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Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі  

ЖОО дейінгі дайындық курсында оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі 10 беттің–3 ші беті 

 

  1.Мақсаты 

  1.1 Бұл ереженің мақсаты, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің  ЖОО дейінгі дайындық факультетінің оқу үдерісін ұйымдастыру 

бағдарламаларының жасалуы, емтихан қабылдау және бағалау жүйесі, оқудан шығару туралы 

мәселелерге қатысты тәсілдер мен негіздерді реттеу болып табылады. 

 

  2.Қолданылу саласы 

  2.1 Бұл ереже, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 

ЖОО дейінгі дайындық факультетінде білім алатын тыңдаушылардың оқу үдерісін 

ұйымдастыру мәселелеріне, оқу бағдарламаларының жасалуына, емтихан қабылдау және 

бағалау жүйесіне, оқудан шығарылуына  қатысты ережелерді қамтиды. 

  2.2 Бұл ереже, ЖОО дейінгі дайындық факультетінде білім алатын тыңдаушылардың 

оқу үдерісін ұйымдастыру мәселелеріне, оқу бағдарламаларының жасалуына, емтихан 

қабылдау және бағалау жүйесіне, оқудан шығарылуына қатысты негізгі құжат болып 

табылады. 

  2.3 УЕХҚТУ-083-2019 ережесі университет СМЖ құжаттарының құрамына кіреді. 

 

  3.Нормативтік сілтемелер 

Университеттің осы ережесінде келесі  нормативтік құжаттарға сілтеме жасалған 

- Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 «Білім туралы» заңы (ҚР 

04.07.2018 № 171-VІ Заңымен толықтырылған); 

- «Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдерінің 

қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 554 бұйрығы; 

- Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Жарғысының 5-

ші бабының «е» тармағы мен 10-шы бабы; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Құжаттаманы басқару; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Жазбаларды басқару. 

 

4.Қысқартылған сөздер 

Осы ережеде берілген: 

 4.1 ТТЕ грант: ҚР БжҒМ тарапынан оқу шығындары мен ай сайынғы шәкіртақылары 

төленетін түркі тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан келген тыңдаушылар 

контингенттері; 

 4.2  Түркия квотасы: Өкілетті Кеңес Басқармасы тарапынан төленетін тыңдаушылар 

контингенттері тарапынан оқу шығындары мен ай сайынғы шәкіртақылары төленетін түркі 

тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан келген тыңдаушылар контингенттері; 

 4.3   Ақылы; Ақылы негізде оқуға қабылданған студенттер (тыңдаушы) ЖОО дейінгі 

дайындық факультетімен қоса барлық курстарды ақылы негізде оқиды. Студенттердің 

(тыңдаушы) оқуға төлейтін төлемақысы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 

Ректорат тарапынан анықталады.  

 

  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000171#z76
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Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі  

ЖОО дейінгі дайындық курсында оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі 10 беттің4– ші беті 

 

 

 4.4 Түркия квотасы(F): Оқу шығындарын Өкілетті Кеңес Басқармасы тарапынан 

төленетін тыңдаушылар контингенттері; 

 4.5 ОД  мемлекеттік гранты: ҚРБжҒМ тарапынан оқу шығындары мен ай сайынғы 

шәкіртақылары төленетін Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты 

қазақ тыңдаушылар контингенттері, 

  4.6   ҚГ гранты: ҚР БжҒМ тарапынан оқу шығындары мен ай сайынғы шәкірт ақылары 

төленетін ҚР азаматтарының тілдік даярлық деңгейін арттыру үшін тыңдаушылар 

контингенттері; 

 4.7  ҚР БжҒМ: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; 

  4.8  Декан: ЖОО дейінгі дайындық факультетінің деканы; 

   4.9   ЖОО: Жоғары оқу орындары 

   4.10   Өкілетті Кеңес: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің Өкілетті Кеңесі; 

  4.11    ӨІОО: Түркия Республикасының Өлшеу, іріктеу және орналастыру орталығы; 

  4.12  СІОЖ: Түркия Республикасының Студент іріктеу және орналастыру жүйесі; 

 4.13  Ректор: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 

Президенті; 

 4.14  Ректор өкілі: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің І вице-президентін; 

 4.15  Ректорат: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің Ректораты; 

 4.16  Университет: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті, 

 4.17   Факультет кеңесі: Декан және декан орынбасарлары мен кафедра 

меңгерушілерінен құралған кеңесті білдіреді; 

 4.18   СРСО: Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығы. 

 

  5 Тіл үйренушілер статусы. 

 5.1 Түркия Республикасынан қабылданған тыңдаушылар мен Түркі тілдес елдер мен 

туыстас қауымдастықтардан келген тыңдаушылар мен «Тіл білімін жетілдіру курсына»  

қабылданған тыңдаушыларды,  Жоғары оқу орындарында білімің жалғастыру үшін 

дайындалады. Өкілетті Кеңес тарапынан айқындалған контингентке Түркия 

Республикасынан қабылданған тыңдаушылар қазақ және орыс тілдерін, Түркі тілдес 

елдермен туыстас қауымдастықтардан қабылданған тыңдаушылар қазақ және түрік тілдерін, 

Түркия квотасы негізінде Қазақстан Республикасынан ЖОО дейінгі дайындық факультетіне 

«Тіл білімін жетілдіру курсына» (Fоundаtion) қабылданған тыңдаушылар ағылшын және 

түрік тілдерін үйренеді, сондай-ақ оқу жылы барысында университет тарапынан жасалған 

жағдай мүмкіндіктерін пайдаланады. 

 5.2 ҚР БжҒМ тарапынан айқындалған контингентке ҚР азаматтары болып 

табылмайтын ұлты қазақ тыңдаушылар үшін міндетті компонет – қазақ тілі, математика, 

Қазақстан тарихы және таңдау компоненттері химия, биология, физика, математика, 

ағылшын тілі пәндері оқытылады. 

  



 

  5.3 Тілдік даярлық деңгейін арттыру үшін оқитын тыңдаушылар үшін міндетті 

компонет – қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, ағылшын тілі және таңдау 

компоненттері – химия, биология және физика пәндері оқытылады. 

6 Оқу жұмыстарын ұйымдастыру 

  6.1 ЖОО дейінгі дайындық факультетінде білім алатын барлық тыңдаушыларға 

практикалық сабақтар жүргізіледі. ЖОО дейінгі дайындық факультетіне келген 

тыңдаушылардың тіл білу деңгейін анықтау мақсатында арнайы «Placement Test» арқылы 

өткізіп нәтижесіне қарай топтарға орналастырылады. 

 

 

ҚР БжҒМ ҚР-ның жоғары оқу орындарының дайындық бөлімінің қызметін ұйымдастыру 

туралы жалпы ережелерді басшылыққа ала отырып,  Қазақстан Республикасының азаматтары 

болып табылмайтын ұлты қазақ тыңдаушылар үшін міндетті компонент – қазақ тілі, 

математика, Қазақстан тарихы және таңдау компоненттері химия, биология, физика, 

математика, ағылшын тілі пәндері оқытылады.  ҚР азаматтары үшін тілдік даярлық деңгейін 

арттыру үшін келген тыңдаушылар үшін міндетті компонент – қазақ тілі, Қазақстан тарихы, 

математика, ағылшын тілі және таңдау компоненттері – химия, биология және физика пәндері 

жүргізіледі.  

 

ЖОО дейінгі 

дайындық 

факультеті 

Модульдердің 

аты 

Пән коды Пән атауы Кредит 

саны 

семестрі 

ҚР азаматтары үшін 

тілдік даярлық 

деңгейін арттыру 

үшін оқитын 

тыңдаушылар 

Жалпы міндетті 

модуль 

K(O)T1101 Қазақ (орыс) тілі  10 І/ІІ 

Mat 1102 Математика  10 І/ІІ 
At1103 Ағылшын тілі  10 І/ІІ 
KT1104 Қазақстан тарихы  10 І/ІІ 

Мамандық 

бойынша 

элективті модуль 

Bio1105 Биология   

10 

І/ІІ 
Him1106 Химия  

Fiz1107 Физика 

Бейіндік бойынша 

элективті модуль 

Bio1105 Биология   

10 

 

І/ІІ Him1106 Химия  

Mat 1102 Математика  

  Барлығы 60  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-083-2019 

 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі  

ЖОО дейінгі дайындық курсында оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі 10 беттің5– ші беті 

ЖОО дейінгі 

дайындық 

факультеті 

Пән 

коды 

Пән атауы Акаде-

миялық 

сағат б/ша 

Кредит 

саны 

семестрі 

Түркия 

Республикасынан 

келген тыңдаушылар 

үшін 

КТ11005 Қазақ тілі(А1, А2), (В1) 1080 36 І/ІІ 

ОТ11007 Орыс тілі (А1), (А2) 720 24 І/ІІ 

 Барлығы 1800 60  

Түрік тілдес елдер мен 

туыстас 

қауымдастықтардан 

келген тыңдаушылар 

үшін  

КТ11005 
Қазақ тілі(А1, А2), (В1) 

1080 36 І/ІІ 

ТТ11003 Түрік тілі (А1, А2), (В1) 720 24 І/ІІ 

 Барлығы 1800 60  

Тіл білімін жетілдіру  

курсы үшін 

АТ 

11001 

Ағылшын тілі(А1, А2), 

В1) 

840 28 І/ІІ 

ТТ11003 
Түрік тілі (А1, А2), (В1) 

960 32 І/ІІ 

  Барлығы 1800 60  



 

 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтары болып 

табылмайтын ұлты 

қазақ тыңдаушылар 

үшін   

 

Жалпы міндетті 

модуль 

KT1101 Қазақстан тарихы  10 І/ІІ 
КТ 1102 Қазақ тілі  10 І/ІІ 
Mat 1103 Математика  10 І/ІІ 

Мамандық 

бойынша 

элективті модуль 

Bio1104 Биология   

 

10 

І/ІІ 
Geo 1105 География  

Him1106 Химия  

BAT1107 Бүкіл әлем тарихы  

КА 1108 Қазақ әдебиеті  

Sht1109 Шетел тілі  

Fiz1110 Физика  

Бейіндік бойынша 

элективті модуль 

Him1106 Химия   

10 

І/ІІ 
Sht1109 Шетел тілі  

Mat 1103 Математика  

Оқытудың 

қосымша түрлері 

ОТ  1111 Орыс тілі  5 І/ІІ 
ДШ 1112 Дене шынықтыру  3 І/ІІ 

YaTI 1113 
Ясауи тарихы және 

ілімі 

5 І/ІІ 

   Барлығы 63  

 

 6.2.Оқу жылы 39 аптаны құрайды. Оқу аптасы І семестрде 18 апта, демалыс 2 апта, ІІ 

семестрде 18 апта, аралық аттестаттау І аптаны құрайды. ЖОО дейінгі дайындық 

факультетінде оқу үдерісі қазан айының бірінші аптасында басталады. 

6.3.Оқу үдерісі барысында әр семестрдің 9 және 18 аптасында жинақталған балдық 

көрсеткіштері бойынша, жыл соңында 4 аралық бақылаудың нәтижелері ескеріліп, 

қорытынды емтихан қабылданады. Пән бойынша қорытынды бағаны санау үшін білім 

алушы төрт аралық бақылаудың нәтижесі бойынша және емтихандық (қорытынды) бақылау 

бойынша оң бағалар алуы қажет. Қорытынды бағаны санау мына = 

(АБ1+АБ2+АБ3+АБ4)/4х0,4+ҚБх0,6; формула бойынша жүргізіледі: 

 6.4.Оқытушының басшылық етуімен білім алушылардың өзіндік жұмысын (БОӨЖ) тіл 

үйрету курстары үшін әр топқа жоспарланады және негізгі сабақ кестесіне еңдіріледі; 

6.5.ЖОО дейінгі дайындық факультетінің ҚР азаматтары үшін тілдік даярлық деңгейін 

арттыру үшін оқитын және Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын 

ұлты қазақ тыңдаушылар үшін; аудиториялық сабақ Практикалық -50%, БОӨЖ-20%, БӨЖ-

20%, білімді бағалау - 10% тұрады. 

 6.6.ЖОО дейінгі дайындық факультетін табысты аяқтаған Түркия Республикасынан 

келген тыңдаушылар қазақ тілі бойынша В1 орыс тілі бойынша А2 деңгейде тіл меңгергені 

туралы қазақ және түрік  тілінде жазылған сертификат беріледі. 

  Түрік тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан келген тыңдаушылар қазақ тілі мен 

түрік тілі бойынша В1 деңгейде тіл меңгергені туралы қазақ және түрік  тілінде жазылған 

сертификат беріледі. 

  Тіл білімін жетілдіру курсының тыңдаушыларына ағылшын тілі мен түрікт тілі 

бойынша В1 деңгейде тіл меңгергені туралы қазақ және түрік  тілінде жазылған сертификат 

беріледі. 

6.7.ЖОО дейінгі дайындық факультетін табысты аяқтаған ҚР азаматтары үшін тілдік 

даярлық деңгейін арттыру үшін оқитын және Қазақстан Республикасының азаматтары болып  
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табылмайтын ұлты қазақ тыңдаушылар жоғары оқу орнына қабылдау ҚР БжҒМ кешенді 

тестілеудің нәтижесі бойынша берілген сертификаттағы балдарға сәйкес мамандықтардың 

конкурстарына өтініш тапсырады. 

 

7. Емтихан және бағалау 

7.1.ЖОО дейінгі дайындық факультетінде ағымдық бақылаулар мен емтихандар 

университеттің «Университет білім алушыларының үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық 

және қорытынды аттестаттау өткізудің ережесі» басшылыққа ала отырып 

ұйымдастырылады. Қорытынды емтихан өткізу үшін ректорат тарапынан өкіммен арнайы 

комиссия құрылады. 

7.2 ЖОО дейінгі дайындық факультетін бітіргеннен кейін тыңдаушылар қорытынды 

емтиханның нәтижелері бойынша 1-ші курсқа қабылданады. Қорытынды емтихан қайта 

тапсыруға жатпайды. 50 балдан кем жинаған тыңдаушы 1-ші курсқа қабылданбайды. 

7.3 Оқудан шығарылған тыңдаушы келесі оқу жылында ЖОО дейінгі дайындық 

факультетінде тыңдаушы ретінде ақылы негізде қайта оқуға мүмкіндігі бар. 

 

  8. Ағымды бақылауды сәтті тапсырған тыңдаушылардың факультет 

мамандықтарына орналастырылуы 

  8.1 ЖОО дейінгі дайындық факультетінің қорытынды емтихандарын сәтті тапсырған 

түрік тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан келген тыңдаушылар факультет білім 

беру бағдарламасын таңдау құқығына ие болады. Түркиядан ӨІОО арқылы келген 

тыңдаушылар, Түркиядан таңдау жасаған білім беру бағдарламасы бойынша 

орналастырылады. ТТЕ грант Түркия Республикасынан келген тыңдаушыларға 50%, ал түрік 

тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан келген тыңдаушыларға 50% болып беріледі. 

Контингент толмаған жағдайда Өкілетті Кеңес шешімінде көрсетілген елдерге ауыстыруға 

болады. 

  8.2 Түркия Республикасынан басқа, шет мемлекеттерден келген тыңдаушыларды 

орналастыруда мына төмендегі негіздерге назар аударылады: 

 -Бірінші курсқа қабылданатың тыңдаушыларды орналастыру үшін білім беру 

бағдарламасы бойынша орын мөлшерін орналастыру комиссиясымен аңықталып бекітіледі. 

 -Бірінші курсқа қабылданатын тыңдаушылардың тиісті факультеттерге орналастырылуы, 

қорытынды аралық аттестаттау емтихандарының орташа ұпай көрсеткіштері (GPA балдары) 

назарға алына отырып, Ректораттың бекітуімен жүргізіледі. Егер тыңдаушының 

емтихандағы орташа ұпай көрсеткіштері GPA балдары тең болған жағдайда, қазақ тілі 

пәнінің ұпайларына басымдық беріле отырып, үлгерімі жоғары тыңдаушыдан бастап 

орналастыру жүргізіледі. Тыңдаушылардың орналасатын білім беру бағдарламасы бойынша 

тамыз айының соңғы аптасында Орналастыру комиссиясы тарапынан жарияланады. 

 - ЖОО дейінгі дайындық факультетінің емтиханында 50 –және одан жоғары ұпай алған 

түрік тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардың тыңдаушылары, Ректораттың 

мамандықтарға қарай алдын-ала белгіленген контингенттеріне орналастырылады. Әр 

тыңдаушының ең көп үш мамандық таңдауға құқығы бар. Тыңдаушылар жазбаша түрде 

таңдау жасайды және білім беру бағдарламасы бойынша орналастыру тәртібі, қорытынды 

емтихандарының орташа ұпай көрсеткіштері (GPA балдары)  мен өтініштерінде көрсетілген 

үш мамандық бойынша жүргізіледі. 
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 - Білім беру бағдарламасы бойынша бөлінген орын жеткіліксіздігіне байланысты, 

бірінші жасалған таңдауларына орналастырылмаған тыңдаушылар, орналастыру тәртібі мен 

ұпай көрсеткіштерінің ретіне қарай екінші және үшінші жасаған таңдауларына 

орналастырылады. 

 8.3 ЖОО дейінгі дайындық факультетінің қорытынды емтиханында 50 не одан жоғары 

ұпай алған, бірақ ТТЕ грантынан тыс қалған тыңдаушылардың Өкілетті Кеңес 

басқармасының рұқсатымен оқу статусы белгілі болады. 

 8.4 ЖОО дейінгі дайындық факультетінің қорытынды емтиханында 50 не одан жоғары 

ұпай алған түркиялық тыңдаушылар өздеріне бөлінген ТТЕ гранты мөлшеріне қарай ӨІОО  

басқармасы тарапынан орналастырылған білім беру бағдарламасы бойынша білім алады. 

 8.5 Жоғарыда аталған негіз және тәртіптер бойынша орналастырылған 

тыңдаушылардың, одан кейін мамандық ауыстыру өтініш-талаптары қабылданбайды. 

 8.6 ЖОО дейінгі дайындық факультетінің қорытынды емтиханында 50 не одан жоғары 

ұпай алған «Тіл білімін жетілдіру» курсының тыңдаушылары Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің орналастыру комиссиясы тарапынан белгіленген 

білім беру бағдарламасы бойынша білім алады. 

 8.7 ЖОО дейінгі дайындық факультетін табысты аяқтаған «ҚР азаматтары болып 

табылмайтын ұлты қазақ» тыңдаушылар мен ҚР азаматтарының «тілдік даярлық деңгейін 

арттыру үшін оқитын» тыңдаушылар Жоғары оқу орнына  қабылдау ҚР БжҒМ 

министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы (бұдан әрі - ҰТО) әзірлеген ҰБТ тестілеуге 

қатыстырылады және нәтижесі бойынша берілген сертификаттағы балдарға сәйкес 

мамандықтарға тапсырылады. Мемлекет тарапынан жалпы бөлінетін гранттың екі пайызы 

(%) бөлінеді.  

9. Сабаққа қатысу міндеті 

9.1 Тыңдаушылардың сабаққа қатысуы міндетті. Тыңдаушылардың сабаққа қатысуы, 

пән оқытушысы тарапынан түгендеу парағына қол қойылу арқылы тексеріледі және ай 

сайынғы нәтижесі деканатқа беріліп отырады. 

9.2 ЖОО дейінгі дайындық факультетіндегі тыңдаушының денсаулық жағдайына 

байланысты анықтамасы болған жағдайда да, сабақтан қалған сағаттары бағдарламадағы 

(жүктемедегі) жалпы сағаттардың 20%-нан аспауы тиіс. Денсаулық жағдайына байланысты 

берілген анықтамалар, сабаққа қатысу туралы міндеттің күшін жоймайды. 

 9.3 ЖОО дейінгі дайындық факультетіндегі тыңдаушының сабақтан қалған (сабаққа 

келмеген) сағат мөлшері 20%-дан аспаған жағдайда, себепті немесе себепсіз қатыспаған 

(келмеген) әр сабағының (өтілген тақырыптардың) орнын оқытушының беретін 

тапсырмаларын орындау арқылы толтырады. Сабаққа қатыспаған (келмеген) тыңдаушы үшін 

өтілген тақырыптар арнайы  қайталанбайды. 

 

 10. Оқудан шығару 

10.1 ЖОО дейінгі дайындық факультетіндегі тыңдаушыны оқудан шығаруға: 

1) тыңдаушының өз еркімен оқудан шығу туралы өтініші; 

2) академиялық мерзім барысында себепсіз сабақтарға қатыспаған көрсеткіші 20%-дан асуы; 
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3) «Университет білім алушыларының ішкі тәртіп ережесін» бұзуы негіз болып табылады. 

10.2 Университеттің ішкі тәртіп ережелерін, шетел азаматының ҚР аумағында болу 

ережелерін, келісім-шарттық міндеттемелерді, заңдарды және басқа да нормативтік актілерді 

бұзуға жол берген тыңдаушы қайта оқуға қабылдау құқығынсыз және оқудың барлық 

кезеңіне төленген қалдық сомалардын қайтарымсыз ректордың бұйрығымен шығарылады. 

10.3 ЖОО дейінгі дайындық факультетінің білім алушыларына денсаулық жағдайы 

бойынша академиялық демалыс берілмейді. 

 

11. Ережеде қарастырылмаған жайттар 

11.1 Ережеде қарастырылмаған жайттар Қазақстан Республикасының заңдарына қарай 

реттеледі. 

 

12.  Өзгерістерді енгізу тәртібі 

12.1 Университеттің осы ережесін басқару оған өзгерістер енгізу ҚП ХҚТУ-4.2.3.-2009 

сәйкес жүзеге асады. 

12.2 СМЖ құжатына енгізілген өзгерістер «Өзгерістерді тіркеу қағазында тіркелуі тиіс 

(Қосымша 1). 

 

13. Келісу, сақтау және тарату 

13.1 Осы университет ережесін талқылау және келісу Сенат отырысында жүзеге 

асырылады және хаттамамен рәсімделеді. 

13.2 Осы университет ережесінің жұмыс данасын сақтау, тираждау және 

қолданушыларға жіберу жауапкершілігі ЖОО дейінгі дайындық факультетінің деканына 

жүктеледі. 

13.3 Осы университет ережесінің бақылау данасы СРСО-ға сақтауға беріледі. 

 

 

КЕЛІСІЛДІ 

Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі 

вице-президенті         У.Үмбетов 

 
Академиялық инновация және жоғары білімнен  

кейінгі білім беру ісі жөніндегі вице-президенті        Ш.Есимова 

 

Даму және қаржыландыру жөніндегі вице-президенті   П.Пилтен 

 

Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа 

орталығының басшысы                                                                          Ж.Дарибаев 

 

Құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы                         А.Әбсеметов 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-083-2019 

 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі  

ЖОО дейінгі дайындық курсында оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі 10 беттің10 –ші беті 
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