Мемлекеттік атестаттау комиссиясында келесі мәліметтер қаралды: 

 1. Дипломдық жұмыс (жоба) бойынша есептік-түсіндірме хат немесе дипломдық жұмыстың 

(жобаның) _______________бетте жазылған мәтіні; 

 2. Дипломдық жұмысқа (жобаға) арналған_______________ беттегі сызбалар, таблицалар. 

 3. Дипломдық жобаның (жұмыстың) ғылыми жетекшісінің пікірі. 

 4. Дипломдық жобаға (жұмысқа) пікір. 

       Орындалған жұмысты хабарлағаннан кейін студентке ___________ мин. ішінде келесі сұрақтар 

қойылды: 

 1.________________________________________________________________ 

            (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы) 

2.________________________________________________________________ 

           (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы) 

3.________________________________________________________________ 

           (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы) 

4.________________________________________________________________ 

           (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы) 

5.________________________________________________________________ 

           (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы) 

Студенттің пікір мен қойылған сұрақтарға жауабының жалпы сипаттамасы 

_____________________________________________________________________ 

Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау барысында студент _______________ 

______________________________________________________ көрсетті. 

Студент дипломдық жұмысты (жобаны) орындап, __________________ 

 бағамен қорғады деп есептеу. 

 Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________ 

       Төраға ________________________ (қолы) 

      Комиссия мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

     Хатшы ________________________(қолы) 
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11-қосымша         

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының 

№ ____ХАТТАМАСЫ 

20__ж. «___»__________сағ. _____ минуттан ____сағ. ___минутке дейін 

 барлық мемлекеттік емтихандарды тапсырған, дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаған студентке 

біліктілігі мен (немесе) «Бакалавр» академиялық дәрежесін беру туралы. 

Қатысқандар: 

 Төраға ___________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

 Мүшелер __________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

 __________________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

 __________________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

 __________________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

 Студент __________________________________________________________ 

                       (аты-жөні, тегі, мамандығы) 

 __________________________________________________________________ 

Мемлекеттік емтихандарды тапсырды және дипломдық жұмысты (жобаны) келесі бағамен 

қорғады:______________________________________________ 

  

 (пән атауы, дипломдық жобаның (жұмыстың) түрі, баға, тапсыру күні) 

 _____________________________________________________________________ 

  Мамандық бойынша оқу жоспарындағы барлық мемлекеттік емтихандар мен бітіру жұмысын 

қорғады. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ біліктілігі мен (немесе) 

«бакалавр» академиялық дәрежесін тағайындау 

 _____________________________________________________________________ 

  

 _______________________________________ екенін ескеру керек. 

 Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

  Диплом беру (ерекше, ерекше емес). 

 

      Төраға ________________________ (қолы) 

      Комиссия мүшелері _____________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

 

      Хатшы ________________________(қолы) 
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12-қосымша          

 

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысы (әр білім алушыға толтырылады) 

№ ____ХАТТАМА 

 

20__ж. «___»_________сағ. ___ минуттан ____сағ. ____минутке дейінҚатысқандар: 

 Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы ___________________ 

 __________________________________________________________________ 

                             (аты-жөні, тегі) 

 Комиссия мүшелері: _______________________________________________ 

                               (аты-жөні, тегі) 

 __________________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

 __________________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

 __________________________________________________________________ 

                            (аты-жөні, тегі) 

 ________________________________________________ магистратура/ 

 докторантура мамандығы бойынша мемлекеттік кешенді емтиханды тапсыру туралы 

______________________________________________________________ 

Кешенді емтихан тапсырушы ___________________________________________ 

                                  (аты-жөні, тегі, мамандығы) 

 _____________________________________________________________________ 

  Сұрақтар: (пән бойынша тест нәтижелері) 

 1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

 3. __________________________________________________________________ 

 1. Білім алушы ______________________________________________________ мемлекеттік кешенді 

емтиханды _____________________________ бағасымен (жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе 

бойынша) тапсырғанын растау 

 2. Білім алушы ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ екенін ескеру 

 3. Мемлекеттік аттестаттау комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері ____ 

 _____________________________________________________________________ 

     Төраға ________________________ (қолы) 

      Комиссия мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

 

      Хатшы ________________________(қолы) 
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13-қосымша        

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының 

№_____ХАТТАМАСЫ 

20___ж. «__»__________ сағ.____ минуттан ___сағ.___ минутке дейін 

 _________________________________________________________________ 

 __________________________________________ тақырыбында жазылған 

       (аты-жөні, мамандығы) 

 магистранттың магистрлік диссертациясын талқылау бойынша 

 

Қатысқандар: 

 Төраға _________________________________________________________ 

                               (аты-жөні) 

 Мүшелер:________________________________________________________ 

                               (аты-жөні) 

 ________________________________________________________________ 

                               (аты-жөні) 

 ________________________________________________________________ 

                               (аты-жөні) 

 ________________________________________________________________ 

                               (аты-жөні) 

 ________________________________________________________________ 

                               (аты-жөні) 

 Магистрлік диссертация _________________________________________ 

                  (аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі) 

___________________ ғылыми жетекшілігімен 

___________________________________________________________________ 

             (аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі) 

 ___________________________________________________________________ 

 ______________________________________ консультациясымен орындалды. 

 Мемлекеттік аттестаттау комиссиясына төмендегідей материалдар ұсынылды: 

 1) ____________________ бет көлеміндегі магистрлік диссертация; 

 2) ____________________ бет дипломдық жұмыстың сызбалары, кестелері; 

 3) магистерлік диссертация ғылыми жетекшісінің пікірі _____________ 

 ___________________________________________________________________ 

                    («қорғауға жіберіледі» белгісін қою) 

 4) Бітіруші кафедрасының шешімі _________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

     (диссертацияны ашық қорғауға кафедраның атауы көрсетіледі, 

 ұсынылады немесе ұсынылмайды) 

 5) ___________________________________ бағасы қойылған магистерлік 

     (рецензенттің бағасы көрсетіледі) 

 диссертацияның рецензиясы. 

 6) бейресми пікірлер ______________________________________________ 

 Магистрлік диссертацияның орындалғандығы туралы хабарламадан кейін ____ минут ішінде 

магистрантқа төмендегідей сұрақтар қойылды: 

 1._________________________________________________________________ 
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           (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған 

сұрағы)___________________________________________________________________ 

 2._________________________________________________________________ 

         (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы) 

 ___________________________________________________________________ 

 3._________________________________________________________________ 

          (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы) 

 ___________________________________________________________________ 

 4._________________________________________________________________ 

        (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы) 

 ___________________________________________________________________ 

 5._________________________________________________________________ 

         (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы) 

 ___________________________________________________________________ 

 Магистранттың қойылған сұрақтарға берген жауаптарының жалпы сипаттамасы 

_______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 Магистрлік диссертацияны қорғау барысында магистрант ______________ 

 ___________________________________________________________ көрсетті. 

 (жалпы теориялық және арнайы дайындығының білім деңгейі қандай) 

 

Магистрант магистрлік диссертациясын ______________________________ 

                                 (білімді бағалаудың балдық-рейтигтік 

 _________________________________________________ бағасымен орындады. 

 әріптік қорғағандығын растау жүйесі бойынша бағасы) 

 

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _____________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

      Төраға ________________________ (қолы) 

      Комиссия мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

 

      Хатшы ________________________(қолы) 
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14-қосымша        

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының 

№____ХАТТАМАСЫ 

 

20_____ж. «___»______________ сағ.___ минуттан ___сағ.___минутке дейін 

Кешенді емтихандарды тапсырып, магистрлік диссертация қорғаған магистрантқа «магистр» 

академиялық дәреже тағайындау туралы 

Қатысқандар: 

 Төраға ___________________________________________________________ 

 Мүшелер:__________________________________________________________ 

                                (аты-жөні) 

 __________________________________________________________________ 

                                (аты-жөні) 

 __________________________________________________________________ 

                                (аты-жөні) 

 __________________________________________________________________ 

                                (аты-жөні) 

 Магистрант _______________________________________________________ 

                             (аты-жөні, мамандығы) 

 __________________________________________________________________ 

 (кешенді емтихан, магистрлік диссертация, баллды-рейтингтік әріптік  

 __________________________________________________________________ 

          білім бағалау жүйесі бойынша, тапсыру мерзімі) 

 _________________________________________________ бағада кешенді емтихан тапсырып, 

магистрлік диссертация қорғады7 

 

Магистрант кешенді емтихан тапсырды және магистрлік диссертация қорғады деп есептеу. 

 Магистрант ________________________________________________________ 

                                   (аты-жөні) 

 _______________________________________________ мамандығы бойынша 

               (мамандық атауы мен коды) 

 _________________________________________________________________________________ 

«магистр» академиялық дәреже тағайындалсын. 

 

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом берілсін 

      Төраға ________________________ (қолы) 

      Комиссия мүшелері _____________________(қолдары)  

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

                  мүшелері ________________________(қолдары) 

 

      Хатшы ________________________(қолы) 
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15-қосымша  

Түркия және Қазақстаннан тыс Түркі тілдес республикалары мен қауымдастықтардан келген 

және шәкіртақы алатын білім алушыларға төленетін келу-кету жол шығындары 

№ Мемлекет Келу жол шығыны  

(АҚШ доллары) 

Қайту жол шығыны  

(АҚШ доллары) 

1 Алтай  140 140 

2 Әзірбайжан 250 250 

3 Башқұртстан 140 140 

4 Болғария  500 500 

5 Чувашия  165 165 

6 Дағыстан  250 250 

7 Шығыс Түркістан (Қытай) 200 200 

8 Гагауыз (Молдова) 500 500 

9 Хакасия 150 150 

10 Ирак  500 500 

11 Кабардин-Балқария 250 250 

12 Қарашай 250 250 

13 Қарақалпақстан  65 65 

14 Қырғызстан  90 90 

15 Қырым (Украина) 500 500 

16 Солтүстік Кипр Түрік 

Республикасы 

500 500 

17 Македония  500 500 

18 Монғолстан  275 275 

19 Омск  150 150 

20 Өзбекстан  50 50 

21 Румыния 500 500 

22 Саха  500 500 

23 Сібір 125 125 

24 Тәжікстан  125 125 

25 Татарстан  115 115 

26 Тува  460 460 

27 Түрікменстан  250 250 
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16 Қосымша 

ҚР кредитін ECTS бойынша қайта есептеу 

ҚР кредиті ECTS  кредиті 

1.Пәндер 

1 2 

2 3 

3 5 

4 7 

2. Іс-тәжірибелер 

2.1 Оқу 

1 0,5 

2 1 

2.2 Педагогикалық 

1 1 

2 2 

2.3 Өндірістік 

1 3 

2 6 

3 9 

4 12 

3. Мемлекеттік емтихан мен диплом жұмысын қорғау 

1 4 

2 8 

4. Денешынықтыру 

2 3 

 


