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2020/2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ 

 

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti-нің және Ташкент мемлекеттік заң университетінің (ТГЮУ) қос дипломды бағдарламасы 

бойынша оқитын студенттер үшін 

 

 

БАКАЛАВРИАТ. КҮНДІЗГІ ОҚУ НЫСАНЫ 
№ п/п Іс-шараның атауы Күзгі семестр  

Қысқы мектеп 

Көктемгі семестр. 

Жазғы мектеп 
Ескертпе 

I. Пәндерге тіркелу/қайта тіркелу кезеңі 

1. Күзгі семестр пәндеріне тіркелу, студенттердің жеке оқу 

жоспарларын құру 

03-04.10.2020 ж.   

2. Студенттердің шағын ағындардан қайта тіркеу, күзгі 

семестрге арналған жеке оқу жоспарларын түзету 

(эдвайзердің рұқсаты міндетті) 
 

05-09.16.2020 ж.  Тіркелу мерзімі ұзартылды 

3. Көктемгі семестрдің пәндеріне тіркелу, 

студенттердің жеке оқу жоспарларын құру 
 06.01. – 17.01.2021ж.  

4. Студенттерді шағын ағындардан қайта тіркеу, көктемгі 

семестрге арналған жеке оқу жоспарларын түзету 

(эдвайзердің рұқсаты міндетті) 

 15.02. - 19.02. 2021ж.  

II. Теориялық оқыту (15 апта) 
1. КАЗГЮУ-да 2020-2021 оқу жылының күзгі семестрдің 

басталуы 

1.09.2020 ж.   

2. ТГЮУ студенттері үшін күзгі семестр оқуларының 

басталуы 

 

05.10.2020 ж.   



 

 

№ п/п Іс-шараның атауы Күзгі семестр  

Қысқы мектеп 

Көктемгі семестр. 

Жазғы мектеп 
Ескертпе 

3. Күзгі семестрдің оқуларының аяқталуы  

 

16.01.2021ж.   

4. КАЗГЮУ-да 2020-2021 оқу жылының көктемгі  

семестрдің басталуы 

 

 25.01. 2021ж.  

5. ТГЮУ студенттері үшін көктемгі семестр оқуларының 

басталуы 

 15.02. 2021ж.  

6. Көктемгі семестр оқуларының аяқталуы 
 

 29.05. 2021ж. 

 

 

III. Аралық аттестаттау кезеңі 
 

   

1. Пәндер бойынша жобаларды қорғау (теориялық 

оқытудың 15ші аптасында) 
11.01. -16.01.2021ж. 24.05.-29.05.2021ж. 15 апта 

2. Оқу сабақтарының орнын толтыру (мейрам күндері үшін 

(пән мұғалімінің шешімімен). Қорытынды 

тапсырмаларды/емтихандарды тапсыру. Сабақтардың 

аяқталуы және бағалардың қойылуы. 

18.01.-23.01.2021 ж. 31.05.-05.06.2021ж. 11. 8.01-23.01.2020 ж. - Қазіргі 

Қазақстан тарихы бойынша 

емтихан тапсырған жағдайда; 

2.  МҚТ и ХҚҚ 1 бойынша 

емтихан 

 

IV. Қысқы/жазғы мектептер    

1. Қысқы/жазғы мектептеріне тіркелу.  23.01.- 25.01.2021ж. 31.05.-05.06.2021ж.  

2. Теориялық оқыту. Қорытынды 

тапсырмаларды/емтихандарды тапсыру. Курстың 
аяқталуы және бағалардың қойылуы.  

 

25.01. – 13.02.2021 ж. 14.06.-03.07.2021 ж. 4 апта 

V. Демалыс кезеңі 

 
25.01. – 14.02.2021 ж. 07.06.- 31.08.2021ж.  

 

2020/2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ ОҚУ ІС-ШАРАЛАРЫНЫҢ КҮНТІЗБЕСІ 

(Академиялық күнтізбеге қосымша) 

 

БАКАЛАВРИАТ. КҮНДІЗГІ ОҚУ НЫСАНЫ 



 

 

№ п/п Іс-шараның атауы Күзгі семестр  

Қысқы мектеп 

Көктемгі семестр. 

Жазғы мектеп 
Ескертпе 

I. Пәндерге тіркелу/қайта тіркелу кезеңі 

1. Күзгі семестр пәндеріне тіркелу, ТГЮУ студенттерінің жеке 

оқу жоспарларын құру 

03-04.10.2020 ж.   

2. Студенттердің шағын ағындардан қайта тіркеу, күзгі 

семестрге арналған жеке оқу жоспарларын түзету 

(эдвайзердің рұқсаты міндетті) 

05-09.16.2020 ж.  Тіркелу мерзімі ұзартылды 

3. ТГЮУ студенттерінің көктемгі семестрдің пәндеріне тіркелу, 

студенттердің жеке оқу жоспарларын құру 

 06.01. – 17.01.2021ж.  

4. Студенттерді шағын ағындардан қайта тіркеу, көктемгі 

семестрге арналған жеке оқу жоспарларын түзету 

(эдвайзердің рұқсаты міндетті) 

 15.02. - 19.02. 2021ж.  

5. Ақылы негізде оқитын студенттерге бір академиялық кезеңге 

тіркелуге рұқсат алу үшін өтініш берудің соңғы күні (күзгі 

немесе көктемгі семестр) немесе академиялық саясатта 

белгіленгеннен аз кредиттер санына тіркелуге тиіс. 

 

 05.02.2021 ж.  

6. Эдвайзердің студенттердің академиялық кезеңге (семестр) 

арналған  өтінімдерін мақұлдауы 
 15.02. - 19.02. 2021ж.  

7. Жоғары мектеп директорының жеке оқу жоспарларын бекітуі.  22.02.2021 ж.  

II. Теориялық оқыту (15 апта) 
 

1. КАЗГЮУ-да күзгі семестрдің басталуы 01.09.2020 ж.   

2. ТГЮУ студеттеріне күзгі семестр оқуларының басталуы 05.10.2020 ж.   

3. Күзгі семестр оқуларының аяқталуы 16.01.2021ж.   

4.  КАЗГЮУ-да көктемгі семестрдің басталуы    

5. ТГЮУ студенттеріне көктемгі семестр оқуларының басталуы  15.02. 2021ж.  

6. Көктемгі семестр оқуларының аяқталуы  29.05. 2021ж. 

 

 

III. Аралық аттестаттау кезеңі    

1. Пәндер бойынша жобаларды қорғау (теориялық оқытудың 

15ші аптасында) 

11.01. -16.01.2021ж. 24.05.-29.05.2021ж. 15 апта 



 

 

№ п/п Іс-шараның атауы Күзгі семестр  

Қысқы мектеп 

Көктемгі семестр. 

Жазғы мектеп 
Ескертпе 

2. Оқу сабақтарының орнын толтыру (пән мұғалімінің 

шешімімен). Қорытынды емтихан. Сабақтардың аяқталу 

кезеңі және бағалау.  

18.01-23.01.2021 ж. 31.05.-05.06.2021ж. 11. 8.01-23.01.2020 ж. - Қазіргі 

Қазақстан тарихы бойынша 

емтихан тапсырған жағдайда; 

2.  МҚТ и ХҚҚ 1 бойынша 

емтихан 

 

IV. Қысқы/жазғы мектеп    

1 Қысқы/жазғы мектеп пәндеріне тіркелу 23.01- 25.01.2021ж. 31.05.-05.06.2021ж.  

2 Теориялық оқыту. Қорытынды 

тапсырмаларды/емтихандарды тапсыру. Курстың аяқталуы 

және бағалардың қойылуы.  

25.01. – 13.02.2021 ж. 14.06.-03.07.2021 ж. 4 апта 

V. Демалыс кезеңі 25.01. – 14.02.2021 ж. 07.06.- 31.08.2021ж.  

 

 

 

 

МЕРЕКЕ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС КҮНДЕРІ¹ 

 Құрбан- Айт (мереке) 31 шілде, 2020 жыл 

 Қазақстан Республикасының Конституция күні (мемлекеттік мереке) 30 тамыз, 2020 жыл 

  Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент күні (мемлекеттік мереке) 01 желтоқсан, 2020 жыл 

 Тәуелсіздік күні (Ұлттық мейрам) 16 желтоқсан– 17 2020 жыл 

 Жаңа жыл (мемлекеттік мереке) 01– 02 қантар, 2021 жыл 

 Православиелік Рождество (демалыс күні) 07 қантар, 2021 жыл 

 Халықаралық әйелдер күні (мемлекеттік мереке) 08 наурыз, 2021 жыл 

 M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti-нің туған күні (жұмыс күні) 14 наурыз, 2021 жыл 

 Наурыз мейрамы (мемлекеттік мереке) 21-23 наурыз, 2021 жыл 



 

 

МЕРЕКЕ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС КҮНДЕРІ¹ 

 Қазақстан халқының бірлігі күні (мемлекеттік мереке) 01 мамыр, 2021 жыл 

 Отан Қорғаушылар күні (мемлекеттік мереке) 07 мамыр, 2021 жыл 

 Жеңіс күні (мемлекеттік мереке) 09 мамыр, 2021 жыл 

 Астана күні  (мемлекеттік мереке) 06 мамыр, 2021 жыл 

 Құрбан айт (демалыс күні, күні алдын-ала белгіленеді ) 19 шілде, 2021 жыл 

 Қазақстан Республикасының Конституция күні (мемлекеттік мереке) 30 тамыз, 2021 жыл 

 Ескертпе: 

1. Қазақстан Республикасындағы мереке күндері демалыс күндері болып табылады. Демалыс күндеріне (сенбі, жексенбі)  сәйкес келетін 

мереке күндері мерекеден кейінгі келесі жұмыс күніне ауыстырылады (қосымша хабарланады). 

2. Оқу ақысы білім беру қызметтерін көрсету шартының талаптарына сәйкес енгізілуге тиіс.  


