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 1-ТАРАУ.  ЖАЛПЫ АҚПАРАТ  
Осы «Академиялық саясат (бұдан әрі – Саясат) Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің және «КАЗГЮУ Университеті» АҚ (бұдан әрі 
– Университет) нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес әзірленген.  

Қазақстан Республикасының білім беру қызметіндегі өзгерістер 
стратегиясы мен Университет Жарғысындағы білім беру бағдарламаларының 
қайта қаралу талаптарын реттеуші нормативтік актілер өзгерген жағдайда 
Саясаттың ережелері қайта қаралуы мүмкін. 

Саясат білім алушыларға, профессорлық-оқытушылар құрамына, 
университеттің оқу үдерісін жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелердің 
басшыларына және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.  

Университет барлық білім алушыларға сапалы және қолжетімді білім 
берудің тең мүмкіндіктерін ұсынады.  

Университетте білім алушылардың ерекше қажеттіліктеріне 
байланысты, нәсілдік, ұлттық, этникалық, діни, жыныстық белгілері 
бойынша, сондай-ақ әлеуметтік, отбасылық жағдайына, дене мүмкіндігі мен 
жасына және басқа да субъективтік өлшемдері бойынша кемсітушілікке жол 
берілмейді.  

Оқу жылы емтихан сессиясы, тәжірибеден өту және демалыс сияқты 
академиялық кезеңдерден тұрады. Университет  күзгі, көктемгі, жазғы 
семестрлер, триместр мен тоқсандық сияқты академиялық кезеңдерден 
(бітіруші курсты есептемегенде) тұрады. Бітіруші курста оқу жылына 
қорытынды ретінде аттестау кезеңі қосылады.  

Академиялық күнтізбеде оқу жылы ішінде өткізілетін негізгі оқу және 
бақылау шаралары, кәсіби тәжірибе күндері демалыс күндерін (каникул 
және мейрамдар)  ескере отырып көрсетілген. 

Академиялық кезеңнің ұзақтығы оның көлеміне байланысты, семестр 
үшін 15 апта, триместр үшін 10 апта және тоқсан үшін 8 апта болады. 

Әр академиялық кезең ұзақтығы кем дегенде 1 апта болатын білім 
алушылардың емтихан сессиясымен аяқталады. Оқу жылы барысында 
каникул (бітіруші курсты есептемегенде) білім алушылар үшін кемінде 2 рет 7 
аптаны құрайтын көлемде беріледі. 

Қосымша оқу қажеттілігін қанағаттандыру, академиялық қарызды 
немесе басқа жоғары оқу орнынан келіп, оқу пәндерін және кредиттерді 
игеру арқылы оқу жоспарындағы айырмашылықтарды өз жоғары оқу 
орындарында қайта есептетіп жою, үлгерімінің орташа балын көтеру (GPA) 
үшін ұзақтығы кемінде 6 апта болатын жазғы семестрді өткізуге рұқсат 
етіледі.  
 

1.1 САБАҚҚА ҚАТЫСУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
1. Оқудан белгілі немесе белгісіз себептермен 3 немесе одан да көп  

қалған жағдайда әр пәннің кредиттеріне байланысты қорытынды емтиханға 
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жіберілмей, оқудан шығарылады. 
Сабаққа келмеу білім алушылар үшін пәндік және электрондық журнал 

«Платонус» ААЖ-ға «н» әрпімен және қазақ тілінде «ж» әрпімен белгіленеді. 
Бақылау іс-шараларында келмей қалған студентерге «F» бағасы қойылады 
(бағалаушы әріптің мәні «қанағаттанарлықсыз»).  

Бақылау іс-шараларын белгілі себеппен өткізіп алған жағдайда білім 
алушы Университтетің Білім алушыларға қызмет көрсету орталығына (бұдан 
әрі – «КАЗГЮУ ХҚКО») жолығуы керек, мәселен, магистрант сабақ 
қарыздарын жою үшін жоғары оқу орнынан кейінгі оқыту және халықаралық 
ынымақтастықты растайтын құжаттардың түпнұсқасын көрсетуі тиіс (сырттай 
оқу бөлімінің студенттері есептелмейді).   

Сабаққа келмеудің рұқсат етілетін себептері болып: ауруы (жеке 
немесе кәмелетке толмаған баланың) жақын туыстарының қайтыс болуы 
(әкесі, анасы, атасы, әжесі, туған ағасы және апасы, баласы, жұбайы немесе 
зайыбы) саналады.  

Құжаттың растығын тексерудің мерзімі: Астана қаласы ШЖҚ «№10 
«Қалалық емханасы» МКК-ден берілген болса, 10 күн ішінде, Қазақстан 
Республикасының басқа медициналық ұйымдарынан болса, 1 ай ішінде 
тексеріледі. 

Тексеру нәтижесі бойынша тіркеуші офисінің басшысы құжаттың 
түпнұсқасын дәлелді деп тануға болатын өкім шығарады. 

Жоғары мектеп (факультет)/институт директоры (декан) білім 
алушының өтініші негізінде бақылау іс-шараларын тегін тапсыруына шешім 
шығарады. Жоғары мектеп (факультет)/институт директоры (декан) бақылау 
іс-шараларының тапсырылу рәсіміне бақылау жасайды. 

Студент жалған құжаттарды ұсынған жағдайда, соның ішінде 
медициналық анықтама ұсынса, оған тәртіптік сипаттағы шаралар 
қолданылады, тіпті Университеттен шығарылуы да мүмкін. 

Студенттің Университеттің қоғамдық өміріне байланысты сабақтан 
қалуы Жоғары мектеп (факультет)/институт директорының (декан) студенттің 
сабақтан дәлелді себеппен қалғаны туралы тиісті өкімі бойынша қаралады.  

2. Оқу сабақтарында болмағаны үшін пәнді игеруге жіберілмеген, 
қорытынды емтихан тапсыруға рейтингі төмен (төмен ағымдағы үлгерім 
және қатысу), білім алушы келесі академиялық кезеңде немесе жазғы 
семестрде ақылы негізде пәнді қайта оқып, қорытынды бақылауға рұқсат 
алуына құқығы бар. Бұл үшін білім алушы оқу пәніне қайта тіркеу рәсімінен 
өтуі қажет.  

Пәнді оқу үшін төленген төлемақы қайтарылмайды. 
 

1.2 БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ  
Білім алушыларға Университеттің бакалаврлары, магистранттары, 

докторанттары жатады.  
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Университеттегі білім алушыларды төмендегідей жіктеуге болады: 
– Университет ұсынатын оқу бағдарламасын аяқтауға және академиялық 

дәрежесін алуға ниеттенген білім алушы – кез келген білім алушы; 

– алмасу бойынша білім алушы – Университетте білім алып жүрген басқа 

Университеттің кез келген білім алушысы (академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша).  

Серіктес университеттерден келген шетелдік білім алушылар 
Университетте бір немесе екі семестр бойы оқиды. 

 
1.3 ПӘНДЕРДІ КОДТАУ 
Университетте әріптік кодтау жүйесін пайдалана отырып, ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес 
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін әзірленген, 
сондай-ақ Университеттің әріптік кодталуы пайдаланылатын пәндер 
бойынша бірыңғай кодтау жүйесі қолданылады. 

Әріптік бөлігі ағылшын және латын әліпбиімен, сандық бөлігі араб 
цифрларымен ұсынылады.  

Латын әліпбиі пайдаланылған әріптік кодтау екі немесе одан да көп 
әріп белгілерінен тұрады. 

Егер де пәннің атауында бір сөз ұсынылса, онда әріптік кодтау бөлігі 
орыс тілінде латын әліпбиін қолдана отырып сөздің бастапқы үш әрпінен 
жасалады. Бірінші әріп - бас әріп, қалғандары – кіші әріптер. 

Егер пәннің атауында екі немесе одан да көп сөз ұсынылса, онда 
кодтың әріптік бөлігі орыс тілінде латын әліпбиін пайдалана отырып, әрбір 
сөздің бас әрпінен құралады.  

Ерекшелікті құрайтын әріптер Ж, Ч, Ш, Ю, Я, өйткені олар латын 
әліпбиінде 2 әріптің тіркесуі арқылы жазылады (Ж-Zh, Ч-Сh, Ш-Sh, Ю-Yu, Я-
Ya). 

Ағылшын әліпбиін пайдаланған әріптік кодтар пәндік білім саласына 
пәндердің қажеттілігі туралы ақпаратты береді. 

Кодтың сандық бөлігі мынадай ақпаратты қамтиды: 
– бірінші сан курс деген мағынаны білдіреді: 1,2,3,4 оқыту курстары 

аясында - бакалавриат; 5,6 оқыту курстары аясында - магистратура; 7 және 
одан жоғары – жоғары оқу орнынан кейінгі курс; 

– екінші сан цикл деген мағынаны білдіреді: ( «1» санымен пәннің 
жалпы білім беру циклі белгіленеді, «2» базалық цикл, «3» бейіндік цикл); 

– кодтың соңғы екі саны мамандық циклі аясында берілген пәндердің 
реттік нөмірін білдіреді. 
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1.4 АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ САЯСАТЫ  
Университет барлық оқытушылардан, білім алушылардан және 

қызметкерлерден академиялық адалдық саясатын, адалдық қағидасының 
негізі ретінде қолдауды талап етеді.  

Алдау, плагиат, академиялық деректерді бұрмалау, парақорлық, 
қорқыту сияқты іс-әрекеттер академиялық адалдық қағидатын бұзу болып 
табылады. 

Оқытушылар, білім алушылар мен Университет қызметкерлері: 
– жазбаша жұмыста бөтен біреудің мәтінінің қолданылуына, алған 

дереккөзі көрсетілмей, қағаз немесе электрондық түрде жариялануына; 
– орындалған жұмыстың немесе оның бір бөлігінің дербес 

орындалуына күмән тудыруға; 
– алынған мәтіннің сөздерін синонимдердің көмегімен алмастыруға; 
– білім бақылауынан өту үшін бір мәтінді әртүрлі жазбаша жұмыста 

ұсынуға;  
– білім бақылауынан өту мақсатында, басқа тұлғаның  жұмысын, 

өзіндік жазбаша жұмыс ретінде тапсыруға; 
– саналы түрде басқа тұлғаға білім бақылауынан өту мақсатында 

өзіндік жұмысын ұсынуға;   
– оқытушы пайдалануға рұқсат етпеген кез келген жазба деректер, 

анықтамалық әдебиеттер, калькулятор, ұялы телефон және басқа да 
таратушы және қабылдаушы электрондық құрылғылар - смартфондар, 
планшеттер, ноутбуктер, түрлі плейерлер, көпқызметті сағат, сымсыз 
құлаққаптар және басқа да (анықтамалық және оқу әдебиеттері, калькулятор 
техникалық құралдар білім алушыларға емтихан ерекшелігіне өткізу пәнінің 
нысандарына байланысты тиісті меңгерушісінің рұқсатымен пайдаланылуы 
мүмкін) құрылғыларды пайдалануға; 

– емтихан уақытында немесе бақылау тапсырмаларын орындау 
кезінде көшіруге және басқа білім алушыларға көмек беруге өтініш жасауға; 

– білім бақылауынан өту мақсатында академиялық жұмыстарды 
орындау кезінде басқа да заңсыз тәсілдер мен дереккөздер арқылы ақпарат 
алуға немесе оны басқа біреуге жіберуге;   

– емтихан жұмысында қол қоюға (жазбаша емтихан кезінде), емтихан 
билетінің сұрағына байланысты емес белгілер, суреттер және өзге де 
белгілерді қалдыруға; 

– деректерді бұрмалауға (тапсырылған жұмыста, пікірлер немесе 
деректерді ауыстыру, жалған деректерді қолдану, бағалау немесе 
тапсырмалар жауабын қолдан өзгерту, құжаттарда жазбаларға, 
қолтаңбаларға түзетулер, толықтырулар енгізу және т.б.);  

– бақылау және емтихан тапсырмалары орындау кезінде басқа тұлғаға 
деректерді, оқу материалдарын ұсынуға немесе көмек көрсетуге және т. б. 
жол бермеуі тиіс.   
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Білім алушылардың дербес орындаған жазба жұмыстарын оқытушы 
немесе ғылыми жетекшісі, сондай-ақ жауапты қызметкерлер тексереді. 
Жазба жұмыстардың дербестігі, мәтіндік құжаттардың бірегейлігі 
Antiplagiat.ru1 арнайы бағдарламасы арқылы тексеріледі. Егер жазба 
жұмысты арнайы бағдарламалық өнім тексере алмаған жағдайда басқа 
Интернет желісінде іздеу арқылы құжаттың бірегейлігін анықтайды 
(қоғамдық желі көздерінің болуы): 
http://advego.ru/plagiatus,http://www.etxt.ru/antiplagiat, tp://plagiarisma.ru, 
Google, Yandex, Mail.ru, Rambler, Yahoo! және басқалар.   

Тексеру нәтижелері білім алушының жазбаша жұмысын оқытушысы, 
ғылыми жетекшісі қорғау барысында және/немесе бағалау барысында 
ескеріледі. Өз бетімен орындалмаған жазба жұмыстарды қарауға жол 
берілмейді және оң бағалануы мүмкін емес. Мұндай жағдайларда оқытушы 
білім алушыға «қанағаттанарлықсыз» деген баға қоюға міндетті. Бұл жұмыс 
орындалмаған болып саналады. 

Оқытушы немесе білім алушы, академиялық адалдық саясатының 
бұзылу дерегі анықталған жағдайда міндетті түрде жазбаша өтінішпен 
Жоғары мектептің (факультеттің)/Институттың директорына (деканына) 
жүгінуі қажет. Жоғары мектептің (факультеттің)/Институттың директоры 
(деканы) аталған өтінішті Кеңес/Комитетке қарауға жібереді. Академиялық 
адалдық саясатының бұзылу дерегі анықталған жағдайда білім алушы 
Кеңес/Комитет отырысына шақырылады. Білім алушы болған дерек 
бойынша түсінік беруі қажет. Кеңес/Комитет Жоғары мектептің 
(факультеттің)/Институттың директорына (деканына) тәртіптік сипаттағы 
шараларды қабылдау туралы ұсыныс шағарады. Кеңес/Комитеттің шешімі 
хаттамамен ресімделеді. 

 
1.5 ОНЛАЙН РЕСУРСТАР 
Университеттегі барлық оқытушылар мен білім алушыларға жеке 

виртуалды кабинет «Платонус» ААЖ2 бөлінеді (веб-платформа, 
пайдаланушылар үшін әрқашан қолжетімді).  

Барлық стандарттар, саясаттар, рәсімдер және университет қызметін 
реттейтін өзге де құжаттар, сондай-ақ білім алушыларға, оқытушылар мен 
қызметкерлерге оқу және оқу жетістіктері (академиялық күнтізбе, жеке оқу 
жоспары, электрондық журнал, транскрипт), оқу ақысы, силлабустар, пән 

                                                   
1 http://kazguu.antiplagiat.ru 
2 http://89.218.94.142:9898 

 
 
 
 
 

http://kazguu.antiplagiat.ru/
http://89.218.94.142:9898/
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бойынша оқу материалдары, сабақ кестесі сияқты хабарландырулар мен 
ақпараттар «Платонус» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде 
қолжетімді. 

«Платонус» ААЖ электрондық поштасы Университет студенттерімен 
ресми қарым-қатынас жасау құралы болып табылады. 

Кемінде күніне бір рет білім алушы өзінің жеке кабинетін «Платонус» 
ААЖ тексеріп отыруы қажет. «Платонус» ААЖ-да әкімшіліктің немесе 
оқытушының жариялаған ақпараттары мен хабарламалары білім 
алушылардың алғандығы және оқығандығы ретінде есептеледі.  

Университет оқытушылары мен білім алушылары, «Платонус» ААЖ 
қолданушылары құпиялылықты сақтауға міндетті, өз логині мен құпия сөзін 
біреуге беруге құқығы жоқ. 

Бірінші рет логин және пароль: 
– тіркеуші офис менеджер жұмысқа қабылдаған оқытушыға; 
– жаңадан оқуға тіркелгендерге беріледі. 
Бір енгеннен кейін оқытушы немесе білім алушы өзінің логині мен 

паролін ауыстыруға құқылы. Пайдаланушының аты мен құпия сөз кемінде 8 
таңбадан тұруы тиіс және бірегей болуы керек. Егер оқытушы немесе білім 
алушы логин немесе тірек сөзін ұмытып қалған жағдайда олар: 

– оқытушыға – тіркеуші офис менеджеріне; 
– білім алушыға – КАЗГЮУ ХҚКО кеңес берушісіне хабарласуы керек.  
Профессорлық-оқытушы құрам «Платонус» ААЖ арқылы мына 

міндеттерді орындауы тиіс:  
– пән бойынша тіркелген студенттердің нақты санын тексеру; 
– пән бойынша тіркелген студенттердің тізімін алу; 
– студенттердің силлабустарына, оқу материалдарды (соның ішінде, 

аудио, видео материалдар, презентациялар) және керекті ақпараттарды 
орналастыруы; 

– академиялық күнтізбе, сабақ кестесін карауға. 
– консультациялық кеңес беру, білім алушыдан хабарлама алу және 

жөнелтуі;  
– білім алушыларға тапсырмаларды жіберу және олардан орындалған 

жұмыстарды алу;  
– ағымдағы және қорытынды бағаларды енгізу, сабақта жоқ білім 

алушыларды  (электрондық журналға) белгілеу; 
– ОПҚ үшін жарнамаларды және ақпаратты көру; 
– білім алушыларға сауалнама жүргізу; 
Тіркеу кеңсесінің қызметкерлері (Институт мамандары/ҚОО): 
– студенттің картотекасының  (студентің деректерін, білім алуын, 

байланыстарын, үлгерім деңгейін т.б) жарамдылығын  тексеруге; 
– бұйрық бойынша білім алушылардың құрамын реттеу және қарауға; 
– жинақталған жеке оқу жоспарын тексеруге; 
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– білім алушылардың транскриптісін тексеруге; 
– білім алушылардың академиялық рейтингін (GPA бойынша)  

қалыптастыруға; 
– оқыған және өткен пәндердің тізімін көруге; 
– сабақтардың кестесін ілуге;   
– пән үлгерімі бойынша электрондық журналды қарауға; 
– білім алушылардың қаржылық қарызын қарауға; 
– ведомосты жасауға; 
– студенттердің саны туралы бұйрық жасауға; 
– білім алушылардың үлгерімі бойынша есеп дайындауға;  
– консультациялық қызмет көрсетуге, білім алушыларға хабарлама 

жіберуге және жөнелтуге міндетті.  
Білім алушылар мынадай қызметтерді пайдалана алады: 
– пән бойынша тіркелу; 
– сабақ кестесін қарау және тексеру; 
– академиялық кеңес берушімен байланысу; 
– сипаттамасы мен алғышарттары бойынша пәндерді таңдау; 
– тіркеуден кейін жеке оқу жоспарын қарау; 
– тапсырмалар жіберу, оқытушыдан силлабус, оқу-әдістемелік 

материал мен өзге де тапсырмаларды алу; 
–электронды журналда, транскрипте ағымдағы және қорытынды 

бағаларды, GPA тексеру; 
– Университетке деген өз қаржылық міндеттемелерін тексеру;   
– жеке академиялық қарызын тексеру; 
– анықтамаларға сұраныс жасау;  
– хабарландырулар мен ақпаратты қарау; 
– оқытушылар құрамы мен қызметкерлерден кеңес алу; 
– студенттік сауалнамаларға қатысу. 
Білім алушылардың ата-аналары оларға қажетті ақпаратты алуға 

мүмкіндігі бар. 
Әкімшілік шешім қабылдау, жоспарлау және болжау үшін (мамандық 

бойынша тіркелген білім алушылар саны, курстар, тілдік бөлімше, пәндер, 
үлгерімі мен сабаққа қатысуы бойынша ақпарат, білім алушылардың 
статистикалық мәліметтері (белгіленген параметрлер бойынша) жүйедегі 
барлық ақпаратты онлайн түрде ала алады, білім алушылар үшін жіберілген 
силлабус, оқу материалдарын қарайды және білім алушылар арасында 
сауалнама жүргізе алады және т.б.).  

Барлық ресми өтініштерді (соның ішінде шағымдарды да) білім 
алушылар жазбаша түрде КАЗГЮУ ХҚКО-ға береді. Университетте Білім 
алушылардың өтініштерін  қарау стандарты қабылданған. 

Университетте өтініштерді өңдеу және құжаттың ашықтығын 
қамтамасыз ету үшін электрондық «Документолог»3 құжат айналым жүйесі 
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жұмыс істейді. Өтініш берушіге нәтиже жауаптары «Платонус» ААЖ 
(Университет білім алушысына) немесе электрондық поштаға (сырттай бөлім 
студенттеріне және басқа да азаматтарға) жіберіледі.  

Университетте сондай-ақ корпоративтік электрондық пошта жұмыс 
істейді, ол арқылы әкімшілік, оқытушылар, басқа да  қызметкерлер: 

– электрондық поштаны пайдаланады; 
–онлайн күнтізбе арқылы іс-шараларды жоспарлап, 

хабарландыруларды қонақтарға жібереді; 
– нақты сол уақытта құжатты жасау және жөндеу, электрондық 

кестелер, таныстырылымдар, нысандар мен сызбалар жасайды; 
– кез келген түрдегі  файлдарды жүктеп, олармен бөліседі; 
– сұхбат және материал алмасу үшін форумдар мен тарату тізімдерін 

жасайды;  
– қарым-қатынас және байланыс орнату үшін құралдарды оңай 

пайдаланатын ортақ әлеуметтік желіде парақша жасай алады.  
Жоғары мектеп (факультеттер) әкімшілігі 1С-бухгалтерлік есеп жүйесі 

арқылы өзінің  білім беру қызметінен түскен табысын көре  алады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
3 http://documentolog.kazguu.kz   

http://documentolog.kazguu.kz/
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2-ТАРАУ.  ECTS 
 
2.1 ECTS  ЖӘНЕ ОҚУ ЖҮКТЕМЕСІ 
 ECTS - бұл үйренудің, оқыту мен бағалаудың ашықтық үдерісі 

қағидаттарына негізделген кредиттерді жинақтау мен ауыстырудың 
студенттік орталықтандырылған жүйесі.  ECTS кредиттері оқытудың белгілі 
бір нәтижелері мен олармен байланысты оқу жүктемесі негізінде үйрену 
көлемін білдіреді. ECTS-тегі студенттің жүктемесі – бұл оқу әрекетінің барлық 
жоспарланған түрін орындауға қажетті нақты уақыт. 

Стандартты оқу жүктемесі білім алушының академиялық оқу жылы 
көлемінде 60 ECTS құрайды, бұл орта есеппен жылына 1500-1800 сағат (бір 
ECTS шамамен 25-30 сағат). Бұл стандартты оқу жүктемесі; жекелеген білім 
алушылардың/жұмыстардың түрлеріне арналған; нақты нәтижеге қол 
жеткізу барысында оқытудың нәтижелері ерекшеленуі мүмкін.  

Жазғы семестр ішінде білім алушылар 10 кредит ECTS шамасында білім 
алады. Ерекше жағдайларда  GPA жоғары білім алушыларға Жоғары 
мектептің (факультет)/Институттың тиісті Академиялық комитетінің/ 
кеңесінің шешімімен артық кредитті оқуына рұқсат берілуі мүмкін. Кредиттер 
білім алушының оқытудың жоспарланған нәтижелерін толық игерген кезінде 
ғана беріледі.  

Оқу жүктемесіне дәрістер, семинарлар, практикалық жұмыстар, өздік 
жұмыс, өндірістегі тәжірибе, зерттеу жоюаларын дайындық, емтихандар 
және т.б. сияқты барлық орындалуы қажет оқу қызметінің түрлері кіреді. 
Кредиттер  оқу әрекетіне жататын әрбір баға бойынша бөлінеді және толық 
оқу жылын табысты аяқтауға қажетті жалпы жұмыс көлеміне қатысты 
оқытудың жоспарланған нәтижесіне жету үшін керек жұмыс көлемін 
көрсетеді. 

 
2.2 ECTS КРЕДИТІН МОЙЫНДАУ САЯСАТЫ 
Кредиттерді ауыстыру - бір контекстен алынған (бағдарламаға, оқу 

мекемесінде) басқа ресми контексте біліктілік алу мақсатында кредитті 
мойындау рәсімі. ECTS кредиті бір бағдарламада білім алушыларды  басқа  
бағдарламадағы білім алушыларға ауыстырылуы, мойындалған  басқа да 
мекемелерде жүзеге асуы мүмкін. 

Кредиттерді мойындау оқыту нәтижесіне негізделген, яғни білім 
алушылар тек біліктіліктің және оның компоненттерінің аяқталуына әкелетін 
формалды рәсімдерді ғана біліп шықпайды, сондай-ақ  білімді және қабілетті 
болып шығады.  

Мойындау оқу нәтижелерінің тиісті деңгейіне байланысты алынған 
кредиттер санын, басқаша айтқанда оқу орындарында білім беру нәтижесін 
анықтайтын есептеу бірліктерінің санын алмастыратын есептеу бірліктерін 
білдіреді. Мысалы, академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқитын 
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тұлға тәжірибеде 4 ECTS есептеу бірлігін оқу орнында бір элементке, егер 
нәтижелері баламалы болса, 5 ECTS есептеу бірлігін Университеттің бір 
элементіне ауыстыра алады. Білім алушыларға 5 ECTS есептеу бірлігі 
беріледі. Академиялық ұтқырлық бойынша оқитын тұлғаларды бағалау және 
кредиттерін мойындау Академиялық ұтқырлық  стандартына4  сәйкес 
орындалады. 

Бір бағдарламада берілген есептеу бірліктері сол немесе өзге оқу 
орнында жүзеге асырылатын басқа бағдарламаға ауысуы мүмкін. Есептеу 
бірліктерін табысты ауыстыру академиялық мойындауды талап етеді. Есептеу 
бірліктерін мойындау – сол ЖОО бағдарламаларының ішінінен біреуінің 
белгіленген талаптарына сәйкес басқа оқу орнында қол жеткізген және 
бағаланған оқытудың белгілі бір нәтижелерін ЖОО арқылы куәландыратын 
үдеріс.  

 Бір білім беру бағдарламасынан (мамандығынан) басқасына ауысуға 
өтініш беруді жоспарлайтын, бір оқу орнынан басқа оқу орнына ауысқысы 
немесе білім алушылар қатарына қайта оралғысы  келетін білім алушы 
Жоғары мектептің ( факультеттің) эдвайзерімен қайда ауысуды жоспарлау 
үшін кездесуі керек. Бұл кездесуге дайындық барысында білім алушы: 

– Жоғары мектеп (факультет) білім беру бағдарламаларын зерттеуге, 
сондай-ақ ықтимал мамандықты қарастыруға; 

– мектептің мамандықтарына қабылдануға қойылатын талаптарды 
қарауға міндетті.  

Білім алушы  өтініш бергенге  дейін эдвайзерге транскриптіні және оқу 
жоспары бойынша пәндер арасындағы айырмашылықты анықтау үшін өтінім 
береді. 

Бұрын оқылған пән және ECTS  кредиті бойынша білім алушыдан қажет 
құжаттар: 

– ЖМ директоры атына өтініш; 
– транскрипт және қажетті құжаттар;  
– силлабустар (қажет болған жағдайда).  
Пәндер бойынша ECTS кредиттерін мойындау мен қайта есептеу 

туралы шешімді  білім беру бағдарламаларын салыстыру, игерілген пәндер 
тізбесінің мазмұны, олардың көлемі, білім алушының алған білімі, 
дағдылары мен құзыреттері, бағалау нәтижелері бойынша нәтижелерге қол 
жеткізуі негізінде тиісті Комитет немесе Кеңес қабылдайды.   

Оқу пәндері бойынша игерілген кредиттерді қайта есептеу кезінде 
қорытынды бақылау формасының әртүрлілігі назарға алынбайды. 

 
_______________________ 
4 Академиялық ұтқырлық стандарты 
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 Есептеу білім алушының оқудағы жетістіктерін бағалаудың төрт 
баллдық жүйе бойынша ең төменгі D (1,0; 50-54 %) ең жоғарғысы А (4,0; 95-
100 %) диапазонындағы сандық баламаға сәйкес әріптік жүйеге теңестіріледі.  

Комитеттің  немесе Кеңестің шешімі хаттамада ресімделеді.  Кейбір 
жағдайларда Комитет немесе Кеңес пәнді қайта оқуға,  басқа элективті 
пәндерді оқуға, пән бойынша емтихан тапсыруға ұсыныс бере алады.  

 
Эдвайзер Комитет не Кеңес шешімі негізінде оқу жоспары бойынша 

пәндердің айырмасын түзетеді.   
Академиялық айырмашылықты және болжалды оқу курсы (білім 

алушылардың ауысқан немесе қалпына келтірілгенінен кейін ары қарайғы 
олардың білім алуы пререквизиттері, орташа үлгерім баллы (GPA)) 
анықталғаннан кейін білім алушы сәйкесінше Комитет немесе Кеңес шешімі 
негізінде Жоғары мектеп (факультет) директоры (деканы) өкімімен 
бекітілетін тізімдері бар базалық немесе бейінді пәндер бойынша кіріс 
емтиханын тапсырады.   

Кіріс емтиханынан жағымды баға (50% -ден жоғары) мен Жоғары 
мектеп (факультет) директорының (деканы) ауысуға рұқсаты алынған  
жағдайда білім алушы КАЗГЮУ ЦОН-ына Университет ректорының атына 
ауыстыру тәртібі немесе қалпына келтіру тәртібіндегі алынуға қатысты өтініш 
береді.  

Эдвайзер білім алушымен бірлесіп тіркеу түрін толтырады, әрі үш 
жұмыс күні ішінде тіркеу түрін офис-регистраторға береді. Регистратор білім 
алушының ақысы төленгеннен кейін (ағымдағы академиялық кезең үшін) 
оны АИС «Платонус»-қа (2016/2017 оқу жылынан бастап Университетте 
онлайн тіркелу жүйесі  енгізіледі) тіркейді.  

Офис регистратордың жетекшісі ұсынылған құжаттардың негізінде бес 
күннің ішінде бұрын оқылған пәндер пен кредиттердің тапсырылғаны туралы 
өкім шығарады.  

Жұмыс оқу жоспарындағы пәндердің академиялық айырмашылығын 
жою үшін білім алушы сол пәндерге тіркеледі, академиялық кезеңде барлық 
оқу сабақтарының түрлеріне қатысады, ағымдағы барлық бақылау түрлерін 
тапсырады, осылайша қорытынды бақылауға рұқсат алады.  

Егер академиялық айырмашылық пәндері ағымдағы академиялық 
кезеңнің оқу кестесіне енгізілмесе, білім алушы оларға жазғы семестр 
кезінде тіркеледі. Жазғы семестрде жойылмаған жұмыс оқу жоспарындағы 
академиялық айырмашылық болашақта академиялық қарыз деп ескеріледі.  

ECTS рейтингілік межесі  
ECTS бағалау межесі нақты бағалау кезіндегі білім алушының деңгейіне 

негізделген, яғни оның басқа білім алушыларына қарағанда жұмысты қалай 
орындағанына байланысты. ECTS жүйесі бастапқы кезден-ақ білім 
алушыларды «сынақтан өткен», «сынақтан өтпеген» деген топтарға бөледі, 
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сосын осы екі топтарды жеке-жеке бағалайды. «Сынақтан өткен» білім 
алушылар бес топқа бөлінеді: үздіктер 10% – А бағасын алады, келесілері 
25% – В бағасын, келесілері 30% – С бағасын, келесілері 25% – D бағасын, әрі 
соңғылары 10% – E бағасын алады. «Сынақтан өткен» деген бағаға жұмысын 
орындай алмағандар екі топқа бөлінеді: FX – сынақтан өтпеген, баға алу үшін 
тағы да жұмыс істеу керек, F – сынақтан өтпеген, байыпты жұмыс қажет 2. 

1-КЕСТЕ. ECTS  бағалау межесі  

ECTS бағасы Әдетте баға алушы 
білім 
алушылардың 
пайызы  

Түсініктемелер 

A 10 «Үздік» немесе «жақсы» сөздерін 
пайдалану ұсынылмайды, себебі олар 
пайызға негізделген, аударылатын 
ECTS бағалау жүйесімен сәйкес емес. 

B 25 

C 30 
D 25 

E 10 
FX -- Сынақтан өтпеген (не зачтено) – 

сынақтан өту үшін тағы бір рет жұмыс 
істеу керек.  

F -- Сынақтан өтпеген 
Бірінші бағалау негізінде топтастыруды алу мүмкін болмаған 

жағдайдатек қана ECTS  «сынақтан өткен» немесе «сынақтан өтпеген» бағасы 
ескерілуі керек.  

ECTS бағаларын білім алушылардың оқу жетістіктерін баллдық-
рейтингілік әріптік бағалау жүйесіне ауыстыру 2-кестеге сәйкес жүзеге 
асырылады.   

2-кесте. Білім алушылардың оқу жетістіктерін баллдық-рейтингілік 
әріптік бағалау жүйесіне ауыстыру 

ECTS 
бойын

ша баға 

Әріптік 
жүйе 

бойынша 
баға  

Баллдарды
ң сандық 
баламасы  

Пайыздық 
мазмұны  

Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағасы  

А А 4,0 100 «Өте жақсы» 
В В+ 3,33 85 «Жақсы» 

С В 3,0 80 
D С 2,0 65 «Қанағаттанарлық» 

Е D 1,0 50 

FX, F F 0 0 «Қанағаттанарлықсыз» 
Оқу жетістіктерін баллдық-рейтингілік әріптік бағалау жүйесінің  ECTS 

бойынша бағаларға ауыстыру 3-кестеде ұсынылған.  

                                                   
2 Еуропалық аудару және кредиттерді жинақтау жүйесі және дипломға қосымшасы    
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3-кесте. Оқу жетістіктерін баллдық-рейтингілік әріптік бағалау 

жүйесінің  ECTS бағаларына ауыстырылуы  
 

Әріптік 
жүйе 

бойынша 
бағасы  

Сандық 
жүйе 

бойынша 
бағасы  

Пайыздық 
мазмұны  

ECTSбаға
сы 

Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағасы  

1 2 3 4 5 

A 4,0 95-100 A Өте жақсы 

A- 3,67 90-94   

B+ 3,33 85-89 B Жақсы 

B 3,0 80-84 C Жақсы 

B- 2,67 75-79   

C+ 2,33 70-74  Қанағаттанарлық 

C 2,0 65-69 D Қанағаттанарлық 

C- 1,67 60-64   

D+ 1,33 55-59   

D 1,0 50-54 Е Қанағаттанарлық 

F 0 0-49 FX, F Қанағаттанарлықсы
з 

Бағалау жүйесі басқа жоғарғы оқу орнында ECTS жүйесінен 
ерекшеленетін болса, Университет серіктес жоғарғы оқу орнына сол жоғарғы 
оқу орнында бағалау жүйесіне қатысты ақпаратты сұрата алады.  

Білім алушыларға академиялық ұтқырлық бойынша жолдама беру 
рәсімі Академиялық ұтқырлық стандартында жазылған.  

 
2.3 БАҒА ЖҮЙЕСІ 
Білім алушылардың барлық оқу тапсырмаларына қатысты оқу 

жетістіктері білімді баллдық-рейтингілік әріптік бағалау жүйесі арқылы 
бағаланады. Оны дәстүрлі бағалау межесіне ауыстыру 4-кестеге сәйкес 
жүргізіледі.  

4-кесте. Білім алушылардың оқу жетістіктерін баллдық-рейтингілік 
әріптік бағалау жүйесінің  дәстүрлі бағалау межесіне ауыстырылуы   

Әріптік Бакалав Магистра Докторанту Пайыздық Баллдард



18 
 

жүйе 
бойынша 

бағасы 

риат тура ра мазмұны  ың 
сандық 

баламасы  

1 2 3 4 5 6 

A Өте 
жақсы 

Өте жақсы Өте жақсы 95-100 4,00 

A– Өте 
жақсы 

Өте жақсы Жақсы 90-94 3,67 

B+ Жақсы Жақсы  Жақсы 85-89 3,33 
B Жақсы Жақсы Жақсы 80-84 3.00 

B– Жақсы Жақсы Жақсы 75-79 2,67 
C+ Қанағатта

нарлық 
Қанағаттана

рлық 
Қанағаттанар

лық 
70-74 2,33 

C Қанағатта
нарлық 

Қанағаттана
рлық 

Қанағаттанар
лық 

65-69 2,00 

C– Қанағатта
нарлық 

Қанағаттана
рлық 

Қанағаттанар
лық 

60-64 1,67 

D+ Қанағатта
нарлық 

Қанағаттана
рлық 

Қанағаттанар
лық 

55-59 1,33 

D Қанағатта
нарлық 

Қанағаттана
рлық 

Қанағаттанар
лық 

50-54 1,00 

F Қанағатта
нарлықс

ыз 

Қанағаттана
рлықсыз 

Қанағаттанар
лықсыз 

0-49 0,00 

 
5-кесте. Білім алушылардың оқу жетістіктерін баллдық-рейтингілік 

әріптік бағалау жүйесінің  дәстүрлі бағалау межесіне ауыстырылуы   

Әріптік 
жүйе 

бойынша 
бағасы 

Баллдард
ың 

сандық 
баламасы  

Пайыздық 
мазмұны 

 

Дәстүрлі 
баға 

Бағалар өлшемдерінің жалпы 
сипаттамасы  

1 2 3 4 5 

А 4,0 95-100 Өте жақсы  
 

Білім алушы пәнді меңгерген 
шеберлігін жоғарғы деңгейде 
көрсетеді.  
Бұл баға – сыни ойлау дамуы 
жоғарғы деңгейінің 
көрсеткіші. 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 
 

Білім алушы өте жақсы 
үлгерім деңгейін көрсетеді. В 3,0 80-84 
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В- 2,67 75-79 Бұл бағалар сыни ойлау дамуы 
көрсеткіштерінің жақсы екенін 
көрсетеді.  

С+ 2,33 70-74 

Қанағаттана
рлық 

Білім алушы төмен деңгейлі 
үлгерімді көрсетеді.  Бұл 
бағалар сыни ойлаудың ара-
тұра машықтарын меңгергенін 
көрсетеді. 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 

 
Ағымдағы, қорытынды бағалар, сабаққа қатысу есебін оқытушы 

«Платонус» ААЖ электронды журналына жариялайды. Бағалар сабақ 
өткізілген соң, қорытынды тапсырма немесе емтихан жұмысы тексерілгеннен 
кейін қойылуы керек.  

Оқытушы «Платонус» ААЖ-ға білім алушылар бағаларының дұрыс 
қойылуына, емтихан ведомосінің дұрыс толтырылуына жауапты. Егер 
оқытушы бағаны дұрыс көрсетпесе, ол оны Жоғары мектеп (факультет)/ 
Институт директоры (деканы) рұқсатымен кафедра меңгерушісінің 
келісімімен өзгерте алады. Өзгертулер офис-регистратордың менеджерімен 
Жоғары мектеп (факультет)/ Институт директоры (деканы) рұқсатынан кейін 
бес күн ішінде енгізіледі.  
 

2.3.1 ҮЛГЕРІМНІҢ ОРТАША БАЛЛЫ (GPA) 
Үлгерімнің орташа баллы (GPA) – әр баға қойылған пәннен алынған 

кредиттер санына сай өлшенетін барлық бағалардың орташа баллы. 
GPA есептелгенде баға мәні пәнге бекітілген кредиттер санына 

көбейтіледі. Барлық пән нәтижелері қосылады. Академиялық орташа 
жиынтық баллды анықтау үшін алынған сома білім алушы алған барлық 
кредиттердің ортақ санын бөлінеді.  

Білім алушының транскриптінде академиялық кезеңде, оқу жылы мен 
барлық оқу кезеңіндегі GPA-ы көрсетіледі.  

Кейбір пәндер академиялық құрамға кірмейді, әрі олар алған 
кредиттер саны білім алушының курстан курсқа көшуінде ескерілмейді. Бірақ 
оларды оқу міндетті болып табылады. Ондай пәндерге дене шынықтыру 
жатады.  

 
2.3.2 МЕМЛЕКЕТТІК СТИПЕНДИЯ, ГРАНТТАР МЕН ЖЕҢІЛДІКТЕР 
Мемлекеттік стипендия академиялық кезеңді «өте жақсы» және 

«жақсы» бағаларымен аяқтаған білім алушы – мемлекеттік білім алу грант 
иегерлеріне беріледі.   
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Университет оқу жылының аяғында жоғары нәтижелерді көрсететін 
білім алушыларды ынталандырады (сырттай оқу түріндегі студенттерді 
есептемегенде). Ондай ынталандыру түрлеріне гранттар мен оқуға берілетін 
жеңілдіктер жатады (6-кестені қараңыз).   

6-кесте.Университеттің гранттары мен жеңілдіктері  

№ 
п/п 

Түрі Грант көлемі/ 
жеңілдіктер 

(Ақылы білім 
беру қызметі 

Шартында 
көрсетілген оқу 

ақысына 
байланысты 

пайызбен 
белгіленеді) 

Талаптары  

1 2 3 4 

1.  КАЗГЮУ алтын 
гранты – «Алтын 
Белгі» 
 

100% «Алтын Белгі» иегерлеріне 
ұсынылады. 
Ұзартылуы: әр академиялық 
кезеңді «өте жақсы» және 
«жақсы» бағаларымен 
аяқтайтын және орташа 
үлгерім баллы – GPA 3,33-тен 
кем емес.  

2.   «КАЗГЮУ 
мақтанышы» 
жеңілдігі 

50% -Iорын; 
30% - IIорын; 
15% - IIIорын. 

Халықаралық олимпиадалар 
мен ғылыми жобалар 
(ғылыми жарыстар) 
байқауларының 
жеңімпаздарына таңдалған 
мамандығы олимпиада 
пәніне сәйкес болған 
жағдайда  ұсынылады (келесі 
оқу жылына ұзарту 
құқығынсыз). 

3.  «Озат» гранты 20% Үздік білімі туралы 
құжаттары (аттестат, 
дипломдар) бар 
абитуриенттерге ұсынылады. 
Ұзартылуы: әр академиялық 
кезеңді «өте жақсы» және 
«жақсы» бағаларымен 
аяқтайтын және орташа 
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үлгерім баллы – GPA 3,33-тен 
кем емес. 

4.  «Менің оқуым – 
менің 
жетістігім» 
гранты 

20% Бакалавриат бағдарламасы 
бойынша білім алушы 2,3,4 
курс студенттеріне, сонымен 
қатар ғылыми-педагогикалық 
бейінді магистранттарға 
ұсынылады; 
 Ұзартылуы: әр академиялық 
кезеңді «өте жақсы» және 
«жақсы» бағаларымен 
аяқтайтын және орташа 
үлгерім баллы – GPA 3,33-тен 
кем емес. 

5.  «Өзіміздікін 
таны» жеңілдігі  
 
 

20% Оқуын магистратура 
деңгейінде жалғастыруға 
ниет білдірген университет 
түлектеріне ұсынылады.  
Жеңілдіктер ұсынылған 
тұлғаларға Университет 
ғылыми шетелдік 
тағылымдамадан өтуіне 
қаражат бөлмейді.  
Жеңілдік оқу кезеңінің 
барлығына жарамды, егер 
магистрант оқуына 
уақытында төлемақысын 
енгізіп отырған жағдайда. 

 
Гранттар мен жеңілдіктер берілетін талаптарды «КАЗГЮУ 

Университеті» АҚ-да Білім берушілерге берілетін гранттар мен жеңілдіктер 
ережелерінен» қараңыз. 

 
2.3.3 ТРАНСКРИПТ 
Офис регистратор білім алушының академиялық үлгерімінің 

жазбаларын жүргізеді. Оқытушы толтырған ведомость пен барлық қажетті 
құжаттар офис-регистраторға тапсырылғаннан кейін алынған кредиттер мен 
берілген бағалар автоматты түрде білім алушының АИС «Платонус» 
транскриптісінде жарияланады. Білім алушының үлгерім нәтижелерін келесі 
күні қадағалай алуға мүмкіндігі бар.   

Транскриптіде келесі элементтер бар:   
–жоғары оқу орны атауы және оның байланыстары;   
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–жоғары мектептің (факультеттің ) атауы;    
–білім алушының мәліметтері (тегі, есімі, әкесінің аты, жеке коды (ID)),  
–білім беру бағдарламасының атауы (мамандықтары),  
–сәйкесінше оқу мерзіміне сай ECTS кредиттері мен бағалары 

көрсетілген игерілген пәндер тізімі (білім беру компоненттері);  
–академиялық кезеңі және барлық білім алу кезеңі үшін орташа 

үлгерім баллы (GPA), Университеттің қабылданған бағалау жүйесіндегі 
ақпарат.  

Университет Ректорының қолы қойылған және мөрімен расталған 
ресми транскрипті  білім алушының офис-регистраторымен біреледі.  

Ресми емес транкриптіні (ректор қолы қойылмаған және мөрмен 
расталмаған) «Платонус» ААЖ-дағы білім алушының жеке кабинеті арқылы 
алуға болады.  

Әр түрлі себептерге байланысты білім алушының оқудан шығарылған 
жағдайында ол ресми транскриптіні алады.  

 
2.3.4 ДИПЛОМҒА ҚОСЫМША 
Дипломға қосымша – бұл ресми құжат, жоғары білімі туралы дипломға 

қосымша ретінде тіркеледі.  
Университетте оқуын тамамдағаннан және дәрежесін бергеннен кейін 

білім алушы дипломға қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қосымша алады.    
Еуропалық комиссия, Еуропа және ЮНЕСКО Кеңесі бекіткен 

стандарттарға сай ресімделген дипломға қосымша білім алушыға кеңінен 
таралған еуропалық тілдерінің бірінде жазылған оның жеке өтініші бойынша 
қосымша беріледі.   
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3-ТАРАУ. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУДЫҢ ТӘРТІБІ МЕН РӘСІМІ 
 
3.1 ҚАБЫЛДАУ РӘСІМІНІҢ АЙҚЫНДЫҒЫ МЕН ҚҰЖАТТАНДЫРУ 

САЯСАТЫ 
Қабылдау рәсімі ашықтық және айқындық ұстанымдарына негізделеді. 

Университет өтініштер риясыз және әділ қарастыруға ұмтылады. 
Университетке қабылдау рәсімі білім алушыларды іріктеуде шешім 
қабылдауда қолданылатын нақты белгіленген өлшемдерге негізделген.  

Емтиханды өткізу және қабылдау ережелері Университеттің сайтында 
көрсетіліп, жарияланған. Кіріс талаптары ҚР заңнамасының нормативтік-
құқықтық құжаттарына сай жүзеге асырылады. Талаптар қабылдау 
комиссиясы сәуірден бастап маусымға дейінгі өткізілетін үгіт-насихат 
кампаниялар кезінде таратылатын қоғамға және басқа да мүдделі тараптарға 
қолжетімді кітапшаларда, үндеу парақтарында, плакаттарда көрсетілген.      

Білім алушыларды қабылдаудың тәртібі Университеттің Ғылыми 
кеңесімен бекітіледі және өзгертіледі.   

 
3.2 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУДЫҢ ТӘРТІБІ МЕН РӘСІМІ 
Университет болашақта кәсіби салада жоғары деңгейлі жетістіктерге 

жете алатын жоғары академиялық үлгерімі бар абитуриенттердің 
қабылданғанына мүдделі.  

Университет жаһандық болашақ аймағында негізгі мәселелерді 
қызығушылықпен зерттейтін, студенттік өмірге әртүрлілік енгізетін, сонымен 
қатар аудиториядан тыс шаралар мен қоғамдық жұмыстарда көшбасшылық 
дағдыларды таныта алатын білім алушыларды бағалайды және қошметтейді.   

Университет білім алушыларды ұлтына, нәсіліне, жасына, жынысына, 
мүгедектігіне (қарсылық болмаған жағдайда), дініне, гендерлік ерекшелігіне 
бөлмей, әрі Университет білім берушілерге ұсынатын барлық құқығы мен 
артықшылығын ескере отырып қабылдайды.  

Қабылдау комиссиясы әр өтінішті жеке қарастыра отырып, 
қабылдаудың кешенді үдерісін жүзеге асырады.  Қабылдау комиссиясы 
мүшелері Университет ректорының бұйрығымен тағайындалады.   

 
3.3 АБИТУРИЕНТТІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
Абитуриент Университеттің, Жоғары мектептің (факультеттің)/ 

Институттың ережелері мен талаптары мен таңдалған курс 
бағдарламасының талаптарына жауапкершілікпен қарауы керек. Абитуриент 
Университеттің қабылдау комиссиясына қажетті толық құжаттар жинағын 
ұсынуы керек.  
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3.4 АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ЖӘНЕ БОЛАШАҚ БІЛІМ 

АЛУШЫЛАРҒА КЕҢЕСТЕР 
Университетте оқу үдерісіне қатысты барлық академиялық сұрақтар 

бойынша кеңес беру қызметтерін ұсынатын Білім алушыларға қызмет 
көрсету орталығы (КАЗГЮУ ХҚКО) қызмет етеді.  

Өтініш берушілер қабылдауға жазылып немесе оқуға алыну тәртібі 
туралы ақпаратты Университеттің call-орталығы арқылы сұратуына болады. 
Қабылдау талаптары мен рәсімдері туралы барлық ақпарат Университет 
сайтында3, Университеттің ашық есік күндерінде таратылатын кітапшалар 
мен брошюраларда орналасқан. Ашық есік күндерін өткізу туралы ақпарат 
Университеттің сайтында орналастырылады.  

Абитуриенттің call-орталығына 8-(7172)-70-30-30 телефоны арқылы 
хабарласып немесе сайттағы онлайн-кеңесшіден кеңестер алуына мүмкіндік 
бар.4 

Жоғары мектептер (факультеттер)/Институт беттерінде абитуриент 
мектептердің білім беру бағдарламалары туралы толыққанды ақпарат ала 
алады.  

Абитуриенттің қабылдануға алдын ала тіркеліп, онлайн өтініш беру 
мүмкіндігі бар.5 

Құжаттардың түпнұсқаларын 22 тамызға дейін ұсыну керек.  
 
3.5 БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ҮШІН ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ 
Күндізгі оқу түрі бойынша бакалаврларды даярлау Құқық жоғары 

мектебі мен Экономика жоғары мектептерінде жүзеге асырылады.  
Құқық жоғары мектебі (факультет) келесі бакалавриаттың білім беру 

бағдарламалары бойынша бакалаврларды даярлауды жүргізеді (оқу 
мерзімімен):  

– 5В030100 – Құқықтану  (4 жыл, 3 жыл);  
– 5В030200 – Халықаралық құқық (4 жыл);  
– 5В030300 – Құқық қорғау қызметі  (4 жыл). 
Экономика Жоғары мектебі (факультеті): 
– 5В050600 – Экономика (4 жыл);  
– 5В020700 – Аударма ісі (4 жыл); 
– 5В050300 – Психология (4 жыл); 
– 5В050700 – Менеджмент (4 жыл); 
– 5В050800 – Есеп және аудит (4жыл, 3 жыл); 

                                                   
3http://kazguu.kz/ru/postupayushhim 

 
4http://kazguu.kz/ru 

 
5http://kazguu.kz/ru/onlayn-postupleniye 
 

http://kazguu.kz/ru/postupayushhim
http://kazguu.kz/ru
http://kazguu.kz/ru/onlayn-postupleniye
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– 5В050900 – Қаржы (4 жыл, 3 жыл); 
– 5В090200 – Туризм (4 жыл). 
1-курсқа түсуші тұлғаларды қабылдау олардың өтініштері бойынша 

Ұлттық бірыңғай тестілеу (ары қарай - ҰБТ) нәтижелері немесе кешенді 
тестілеу бойынша берілген сертификаттар баллдарына сай байқау негізінде 
жүзеге асырылады.    

 
3.5.1 КІРІС ТАЛАПТАРЫ 
Университеттің бакалавриат бағдарламаларына жалпы орта (жалпы 

орта), техникалық және кәсіби (бастауыш және кәсіби орта, ортадан кейінгі), 
жоғары (жоғары кәсіби) білімі бар тұлғалар қабылданады.   

Университетке түсетін тұлғаларды қабылдау мемлекеттік білім беру 
тапсырысы (білім беру гранттары) орналастырылғаннан кейін, сонымен қатар 
азаматтардың меншікті қаражатының және өзге де қаражат көздерінің 
есебінен төленген оқу ақысынан кейін жүзеге асырылады.   

Азаматтығы жоқ, Қазақстан Республикасында үнемі тұратын 
тұлғаларға, әрі Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын 
қазақ ұлтты тұлғаларға жоғарғы білім берудің ақысыз мемлекеттік білім беру 
тапсырысына сай байқау негізінде, егер аталмыш деңгейлі білімді ол 
азаматтар бірінші рет алайын деп отырса, білім алу құқығын алуына болады. 

Шетелдіктердің байқау негізінде ақысыз жоғары білім алу құқығы 
мемлекеттік білім беру тапсырысына сай Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарымен анықталады.      

Университетке ақылы негізде білім алуға түсуші тұлғаларды қабылдау 
қабылдау комиссиясымен жүзеге асырылады.  

Техникалық және кәсіби, ортадан кейінгі білімі (колледждер) бар 
тұлғаларды қысқарған мерзім бойынша туысқандық мамандықтағы ақылы 
білім алуға қабылдау кешенді тестілеу нәтижелері бойынша жүзеге 
асырылады.    

Туыстас мамандықтар тізімі білім беру саласындағы өкілетті органмен 
бекітіледі.  

Білім алушылардың қатарына алыну Университеттің Қабылдау 
комиссиясымен 25 тамызда өткізіледі.  

Университетке ағымдағы жылы ҰБТ тапсырған орта білім беру 
мекемелерінің түлектері, тестілеу нәтижесі бойынша 50 баллдан кем емес 
ала алған кешенді тестілеуге қатысушылар (келесі пәндерден: мемлекеттік 
немесе орыс тілінен (оқу тілі), Қазақстан тарихы, математика немесе таңдау 
пәні бойынша, оның ішінде 7 баллдан кем емес бейінді пән бойынша, қалған 
пәндерден – 4 баллдан кем емес) ақылы негізде оқуға алынады. ҰБТ немесе 
кешенді тестілеу аясында тапсыратын пәндердің біреуінен 4 баллдан кем 
алған тұлғалар ақылы оқуға немесе білім беру гранттарын беру конкурсына 
қатысуға  жіберілмейді.  
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Мамандық бойынша білім алу гранты берілу куәлігін алған 
тұлғалардың куәлігінде «КАЗГЮУ Университеті» АҚ екені көрсетілген 
жағдайда Университетке құжаттарын тапсыра алады және ректор 
бұйрығымен білім алушылар қатарына алынады.  

Құжаттарды беру және білім беру гранттарын беру тәртібі Жоғары білім 
беру төлемі үшін Білім беру грантын беру тәртібіне сай жүргізіледі.    

Ақылы негізде шетелдік азаматтарды қабылдауда қабылдау 
комиссиясы мүшелерімен сқхбаттасу өткізіледі. Сұхбаттасу кезінде келесі 
іріктеу талаптары ескеріледі: абитуриенттің таңдалған бағдарламасы 
бойынша білім алуына қатысты анық уәждемесі, жүйеленген логикалық 
ойлауы мен жаңаны тануға қатысты ашықтығы, үміткердің академиялық 
қиындықтарды жеңіге дайындығы. Сұхбаттасу кезінде сұхбаттасудың 
хаттамасы құрастырылады. Сұхбаттасу нәтижелері абитуриентке бірден 
сұхбаттасу аяқталғаннан кейін хабарланады.  

Сұхбаттасу қазақ не орыс тілдерінде жүргізіледі.  
Қабылдау мамандықтар және тілдік бөлімдері бойынша жеке 

жүргізіледі.  
Қабылдау комиссиясының шешімі негізінде Университет ректоры  1-

курсқа қабылдау туралы бұйрық шығарып, бұйрық Университет сайтына 
орналастырылады.  

Университет абитуриенттерге әлеуметтік көмек көрсету, оларға 
қосымша әлеуметтік кепілдерді ұсыну мақсатында ынталандыру ретінде 
және оқудағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар мен жеңілдіктерді 
ұсынады. Гранттар мен жеңілдіктер ақылы білім беру қызметі Шарты мен 
«КАЗГЮУ Университеті» АҚ білім беру қызметі реестірінде көрсетілген, 
сәйкесінше оқу жылына бекітілген оқу ақысына қарағанда пайызбен 
белгіленеді.  

Толыққанды ақпаратты Университеттің ресми сайтындағы 
«Абитуриент» бөлімінен алуға болады.  
 

3.5.2 ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗІМІ 
Қабылдау мәселесін қарастыру үшін абитуриент қабылдау 

комиссиясына тиісті үлгіде сәйкесінше белгіленген мерзімдегі оқу жылына 
таңдалған білім алу бағдарламасы үшін қажетті барлық құжаттарды тіркей 
отырып өтініш беруі тиіс.  

Қажетті құжаттардың тізімі   
Университеттің қабылдау комиссиясына азаматтар қабылдау өтінішіне 

қоса келесі құжаттарды тіркеуі керек:  
– жалпы орта (жалпы орта), бастапқы кәсіби (техникалық және кәсіби), 

орта кәсіби (ортадан кейінгі) немесе жоғары білімі (түпнұсқа) құжаттары; 
– 6 фотосурет, көлемі 3x4; 
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– 086-У түріндегі медициналық анықтама, флюрографиялық суреті, 
екпе картасының көшірмесі;  

–ҰБТ сертификаты (немесе кешенді тестілеу); 
– Білім беру гранты берілгені туралы куәлік (болған жағдайда); 
– жеке куәлік көшірмесі (өзімен бірге құжаттың түпнұсқасы болуы 

керек); 
– тіркеу туралы куәлігі немесе әскери билетінің көшірмесі (жігіттер 

үшін); 
– жұмыс орнынан анықтама (сырттай оқу түріне алынған жұмыс істеуші 

білім алушылар үшін).  
Ақылы негізде білім алуға түсу үшін азамат Университетпен ақылы 

негізде білім беру қызметін көрсету туралы шартқа отыруы керек. Егер де 
азамат 18 жасқа жетпеген болса, онда ақылы негізде білім беру қызметін 
көрсету туралы шарт жасасқан кезде оның өкілі және кепілгері ретінде 
өкілінің қатысуы міндетті. Абитуриенттің өкілі және кепілгері қолында жеке 
басын куәландыратын құжаты мен оның көшірмесі, әрі өкіл не кепілгер 
екенін растайтын құжаттары болуы керек.   

Екінші деңгейлі банкілермен берілетін білім беру несиесін ресімдеген 
жағдайда оқуға түсушілер Университет білім алушылары қатарына 
сәйкесінше оның құжаттары қарастырылып жатқанын растайтын банкіден 
анықтаманы ұсынғанда қабылданады. Оған бұл жағдайда ақылы білім беру 
қызметі шартында белгіленген және азаматты алуға дейінгі төлеуге қажетті 
сомасын төлеуді білім беру несиесі ресімделу кезеңіне кейінгіге, бірақ 
банкіден алынған анықтама сәтінен бастап төрт аптадан артық емес мерзімге 
қалдыру ұсынылады.    

Шет тілінде ұсынылатын құжаттардың нотариалды куәландырылған 
қазақ не орыс тіліндегі аудармасы болуы керек.  

Шетелдік білім беру ұйымдарымен берілген білім беру құжаттары 
тұлғаларды қабылдауда заңнамада белгіленген тәртіп бойынша бірінші оқу 
семестрі бойына нострафикациядан өткізіледі.   

Ақылы негізде білім алуға құжаттарды тапсыру мерзімі 20 шілдеден 24 
тамызға дейін.  

Құжаттарын уақытында толық тапсырмаған немесе бірінші 
академиялық оқу мерзімі ақысын төлемеген абитуриенттер оқуға 
алынбайды.  

 
3.6 ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА 

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ МЕН РӘСІМДЕРІ 
Экономика жоғары мектебі (факультет) (ары қарай ЭЖМ) академиялық 

үлгерімі жоғары, болашақта кәсіби салада жоғары нәтижелерге қол жеткізе 
алатын абитуриенттерді қабылдауға мүдделі, сондықтан ЭЖМ 
бағдарламаларына қабылдаудың қосымша талаптары белгіленген.  
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ЭЖМ-нің бакалавриат бағдарламалары үшін абитуриенттерді 
қабылдау тәртібі 

Экономика жоғары мектебіне тіркелу үшін абитуриент 3.5.2 
тармағында көрсетілген құжаттарға қоса келесі рәсімдерден өтуі керек: 

– университетке түсу мақсаты қысқаша көрсетілген эссе ұсыну (250-300 
белгі, тек қана «Аударма ісі» мамандығындағы абитуриенттер үшін);  

– сұхбаттасудан өту (тек қана «Аударма ісі» мамандығындағы 
абитуриенттері үшін). 

Жалпы талаптарға қосымша абитуриент ЭЖМ-нің білім беру 
бағдарламаларының талаптарына сай болуы керек:  

– ағылшын тілі бойынша кіріс емтиханын тапсыру; 
–  мамандық бойынша кіріс емтиханын тапсыру (Математика/Ағылшын 

тілі). 
Ағылшын тілінен емтихан нәтижелері бойынша бакалавриаттың әр 

бағдарламасына сай келесі топтар құрылады:  
– монотілді топтар (орыс/ қазақ) – барлық сабақтар тек қана бір тілде 

өткізіледі (орыс/ қазақ); 
– көптілді топтар – сабақтар пәннің ерекшелігіне байланысты қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерінде өткізіледі;  
– ағылшын тілді топ – барлық сабақтар тек қана ағылшын тілінде 

өткізіледі.  
Барлық абитуриенттерге ЭЖМ-нің кіріс емтихандарын тапсыру және 

ЭЖМ бағдарламаларына қабылдану үшін ең төменгі талаптарды орындау 
ұсынылады (№7,8, 8.1 кестелерін қараңыз). 

 
7-кесте. ЭЖМ оқуға түсу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі 
 

Іс-шара атауы Мерзімі 

1 2 

Оқуға түсу  үшін емтихан тапсыруға өтініш 

қабылдау 

20 маусым-09 

шілде 2016 ж. 

Оқуға түсу емтиханы( барлығына арналған 

ағылшын тілі бойынша тестілеу) 

Мамандықтары эссе және әңгімелесу 

(«Аударма ісі» мамандығы үшін) 

11шілде -16 шілде 

2016 ж. 

Интенсивті курстар 
18 шілде -24 тамыз 

2016 ж. 

Бірінші курсқа қабылдау  25 тамыз  2016 ж. 
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8-кесте. ЭЖМ бағдарламасына түсу үшін ең төменгі талаптар 

Топ 

атаулары 

Ағылшын 

тілі 

бойынша 

емтихан 

нәтижесі 

 

Ағылшын тілі 

деңгейі 

IELTS 

сертификаты

ның балы 

Математи

ка  пәні 

бойынша 

ҰБТ/КТ 

сертифика

тының 

балы 

1 2 3 4 5 

5В050600 - Экономика 

Біртілді 11-20 Бастапқы/Element

ary 

3,0 12 және 

одан 

жоғары 

балл 

 

Көптілді 21-39 Бастапқыға дейінгі 

деңгей/ 

Pre-Intermediate 

4,0 

Ағылшын 

тілді 

40-59 Бастапқы деңгей/ 

Intermediate 

4,5 

5В050700 - Менеджмент 

Біртілді 11-20 Бастауыш/ Ele-

mentary 

3,0  7-ден   12-

ге дейін 

және одан 

жоғары   

Көптілді  21-39 Бастапқыға дейінгі 

деңгей/ 

Pre-Intermediate 

4,0 

Ағылшын 

тілді 

40-59 Бастапқы 

деңгей/Intermedia

te 

4,5 

5В050800 – Есеп және  аудит 

Біртілді 11-20 Бастапқы / Ele-

mentary 

3,0 12 және 

одан 

жоғары 

балл 

Көптілді 21-39 Бастапқыға дейінгі 

деңгей/ 

Pre-Intermediate 

4,0 

Ағылшын 

тілді 

40-59 Бастапқы 

деңгей/Intermedia

te 

4,5 
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 8-кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 

5В050900 - Қаржы 

Біртілді 11-20 Бастауыш / Ele-

mentary 

3,0 12 және 

одан 

жоғары 

балл 

Көптілді 

21-39 

Бастапқыға 

дейінгі/ 

Pre-Intermediate 

4,0 

 

Ағылшын 

тілді 40-59 

Бастапқы 

деңгей/Intermedia

te 

4,5 

5В090200 Туризм 

Біртілді 11-20 Бастауыш/ Ele-

mentary 
3,0 

7-ден 12-

ге дейін 

және одан 

жоғары  

Көптілді 

21-39 

Бастапқыға 

дейінгі/ 

Pre-Intermediate 

4,0 

Ағылшын 

тілді 40-59 

Бастапқы 

деңгей/Intermedia

te 

4,5 

5В050300 Психология 

Біртілді 11-20 Бастауыш деңгей/ 

Elementary 
3,0 

 4 балл 

және одан 

жоғары 

Көптілді 

21-39 

Бастапқыға 

дейінгі/ 

Pre-Intermediate 

4,0 

Ағылшын 

тілді 40-59 

Бастапқы 

деңгей/Intermedia

te 

4,5 

Егер ҰБТ/КТ нәтижесі бойынша абитуриентте «Математика» пәнінен  7-
ден 12 балл нәтижесі болса, 5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы және  
5В050800 – Есеп және  аудит бағдарламасы бойынша оған 6 апталық жазғы 
ақылы курс негізінде оқуды жоспарлауға болатындығы ұсынылады.  

Егер абитуриент ҰБТ/КТ нәтижесі бойынша «Ағылшын тілі» пәнінен 
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ЭЖМ-да бекітілген бастапқы деңгейде болса, 5В050600 - Экономика, 
5В050900 – Қаржы және  5В050800 – Есеп және  аудит бағдарламасы 
бойынша оған 6 апталық жазғы ақылы курс негізінде немесе ағылшын тілінен 
көпдеңгейлі курстан өтіп, ЭЖМ Дайындық орталығында 1курста оқуды 
жоспарлауға болатындығына ұсыныс беріледі.  

 
 8.1-кесте. 5В020700 «Аударма ісі» бағдарламасы бойынша  оқуға түсу 

үшін ең төменгі талаптар 
 

 «Ағылшын 

тілі» 

бойынша ҰБТ 

сертификаты

ның балы 

 

 

Ағылшын 

тілі 

деңгейі 

 

 

 

IELTS 

сертификаты 

ның балы 

 

Қазақ/орыс 

тілдері 

бойынша 

ҰБТ/КТ 

сертификаты

ның балы 

«Математика» 

пәні бойынша 

ҰБТ/КТ 

сертификатын

ың балы 

 

 

25 

мүмкіндіктен 

17-ден төмен 

емес 

Intermedi-

ate B1 

немесе 

IELTS 5,0 

балл 

 

 

 

 

 

Егер 

абитуриент 

IELTS – 5,0 балл 

деңгейінде 

болса, онда ол 

«Аударма ісі» 

мамандығына  

ағылшын 

тілінен 

емтихансыз 

қабылданады 

 

 

 

 

25 

мүмкіндіктен 

17-ден төмен 

емес 

 

 

 

 

 

4 балл және 

жоғары 

 
Егер  оқуға түсу емтиханының қорытындысы бойынша абитуриент 

ағылшын тілінен Intermediate B1  бастапқы деңгейді жинай алмаса, ол бірінші 
курста ағылшын тілінен көпдеңгейлі (қараңыз ЭЖМ Дайындық орталығы) 
курстан өтуі керек. 

Абитуриент ҰБТ/КТ ағылшын тілінен 7-ден 12 балл жинаса және 
5В020700 «Аударма ісі» мамандығына түсуді жоспарласа, ол ағылшын тілі 
бойынша алғашқы оқу жылында  көпдеңгейлі (қараңыз ЭЖМ Дайындық 
орталығынан) курстан өтуі тиіс. 

Егер абитуриентте IELTS-5,0 балдық деңгейдегі  сертификаты болса, ол 
5В020700 «Аударма ісі» мамандығына ағылшын тілінен емтихансыз 



32 
 

қабылданады.  
Ескерту:  2012-2013 оқу жылында ЭЖМ-ге түсушілерге және оқып 
жүргендерге жоғарыдағы талаптар қойылмайды. 

ЭЖМ ағылшын тілінен дайындық курсы 
ЭЖМ абитуриенттерге ЭЖМ мамандықтарына түсушілерге, ағылшын 

тілі бойынша түсу емтиханына және университетте оқу үрдісінде ағылшын 
тілін меңгеру деңгейін жақсартуға мүмкіндік ұсынады. 

Абитуриент/білім алушы ақылы негізде оқу жылы барысында 
көпдеңгейлі курстан өте алады. Ол үшін абитуриент/білім алушы сауалнама 
толтыруы керек. 

Егер абитурент/білім алушы өзінің ағылшын тілінің деңгейін көтеру 
мақсатында қосымша ақылы түрде 6 апта бойы күніне 6 сағаттық 
жеделдетілген курста оқи алады. Ағылшын тілі бағдарламасы жалғастыру 
курсынан мазмұны бойынша ерекшеленеді және курс барысында 
абитуриент/білім алушы салыстырмалы түрде өз деңгейіндегі курсты таңдай 
алмады. 

 
3.7  ҚҰҚЫҚ  ЖОҒАРЫ  МЕКТЕБІНІҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА 

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ (ФАКУЛЬТЕТІ)  ЖӘНЕ  ЕРЕЖЕСІ 
Оқуға түсу кезінде  Құқық жоғары мектебінің (одан әрі ҚЖМ)  

университетке қабылдау бағдарламасының  жалпы талаптарын орындауы 
тиіс. 5B030100-Құқықтану, 5B030300-Құқық қорғау қызметі мамандықтарына 
оқуға түсу үшін, ҰБТ/КТА тапсырған кездегі «Дүниежүзілік тарих» таңдау пәні 
бойынша 7-ден кем емес балл, 5B030200-Халықаралық құқық мамандығына 
түсушілер таңдау пәні бойынша «Шетел тілінен» кемінде 7 балл жинауы тиіс. 
Жалпы ҰБТ/КТА сертификаты бойынша (4 пәннен) 50-ден төмен балл 
болмауы керек. 

5B030200-Халықаралық құқық мамандығына түсуші абитуриент оқу 
бағдарламасы талаптарына сәйкес  және ағылшын тілі пәні бойынша 
бекітілген мерзімде түсу емтиханын тапсыруы тиіс немесе ағылшын тілін 
меңгергендігі туралы құжат ұсынуы керек (9-кестені қараңыз). 
 
9-кесте.5B030200-Халықаралық құқық мамандығына қабылдау талаптары 
 

ҚР БжҒМ талаптары ҚЖМ талаптары 

ҰБТ/КТ (балы) 

 

Ағылшын тілі 

бойынша ҰБТ/КТ 

балл саны 

КАЗГЮУ 

Университетіне 

емтихан тапсыру 

қорытындысы 

бойынша 

ІELTS 

сертификатының 

балы 
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ағылшын тілі 

деңгейі 

50 –ден төмен 

емес 

7-ден төмен 

емес 

А2 Pre-

Intermediate 

3,0-ден төмен 

емес 

 
Егер түсу емтиханында абитуриент ағылшын тілінен А2 Pre-

Intermediate бастапқы деңгейін көрсетсе, онда ол 5B030200-Халықаралық 
құқық мамандығына қабылдауға жіберілмейді. 
 

3.8 МАГИСТРАТУРАҒА ЖӘНЕ  ДОКТОРАНТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ 
3.8.1. АБИТУРИЕНТТЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
 
Магистратура және докторантура бағдарламасына қабылдау үрдісі 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдың 19 қаңтарындағы №109 
қаулысымен бекітілген «Жоғары білімнен кейінгі кәсіби оқу бағдарламасын 
іске асыру бойынша білім беру ұйымдарында оқытуға қабылдау Типтік 
ережесімен» реттеледі. 

Магистратура бағдарламасына қабылданатын тұлғалар кәсіби жоғары 
білім бағдарламасына сәйкес көлемі ECTS 240-тан төмен болмауы қажет.  

Үміткерлердің құжаттарын қабылдау мақсатында Университетте 
қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының құрамы 
университет басшысының бұйрығымен бекітіледі. 

Магистратура бағдарламаларына түсетін үміткерлер Қабылдау 
комиссиясына келесі құжаттарды тапсыруы тиіс: 

– ректор атына өтініш (арыз); 
– жоғары білім (ЖОО кейінгі) туралы құжаттың көшірмесі; 
– шетел тілін меңгеруін дәлелдейтін халықаралық Сертификаттың (бар 

болған жағдайда) көшірмесі; 
– еңбек қызметін дәлелдейтін құжат (еңбек өтілі бар азаматтар үшін) 

және кадрлік есепке алу жеке іс парағы; 
– 3х4 см көлеміндегі 6 дана сурет; 
– 086-У үлгісіндегі медициналық анықтамасы; 
– жеке куәлігінің көшірмесі; 
– ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар тізімі (бар болған 

жағдайда). 
Докторантура бағдарламасына жоғары білім кәсіби оқу 

бағдарламасына сәйкес көлемі  ECTS 120-дан төмен деңгейде меңгерген 
тұлғалар  қабылданады. 

Үміткерлердің құжаттарын қабылдау мақсатында Университетте 
қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының құрамы 
университет басшысының бұйрығымен бекітіледі. 
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Докторантура бағдарламаласына түсетін үміткерлер Қабылдау 

комиссиясына келесі құжаттарды тапсыруы тиіс: 
– ректор атына өтініш (арыз); 
– жоғары білім (ЖОО кейінгі) туралы құжаттың көшірмесі; 
– шетел тілін меңгеруін дәлелдейтін халықаралық сертификаттың (бар 

болған жағдайда) көшірмесі; 
– еңбек қызметіндәлелдейтін құжат (еңбек өтілі бар азаматтар үшін) 

және кадрлік есепке алу жеке іспарағы; 
– 3х4 см көлеміндегі 6 дана сурет; 
– 086-У үлгісіндегі медициналық анықтамасы; 
– жеке куәлігінің көшірмесі; 
– ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар тізімі (бар болған 

жағдайда). 
Докторантура бағдарламасына жоғары білім кәсіби оқу 

бағдарламасына сәйкес көлемі кемінде ECTS 240 меңгерген тұлғалар  
қабылданады. 

Сәйкестендіру мақсатында құжаттардың көшірмелерімен бірге 
түпнұсқасы ұсынылады. Сәйкестендірілгеннен кейін құжаттардың түпнұсқасы 
қайтарылады. Магистратураға түсу өтініштері 10-30 шілде аралығында 
қабылданады.  

Магистратураға қабылдау конкурстық негізде түсу емтиханының 
қорытындысы бойынша жүзеге асады.  

ҚР азаматтары үшін  магустратураға қабылдау  мамандық бойынша 
емтихан және шетел тілі емтихандарын тапсыру арқылы жүзеге асады. 
Шетел азаматтары үшін түсу емтиханына мемлекеттік тіл немесе орыс тілі 
және мамандық бойынша емтихан тапсыру арқылы жүзеге асады. 

ҚР азаматтарының магистратура бағдарламасы бойынша оқуы тегін  
(мемлекеттік грант алу арқылы) немесе ақылы негізде (азаматтардың өз 
қаржысы есебінен және басқа қаржы көзі есебінен) болуы мүмкін. Шетел 
азаматтарының жоғары оқу орнынан кейінгі тегін білім алуы Қазақстан 
Республикасының халықаралық келісімшартымен анықталады. 

 
3.8.2. ҮМІТКЕРЛЕР ҮШІН КЕҢЕС 
Оқуға түсушілер тарапынан үміткерлерді қабылдауға қатысты 

мәселелер туындаған жағдайда тікелей қабылдау комиссиясына бару қажет, 
онда арнайы қызметкерлермен – техникалық хатшылар кеңес  береді. 

Жеке кеңес беруден бөлек, оқуға түсушілер үшін Университетте 
азаматтардың сұрағына жауап беретін Call орталығы жұмыс жасайды. Егер 
оператор сұраққа толық жауап бере алмаған жағдайда ол құрылымдық 
бөлімшеге бағыттайды, одан әрі ЖОО-дан кейінгі бағдарламаларды 
орындайтын ЖОО кейінгі оқу және халықаралық ынтымақтастық  жауапты 
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адамға бағытталады. Call орталығы және ЖОО кейінгі оқу және халықаралық 
ынтымақтастық  телефондары Университет сайтында орналастырылған. 

Басқа қалада тұратын үміткерлер үшін  e-mail пошта арқылы қабылдау 
ережесіне қатысты хабарласу мүмкіндігі бар. Азаматтардың сұрақтарына 
жауап электронды пошта арқылы ЖОО кейінгі оқу және халықаралық 
ынтымақтастық  қызметкерлерінің орындауымен  жүзеге асады.  

ЖОО кейінгі оқу және халықаралық ынтымақтастық  қызметкерлері 
жыл сайын сәуір мен шілде айлары аралығында емтихан тапсыру сынағы, 
қалалардағы ірі компаниялардың барлық қызметкерлері үшін бағдарламаны 
тарату, қабылдау ережелерін барып түсіндіру, сондай-ақ университетті 
бітірушілер үшін де  түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.  
 

3.8.3. ІРІКТЕУ  РӘСІМІ 
Бағдарлама директоры үміткерлермен құжаттарды қабылдаудың 

соңғы күні – 30 шілдеде әңгімелесу өткізеді. Әңгімелесу барысында: оқуға 
түсушілердің кәсіби мақсаттары, ынталандыру, ойлау логикасы, 
академиялық қиындықтарға дайын болу мәселелері қарастырылады. 
Бағдарлама директоры  үміткерлердің болашақ бағыттағы оқуын 
қаншалықты дәйекті болатындығын бағалайды, білім алушылардың 
бағдарламаны қалай құрастырып, алдарына қандай мақсаттар қоятындығы 
туралы айтады. 

Аталған бағдарламаны таңдаудың дұрыстығына үміткер сенімсіздік 
танытса, ол басқасына ауыстыруға болады. 

Егер үміткер өзінің таңдаған бағдарламасын игеруге қабілетсіз 
екендігін сезінген жағдайда ешқандай кедергісіз және айыппұлсыз 
құжаттарын қайта алуға құқылы. 

Магистратура және докторантураға түсу емтихандары тамыздың 10-20 
арлығында өткізіледі. 

Оқуға түсу емтиханы кезінде университетте емтихан комиссиясы 
құрылады. Емтихан комиссиясының құрамында төраға, 3-тен 9-ға дейін  
комиссия мүшелері және хатшысы болады. Оқуға түсу емтиханын 
ұйымдастыру және жұмыстарды объективті қамтамасыз ету мақсатында 
университеттің штаттық қызметкерлері комиссия мүшелері болып 
тағайындалады, сондай-ақ, басқа университет қызметкерлері, өндірістен 
тәуелсіз сарапшылар ретінде шақырылады. Шетел тілі бойынша түсу 
емтихандары (шетелдік азаматтар үшін мемлекеттік/орыс тілдері) Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу орталығы 
әзірлеген технология бойынша өткізіледі. Емтихан өткізу уақыты – 180 минут, 
өткізілу түрі – тестілеу. Тестілеу  үш сатыда:  тыңдау, жазу  және оқу бойынша 
өтеді. Емтихан нәтижесі арнайы сканнер аппараты арқылы анықталады. 
Шетел тілдері бойынша ҚР Білім және ғылым министрлігі емтихан 
қорытындысы (орыс/қазақ -  шетелдік азаматтар) негізінде жинаған балы 



36 
 

туралы сертификат беріледі. Үміткер екінші мамандық бойынша емтиханға 
өту үшін кемінде 50 балл жинап көрсетілген ҚР ҒжБМ сертификатын алу  
керек. 

Шетел тілін меңгеретіндігі туралы халықаралық сертификаты бар 
Қазақстан Республикасының азаматтары бағалау шкаласы бойынша 100 
балдық көрсеткішке ие болса, ҚР БжҒМ шетел тілі бойынша емтихан 
тапсырудан босатылады. 

Оқуға түсу емтиханы мамандық бойынша жазбаша болады. Билетте екі 
сұрақ болады: бірінші сұрақ – теориялық, екінші сұрақ – кейс шешу. 
Дайындыққа және жауап жазу үшін 120 минут уақыт бөлінеді. Емтиханның 
объективті түрде өтуін қамтамасыз ету үшін мамандық бойынша билет оқуға 
түсушілердің барлығына бірдей  болады. Түсу емтиханын қайта тапсыруға 
рұқсат берілмейді. Емтихан бағалары әділ және бейтарапты болуы үшін, 
барлық жұмыстар ЖОО кейінгі оқу және халықаралық ынтымақтастық ЖОО 
кейінгі оқу және халықаралық ынтымақтастық  қызметкерлерімен 
шифрланады. Емтихан жұмыстарының шифрларын жариялау тәртіп 
бұзушылық болып табылады. Баға қою процесі әділ және бейтарапты болу 
үшін, емтихан комиссиясының мүшелері шифрланған тізімдемені ғана 
алады. Баға қойылғаннан кейін түсушілердің жұмыстары шифр арқылы 
шешіледі. Оқуға түсу үміткерінің ортақ баллы тапсырылған екі емтиханның 
қосындысының орта балына тең болады (шетел тілі бойынша емтихан мен 
мамандық бойынша емтихан). 

Даулы мәселелерді шешу мақсатында түсу емтиханының нәтижесімен 
келіспеген тұлғалардың өтінішін қарайтын университетте апелляциялық 
комиссия құрылады. Дәлелдеме ретінде берілген айғақтар негізді екендігі 
дәлелденген жағдайда, апелляциялық комиссия түсу емтиханының 
нәтижесін апелляцияға берген тұлғаның бағасын көтеру туралы шешім 
қабылдайды. Апелляциялық комиссия шешімі комиссия мүшелерінің басым 
бөлігінің дауыс беруі арқылы шешіледі. Дауыс тең болған жағдайда комиссия 
төрағасының дауысы шешуші  болып табылады. Апелляциялық комиссияның 
жұмысы  комиссия төрағасы және мүшелерінің қол қойылған арқылы 
хаттамасы арқылы жүзеге асады. 

Қабылдау комиссиясы үміткер әрбір емтиханнан кемінде 50 балл алған 
жағдайда ғана оны магистранттар, докторанттар қатарына қабылдайды. 

Түсу емтиханының нәтижесі бойынша екі емтиханның қосындысынан 
кемінде 150 балл алған үміткер мемлекеттік грант бойынша оқуға 
қабылданады. 

Конкурстық балдың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, айрықша 
құқыққа  мамандық бойынша жоғары нәтиже көрсеткен азаматтар ие 
болады, ал егер мамандық бойынша емтихан көрсеткіштері бірдей болған 
жағдайда, айрықша құқыққа шетел тілі емтиханы бойынша жоғары нәтиже 
көрсеткен азамат ие болады. 
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Сонымен қатар, таңдалған сала бойынша мамандыққа сәйкес ғылыми 
жетістіктері: ғылыми мақалалары, оның ішінде рейтингтік ғылыми 
басылымдары; ғылыми  жоба бойынша куәлігі, тағайындалған стипендия, 
грант берілгендігі туралы сертификат; ғылыми конференцияларға және 
байқауларға қатысқаны туралы дипломдары мен мадақтамалары, 
мамандығы бойынша еңбек тәжірибесі есепке алынады. 

 
3.8.4. КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕ 
Мамандық бойынша еңбек тәжірибесі қабылдаудың міндетті 

талаптары болып табылмайды. Алайда, бұл бағдарлама директоры және 
оқуға түсушінің әңгімелесуі кезінде ескеріледі.   

Еңбек тәжірибесі үміткердің таңдаған мамандығы қаншалықты саналы 
және дәлелді екендігін айқындау кезінде шешуші фактор болады, сонымен 
қатар, еңбек тәжірибесі тегін оқу (мемлекеттік грантқа) үміткерлерінің 
емтихан балы тең болған жағдайда есепке алынады. Осындай жағдайда, 
мамандық бойынша еңбек тәжірибесінен өткен үміткердің артықшылығы 
ретінде есепке алынады.   

 
3.8.5. ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН БІЛУІ  

Үміткерлердің магистратура бағдарламасына түсіп, шетел тілін жетік 
меңгере алатындығы ретінде ҚРБжҒМ жүргізетін шетел тілін тапсыру 
емтиханы дәлел болып табылады. Бұл емтихан бойынша ең төменгі міндетті 
көрсеткіш 50 балға тең болатын үміткердің Pre Intermediate деңгейінде 
білетіндігін анықтайды. 

Үміткер түсу емтиханының осы түрінен шетел тілін тапсырғанын 
дәлелдейтін келесі тізімдегі емтихандар бойынша халықаралық үлгідегі 
сертификатының бар болуына байланысты босатылған жағдайда: 

– Ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing 
Programm (TOEFL ITP – кемінде 460 балл), Test of English as a Foreign Language 
Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, кемінде 87 балл), 
(TOEFL– кемінде 560 балл), International English Language Tests System (IELTS – 
кемінде 6.0 балл); 

– неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, 
NiveauС1/ С1деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/С1деңгейі); 

– француз тілі: Test de Franсais International™ (оқу және тыңдалым 
секциясы бойынша TFI –  B1 деңгейінен төмен емес), Diplomed'Etudesen 
Langue francaise (DELF, В2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue francaise 
(DALF,С1 деңгейі), Тest de connaissance du francais (TCF – кемінде 400 балл). 

Бұл академиялық пәндер және бағдарламаны меңгеру үшін шетел 
тілдерін жақсы деңгейде меңгергендігін дәлелдейді. 

Магистратура бағдарламасына түскен азаматтардың шетел тілінің 
деңгейін толықтыру мақсатында олар үшін білім беру аясында білім 
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алушыларға мамандандырылған терминологияны түсінуге және тілді жалпы 
дамытуға көмектесетін – (мамандандырылған) шетел тілі пәні көзделген.  

 
3.8.6 ҚАБЫЛДАУ МЕН ШЕШІМ ШЫҒАРУ РӘСІМДЕРІНІҢ ҚҰЖАТТАЛУЫ 

ЖӘНЕ АШЫҚТЫҒЫ  
       Қабылдау ережелері және оқуға түсу емтихандарының тәртібіне қатысты 
ақпарат Университеттің сайтында жарияланған және әр мүдделі тұлғаға 
қолжетімді. Бұдан бөлек, ҚР БжҒМ және нормативтік-заңнамалық 
сайттарында ҚР Үкіметімен бекітілген 2012 жылғы 19 қаңтардағы №109 
«Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын 
бекіту туралы» қаулысында көрсетілген. 

Жүзеге асырылып жатқан магистратура бағдарламалары, академиялық 
оқу ережелері, оқуға түсушілерге деген талаптар туралы ақпараттар сәуір 
мен шілде айлары аралығында жүргізілетін рекрутинг науқанының 
барысында таратылатын кітапшаларда, буклеттерде, плакаттарда және 
қабылдау комиссиясының жұмысы уақытында қолжетімді. 

Түсу емтиханының нәтижелері грантқа ие болған азаматтардың 
тізімімен Университет сайтында және Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
және халықаралық байланыстар институтының стендісінде көрсетіледі.  
Нәтижелер кестесінде әр оқуға түсушінің барлық емтихандар бойынша балы 
туралы ақпарат толық көрсетіледі. Кестеде оқуға түсушілердің тегі (аты-жөні) 
оқуға түсудің ортақ балының төмендегіне байланысты орналасады. 

Емтихан нәтижелерінің негізінде Жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру және халықаралық байланыстар институты 25 тамызға дейін оқуға 
түсушілерді қабылдау туралы бұйрық жариялайды. 
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4 БӨЛІМ. БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ КУРСТАН-КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ  
Білім алушылардың курстан-курсқа көшуі Жоғары мектептің 

(факультеттің) және белгілі білім беру бағдарламаның талаптарына сәйкес 
жазғы семестрді есепке алғанда бірінші жылдың қорытындысы бойынша 
жүргізіледі. 

Білім алушылардың курстан курсқа көшуі Университет ректорының 
бұйрығымен бекітіледі.  

 
4.1. ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ КУРСТАН-

КУРСҚА КӨШУІНЕ ҚОЯТЫН ТАЛАПТАРЫ 
 ЭЖМ 2016 жылдың 30 сәуіріне дейін ағылшын тілінен білім 
деңгейлерін анықтайды, ЭЖМ академиялық бағдарламасы бойынша одан 
әрі табысты оқыту үшін қажетті (соның ішінде сапалы)  сонымен қатар 
аналитикалық дағдыларын жетік меңгеру мақсатында (қалдық білімді 
бақылау) кешенді емтихан өткізеді,  
 Кешенді емтихандардың нәтижесі негізінде студенттердің курстан-
курсқа көшуіне қойылатын талаптарын ескере отырып,  көптілді білім немесе 
ағылшын тілді тобын жалғастыруға мүмкіндік берілетін болады . 
 5В020700 - Аударма ісі мамандығында оқитын студенттерге курстан 
курсқа көшу талаптарына сәйкес ЭЖМ ұсынысы бойынша ағылшын тілі 
деңгейі қалыпты болуы қажет.   
 

4.1.1 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЕКІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
ЭЖМ екінші курсына ауысу үшін, білім алушы:  
– бірінші курстың нәтижесі бойынша GPA деңгейінен 2,0-ден төмен 

алмау. 
– бірінші курстың нәтижесі бойынша ECTS 60 алу. 
Егер білім алушы бірінші курстың нәтижесі бойынша ECTS 50 алса, 

қалған 10 балды жазғы семестрдің уақытында оқып алуға құқылы. 
 
Білім алушылардың «бакалавр» бағдарламасы бойынша ары қарай 

білім алу үшін мамандықтар бойынша талаптар: 5В050600 - Экономика, 
5В050900 – Қаржы, 5В050800 – Есеп және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 
5В090200 - Туризм және 5В050300 – Психология, 10-12 кестелерінде 
көрсетілген. 

10-кесте. 5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы және  5В050800 – 
Есеп және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм  және  
5В050300 - Психология мамандықтары бойынша көптілді топтарға арналған 
курсқа білім алушылардың көшуі бойынша талаптар: 
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№ 

р/с 
Мамандық 

ECTS 

төменгі 

деңгей 

GPA 

төменгі 

деңгей  

Ағылшын тілі 

бойынша 

емтихан 

қорытындысы 

Ағылшын тілі 

деңгейі 

1 2 3 4 5 6 

1.  5В050600 - 

Экономика 

50 2,0 21-39 Pre-Intermediate I 

2.  5В050900 - 

Қаржы 

50 2,0 21-39 Pre-Intermediate I 

3.  5В050800 -  

Есеп және 

аудит 

50 2,0 21-39 Pre-Intermediate I 

4.  5В050700 - 

Менеджмент 

50 2,0 21-39 Pre-Intermediate I 

5.  5В090200 -  

Туризм 

50 2,0 21-39 Pre-Intermediate I 

6.  5В050300 - 

Психология 

50 2,0 21-39 Pre-Intermediate I 

 
11-кесте. 5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы және  5В050800 – 

Есеп және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм  және  
5В050300 - Психология мамандықтары бойынша көптілді топтарға арналған 
курсқа білім алушылардың көшуі бойынша талаптар: 

№ 

р/с 
Мамандық 

ECTS 

төменгі 

деңгей 

GPA 

төменгі 

деңгей 

Ағылшын тілі 

бойынша 

емтихан 

қорытындысы 

Ағылшын тілі 

деңгейі 
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1.  5В050600 - 

Экономика 

50 2,0 40-59 Pre-Intermediate II 

2.  5В050900 - 

Қаржы 

50 2,0 40-59 Pre-Intermediate II 

3.  5В050800 -  

Есеп және 

аудит 

50 2,0 40-59 Pre-Intermediate II 

4.  5В050700 - 

Менеджмент 

50 2,0 40-59 Pre-Intermediate II 

5.  5В090200 -  

Туризм 

50 2,0 40-59 Pre-Intermediate II 

6.  5В050300 - 

Психология 

50 2,0 40-59 Pre-Intermediate II 

 
12-кесте. 5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы және  5В050800 – 

Есеп және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм  және  
5В050300 - Психология мамандықтары бойынша көптілді топтарға арналған 
курсқа білім алушылардың көшуі бойынша талаптар: 

№ 

р/с 
Мамандық 

ECTS 

төменгі 

деңгей 

GPA 

төменгі 

деңгей 

Ағылшын 

тілі 

бойынша 

емтихан 

нәтижесі 

Ағылшын тілі 

деңгейі 

1 2 3 4 5 6 

 5В050600 - 

Экономика 

50 2,0 60-75 Intermediate I 

 5В050900 – 

Қаржы 

50 2,0 60-75 Intermediate I 
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12-кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 

 5В050800 -  

Есеп және 

аудит 

50 2,0 60-75 Intermediate I 

 5В050700 - 

Менеджмент 
50 

2,0 
60-75 Intermediate I 

 5В090200 -  

Туризм 
50 

2,0 
60-75 Intermediate I 

 5В050300 - 

Психология 
50 

2,0 
60-75 Intermediate I 

 
5В020700 – Аударма ісі мамандығы бойынша білім алушылардың көшуі 

бойынша талаптар (13 кестеге қараңыз) 
13 кесте. 5В020700 – Аударма ісі мамандығы бойынша білім 

алушылардың көшуі бойынша талап 
 

№ 

р/с 
Мамандық 

ECTS 

төменгі 

деңгей 

GPA 

төменгі 

деңгейі 

Әңгімелесу 

нәтижелері 

B1 

Негізгі 

шетел тілі 

бойынша 

емтихан 

нәтижесі 

Ағылшын 

тілінің 

деңгейі 

1

. 

5В020700 – 

Аударма ісі 
50 2,0 50 75 

Intermediate 

II 

Білім алушы осы талаптарды орындаған жағдайда ғана екінші курсқа 
өте алады. 

Егер білім алушының академиялық үлгерімі осы талаптарға сәйкес 
келмеген жағдайда, ол: 

– GPA деңгейін көтеру мақсатында жазғы семестр уақытында пәндерді 
қайта оқуына; 

– ЭЖМ дайындық курстарында шетел тілі бойынша сабақтарына 
қатысып, қосымша оқуына; 

– демалыс уақытында Экономика Жоғары Мектебінің, Университеттің 
немесе кез-келген білім беру мекемесінің басқа мамандығына көшуіне 
құқылы. 
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4.1.2 БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ҮШІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
Үшінші курсқа көшу үшін, білім алушы:  
– ағымдағы жылдың 30 сәуіріне дейін ағылшын тілі бойынша кешенді 

емтихан тапсыруы тиіс; 
–5В050700 –Менеджмент, 5В020700 – Аударма ісі  мамандығы үшін 

ECTS 121 жинау; 
– екінші курс бойынша 5В050600 - Экономика, 5В050900 - Қаржы, 

5В090200 -Туризм», 5В050800 – Есеп және аудит, 5В050300 – Психология 
мамандықтары үшін ECTS 124 ; 

– оқу практикасынан өту;  
– дене шынықтыру бойынша толық көлемде кредитті жабу; 
– GPA жалпы деңгейінен  2,0 төмен балл жинау. 
Егер білім алушы екінші курста ECTS талап етілетін санды жинамаса, 

онда ол жазғы семестр кезінде 10 ECTS оқуына құқылы; 
5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы және 5В050800 – Есеп және  

аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 – Туризм, 5В050300 – Психология 
мамандықтары бойынша  «бакалавр» бағдарламасына  берілетін талаптар 
№14-16 кестелерде көрсетілген. 

 
14-кесте.  5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы және  5В050800 – 

Есеп және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм  және  
5В050300 - Психология мамандықтары бойынша көптілді топтарға арналған 
курсқа білім алушылардың көшуі бойынша талаптар: 

№ р/с Мамандық ECTS 

төменгі 

деңгей 

GPA 

төменгі 

деңгей  

Ағылшын тілі 

бойынша 

емтихан 

қорытындысы 

Ағылшын тілі 

деңгейі 
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1.  5В050600 - 

Экономика 

114 2,0 40-59 Intermediate I 

2.  5В050900 -  

Қаржы 

114 2,0 40-59 Intermediate I 

3.  5В050800 – Есеп 

және  аудит 

114 2,0 40-59 Intermediate I 

4.  5В050700 - 

Менеджмент 

111 2,0 40-59 Intermediate I 

5.  5В090200 

Туризм 

114 2,0 40-59 Intermediate I 

6.  5В050300 

Психология 

114 2,0 40-59 Intermediate I 

 
15-кесте 5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы және  5В050800 – 

Есеп және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм  және  
5В050300 - Психология мамандықтары бойынша көптілді топтарға арналған 
курсқа білім алушылардың көшуі бойынша талаптар: 
15 -кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 

 Экономика     
1.  5В050900 

Қаржы 
114 2,0 60-75 Intermediate II 

2.  5В050800 
Есеп және аудит 

114 2,0 60-75 Intermediate II 

3.  5В050700 
Менеджмент 

111 2,0 60-75 Intermediate II 

4.  5В090200 
Туризм 

114 2,0 60-75 Intermediate II 

5.  5В050300 
Психология 

114 2,0 60-75 Intermediate II 
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№16 кесте. 5В050600 - Экономика, 5В050900 - Қаржы және 5В050800 – 
Есеп және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм және 5В050300 
- Психология мамандықтарында білім алушылардың ағылшын тілді топтары 
үшін көшу талаптары. 
№ р/н Мамандықтар Ең 

төменгі 
ECTS 

Ең 
төменгі 

GPA 
деңгейі 

Ағылшын 
тілі 

бойынша 
емтихан 
нәтижесі 

Ағылшын 
тілінің 

деңгейі 

1.  5В050600 
Экономика 

114 2,0 76-85 Upper-
IntermediateI 

2.  5В050900 
қаржы 

114 2,0 76-85 Upper-
Intermediate I 

3.  5В050800 
Есеп және аудит 

114 2,0 76-85 Upper-
Intermediate I 

4.  5В050700 
Менеджмент 

111 2,0 76-85 Upper-
Intermediate I 

5.  5В090200 
Туризм 

114 2,0 76-85 Upper-
Intermediate I 

6.  5В050300 
Психология 

114 2,0 76-85 Upper-
Intermediate I 

Экономика жоғары мектебінің (факультет) 5В020700 – Аударма ісі 
мамандығында білім алушылардың үшінші курсқа көшу талаптары 17- 
кестеде ұсынылған. 

№17 кесте. Экономика жоғары мектебінің (факультет) 5В020700 – 
Аударма ісі мамандығында білім алушылардың көшу талаптары. 

№ р/н Мамандықтар Ең 
төменгі 

ECTS 

Ең 
төменгі 

GPA 
деңгейі 

Базалық 
Шет тілі   B2 

емтихан 
бойынша 
нәтиже 

Ағылшын 
тілінің деңгейі 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

5В020700 
Аударма ісі 

111 2,0 75 Upper-
Intermediate 

 
Егер де білім алушының академиялық үлгерімі көрсетілген талапқа сай 

болмаса, онда білім алушы келесі мүмкіндікке ие: 
 –GPA деңгейін жоғарылату үшін пәнді жазғы семестр кезінде немесе 
келесі академиялық кезеңде қайта оқиды; 
 – тілдік меңгеру деңгейін жоғарылату үшін ЭЖМ Даярлық орталығында 
ағылшын тілі сабағына қосымша қатысады. 
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4.1.3 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ТӨРТІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
Білім алушының төртінші курсқа ауысуы үшін: 
–5В050600 - Экономика, 5В050900 - Қаржы, 5В050300 –Психология, 

5В050700 - Менеджмент, 5В020700 – Аударма ісі, 5В090200 - Туризм және  
5В050800 –Есеп және аудит мамандықтары үшін үшінші курстың оқу 
қорытындысы бойынша ECTS 184 жинау; 

– «Ұйымдастырушылық мінез-құлық», «Коммуникация бизнесі» және 
«Этика бизнесі» пәндерін толық көлемде үйрену; 

–GPA жалпы деңгейін 2,0-ден кем емес жинау.  
5В050600 Экономика, 5В050900 Қаржы, 5В050800 Есеп және аудит, 

5В050700 Менеджмент, 5В090200 Туризм және 5В050300 «Психология» 
мамандықтарында білім алушыларға алдағы оқуларын жалғастыруы үшін 
ұсынылатын «бакалавр» бағдарламасының талаптары 18 – 20- кестелерде 
берілген. 

18- кесте. 5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы  5В050800 – Есеп 
және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм және 5В050300 - 
Психология» мамандықтарында білім алушылардың бір тілді топтары үшін 
көшу талаптары. 

№ № 
р/н 

Мамандықтар Ең 
төменгі 

ECTS 

Ең 
төменгі 

GPA 
деңгейі 

Ағылшын 
тілі бойынша 

емтихан 
нәтижесі 

Ағылшын тілінің 
деңгейі 

1 2 3 4 5 6 
1.  5В050600 - 

Экономика 
174 2,0 60-75 Upper-

Intermediate I 
2.  5В050900 - 

Қаржы 
174 2,0 60-75 Upper-

Intermediate I 

3.  5В050800 - 
Есеп және 
аудит 

174 2,0 60-75 Upper-
Intermediate I 

4.  5В050700 - 
Менеджмент 

174 2,0 60-75 Upper-
Intermediate I 

5.  5В090200 -  
Туризм 

174 2,0 60-75 Upper-
Intermediate I 

6.  5В050300 - 
Психология 

174 2,0 60-75 Upper-
Intermediate I 

  
 19 -кесте. 5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы және  5В050800 – 
Есеп және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм және 5В050300 
–Психология мамандықтарында білім алушылардың көптілді топтары үшін 
көшу талаптары. 
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№ р/н Мамандықтар Ең 
төменгі 

ECTS 

Ең 
төменгі 

GPA 
деңгейі 

Ағылшын тілі 
бойынша 
емтихан 
нәтижесі 

Ағылшын 
тілінің деңгейі 

1.  5В050600 - 
Экономика 

174 2,0 76-85 Upper-
IntermediateII 

2.  5В050900 - 
Қаржы 

174 2,0 76-85 Upper-
Intermediate II 

3.  5В050800 - 
Есеп және 
аудит 

174 2,0 76-85 Upper-
Intermediate II 

4.  5В050700  -
Менеджмент 

174 2,0 76-85 Upper-
Intermediate II 

5.  5В090200 - 
Туризм 

174 2,0 76-85 Upper-
Intermediate II 

6.  5В050300 - 
Психология 

174 2,0 76-85 Upper-
Intermediate II 

 
 20-кесте. 5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы және 5В050800 – 

Есеп және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм және 5В050300 
– Психология мамандықтарында білім алушылардың ағылшын тілді топтары 
үшін көшу талаптары. 

№ р/н Мамандықтар Ең 
төменгі 

ECTS 

Ең 
төменгі 

GPA 
деңгейі 

Ағылшын тілі 
бойынша 
емтихан 
нәтижесі 

Ағылшын 
тілінің деңгейі 

1 2 3 4 5 6 

1.  5В050600 - 
Экономика 

 

174 2,0 86-100 Advanced 

2.  5В050900 -  
Қаржы 

174 2,0 86-100 Advanced 

3.  5В050800 -  
Есеп және 
аудит 

174 2,0 86-100 Advanced 

4.  5В050700 
Менеджмент 

174 2,0 86-100 Advanced 

5.  5В090200 - 
Туризм 

174 2,0 86-100 Advanced 

6.  5В050300 - 
Психология 

174 2,0 86-100 Advanced 
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 5В050300 – Психология мамандығы бойынша білім алушының ауысуы 
үшін 32 сағаттан кем емес, өзімен бірге психологиялық тренигтен өткен 
сертификаты болуы шарт.  

5В020700 – Аударма ісі мамандығында білім алушының төртінші курсқа 
ауысуы туралы талаптары 21-кестеде ұсынылған. 

21-кесте. 5В020700 – Аударма ісі мамандығында білім алушының 
төртінші курсқа көшу талаптары. 

№ 
р/н 

Мамандықтар Ең 
төменгі 

ECTS 

Ең 
төменгі 

GPA 
деңгейі 

Ағылшын тілі 
бойынша 
емтихан 
нәтижесі 

Ағылшын 
тілінің деңгейі 

1. 5В020700 - 
Аударма ісі 

174 2,0 75 Low Proficient 

Білім алушы осы көрсетілген талаптарды сақтаған жағдайда ғана 
төртінші курсқа ауысуы мүмкін. 

Білім алушының академиялық үлгерімі көрсетілген талаптарға сай 
болмаса, онда ол: 

– GPA деңгейін жоғарылату үшін пәнді жазғы семестр кезінде немесе 
келесі академиялық кезеңде қайта оқиды; 

– ЭЖМ Даярлық орталығында тілдік деңгейін жоғарылату үшін шет тілі 
бойынша сабақтарға қосымша қатысады. 
 

4.2 ҚҰҚЫҚ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ (ФАКУЛЬТЕТ) БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ 
КУРСТАН-КУРСҚА КӨШУІНЕ ҚОЯТЫН ТАЛАПТАРЫ 

4.2.1 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЕКІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
Білім алушының курстан курсқа ауысуы, жоғары білім және нақтылы 

оқу бағдарламасы негізінде оқу жылының аяғында жазғы семестрдің 
нәтижесі бойынша жүзеге асырылады. 

Бағдарламаға қатысу үшін ҚЖМ үміткерлер мемлекеттік және 
университеттік іріктеу науқанынан өту керек. Университеттік іріктеу 
науқанының ерекшелігі – 1-оқу жылынан кейін емтихан тапсыру. 

5B030100-Құқықтану, 5B030200-Халықаралық құқық, 5B030300- 
Құқыққорғау қызметі мамандықтары бойынша білім беру 
бағдарламаларының жалпы талаптары 22-кестеде көрсетілген. 

22-кесте. 5B030100-Құқықтану, 5B030200-Халықаралық құқық, 
5B030300- Құқыққорғау қызметі мамандықтары бойынша білім беру 
бағадарламаларының жалпы талаптары. 

№ р/н Мамандықтардың атаулары ECTS Ең төменгі 
GPA 

1.  5B030100- Құқықтану 60 1,6 
2.  5B030200- Халықаралыққұқық 60 1,6 



49 
 

3.  5B030300- Құқыққорғау қызметі 60 1,6 
Ескерту: егер білім алушы бірішні курс студенті 50 ECTS меңгерсе, онда 

ол жазғы семестр кезінде 10 ECTS-ты меңгере алады. 
Білім алудың сапасын жақсарту мақсатында білім алушылардың 

курстан курсқа ауысуы үшін бағдарламалардың қосымша талаптары 
белгіленген.  

5B030100 – Құқықтану мамандығы бойынша білім алушының бірінші 
курстан екінші курсқа ауысуы бойынша талаптары: білім алушы оқу 
қорытындысы бойынша «Мемлекет және құқық теориясы» пәнінен кем 
дегенде 2,33 (70%) балл жинауы керек. Егер білім алушы 2,33-тен кем 
баллдық бағаға ие болса, онда ол «Мемлекет және құқық теориясы» пәнін 
жазғы семестр кезінде қайта оқуы керек.  

5B030200 - Халықаралық құқық мамандығы бойынша білім алушының 
бірінші курстан екінші курсқа ауысуы бойынша талаптары: 

– «Неге мен «Халықаралық құқық» бағдарламасын таңдаймын?» 
тақырыбына эссе жазу. Эссе жазу қорытындысы бойынша әр білім алушыға 
қатысты қабылдау комиссиясы ҚЖМ директоратына ұсыныстар ұсынады.  

–  Университетте ағылшын тілінен емтихан тапсыру (баға IELTS-тың 3,0 
баллына тең болуы керек) немесе IELTS 3,0 баллдан кем емес сертификатты 
ұсыну. Білім алушы егер IELTS емтиханын 3,0 баллдық бағадан кем тапсырса, 
онда ол жазғы семестр кезінде «Ағылшын тілін» қайта оқуы керек. 

5B030300- Құқық қорғау қызметі мамандығы бойынша білім алушының 
бірінші курстан екінші курсқа ауысуы бойынша талаптар: 

 «Мемлекет және құқық теориясы» пәнін оқу қорытындысы бойынша 
білім алушы 2,33 (70%) баллдан төмен алмауы керек.  

«Мемлекет және құқық теориясы» пәні бойынша қорытынды емтихан 
жазба жұмысынан (эссе) өзге  сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
заңнамасына қатысты тестілеуді қамтиды. «Мемлекет және құқық теориясы» 
пәні бойынша қорытынды баға келесі бағалардан құралады: 60% (ағымдағы 
үлгерім), 20% (эссе), 20% (тестілеу). Егер білім алушы 2,33 баллдан төмен 
алса, онда ол «Мемлекет және құқық теориясы» пәнін жазғы семестрде 
қайта оқуы керек.  

 
4.2.2 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҮШІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
Үшінші оқу жылына ауысатын білім алушы міндетті: 
–GPA 1,8  жинауға;  
–ECTS 119 меңгеруге; 
–оқу практикасынан өтуге; 
–дене шынықтыру курсы бойынша оқуын аяқтауға.  
Егер екінші курстағы білім алушы қажетті ECTS санын меңгермесе, онда 

ол жазғы семестр кезінде 10 ECTS-ты оқуына болады.  
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5B030100-Құқықтану, 5B030200-Халықаралық құқық, 5B030300-
Құқыққорғау қызметі мамандықтары бойынша білім беру бағдарламасының 
талаптары 23- кестеде көрсетілген.  

23-кесте. 5B030100-Құқықтану, 5B030200-Халықаралық құқық, 
5B030300-Құқыққорғау қызметі мамандықтарында білім алушылардың көшу 
талаптары.  
№ р/н Мамандықтардың атаулары ECTS Ең төменгі GPA 

1.  5B030100- Құқықтану  119 1,8 

2.  5B030200- Халықаралыққұқық 119 1,8 

3.  5B030300- Құқыққорғау қызметі 119 1,8 

 
 2016 жылы түскен студенттер үшін 5B030100- Құқықтану, 5B030200-
Халықаралық құқық, 5B030300- Құқыққорғау қызметі мамандықтары 
бойынш білім алушыларға қосымша талап енгізілген: 

–Университетте ағылшын тілі емтиханын тапсыру немесе IELTS 
сертификатын алып келу (28-кестені қараңыз). 

Білім алушы егер емтиханды тиісті бағаға тапсыра алмаса (24-кестені 
қараңыз), онда ол жазғы семестр кезінде ағылшын тілін қайта оқуы керек 

24-кесте. 5B030100- Құқықтану, 5B030200- Халықаралық құқық, 
5B030300- Құқыққорғау қызметі мамандықтарында білім алушылардың көшу 
талаптары. 

№ р/н Мамандықтардың 
атаулары 

ECTS Ең төменгі 
GPA 

IELTS 

1.  5B030100- Құқықтану 119 1,8 4,0 

2.  5B030200- Халықаралық 
құқық 

119 1,8 5,0 

3.  5B030300- Құқыққорғау 
қызметі 

119 1,8 4,0 

 

4.2.3 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ТӨРТІНШІ КУРСҚА КӨШУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
Төртінші  жылға ауысатын білім алушы міндетті: 
–GPA 2.0 жинауға;  
–ECTS 179 меңгеруге; 
5B030100- Құқықтану, 5B030200- Халықаралық құқық, 5B030300- 

Құқыққорғау қызметі мамандықтары бойынша білім алушылардың білім 
беру бағдарламаларының талаптары 24-кестеде көрсетілген. 
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25- кесте. 5B030100- Құқықтану, 5B030200- Халықаралық құқық, 
5B030300- Құқыққорғау қызметі мамандықтарында білім алушылардың көшу 
талаптары. 

№ р/н Мамандықтардың атаулары ECTS Ең төменгі GPA 

1.  5B030100- Құқықтану 179 2,0 

2.  5B030200- Халықаралық 
құқық 

179 2,0 

3.  5B030300- Құқыққорғау 
қызметі 

179 2,0 

 
 2016 жылы ҚЖМ білім алушылары төртінші курсқа көшуі үшін 
бакалавриат бағдарламасы ұсынатын талаптарды орындауы керек.   

5B030100- Құқықтану мамандығында білім алушылардың төртінші 
курсқа көшу талаптары: 

– «Азаматтық құқық» және «Азаматтық іс жүргізу құқығы» пәндері 
бойынша білім алушы пәнаралық кейстерді шешуден 2,33 баллдан (70%)  
кем алмауы керек (кейс шешу, әдетте, 3 оқу жылының 7 және 13-
апталарында жоспарланады); 

Білім алушы «Азаматтық құқық» және «Азаматтық іс жүргізу құқығы» 
пәндерінен иеленген көрсеткіші 2,33 баллдан (70%) төмен болса, бағдарлама 
бойынша жазғы ағымда аталған пәнді қосымша оқымай 4 курсқа көше 
алмайды. 

5B030300- Құқыққорғау қызметі мамандығындағы білім алушының 
төртінші курсқа көшу талаптары: 

–  «Қылмыстарды саралау кейсі» және «Қылмыстық iс жүргiзу заңы 
жағдайлардағы кейсі» пәндері бойынша білім алушы 2,33 баллдан (70%)  кем 
алмау керек (кейс шешу, дұрысы, 3 жыл оқудың 7 және 13 апталарда 
жоспарланады); 

Білім алушы «Қылмыстарды саралау бойынша кейс» және «Қылмыстық 
iс жүргiзу құқығы бойынша кейс» пәндері бойынша көрсеткіші 2,33 баллдан 
(70%) төмен болса, бағдарлама бойынша жазғы ағымда аталған пәнді 
қосымша оқымай 4 курсқа қабылданбайды. 

2016 жылы түскен студенттер үшін 5B030100- Құқықтану, 5B030200- 
Халықаралық құқық, 5B030300- Құқыққорғау қызметі мамандықтарында 
білім алушыларға төртінші курсқа көшуі үшін қосымша талаптар енгізілген:  

–Университетте ағылшын тілінен емтиханын тапсыру немесе IELTS 
сертификатын ұсынуы керек (26-кестені қараңыз). 

Егер білім алушы емтиханды тиісті бағаға тапсыра алмаса (26-кестені 
қараңыз), онда ол жазғы семестр кезінде ағылшын тілін  қайта оқуы керек. 
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26-кесте. 5B030100- Құқықтану, 5B030200- Халықаралық құқық, 
5B030300- Құқыққорғау қызметі мамандықтарында білім алушылардың көшу 
талаптары. 

№ р/н Мамандықтардың 
атаулары 

ECTS Ең төменгі 
GPA 

IELTS 

1.  5B030100- Құқықтану  179 2,0 5,0 

2.  5B030200- Халықаралық 
құқық 

179 2,0 5,0 

3.  5B030300- Құқыққорғау 
қызметі 

179 2,0 5,0 

 
4.2.4  БАСҚА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНАН НЕМЕСЕ БАСҚА 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНАН АУЫСУ БАРЫСЫНДА ҚОЙЫЛАТЫН БІЛІМ 
БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚОСЫМША ТАЛАПТАРЫ 

Білім алушының екінші, үшінші курстарға, басқа мамандыққа немесе 
басқа оқу орнына ауысуы  жағдайында  ҚЖМ тұлғаға қосымша оқу 
бағдарламасын орнатады.  

Басқа мамандықта немесе басқа оқу орнында білім алушы 
тұлғалардың 5B030200- Халықаралық құқық мамандығындағы екінші курсқа 
ауысуы бойынша талаптар: 

– «Неге мен «Халықаралық құқық» бағдарламасын таңдаймын?» 
тақырыбына эссе жазу. 

Басқа мамандықта немесе басқа оқу орнында білім алушы 
тұлғалардың 5В030100-Құқықтану  және 5В030200- Құқыққорғау қызметі 
мамандығындағы үшінші курсқа ауысуы туралы талаптар: 

– білім алушы мемлекет және құқық теориясы, қылмыстық құқық, 
қылмыстық іс жүргізу құқығы, азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу 
құқығы пәндері бойынша жазбаша түрде емтихан тапсыру керек; 

Басқа мамандықта немесе басқа оқу орнында білім алушы 
тұлғалардың 5B030200- Халықаралық құқық мамандығындағы үшінші курсқа 
ауысуы бойынша талаптар: 

– «Неге мен «Халықаралық құқық» бағдарламасын таңдаймын?» 
тақырыбына эссе жазу; 

– Білім алушы «Халықаралық жария құқығы» пәні бойынша жазбаша 
түрде емтихан тапсыру керек.  
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4.3 МАГИСТРАТУРА ЖӘНЕ ДОКТОРАНТУРА БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА 

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ АУЫСУЫ БАРЫСЫНДА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
Магистратура мен докторантурада білім алушылардың ауысуы курстан 

курсқа, бір оқу орнынан басқаға, бір оқу түрінен басқаға, бір тілдік бөлімнен 
келесіге, бір мамандықтан басқаға ауысуы арқылы жүзеге асырылады.  

Жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламада білім алушының ауысуы 
Университеттің Ғылыми кеңесі шешімімен келісілген, ауысудың  бекітілген 
өлшемдері бойынша жүзеге асырылады (27- кестені қараңыз). 

№ 27 кесте 

Дайындық бағыты Өту балы GPA Жазғы семестрде 
оқитын кредиттер саны 

Магистратура  

(1-ден 2-курсқа) 

2 6 

Докторантура  

(1-ден 2-курсқа) 

2,5 6 

Докторантура  

(2-ден 3-курсқа) 

2,5 6 

Күндізгі бөлімде білім алушылардың курстан курсқа, бір оқу орнынан 
басқаға, бір оқу түрінен басқаға, бір тілдік бөлімнен келесіге, бір 
мамандықтан басқаға ауысу өтініштері ұйымның жетекшісімен жазғы және 
қысқы демалыс кездерінде, академиялық ағымның басталуына дейін бес 
жұмыс күні ішінде қаралады. 

Магистрант сол мамандық бойынша басқа ЖОО-дан немесе 
біржылдық оқу бағдарламасының (60 ECTS-кредит) екіжылдыққа (120 ECTS-
кредит) бірінші семестрдің кем дегенде 30 кредиті ECTS-ы табысты аяқталған 
жағдайда ауысу мүмкіндігіне ие. Институт Директоры оқу пәндеріндегі 
айырмашылықтарды айқындайды және білім алушы қосымша меңгеруге 
тиісті қосымша курстағы міндетті пререквизиттерді анықтайды. 

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі бағдарламада білім алушы  шетелдік 
білім беру ұйымдарынан ауысу кезінде білім беру бағдарламасын меңгеру 
жөніндегі құжатты тапсыру керек (академиялық анықтама, транскрипт), 
сондай-ақ құжат Қазақстан Республикасының бекітілген тәртібі бойынша 
нострификация рәсімінен өтуі керек. 

Білім алушы бір мамандықтан басқаға, бір оқу түрінен басқа оқу түріне 
ауысуы КАЗГЮУ-де тек қана ақылы түрде оқуы үшін жүзеге асырылады.  

Білім алушылардың  бір мамандықтан және оқу түрінің басқасына 
ауысуы Университет ішіндегі өзгертілген келісімшарттың және Жоғары оқу 
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орнынан кейінгі оқыту және халықаралық байланыстар институтының 
директорының бұйрығымен ресімделеді. Мемлекеттік білім беру тапсырысы 
бойынша білім алушы магистранттың немесе докторанттың бір мамандықтан 
басқасына, бір оқу түрінен басқа оқу түріне ауысуы кезінде одан мемлекеттік 
грант босатылады.  

Магистратурада білім алушының босаған мемлекеттік білім беру 
грантына ауысу ережесі 

Ақылы бөлімде оқитын білім алушы академиялық ағымда және белгілі 
бір нақтылы уақытта мемлекеттік грант босаған жағдайда бос орынға сәйкес 
келетін мамандықтағы мемлекеттік грантқа үлгерім нәтижесі (GPA орташа 
балы), ең аз дегенде 3,67 - 4,0 баллды құраған кезде байқау негізінде 
ауысуға құқылы.   

Институт Директоры Ғылыми Кеңеске білім алушы үміткерді 
мемлекеттік білім беру гранты бойынша бос орынға транскрипт 
қосымшасымен және бос орынға үміткердің берген өтінішімен бірге 
ұсынады. 

Ғылыми Кеңесінің үміткердің мемлекеттік грантқа ауысуына шешімі 
негізінде бұйрық шығарылады.  

Қажетті ауысу баллын жинамаған және беліленген кредит санын 
меңгермеген білім алушы қайта оқу курсында қалдырылады.  

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушы екінші жылға 
қалдырылса, болашақтағы оқу кезеңінде мемлекеттік білім беру грантынан 
айырылады.   
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5-ТАРАУ. ПӘНДЕРГЕ ТІРКЕУ 
Білім алушыларды пәндерге тіркеу Университеттің «Платонус» ААЖ 

жүйесі арқылы жүзге асырылады.   
Әр семестр үшін тіркеу кезеңінің мерзімдері «Платонус» ААЖ-ға 

салынған академиялық күнтізбеде көрсетілген (жазғы семестрді қосып 
алғанда). 

Тіркеу басталғанға дейін Университетте кафедра оқытушылары 
пәндермен таныстыруды өткізеді.   

Білім алушы эдвайзермен бірге Жоғары мектептің/Институттың 
(факультет) директорымен (декан) бекітілетін алдағы семестрде оқытылуға 
тиісті пәндер тізімін анықтайды, жеке оқу жоспарының жобасын 
құрастырады.  

Тіркеуші білім алушыны оқу ақысын төлегеннен кейін (академиялық 
ағым үшін) «Платонус» ААЖ-ға тіркейді (2016/2017 оқу жылында  
Университетте онлайн-тіркеу жүйесі енгізіледі). 

Қандай да бір себептермен тіркелмей қалған немесе пәнді ауыстыруға 
шешім қабылдаған білім алушылар үшін «Платонус» ААЖ  жүйесінде онлайн 
тіркелу ағымдағы жылдың қыркүйек айының 10-ына дейін 5 жұмыс күні 
ішінде көктемгі семестрдің басында ашық болады. 

Білім алушылардың пәнге тіркелуіне  байланысты оқу сабақтары  әр 
пән бойынша және кестенің құрылуына негізделеді. Білім алушы 
мамандықта қарастырылған оқу жоспары, белгіленген шектеулі кредиттер 
санына байланысты тіркелуі керек. 

Тіркелу үшін негіз болып табылады: 
– талап етілген бір немесе нақты басқа бір пәннің барлық 

пререквизиттерінен өту; 
– оқу ақысына қатысты қаржылық қарызы болмаған жағдадай. 

Жазғы семестрге тіркелу академиялық күнтізбеде көрсетілген 
мерзімде жүзеге асырылады.  

Пәнді қайта оқу үшін, оқу жоспары бойынша пәндердің 
айырмашылықтарын тіркеу мерзімі жалпы тіркеу мерзімдері ішінде жүзеге 
асырылады, бірақ оқу ақысын алдын ала төлеу қамтамасыз етілуі керек.  

Университетке жаңадан оқуға қабылданғандар мен Университетке 
ауысу, қайта қабылдану тәртібі бойынша қабылданған білім алушылар үшін 
бағдарлау кезеңі ішінде бір күндік бағдарлау бағдарламасы қызмет етеді. 
Оның мерзімдері академиялық күнтізбеде көрсетілген. Бағдарлау кезеңінде 
Университеттегі білім жүйесімен, пәндерге тіркелу рәсімімен жалпы танысу 
жүзеге асырылады. Әкімшілік өкілдерімен, Жоғары мектеп 
директорларымен, кафедра меңгерушілерімен, эдвайзерлермен кездесулер 
өткізіледі. Барлық студенттер ақпараттық кітапшаны алады. Бағдарлау кезеңі 
өткеннен кейін пәндерге тіркеу жүзеге асырылады.  
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Академиялық лектер мен топтар сол оқытушыға сол пәнге тіркелген 
білім алушылардың жеткіліктілігі ұстанымы бойынша, әрі тиімділік 
деңгейінің жеткіліктігі бойынша құрастырылады. Академиялық лек пен 
топтың толуын Университет өзі анықтайды. 

Бакалаврлар пән бойынша қажетті тіркелушілердің ең төменгі саны - 15 
адам болуы қажет.  

Студенттер саны аз, сондай-ақ қайта оқыту пән немесе оқу 
жоспарындағы айырмашылықтар бойынша оқитын оқу пәні бар 
мамандықтар элективті пәндер бойынша студенттердің академиялық 
лектері, кем дегенде 11 адам болуы керек.  

Студенттер саны белгіленген ең төменгі мөлшерден кем болса, онда 
үш жұмыс күн ішінде қайта іріктеу тәртібін жүргізуі керек (қайта тіркеу 
мерзімі). 

Аталған пәнге саны жағынан ең жоғары белгіленген саннан артық білім 
алушылардың тіркелуі болса, пән бойынша қосымша академиялық лек 
қалыптастырылады. 

 
5.1 САБАҚТЫҢ БОЛМАУЫ 
Мына жағдайларда сабақ болмайды: 
– арнайы мерекелерде; 
– оқытушымен объективті себептерге байланысты сабақтың болмауы 

(ауыру, конференцияларға қатысу); 
– күтпеген жағдай орын алғанда сабақ болмайды. 
Болмаған сабақтардың орнын толтыру Жоғары мектеп (факультет)  

директорының  (деканның) кафедра меңгерушісінің келісімімен іске асады. 
 
5.2 ПӘНДІ ҚАЙТА ОҚУ 
Студент пәнді қайта оқуға құқылы: 
–пән бойынша қорытынды баға қанағаттанарлықсыз болған жағдайда; 
–пән бойынша жоғары баға алу үшін.  
Транскриптіге GPA есептелгенде пәннен алынған соңғы бағасы 

енгізіледі және пайдаланылады. 
Пәнді қайта оқу үшін білім алушы өзінің жеке жоспарына пәнді қосу 

керек және пән бойынша тіркелу керек. Білім алушы пәнді қайта оқу кезінде 
барлық сабақтарға қатысуы керек және барлық ағымдағы курс бойынша  
емтихан жұмыстарын орындау керек. Білім алушы  ағымдағы бақылау және 
тексеру міндеттерді кезінде пән бойынша өзінің бұрынғы жұмысын 
пайдалануға болмайды. 

Білім беру грантында білім алушы және курстан курсқа аударылған 
тұлға академиялық қарызы болғандықтан, пәнді ақылы негізде оқиды. 

Білім алушы, таңдау пәні бойынша қорытынды қанағаттандырылмаған 
баға алса (бұдан әрі - элективті пәндер), белгіленген тәртіппен қайта қарауға, 
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сол тәртіп бойынша  осы пәнді басқа элективті пәндерге ауыстыруға құқылы. 
Пәнді ауыстыру эдвайзердің және офис-регистратордың келісімімен  болу 
керек. 

Пәнді қайталап оқу үшін төлем оқу жылына келісілген қызметтік төлем 
тізімдемесіне сәйкес жүзеге асырылады. 
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6-ТАРАУ. АКАДЕМИЯЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУ 
Академиялық кеңес беру оқу барысы кезінде іске асырылады. Білім 

алушыларға академиялық қызмет көрсету олардық оқу процесі кезінде 
Университетте әр Жоғары мектеп бойынша құралған (факультет) 
эдвайзерлер қызметтері арқылы іске асады. 

Университет әкімшілігі, академиялық кеңес берудің маңыздылығын 
түсіне отырып, эдвайзерді таңдауда олардың кәсіби білікті оқытушыларға 
сондай-ақ тәжірибелі оқытушыларға назар аударады. Эдвайзер қызметі 
Жоғары мектеп басшылығымен (факультет) үйлестіріледі.  

Бірінші курста студенттердің санына байланысты әр топқа оқытушылар 
арасынан эдвайзер функциясын қоса атқаратын куратор сайланады. Топ 
кураторы білім алушылардың жаңа жағдайларға бейімделуіне, Университет 
табиғаты мен оқу үдерісін тануға көмектеседі, барлық академиялық сұрақтар 
бойынша кеңес береді. Бұл үшін арнайы кураторлық сағат  жеке кеңес беру 
өткізіледі.  

Екінші курстан бастап, маман даярлаушы кафедра оқытушылары 
қатарынан эдвайзер тағайындалады. Әр эдвайзерге оқу бағдарламасына 
сәйкес белгілі бір шама бойынша білім алушылар тіркеледі. Білім 
алушыларға кеңес беру бекітілген жеке тәртіп бойынша және топтағы білім 
алушылармен кездесу жолдары бойынша өткізіледі.  

Академиялық кеңес беру – бұл  эдвайзер мен білім алушының 
біріктірілген жұмысы болып табылады.  

Бұл біріктірілген жұмыста эдвайзер міндеттері: 
–университет және Жоғары мектеп (факультет) саясаты мен 

жұмыстарын, оқу бағдарламасы талаптарын білуі керек; 
–оның мамандығына болашақ кәсіптік бағдар беру және студенттік 

құзыреттіліктерді қалыптастыруға көмектесу, академиялық дайындық  және 
өмірлік мақсат пен білім алушы арасындағы қарым-қатынасты,оның болашақ 
жұмысын талқылау; 

–Жоғары мектеп (факультет) бағдарламаларымен,  Университет 
талаптары туралы уақтылы және тиісті ақпараттармен студенттерді 
қамтамасыз ету. 

–студенттерге оқу жылының әрбір семестріне оқу траекториясын 
жоспарлауға, пәндерді таңдауға шешімдер қабылдауға көмектесу; 

–оқу үрдісіне бағдарлау және бейімделу бойынша көмек көрсету; 
– білім алушыларға оқу уақыты кезінде жоспарлары  бойынша көмек 

көрсету; 
– Университеттің әкімшілігі алдында студенттердің мүдделерін көрсету 

немесе ұсыну; 
– тіркелген білім алушылардың үлгерімдерін қадағалау; 
– білім алушылардың талаптарын қанағаттандыру үшін  жеткілікті 

офистік сағаттарын және қабылдау уақытын  қолдау мақсатында әрқашан 
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дайын болу (уақыт бөлу) (білім алушыларды қабылдау және олармен 
кездесу кестесі); 

– жекелеген білім алушылардың өзіндік талаптарына назар аудару. 
Білім алушы:  
– Университеттің, Жоғары мектептің (факультеттің) саясатын, каталогын 

және өзге нормативтік құжаттарды, сонымен қатар, оның Университетте 
болуымен және оқытылуымен байланысты бағдарламаларды білуі; 

– бакалавр дәрежесін алудың шарттарын орындау үшін өз оқу 
бағдарламасын жоспарлауы; 

– өз оқу нәтижелерін, игерілген кредиттер мен алған бағаларын білуі; 
– оның Университтеттегі оқу үдерісіне және оқу орнында болуына 

қатысы бар Университеттің ресми дереккөздеріндегі (Университеттің сайты, 
«Платонус» ААЖ және т.б.) көрсетілген өзекті ақпаратты алуы және 
қадағалауы; 

– білім алу саласындағы жеке мақсаттары мен міндеттеріне қатысты, 
сонымен қатар Университетті бітіру үшін қойылған талаптарды 
қанағаттандыруда шешімдер қабылдаудағы жауаптылығын түсінуі;  

– өзіндік ынтасын көрсетуі және кеңестер мен өзінің оқу үдерісін 
жоспарлауда белсенді қатысуы керек.  
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7-ТАРАУ. МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АКАДЕМИЯЛЫҚ 
ҚОЛДАУ  
 

Мүмкіндігі шектеулі білім алушыларға университет  академиялық 
қолдау көрсетеді.  

Мүмкіндігі шектеулі білім алушылар мен келушілерге олардың 
ғимаратқа кіруі үшін арнайы тұтқамен және тайғанамайтын төсемемен 
жабдықталған сыртқы сырғыма баспалдақ қондырғыларын орнату 
ұйымдастырылған. Бұдан басқа инватакси, сонымен қатар лифтке көтерілу 
үшін гараждағы жеке автокөлік ұйымдастырылған.  

Оқу аудиторияларының және санитариялық тораптардың холл, 
коридор, есік ойықтарының ендері қимыл-қозғалысында ақаулығы бар және 
арбаға таңылған тұлғалар үшін барлық талаптарға сай. Бұдан басқа, бірінші 
қабаттағы санитарлық торапта тірек тұтқалар, балдақ үшін ілмектер 
орнатылған. 

Мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға жоғарғы қабаттарға көтерілу үшін 
үш кісілік лифт орнатылған.  
 

7.1  МҮМКІНДІКТЕР ТЕҢДІГІ 
Мүмкіндіктердің теңдігі - Университеттің ажырамас 

тұжырымдамаларының бірі. Университет барлық студенттер үшін бірдей 
мүмкіндіктердің ұсынылатынына кепілдік береді. Барлық білім алушыларға, 
сонымен қатар, мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға қолдау көрсету мақсатында 
Университет оқытушы мен оқушы арасындағы байланыс рөлін атқаратын 
қашықтық технологиялары арқылы білім алу мүмкіндігін береді. 

Әкімшілік әрбір жеке  ісқұжаттарын  арнайы қарау негізінде мәлімет 
жинайды. Мүмкіндігі шектеулі  білім алушылар мәселелері бойынша 
шешімді Жоғары мектептің (факультеттің)/Институттың академиялық сапа 
жөніндегі Комитеті қабылдайды: 

– оқуға қатысты сұрақтар бойынша – эдвайзер жасайтын жеке оқу 
жоспарын  сақтауды ұсынады; 

– емтиханға қатысты сұрақтар бойынша – емтихан тапсырудың жеке 
кестесін эдвайзердің  ұсынысымен регистратор жасауы мүмкін.  
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8-ТАРАУ. АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС БЕРУ ТӘРТІБІ 
Академиялық демалыс – Университет білім алушысы өзінің оқуын 

ауыруына, әскерге шақырылуына немесе бала күтіміне байланысты 
себептермен уақытша тоқтататын кезеңі. 
 

8.1 АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫСТЫ РӘСІМДЕУ 
Академиялық демалысты рәсімдеу үшін білім алушы КАЗГЮУ 

Университетінің ХҚКО-на ректордың атына өтініш береді және өтінішін 
растайтын құжаттарды ұсынады. 

Студентке академиялық демалыс беру туралы бұйрық оның басталған 
және аяқталатын уақыты көрсетіле отырып, ұсынылған құжаттардың 
негізінде үш жұмыс күні ішінде шығарылады. 

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру гранты 
бойынша білім алатын студентке академиялық демалыс берілгені туралы 
бұйрық көшірмесі Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігіне немесе тиісті салалық министрлікке үш жұмыс күні ішінде 
жіберіледі, ал жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын – білім 
саласындағы жергілікті атқарушы органдарға тиісті соманы және осы 
бағдарламаны қаржыландыру мерзімін түзету үшін жіберіледі.  
 

8.2.АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫСТАН ШЫҒУ 
Білім алушы бұйрықта көрсетілген мерзім аяқталған соң, академиялық 

демалыстан шығуды рәсімдеуі шарт. 
Академиялық демалыстан қайтып келген білім алушы өзінің оқуын осы 

демалысты ресімдеген курстан (академиялық мерзімнен) қайта 
жалғастырады. Өтініш бергенге дейін білім алушы эдвайзерге транскрипті 
ұсынады және оқу жоспары бойынша пәндердің академиялық 
айырмашылығын анықтау жөнінде өтінім береді. 

Жұмыс оқу жоспарындағы пәндердің академиялық айырмашылығы 
оқыған пәндердің  бағдарламаларын (каталог пен силлабус (қажет 
болғанда), транскрипте көрсетілген ECTS кредиттерін салыстыру  негізінде 
анықталады.  

Академиялық демалыстан шыққан білім алушы пайда болған пән 
айырмашылықтарын тапсыру үшін қажетті пәндерге тіркеледі және осы 
пәндерді оқып жатқан білім алушылармен бірге ағымдағы семестрде немесе 
жазғы семестрде оқиды. 

Академиялық демалыстан шығу немесе академиялық демалысқа кету 
академиялық мерзімнің басталуымен және аяқталуымен сәйкес келмесе, 
онда  Академиялық сапа жөніндегі комитеттің келісімімен білім алушы 
барлық оқу тапсырмаларын жеке кесте бойынша орындайды және аралық 
бақылауға жіберу үшін қажетті балл жинайды,  немесе айырмашылық 
ретінде анықталған пәндерді оқуға жазғы семестрге жазылады. 
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Пәндердің айырмашылығын жою үшін білім алушы  ағымдағы оқу 
пәндерімен қатар осы академиялық мерзім ішінде сабақтың барлық 
түрлеріне қатысады, осы пән бойынша жұмыс оқу жоспарында көрсетілген 
ағымдық және аралық бақылаудың барлық түрлерін тапсырады, емтиханға 
кіруге рұқсат алады және академиялық күнтізбе бойынша емтихан сессиясы 
кезінде қорытынды бақылауды тапсырады. 
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9-ТАРАУ. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ АУЫСУЫНЫҢ, ОҚУДАН 
ШЫҒАРЫЛУЫНЫҢ ЖӘНЕ ОҚУҒА ҚАЙТА ҚАБЫЛДАНУЫНЫҢ ЖАЛПЫ 
ЕРЕЖЕЛЕРІ  

Білім алушылардың курстан курсқа, бір жоғары оқу орнынан 
басқасына, бір оқу түрінен басқа оқу түріне, бір тілдік бөлімнен басқа тілдік 
бөлімге, бір оқу бағдарламасынан (мамандықтан) басқа оқу бағдарламасына 
(мамандыққа), ақылы негіздегі оқудан мемлекеттік білім беру тапсырысы 
бойынша оқуға ауысуы жүзеге асырылады.  

Ақылы негізде білім алудан мемлекеттік білім беру тапсырысы 
бойынша оқуға ауысу оқу барысында босатылған білім гранттарын беру 
арқылы жүзеге асырылады. 

Білім алушылардың ауысу және оқуға қайта қабылдану жөніндегі 
өтініштерін қысқы және жазғы демалыс кезінде Университет ректоры кезекті 
академиялық мерзімнің басталуына дейінгі бес күн ішінде қарайды. 

Білім алушылар жеке оқу жоспарына сәйкес  игерілетін бағдарламаға 
сай бірінші академиялық мерзімді толық аяқтаған болса, онда олар оқудан 
шығарылғаннан кейін ауыса алады немесе оқуға қайта қабылдана алады. 

Осылайша білім алушылар кез келген оқу нысанына, кез келген 
бағдарламаға (мамандыққа) және кез келген жоғарғы оқу орнына оқуға 
қайта қабылдану барысында оның оқудан шығарылған мерзіміне 
қарамастан ауысады немесе оқуға қайта қабылданады. 

Білім алушылардың ауысуы немесе оқуға қайта қабылдануы кезінде 
олардың алдағы оқу курсы олардың пререквизиттерін есепке ала  отырып, 
университет талаптары және бағдарламаларға сай анықаталады. 

Білім алушылардың ауысуы немесе оқуға қайта қабылдануы кезінде 
олардың алдыңғы академиялық кезеңдердегі оқыған жұмыс оқу 
жоспарындағы пәндердің академиялық айырмашылығы  анықталады.  

Жұмыс оқу жоспарындағы академиялық айырмашылықты жою үшін 
білім алушы осы пәндерге жазылады және белігілі бір академиялық кезеңде 
барлық оқу сабақтарына қатысады, сондай-ақ ағымдық бақылаудың барлық 
түрлерін тапсырып, қорытынды бақылауға кіруге рұқсат алады. 

Академиялық айырмашылық пәндері ағымдық академиялық кезеңде 
болмаған жағдайда білім алушы осы пәндерді жазғы семестрде оқу үшін 
тіркеле алады. Жазғы семестрде тапсырылмаған жұмыс оқу жоспарындағы 
пәндердің академиялық айырмашылығы академиялық қарыз ретінде 
есептеледі. 

 
9.1 БАСҚА ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНА АУЫСУ  
Басқа жоғары оқу орнына ауысу демалыс уақыты кезінде жүзеге 

асырылады. Жеке оқу жоспарына сәйкес меңгерілетін бағдарламаның 
бірінші академиялық кезеңі толығымен аяқталған болса, білім алушы  ауыса 
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алады. Ауысу туралы өтініштерді қабылдау кезекті академиялық кезеңнің 
басталуына бес күн қалғанда аяқаталады. 

Басқа жоғары оқу орнына ауысқысы келетін білім алушылар КАЗГЮУ 
Университетінің ХҚКО-на ректордың атына ауысу туралы өтініш береді. 

Ол үшін оның қолында транскрипт, жеке куәлігінің көшірмесі болуы 
қажет. Өтініш үш жұмыс күні ішінде қаралады. Өтініш қаралғаннан кейін 
білім алушы КАЗГЮУ Университетінің ХҚКО-нан (дебиторлық қарызы 
болмаған жағдайда) төменде көрсетілген құжаттарды алады:  

– Университеттің мөрімен бекітілген, ректордың бұрыштамасы 
қойылған өтініш; 

–жоғары оқу орнының лицензиясының көшірмесі;  
–ҰБТ/КТ сертификатының көшірмесі 
– аттестаттың/дипломның көшірмесі.  
Білім алушы ауысатын жоғарғы оқу орнының басшысы оқуға қабылдау 

туралы бұйрық шығарылғаннан кейін, үш күннің ішінде КАЗГЮУ-ге оның жеке 
ісқұжатын жіберу туралы жазбаша сұраныс жібереді. Сұранысқа оқуға 
қабылдау туралы бұйрықтың көшірмесі тіркеледі. Осы сұранысты алғаннан 
кейін Университет ректоры «(ЖОО атауы) ауысуына байланысты оқудан 
шығарылсын» деген оқудан шығару туралы бұйрық шығарады және оқудан 
шығару туралы бұйрық шыққаннан бастап үш жұмыс күні ішінде  білім 
алушының жеке ісқұжатын оны қабылдаған ЖОО мекенжайына жібереді.  

Білім алушының ұлттық ЖОО-ға ауысуы тек ақылы негізде жүзеге 
асырылады. Осыған сәйкес білім алушының 60-тан жоғары балл 
көрсеткішімен ҰБТ немесе КТ сертификаты болуы және үлгерімінің орташа 
балы (GPA) ауысу үшін қажетті бекітілген балдан төмен болмауы шарт. 
 

9.2 БАСҚА ЖОО-ДАН АУЫСЫП КЕЛУ  
Басқа жоғары оқу орнынан ауысу демалыс уакыты кезінде жүзеге 

асырылады. Білім алушы бірінші академиялық кезеңде жеке оқу жоспарына 
сәйкес меңгерілетін бағдарламалар толық аяқталған жағдайда ауыса алады.  

Білім берудің шетел ұйымдарында оқитын тұлға оқу бағдарламасын 
меңгергендігі туралы (академиялық анықтама, транскрипт), сондай-ақ білім 
алудың алдыңғы деңгейін аяқтағандығы туралы  құжат ұсынады. Құжаттарды 
Қазақстан Республикасында Білім беру туралы мойындау және 
нострификациялау ережесімен бекітілген тәртіпке сай нострификациялау 
тәртібінен өткізу керек. 

Қзақстан Республикасында жалпы орта немесе техникалық және кәсіби 
білім алған тұлға, шетелдік жоғары оқу орнынан ауысуы кезінде немесе 
қайта оқуға қабылдану кезінде ұлттық бірыңғай тестілеудің (әрі қарай – ҰБТ) 
немесе кешенді тестілеудің (әрі қарай – КТ) белгіленген балл көрсеткішін 
жинаған сертификаттарын да ұсынады. ҰБТ және КТ тестілеуіне қатыспаған 
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немесе қажетті балды жинамаған тұлғалар бұйрық шығарылғанға дейін КТ 
тапсырады. 

Ауысу туралы өтініштерді қабылдау кезекті академиялық кезеңнің 
басталуына бес күн қалғанда аяқаталады. 

Өтініш бергенге дейін білім алушы эдвайзерге транскрипт және 
пәндердің оқу жоспары бойынша академиялық айырмашылығын анықтау 
туралы өтінім береді. 

Академиялық айырмашылықтарды және оқудың болжанған курсын 
анықтағаннан кейін білім алушы базалық және/немесе профильдік пәндер 
бойынша оқуға түсу емтихандарын тапсырады, емтихан тапсырылатын 
пәндер тізімі Комитет/Кеңес шешімі негізінде Жоғары мектеп 
(факультет)/Институт директоры (деканы) өкімімен бекітіледі. Оқуға түсу 
емтиханынан қанағаттанарлық (50% және одан жоғары) баға алған жағдайда 
және  Жоғары мектеп (факультет)/Институт директорының (деканының) 
аусысуға берген рұқсатымен білім алушы КАЗГЮУ ХҚКО-на Университет 
ректорының атына ауысу тәртібі бойынша оқуға қабылдау туралы өтініш 
береді. 

Эдвайзер студентпен бірге тіркеу нысанын ресімдейді, және үш жұмыс 
күні ішінде офис регистраторға тіркеуге жібереді. Регистратор білім алушы 
оқу төлемақысын төлегеннен кейін (ағымдағы академиялық мерзім үшін) 
«Платонус» ААЖ-ға тіркеуге рұқсат береді.  

Офис регистратор жетекшісі ұсынылған құжаттар негізінде бес жұмыс 
күні ішінде алдыңғы оқылған пәндері мен кредиттерін есепке алу туралы 
өкім шығарады. 

Ауысу тәртібімен қабылдау туралы бұйрық бес күн ішінде шығарылады,  
білім алушы ақылы білім қызметін көрсету туралы келісімшарт жасасады. 
Бұйрық шыққаннан кейін студенттің бұрынғы оқыған жоғары оқу орнына 
жазбаша түрде оның (студенттің) жеке ісқұжатын жіберу туралы сұраныс 
жолданады. 

Осы сұранысты алғаннан кейін бұрын студент оқыған Университет 
ректоры «(ЖОО атауы) ауысуына байланысты оқудан шығарылсын» деген 
оқудан шығару туралы бұйрық шығарады және оқудан шығару туралы 
бұйрық шыққаннан бастап үш жұмыс күні ішінде  білім алушының жеке 
ісқұжатын оны қабылдаған ЖОО мекенжайына жібереді. 

 
9.3 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНАН (МАМАНДЫҚ) БАСҚА БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНА АУЫСУ  
Бір білім беру бағдарламасынан (мамандықтан) басқа мамандыққа 

ауысу демалыс уақыты кезінде жүзеге асырылады.  Білім алушы бірінші 
академиялық кезеңде жеке оқу жоспарына сәйкес меңгерілетін 
бағдарламалар толық аяқталған жағдайда ауыса алады. Ауысу туралы 
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өтініштерді қабылдау, кезекті академиялық кезеңнің басталуына бес күн 
қалғанда аяқаталады. 

Өтініш бергенге дейін білім алушы эдвайзерге транскрипт пен жұмыс 
оқу жоспарындағы алдыңғы академиялық кезеңде оқылған пәндердің 
академиялық айырмашылығын  анықтауға өтінім береді. 

Академиялық айырмашылықтарды және оқудың болжанған курсы 
анықталғаннан және Жоғары мектеп (факультет)/Институт директорының 
(деканының)  шешімінен кейін білім алушы КАЗГЮУ-дің ХҚКО-на ауысу 
тәртібімен  оқуға қабылдау туралы Ректордың атына өтініш береді.  

Эдвайзер білім алушымен бірге тіркеу нысанын ресімдейді, және тіркеу 
нысанын үш жұмыс күні ішінде офис регистраторға тапсырады. Регистратор 
білім алушы оқудың төлемақысын телегеннен кейін (осы академиялық 
мерзімге) оны «Платонус» ААЖ-ға тіркеуге рұқсат береді. 

Офис регистратор жетекшісі ұсынылған құжаттар негізінде бес жұмыс 
күні ішінде алдыңғы оқылған пәндері мен кредиттерін есепке алу туралы 
өкім шығарады. 

Білім алушының бір мамандықтан басқа мамандыққа ауысуы туралы 
ректордың бұйрығы 5 жұмыс күні ішінде шығарылады. 

Білім алушы келісімшартқа қосымша білім берудің ақылы негізі туралы 
келісім жасауы шарт. 

Мемлекеттік білім гранты негізінде білім алушы тұлғалар басқа 
мамандыққа ауысу барысында мемлекеттік білім грантынан айрылады және 
ақылы негізде білім алуды жалғастырады. 
 

9.4  БІР ТІЛДІК БӨЛІМНЕН БАСҚАҒА АУЫСУЫ  
Бір тілдік бөлімнен басқасына ауысу демалыс уақыты кезінде жүзеге 

асырылады.  Білім алушы КАЗГЮУ-дің ХҚКО-на бір тілдік бөлімнен басқа 
тілдік бөлімге ауысу туралы Ректордың атына өтініш береді. Оның қолында 
жеке куәлігінің көшірмесі, транскрипт болуы қажет.  

Білім алушының бір тілдік бөлімнен басқа тілдік бөлімге ауысуы туралы 
ректордың бұйрығы 5 жұмыс күні ішінде шығарылады, білім алушы 
келісімшартқа қосымша білім берудің ақылы негізі туралы шарт жасасады. 

Мемлекеттік білім гранты негізінде білім алушы тұлғалар бір тілдік 
бөлімнен басқа тілдік бөлімге ауысу барысында мемлекеттік білім грантынан 
айрылады және ақылы негізде білім алуды жалғастырады. 
 

9.5 ЖОҒАРЫ БІЛІМ АЛУ БАРЫСЫНДА БОСАҒАН БОС МЕМЛЕКЕТТІК 
БІЛІМ БЕРУ ГРАНТТАРЫН БЕРУ ТӘРТІБІ 

Жоғары оқу көрсеткіштері бар студенттерге жоғары білім алу 
барысында ақылы оқу нысанынан босаған мемлекеттік грантқа ауысуға 
рұқсат етіледі, демалыс уақыты кезінде бос орындар болған жағдайда 
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конкурстық байқау негізінде Білім және ғылым министрлігінің нормативтік 
талаптарына сай жүзеге асырылады.  

Жоғары білім алу барысында босатылған оқу гранттары конкурс 
бойынша  ақылы  негізде осы мамандықта оқитын білім алушыларға 
беріледі. Конкурс аралық аттестация нәтижесінің негізінде жүргізіледі және 
оқу грантын беру туралы куәлік беріледі.   

Бос оқу гранттарын беру конкурсын жүргізу барысында студенттердің 
орташа үлгерім балдары бірдей болған жағдайда білім алушылардың 
айырықша құқықтарына көңіл бөлінеді,  барлық оқу мерзімінде А, А- ("өте 
жақсы"), кейін А-дан А- дейінгі("өте жақсы"), В+, В, В-(жақсы) бағалары 
есепке алынады. 

Жазғы және қысқы демалыс уақытында жүргізілетін жоғары білім алу 
барысында босатылған бос білім гранттарын беру төмендегі тәртіппен 
жүргізіледі: 

1) Ақылы негізде білім алушы тұлғалар (ректордың атына өтініш, 
транскрипт, оның жеке басын куәландыратын құжат көшірмесін)  сәйкесінше 
білім алушының өтінішін қарайтын және мақұлдаған жағдайда Ғылыми 
Кеңеске жіберетін Жоғары мектеп/Институт Кеңесіне/Комитетіне  
құжаттарын береді. Білім алушының алдағы уақытта білім беру грантына 
ауысу туралы Ректордың атына берген өтініші, Жоғары мектеп/Институт 
Кеңесінің/Комитетінің ұсынысы Университеттің Ғылыми Кеңсінің 
отырысында қаралады.  

2) Жоғары мектеп (факультет)/ Институт директоры (деканы) Ғылыми 
Кеңесі шешімінің негізінде ағымдағы жылдың 5 тамызы және 15 қаңтарына 
дейінгі мерзімде білім саласындағы уәкілетті органдарға шешім қабылдау 
үшін өтініш жібереді. Білім алушының өтініші және Ғылыми Кеңестің 
шешімімен қоса келесі құжаттар тіркеледі: транскрипт, жеке басын 
куәландыратын құжат көшірмесі, Университеттен оқудан шыққан білім 
гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа). 

3) Білім саласындағы уәкілетті орган мамандыққа, нысанына, оқуға 
түскен жылын есепке ала отырып, білім алудың мерзіміне байланысты  
келген құжаттарды қарастырады және оң шешім қабылдаған жағдайда  білім 
грантын беру туралы бұйрық шығарады.  

4) Білім саласындағы уәкілетті органның шығарған бұйрығы негізінде 
білім грантын беру туралы куәлік ресімделеді. 

5) Білім грантын беру туралы берілген куәліктің негізінде 
Университеттің ректоры алдағы уақытта білім грантында оқу туралы бұйрық 
шығарады.  
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9.6. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҚАТАРЫНА ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ  
Білім алушының оқудан шығу мерзіміне қарамастан білім алушылар 

қатарына қайта қабылдау демалыс кезінде ректордың бұйрығымен жүзеге 
асырылады. 

Білім алушылардың қатарына қайта қабылдануына сәйкес курс тек 
қана ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Оқу төлемақысын төлемегендіктен оқудан шығарылған ақылы негізде 
білім алатын тұлғалар қарыздарын өтегеннен кейін, оқудан шығарылған 
күннен бастап төрт апта ішінде студенттердің қатарына қайта қабылдануға 
құқылы.  

Білім алушы бірінші академиялық кезеңде жеке оқу жоспарына сәйкес 
меңгеру бағдарламалары толық аяқталған жағдайда оқуға қайта қабылдана 
алады.  

Кезекті академиялық мерзім басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде 
білім алушылар қатарына қайта қабылдау туралы өтініштерді қабылдау 
тоқтатылады. 

Білім берудің шетел ұйымдарында оқитын тұлға оқу бағдарламасын 
меңгергендігі туралы (академиялық анықтама, транскрипт), сондай-ақ білім 
алудың алдыңғы деңгейін аяқтағандығы туралы  құжаттарды ұсынады. 
Құжаттарды Қазақстан Республикасында Білім беру туралы мойындау және 
нострификациялау ережесімен бекітілген тәртіпке сай нострификациялау 
тәртібінен өткізу керек.  

Қзақстан Республикасында жалпы орта немесе техникалық кәсіби білім 
алған тұлға, шетелдік жоғары оқу орнынан ауысуы кезінде немесе қайта 
оқуға кіру кезінде ұлттық бірыңғай тестілеудің (әрі қарай – ҰБТ) немесе 
кешенді тестілеудің (әрі қарай – КТ) белгіленген балл көрсеткішін жинаған 
сертификаттарын да ұсынады. ҰБТ және КТ тестілеуіне қатыспаған немесе 
қажетті балды жинамаған тұлғалар бұйрық шығарылғанға дейін КТ 
тапсырады. 

Өтініш бергенге дейін білім алушы эдвайзерге академиялық 
анықтаманың көшірмесін береді (білім алуды аяқтамаған тұлғаларға 
берілетін анықтама) және оқу жоспары бойынша пәндердің академиялық 
айырмашылықтарын анықтау үшін сұраныс берді. 

Академиялық айырмашылықтарды және оқудың болжанған курсын 
анықтағаннан кейін білім алушы базалық және/немесе профильдік пәндер 
бойынша оқуға түсу емтихандарын тапсырады, емтихан тапсырылатын 
пәндер тізімі Комитет/Кеңес шешімі негізінде Жоғары мектеп 
(факультет)/Институт директоры (деканы) өкімімен бекітіледі. Оқуға түсу 
емтиханынан қанағаттанарлық (50% және одан жоғары) баға алған жағдайда 
және  Жоғары мектеп (факультет)/Институт директорының (деканының) 
рұқсатымен білім алушы КАЗГЮУ Университетінің Халыққа қызмет көрсету 
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орталығына ректордың атына білім алушылардың қатарына қайта қабылдау 
туралы өтініш жазады және қажетті құжаттарды тіркейді. 

Эдвайзер білім алушымен бірге тіркеу нысанын ресімдейді, және тіркеу 
нысанын үш жұмыс күні ішінде офис регистраторға тапсырады. Регистратор 
білім алушы оқудың төлемақысын телегеннен кейін (осы академиялық 
мерзімге) оны «Платонусқа» ААЖ-ға тіркеуге рұқсат береді. 

Офис регистратор жетекшісі ұсынылған құжаттар негізінде бес жұмыс 
күні ішінде алдыңғы оқылған пәндері мен кредиттерін есепке алу туралы 
өкім шығарады. 
 

9.7 УНИВЕРСИТЕТТЕН ШЫҒАРЫЛУ 
Білім алушы төменде көрсетілген жағдайларда университеттен 

шығарылуы мүмкін: 
– өз еркімен; 
– басқа жоғары оқу орнына ауысуына байланысты; 
– тәртіпсіздік әрекет, жүйелі және өрескел тәртіптік бұзушылық 

әрекетін жасағаны үшін (әрекет және/немесе Университеттің ақпараттық 
жүйесіне  заңсыз кіру, жалған құжаттарды, соның ішінде медициналық 
анықтаманы бергені үшін).  

–  Қазақстан Республикасының заңнамасын, Университеттің жарғысын, 
ақылы негіздегі білім келісімінің шарттарын, Университеттің ішкі нормативтік 
актілерін бұзғаны үшін, оқудың төлемақысы бойынша қарызы бар болған 
жағдайда; 

– мемлекеттік қорытындылау аттестациясынан қанағаттанарлықсыз 
деген баға алған жағдайда. 

Білім беру гранты негізінде білім алушылар Университеттен 
шығарылған жағдайда білім беру грантынан айрылады.  

Университетте оқуды жалғастырудан  бас тартқан жағдайда бұл туралы 
білім алушының үш күн ішінде Университетке хабарлауы тиіс (өтініш КАЗГЮУ 
ХҚКО-на беріледі),  ректордың бұйрығы шығарылғанға дейін шарттық 
келісімдер жалғастырылады, ректордың оны Университеттен оқудан 
шығаруы туралы бұйрығы шыққан күнге дейін білім беру қызметі үшін оқу 
төлемақысы есептеледі.  
  

9.8  ӨЗ ЕРКІМЕН ОҚУДАН ШЫҒАРЫЛУ 
Білім алушы КАЗГЮУ ХҚКО-на ректордың атына өз еркімен оқудан 

шығуы туралы өтініш береді. Өзімен  бірге жеке куәлігінің көшірмесі болуы 
тиіс. 

Білім алушыға келесі құжаттар беріледі: аттестаттың түпнұсқасы 
көшірмесімен бірге, оқудан шығару туралы бұйрықтың көшірмесі, білім 
алуды аяқтамаған тұлғаларға берілетін анықтама, ҰБТ (КТ) сертификатының 
көшірмесі.  
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Білім алушы оқудан шығарылуы туралы құжаттарды алғанға дейін 
проксимити-картаны, студенттік және оқырман билеттерін тапсыруы тиіс, 
Университет алдындағы қарыздарын төлеуі қажет (оқу үшін төленген 
қаражаттар, кітапханадағы, жатақханадағы қарыздары, т.б.). 

Егер білім алушының электрондық кету қағазында оның төленбеген 
қарыздарының бар екендігі көрсетілсе,  қарыздарын төлегенге дейін 
университет оған құжаттарының түпнұсқасын бермеуге құқылы.   
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10-ТАРАУ. ОҚУДЫ АЯҚТАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 
10.1 ОҚУ АЯҚТАЛҒАННАН КЕЙІН БАКАЛАВР ДӘРЕЖЕСІН АЛУҒА 

ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 
Бакалаврдағы оқу үдерісінің аяқталуының негізгі критериі 

студенттердің 129 теориялық кредитті оқып бітіруі, сондай-ақ 6 практикалық 
кредитті, дипломдық жұмысты (жоба)  қорғау және жазу үшін кемінде 2 
кредит және мамандық бойынша мемлекеттік емтиханға дайындалу немесе 
тапсыру үшін кемінде 1 кредитті игеруі (240 ECTS-кредит) қажет.  

Жоғары оқу орнының кәсіби білім бағдарламасын игергені расталған 
және қорытынды тестілеуден өткен білім алушыларға МАК шешімімен 
“бакалавр” академиялық дәрежесі немесе мамандыққа сай біліктілік және 
мемлекеттік үлгідегі диплом қосымшасымен беріледі (Diploma Supplement).  

Дипломға қосымша ретінде оқу бітірушінің мемлекеттік оқу 
стандартының талаптарына сәйкес жеке оқу жоспары бойынша барлық 
пәндер бойынша алған бағалары, білім алушының оқу процесі кезіндегі 
тапсырылған курстық жұмыстары, тәжірибенің барлық түрлері (жоба 
жұмыстары)  және қорытынды аттестацияның бағалары қойылған анықтама 
беріледі. 

Дипломның қосымшасына балдық-рейтингтік әріптік жүйе бойынша әр 
пәннің  соңғы бағалары академиялық сағаттар мен кредиттің жалпы санын 
көрсете отырып қойылады. 

Оқу бітірушінің емтихан бағалары мен дифференциялық сынақтары А, 
А- «өте жақсы», В-, В, В+ «жақсы» және (GPA) бойынша алған бағалары 
барлық  оқу жылының көлемінде 3,5 балдан төмен болмаса, барлық 
мемлекеттік тұрғыдағы тапсырылған емтихандары мен дипломдық 
жұмыстары, жобалары А, А- «өте жақсы» деген бағаға қорғалса, (әскери 
дайындықтың бағалары есепке алынбайды) оған қызыл диплом беріледі.  

Білім алу кезінде емтиханды қайта тапсырған немесе екінші рет 
тапсырған оқу бітірушіге қызыл диплом берілмейді.  

Аттестацияның қорытындылары бойынша  қанағаттанарлықсыз баға 
алған білім алушы Университет жетекшісінің бұйрығымен  білім алуды 
аяқтамаған азаматтарға берілетін анықтамамен  оқудан шығарылады. 
Қорытынды аттестациядан өтпеген оқу бітіруші бір жылдан соң, келесі оқу 
жылының қорытынды аттестациясы басталуына екі  апта қалған кезде 
ректордың атына қорытынды аттестацияны қайта тапсыруға кіруге рұқсат алу 
үшін өтініш жазады. Қорытынды аттестацияны қайта тапсыруға кіру 
рұқсатнамасы Университет ректорының бұйрығымен ресімделеді.  

Қорытынды аттестацияны қайта тапсыру түрі алдыңғы 
қанағаттанарлықсыз баға алған қорытынды аттестацияны тапсырған түрде 
(формада)  өткізіледі. 
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Емтиханды дер кезінде тапсыра алмаған тұлғалар үшін мемлекеттік 
емтихан пәндерінің тізімі олардың теориялық курсты оқыған жылдарына 
сәйкес келетін оқу жоспарымен анықталады.  
 

10.1.1 ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ (ФАКУЛЬТЕТІНІҢ) 
БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША «БАКАЛАВР» АКАДЕМИЯЛЫҚ ДӘРЕЖЕСІН АЛУ 
ҮШІН БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 Экономика жоғары мектебінде білім алушы білім алу бағдарламасы 
бойынша бакалавриат бағдарламасын бітіргені туралы диплом алу үшін: 

- білім берудің қорытындысы бойынша 240 ECTS жинау; 
- өндірістік және/немесе диплом алды тәжірибесінен өту; 
- қорытынды мемлекеттік кешенді емтиханын тапсыру; 
- көпшілік алдында қорытынды (дипломдық) жұмысын қорғау (жоба);  
- GPA-дің  жалпы деңгейі 2.0. төмен болмауы керек.  

 5В050600 - Экономика, 5В050900 - Қаржы, 5В050800 - Есеп және аудит, 
5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм және  5В050300 -Психология 
мамандықтары бойынша оқу бітірушіге диплом алу үшін қойылатын талаптар 
26-28 кестелерде көрсетілген.  

26-кесте. 5В050600 - Экономика, 5В050900 - Қаржы, 5В050800 - Есеп 
және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм және  5В050300 -
Психология мамандықтары бойынша біртілді топтарда білім алған оқу 
бітірушіге диплом алу үшін қойылатын талаптар.  
 
 

№ 
 

Мамандық атауы ECTS GPA-дің 
ең 

төменгі 
деңгейі   

Ағылшын тілі 
пәні 

бойынша 
емтихан 
нәтижесі  

Ағылшын тілі 
деңгейі  

1.  5В050600 –
Экономика 

240 2,0 60-75 Upper-
IntermediateII 

2.  5В050900 - 
Қаржы 

240 2,0 60-75 Upper-
Intermediate II 

3.  5В050800 - Есеп 
және аудит 

240 2,0 60-75 Upper-
Intermediate II 

4.  5В050700 -
Менеджмент 

240 2,0 60-75 Upper-
IntermediateII 

5.  5В090200 –
Туризм 

240 2,0 60-75 Upper-
IntermediateII 

6.  5В050300 -
Психология 

240 2,0 60-75 Upper-
Intermediate II 
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27-кесте. 5В050600 - Экономика, 5В050900 - Қаржы, 5В050800 - Есеп 
және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 – Туризм, 5В050300 -
Психология мамандықтары бойынша көптілді топтарда білім алған оқу 
бітірушіге диплом алу үшін қойылатын талаптар.  
 

№  
п/п 

Мамандық атауы ECTS GPA-дің 
ең 

төменгі 
деңгейі   

Ағылшын тілі 
пәні 

бойынша 
емтихан 
нәтижесі  

Ағылшын тілі 
деңгейі  

1.  5В050600-
Экономика 

240 2,0 76-85 Upper-
Intermediate 

2.  5В050900- Қаржы 240 2,0 76-85 Upper-
Intermediate 

3.  5В050800 - Есеп 
және аудит 

240 2,0 76-85 Upper-
Intermediate 

4.  5В050700 -
Менеджмент 

240 2,0 76-85 Upper-
Intermediate 

5.  5В090200 –
Туризм 

240 2,0 76-85 Upper-
Intermediate 

6.  5В050300 -
Психология 

240 2,0 76-85 Upper-
Intermediate 

 
 28-кесте. 5В050600 - Экономика, 5В050900 - Қаржы, 5В050800 - Есеп 
және аудит, 5В050700 - Менеджмент, 5В090200 - Туризм және  5В050300 -
Психология мамандықтары бойынша ағылшын тілді топтарда оқыған оқу 
бітірушіге диплом алу үшін қойылатын талаптар 
 

№  
п/п 

Мамандық 
атауы 

ECTS GPA-дің ең 
төменгі 
деңгейі   

Ағылшын тілі 
пәні бойынша 

емтихан 
нәтижесі  

Ағылшын 
тілі деңгейі  

1.  5В050600 -
Экономика 

240 2,0 86-100 Advanced 

2.  5В050900 –
Қаржы 

240 2,0 86-100 Advanced 

3.  5В050800 - Есеп 
және аудит 

240 2,0 86-100 Advanced 

4.  5В050700 -
Менеджмент 

240 2,0 86-100 Advanced 

5.  5В090200 –
Туризм 

240 2,0 86-100 Advanced 
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6.  5В050300 -
Психология 

240 2,0 86-100 Advanced 

 
 5В020700 - Аударма ісі мамандығы бойынша оқыған оқу бітірушіге 
диплом алу үшін қойылатын талаптар 29-кестеде көрсетілген.  
29-Кесте. 5В020700-Аударма ісі мамандығы бойынша оқу бітірушілерге 
қойылатын талаптар 
 

№ 
п/п 

Мамандық 
атауы 

ECTS GPA-дің ең 
төменгі 
деңгейі   

Ағылшын тілі 
пәні бойынша 

емтихан 
нәтижесі  

Ағылшын 
тілі деңгейі  

1 5В020700 - 
Аударма ісі 

240 2,0 90-100 Proficient 

  
Осы қойылған талаптарды сақтаған жағдайда білім алушы Экономика 

жоғары мектебінің бакалавриат бағдарламасын бітіргені туралы диплом ала 
алады.  
  

10.1.2 ҚҰҚЫҚ  ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ (ФАКУЛЬТЕТІНІҢ) 
БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША «БАКАЛАВР» АКАДЕМИЯЛЫҚ ДӘРЕЖЕСІН АЛУ 
ҮШІН БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Құқық жоғары мектебінде білім алушы білім алу бағдарламасы 
бойынша бакалавриат бағдарламасын бітіргені туралы диплом алу үшін: 

- білім берудің қорытындысы бойынша 240 ECTS жинау; 
- өндірістік және/немесе диплом алды тәжірибесінен өту; 
- қорытынды мемлекеттік емтиханын тапсыру; 
- көпшілік алдында қорытынды (дипломдық) жұмысын қорғау (жоба);  
- GPA-дің  жалпы деңгейі 2.0. төмен болмауы керек.  
5В030100 – Құқықтану, 5В030200 – Халықаралық құқық, 5В030300 - 

Құқық қорғау қызметі мамандықтары бойынша оқу бітірушіге диплом алу 
үшін қойылатын талаптар 30-кестеде көрсетілген. 

30-кесте. 5В030100 – Құқықтану, 5В030200 – Халықаралық құқық, 
5В030300 - Құқық қорғау қызметі мамандықтары бойынша білім алған оқу 
бітірушіге диплом алу үшін қойылатын талаптар.  
 

№ 
п/п 

Мамандық атауы ECTS GPA-дің ең 
төменгі 
деңгейі   

1.  5В030100 - «Құқықтану» 240 2,0 
2.  5В030200 - «Халықаралық 

құқық» 
240 2,0 
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3.  5В030300 -  «Құқық қорғау 
қызметі» 

240 2,0 

 
 

10.2 АКАДЕМИЯЛЫҚ «МАГИСТР» ДӘРЕЖЕСІН АЛУ ҮШІН ҚОЙЫЛАТЫН 
ТАЛАПТАР 

– оқу үлгерімі бойынша 60 немесе 120 ECTS алу керек; 
– тәжірибеден өту; 
– қорытынды мемлекеттік емтиханды тапсыру; 
– көпшілік алдында қорытынды магистрлік диссертацияны (жоба) 

қорғау;  
–  GPA-дің жалпы деңгейі кем дегенде 2.0-ден төмен болмауы керек.  
 
10.3 PhD ДОКТОРЫ ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІН АЛУ ҮШІН ҚОЙЫЛАТЫН 

ТАЛАПТАР 
 – оқу үлгерімі бойынша 180 ECTS жинау; 
– тәжірибеден өту; 
– қорытынды мемлекеттік емтихан тапсыру; 
– көпшілік алдында қорытынды докторлық диссертация (жоба)  қорғау;  
–  GPA-дің жалпы деңгейі кем дегенде 2.0-ден  төмен болмауы керек.  
ҚР Мемлекеттік жалпы стандартына сәйкес PhD докторы ғылыми 

дәрежесі ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті бекіткеннен кейін 
беріледі.   
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11-ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ 
Академиялық саясатқа өзгертулер мен толықтыруларды Жоғары 

мектептер Кеңестерінің ұсынысымен Ғылыми Кеңес енгізе алады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


