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Қазтҧтынуодағы Қарағанды университеті білім беру нарығында 1966 

жылдан бастап жҧмыс істейді. 1997 жылы мемлекеттік аттестаттаудан 

ӛткеннен кейін институт Қазтҧтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті болып қайта қҧрылды. 2021 жылдың 20 қаңтарынан бастап 

университеттің ресми атауы "Қазтҧтынуодағы Қарағанды университеті 

"(Қазтҧтынуодағы Қарағанды университеті)" жеке мекемесі болып ӛзгертілді. 

Бҥгінгі таңда Қазтҧтынуодағы Қарағанды университеті-бҧл аймақтың 

тҧрақты дамуы ҥшін бәсекеге қабілетті мамандардың кәсіби және жеке 

ӛсуінің негізі ретінде білім беру және ғылыми қызметті жҥзеге асыратын 

университет. 

Біздің университет ҧлттық білім беру жҥйесінің барлық ҥш деңгейі 

бойынша кадрлар даярлауды жҥзеге асырады: бакалавриат – магистратура – 

PhD докторантура. Мемлекеттік лицензияға сәйкес ЖОО жоғары және 17 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 27 білім беру бағдарламасын іске 

асыруда. Жаңадан ашылған ҥш білім беру бағдарламасы инновациялық 

болып табылады. Университетте сапаны қамтамасыз етудің ішкі жҥйесі 

жҧмыс істейді, барлық білім беру бағдарламалары ҚР БҒМ тізіліміне 

енгізілген. 

Қазтҧтынуодағы ҚарУ жыл сайын Білім сапасын қамтамасыздандыру 

бойынша тәуелсіз агенттігі ӛткізетін білім беру бағдарламаларының 

институционалдық рейтингіне және рейтингіне қатысады. 2017 жылдан 

бастап 2018 жылға дейін университет Қазақстанның ҥздік гуманитарлық – 

экономикалық жоғары оқу орындары рейтингінде бірінші орынды және 2019 

жылдан бастап екінші орынды иеленді. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 

"Атамекен" рейтингінде біздің білім беру бағдарламаларымыздың 23% - ы 

республика бойынша ҥздік ондыққа кіреді. Университет сондай-ақ 

халықаралық рейтингтерге (ARES, Webometrics, unibank және т.б.) белсенді 

қатысады. Биылғы жылы біздің жоо the Impact Халықаралық рейтингінің топ 

801 + қатарына кірді.  

Университет жалпы қаржыландыру кӛлемі 92 млн.теңгені қҧрайтын екі 

гранттық іргелі ғылыми-зерттеу тақырыбын орындауда. Қарағанды ӛңірінің 

кәсіпорындары мен ҧйымдарының тапсырыстары бойынша 11 шаруашылық 

келісім-шарт жобасы жҥзеге асырылуда. 2020 жылы ЖОО-ның ғылыми 

кадрлары халықаралық ғылымометриялық базаларға кіретін жоғары 

рейтингті журналдарда 200-ден астам мақала жариялады. 

Қазтҧтынуодағы Қарағанды университеті Халықаралық университеттер 

қауымдастығының, Еуропалық Университеттер Қауымдастығының, Азия 

университеттері қауымдастығының, Еуразиялық экономикалық 
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университеттер қауымдастығының, ШЫҦ Желілік университетінің, 

"Кооперация" Желілік университетінің және Ресейдің заң жоғары оқу 

орындары қауымдастығының мҥшесі болып табылады. Қолданыстағы 125-

тен астам халықаралық шарттары бар. Дәріс оқу ҥшін университетке жыл 

сайын серіктес университеттерді ҧсынатын шетелдік профессорлар келеді.  

Біздің ЖОО халықаралық ҧйымдармен және олардың Қазақстандағы 

ӛкілдіктерімен, атап айтқанда, Erasmus +, British Council және т. б. белсенді 

ынтымақтастық жасайды.  

Университетте академиялық адалдықты қамтамасыз етуге кӛп кӛңіл 

бӛлінеді.   Білім алушылар мен ПОҚ арасында ауқымды тҥсіндіру жҧмыстары 

жҥргізіледі, адалдық дҥкені қҧрылды, Орындаушы мен қҧжаттарды Тапсырыс 

берушінің байланысын барынша азайтатын СҚКО тиімді жҧмыс істейді.  

Университетте 1 ғылыми-зерттеу институты (экономикалық-қҧқықтық 

зерттеулер ҒЗИ), 3 ғылыми орталық ("Достық" Коворкинг орталығы, 

Технологияларды коммерцияландыру және трансферттеу орталығы, ҒЗЖ 

дамыту мониторингі орталығы), 3 зертхана ("әлеуметтік-экономикалық 

зерттеулер зертханасы") кіретін университеттің ғылыми-инновациялық 

инфрақҧрылымының базалық элементтері қҧрылып, табысты жҧмыс істеуде 

зерттеу зертханасы", "инновациялық ғылыми-білім беру технологиялары 

зертханасы"). 

"Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасының міндеттерін 

орындау және университеттің инновациялық әлеуетін одан әрі дамыту 

мақсатында 2018 жылы мҥмкіндіктері оқу процесінде жҥйелі тҥрде 

пайдаланылатын цифрлық оқыту технологиялары кеңсесі қҧрылды.  

ЖОО жҧмысының маңызды бағыттарының бірі білім алушыларды 

әлеуметтік қолдау болып табылады. Жыл сайын университет білім 

алушылардың әлеуметтік осал санаттарын қорғауға 50 млн.теңгеге жуық 

қаражат бӛледі. 

Қазтҧтынуодағы Қарағанды университетінде білім алушылардың 

зияткерлік және рухани әлеуетін дамыту ҥшін қолайлы жағдайлар жасалған. 

Университетте  студенттік шығармашылық бірлестік бар – "Жайна" 

хореографиялық ансамблі, "Назқоңыр" халық аспаптар ансамблі, сән театры 

және дизайн студиясы, Қазақстан студенттер Альянсы( ҚСА), "болашақ ҧрпақ 

форматы" журналы, "Жар-Жар" КВН командасы (қазақ лигасы), дебат 

клубтары (қазақ және орыс лигалары).), 2 студенттік театр (қазақ "Ақсоран" 

және орыс "Вдохновение"), "Мелодия" вокалдық студиясы, бал билері 

студиясы, қазақ халық костюмінің этнографиялық сән және этномузей 

театры. 

Қҧрметті білім алушы! Қазтҧтынуодағы Қарағанды университетінде 

алған біліміңіз болашақ жҧмысыңыз бен мансабыңызға кӛмектеседі. Алайда, 
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сіз ӛзіңіздің Alma-mater имиджіңізді жоғары қолдайсыз! Уақытты ысырап 

етпеңіз және білімді қатты игермеңіз. Жоғары білікті маман болу ҥшін сізге 

кӛп нәрсе қажет және университеттің ғылыми және қоғамдық ӛміріне 

белсенді қатысу қажет. Бҧл қиын, бірақ ӛте қызықты жол болады! 
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ҚАЗТҦТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ БАСҚАРУ 

ЖӘНЕ ҚҦРЫЛЫМДЫҚ БӚЛІМДЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

 

Каб. 

№ 

Лауазымы Аты-жӛні Телефон 

Ректорат  Ректор, э.ғ.д., профессор 

Аймағамбетов Ерқара 

Балқараҧлы 

Аймагамбетов 

Еркара Балкараевич 

Ректордың 

қабылдау 

бӛлмесі: 

44-16-22, 

ішкі.102 

356 Академиялық мәселелер 

және жаңа технологиялар  

жӛніндегі проректор 

Абеуова Сая 

Турсуновна 

44-16-48, 

ішкі106 

353 Ғылыми-зерттеу және 

интеграциялық қызмет 

жӛніндегі проректор 

Накипова Гульмира 

Ермековна 

44-15-78, 

Ішкі 111 

358 Әлеуметтік жҧмыс 

жӛніндегі проректор 

Кернебаев Айдын 

Сапарович 

44-15-63, 

ішкі119 

46 Әкімшілік- шаруашылық 

бӛлімі проректоры 

Какенов Кайрат 

Саттуович 

44-16-71, 

ішкі161 

255 Аппарат басшысы Еремин Юрий 

Николаевич 

44-16-52, 

ішкі117 

302 Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беруді 

академиялық дамыту 

департаментінің директоры 

Тян Ольга 

Алексеевна  

44-16-00, 

ішкі108 

311  Білім алушылармен жҧмыс 

жӛніндегі департамент 

директоры 

Джабаева Гульден 

Нурлановна 

44-16-24 

ішкі 109 

268 Халықаралық 

бағдарламалар мен жобалар 

орталығының директоры 

Атабаева Динара 

Талгатовна 

44-16-12, 

ішкі141 

260 Стратегиялық даму 

департаментінің директоры 

Глазунова Светлана 

Борисовна 

44-16-34 
(вн 6507) 

262 Кӛптілділік орталығының 

директоры 

Асанова Марина 

Александровна 

44-16-12, 

ішкі141 

http://plt.keu.kz/employee?employeeID=2496&option=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&search=%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2&partNumber=0
http://plt.keu.kz/employee?employeeID=1799&option=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&search=%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&partNumber=0
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303 Экономикалық және 

қҧқықтық зерттеулер 

ғылыми-зерттеу 

институтының директоры 

Ханов Талгат 

Ахматзиевич 

44-16-23, ішкі 

6564 

262 Халықаралық бастамалар 

орталығының директоры 

Хасенова Марья 

Ивановна 

169 

Кітап

хана 

Кітапхана директоры Сатемирова 

Камарсулу 

Койшыбаевна 

44-16-34 

вн 153 

413 Цифрлық инженерия және 

IT аналитика кафедрасының 

меңгерушісі 

Тен Татьяна 

Леонидовна  

158 

420 Бухгалтерлік есеп және 

аудит кафедрасының 

меңгерушісі 

Березюк Валентина 

Ивановна 

135 

258 Экономикалық теория және 

мемлекеттік және жергілікті 

басқару кафедрасының 

меңгерушісі 

Ставбуник Елена 

Анатольевна 

142 

254 Әлемдік экономика және 

халықаралық қатынастар 

кафедрасының меңгерушісі 

Байгожина 

Гульнара 

Муратовна 

295 

234 Тауарларды зерттеу және 

сертификаттау 

кафедрасының меңгерушісі 

Есенбаева 

Гульмира 

Ахмадиевна 

184 

425 Қаржы кафедрасының 

меңгерушісі 

Талимова Лязат 

Азимовна 

198 

210 Экономикалық 

қатынастарды қҧқықтық 

реттеу кафедрасының 

меңгерушісі 

Весельская Наталья 

Романовна 

125 

207а Жалпы қҧқықтық және 

арнайы пәндер 

кафедрасының меңгерушісі 

Рахимгулова 

Маншук Болатовна 

187 

357 Экономика және 

кәсіпкерлік кафедрасының 

Невматулина 

Карина Анваровна 

186 

http://plt.keu.kz/employee?employeeID=1789&option=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&search=%D0%B0%D1%83&partNumber=0
http://plt.keu.kz/employee?employeeID=2419&option=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&search=%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&partNumber=0
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меңгерушісі 

338 Экология және бағалау 

кафедрасының меңгерушісі 

Байкенова Гульжан 

Гаусильевна 

160 

360 Менеджмент және 

инновациялар 

кафедрасының меңгерушісі 

Салауатова Динара 

Муслимовна 

185 

286 Маркетинг және логистика 

кафедрасының меңгерушісі 

Мажитова  Сауле  

Калиевна 

145 

386 Туризм және мейрамхана 

бизнесі кафедрасының 

меңгерушісі 

Доскалиева Баян 

Беккаировна 

6512 

336 Жоғары математика 

кафедрасының меңгерушісі 

Омарова Махаббат 

Толеуовна 

182 

261 Психология, педагогика 

және әлеуметтік жҧмыс 

кафедрасының меңгерушісі 

Абдакимова 

Мадина Кочкаровна 

139 

363 Қазақстан халықтары 

ассамблеясы және 

қоғамдық-саяси пәндер 

кафедрасының меңгерушісі 

Тутинова Нургуль 

Ерканатовна 

 

269 Шетел және орыс тілдері 

кафедрасының меңгерушісі 

Ертысбаева Гаухар 

Нурлановна  

149 

263 Қазақ тілі мен Қазақстан 

мәдениеті кафедрасының 

меңгерушісі 

Акатаева Шуга 

Бериковна 

147 

 

 

 

 

 

 

  

http://plt.keu.kz/employee?employeeID=7&option=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&search=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&partNumber=0
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ФАКУЛЬТЕТТЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

 ҚАРЖЫ, ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ ЦИФРЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ 

1 Декан  Серикова Гулзира 

Салмагамбетовна 

44-15-29 

ішкі 130 

2 Деканның оқу ісі 

жӛніндегі орынбасары 

Сайфуллина Юлия 

Магдатовна 

163 

4 Хатшы Абеуова Келбет 136 

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК 

ФАКУЛЬТЕТІ 

1 Декан  Гимранова Галия 

Ильясовна 

44-15-19 

ішкі129 

2 Деканның оқу ісі 

жӛніндегі орынбасары 

Блялов Бакытжан 

Ерикович 

192 

3 Деканның тәрбие ісі 

жӛніндегі орынбасары 

Юсупов Мухамеджан 

Турсумбаевич 

192 

4 Хатшы Жайлханова Назерке 164 

 ЗАҢ КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

1 Декан  Ау Татьяна Ивановна 44-15-58 

ішкі121 

2 Деканның оқу ісі 

жӛніндегі орынбасары 

Аешева Нургуль 

Темиртаевна 

121 

3 Деканның тәрбие ісі 

жӛніндегі орынбасары 

Елеубекова Назгҥл 

Елеубекқызы  

121 

4 Хатшы Мадкенова Алия 

Ардаққызы 

122 
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АКАДЕМИЯЛЫҚ КҤНТІЗБЕ 

2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНА КҤНДІЗГІ ОҚУ НЫСАНЫ 

Кҥзгі семестр 

 

Кҥзгі семестрдің басталуы 5 қыркҥйек 2022 жылы 

Элективті пәндерге, бағдарлау 

кҥндеріне тіркеу / қайта тіркеу 

31 тамыз-2 қыркҥйек 2022 жылы 

Теориялық оқыту 5 қыркҥйек – 15 желтоқсан 2022 жылы 

Аралық бақылау 1 24 қазан -29 қазан 2022 жылы 

Аралық бақылау 2            12 желтоқсан -15 желтоқсан 2022 жылы 

Кҥзгі семестрдің емтихан сессиясы 

(аралық аттестаттау)  

Қайта тапсыру 

19 желтоқсан 2022 жылы – 6 қаңтар 

2023 жылы 

9-10 қаңтар 2023 жылы 

Демалыс 9-22 қаңтар 2023 жылы 

Кӛктемгі семестр  

Кӛктемгі семестрдің басталуы 23 қаңтар 2023 жылы 

Теориялық оқыту 23 қаңтар – 6 мамыр 2023 жылы 

Аралық бақылау 1 13-18 наурыз 2023 жылы 

Аралық бақылау 2            2-6 мамыр 2023 жылы 

1-3 курс білім алушылардың 

пәндеріне тіркелу 

13 наурыз -1 сәуір 2023 жылы 

Кӛктемгі семестрдің емтихан 

сессиясы (аралық аттестаттау) 

Қайта тапсыру 

10-27 мамыр 2023 жылы 

 

29-30 мамыр 2023 жылы 

Жазғы  семестр  (1-3 курс) 29 мамыр -08 шілде 2023 жылы 

Қорытынды аттестаттау (бітіру 

курстары) 

15 мамыр -30 маусым 2023 жылы 
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АКАДЕМИЯЛЫҚ КҤНТІЗБЕ 

2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНА КҤНДІЗГІ ҚБТ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ 

ОҚУ НЫСАНЫ 

Кҥзгі семестр 

 

Кҥзгі семестрдің басталуы 5 қыркҥйек 2022 жылы 

Элективті пәндерге, бағдарлау 

кҥндеріне тіркеу / қайта тіркеу 

31 тамыз-2 қыркҥйек 2022 жылы 

Теориялық оқыту 5 қыркҥйек – 15 желтоқсан 2022 жылы 

Аралық бақылау 1         24 қазан -29 қазан 2022 жылы 

Аралық бақылау 2            12 желтоқсан -15 желтоқсан 2022 жылы 

Кҥзгі семестрдің емтихан сессиясы 

(аралық аттестаттау)  

19 желтоқсан 2022 жылы – 6 қаңтар 

2023 жылы 

Демалыс 9-22 қаңтар 2023 жылы 

Кӛктемгі семестр  

Кӛктемгі семестрдің басталуы 23 қаңтар 2023 жылы 

Теориялық оқыту 23 қаңтар – 6 мамыр 2023 жылы 

Аралық бақылау 1         13-18 наурыз 2023 жылы 

Аралық бақылау  2            2-6 мамыр 2023 жылы 

1-3 курс білім алушылардың 

пәндеріне тіркелу 

13 наурыз -1 сәуір 2023 жылы 

Кӛктемгі семестрдің емтихан 

сессиясы (аралық аттестаттау) 

10-27 мамыр 2023 жылы 

Жазғы  семестр  (1-3 курс) 29 мамыр -08 шілде 2023 жылы 
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АКАДЕМИЯЛЫҚ КҤНТІЗБЕ  

2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНА 

ҚБТ ҚОЛДАНУМЕН КҤНДІЗГІ ОҚУ ТҤРІ 

(Соңғы КУРСЫ) 

Кҥзгі семестр 

 

Кҥзгі семестрдің басталуы 5 қыркҥйек 2022 жылы 

Теоретическое обучение 5 қыркҥйек – 15 желтоқсан 2022 жылы 

Аралық бақылау 1         24 қазан -29 қазан 2022 жылы 

Аралық бақылау 2             12 желтоқсан -15 желтоқсан 2022 жылы 

Кҥзгі семестрдің емтихан сессиясы 

(аралық аттестаттау)  

19 желтоқсан 2022 жылы – 6 қаңтар 

2023 жылы 

Демалыс 9-22 қаңтар 2023 жылы 

Кӛктемгі семестр  

Кӛктемгі семестрдің басталуы 23 қаңтар 2023 жылы 

Теориялық оқыту 23 қаңтар – 1 сәуір 2023 жылы 

Аралық бақылау 1         20-25 ақпан 2023 жылы 

Аралық бақылау 2             27 наурыз- 1 сәуір 2023 года 

Кӛктемгі семестрдің емтихан 

сессиясы (аралық аттестаттау) 

3-15 сәуір 2023 года 

Демалыс 1-7 мамыр 2023 жылы 

Қорытынды аттестаттау (бітіру 

курстары) 

10 мамыр -30 маусым 2023 жылы 

 

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҤНТІЗБЕ  

2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНА 

ҚБТ ҚОЛДАНУМЕН КҤНДІЗГІ ОҚУ ТҤРІ 

(ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРИАТ соңғы курс) 

 

Кҥзгі семестр  

Кҥзгі семестрдің басталуы 5 қыркҥйек 2022 жылы 

Теоретическое обучение 5 қыркҥйек – 12 қараша 2022 жылы 

Аралық бақылау 1         3 қазан -8 қазан 2022 жылы 

Аралық бақылау 2             7  -12 қараша  2022 жылы 

Кҥзгі семестрдің емтихан сессиясы 

(аралық аттестаттау) 

14 – 19 қараша 2022 жылы 

Қорытынды аттестаттау (бітіру 

курстары) 

26 желтоқсан  2022 жылы – 31 қаңтар 

2023 жылы 
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1 жыл Магистратура (ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Кҥзгі семестр  

 

Кҥзгі семестрдің басталуы 05 қыркҥйек 2022 ж 

Пререквизиттерді игеру 05 қыркҥйек - 15 желтоқсан 2022 ж 

Ғылыми жетекшілерді және 

магистрлік диссертациялардың 

тақырыптарын бекіту 

24 -29 қазан 2022 ж 

Аралық бақылау (Р1)         24 қазан-29 қазан 2022 ж 

Аралық бақылау (Р2) 12 желтоқсан – 14 желтоқсан 2022 

ж 

Кҥзгі семестрдің емтихандық 

сессиясы (аралық аттестаттау). 

19 желтоқсан 2022 ж – 6 қаңтар 

2023 ж 

Магистрлік диссертацияны 

орындауды, жарияланымды қоса 

алғанда, магистранттың ҒЗЖ 

05 қыркҥйек - 15желтоқсан 2022 ж 

Магистранттардың ҒЗЖ аттестаттау 19-24 желтоқсан 2022 ж 

Демалыс 9-22 қаңтар 2023 ж 

Кӛктемгі семестр  

Кӛктемгі семестрдің басталуы 23 қаңтар 2023 ж 

Аралық бақылау (Р1)         13-18 наурыз 2023 ж 

Аралық бақылау (Р2)         2-6 мамыр 2023 ж 

Магистрлік диссертацияны 

орындауды, жарияланымды қоса 

алғанда, магистранттың ҒЗЖ 

23 қаңтар -17 маусым 2023 ж 

Педагогикалық тәжірибе 23 қаңтар -6 мамыр 2023 ж 

Кӛктемгі семестрдің емтихандық 

сессиясы (аралық аттестаттау). 

08-27 мамыр 2023 ж 

Магистранттарды элективті пәндер 

бойынша тіркеу 2 курс 

15-27 мамыр 2023 ж 

Жазғы семестр 29 мамыр -8 шілде 2023 ж 

Магистранттардың ҒЗЖ аттестаттау 12-17 маусым 2023 ж 

Демалыс  19 маусым – 31 тамыз 2023 ж 
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2 курс Магистратура (ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Кҥзгі семестр 

Кҥзгі семестрдің басталуы 05 қыркҥйек 2022 жыл 

Аралық бақылау (Р1)         24 қазан-29 қазан 2022 ж 

Аралық бақылау (Р2 )           12 желтоқсан – 15 желтоқсан 2022 ж 

Зерттеу тәжірибесі 05 қыркҥйек -15 желтоқсан 2022 ж 

Кҥзгі семестрдің емтихандық 

сессиясы (аралық 

аттестаттау). 

19 желтоқсан 2022 ж – 6 қаңтар 2023 ж 

Магистрлік диссертацияны 

аяқтауды қоса алғанда, 

бакалавриат зерттеулері, 

жарияланымдар 

05 қыркҥйек -15желтоқсан 2022 ж 

Магистранттарды ҒЗЖ 

аттестаттау 

19-24 желтоқсан 2022 ж 

Демалыс 9 - 22 қаңтар 2023 ж 

Весенний семестр 

Кӛктемгі семестрдің 

басталуы 

23 қаңтар 2023 ж 

Магистрлік диссертацияны 

аяқтауды қоса алғанда, ҒЗЖ  

зерттеулері, жарияланымдар 

23 қаңтар -29 сәуір 2023 ж 

Магистранттарды ҒЗЖ 

аттестаттау 

24-29 сәуір 2023 ж 

Магистрлік 

диссертацияларды алдын ала 

қорғау 

3-8 сәуір 2023 ж 

Демалыс 1-7 мамыр 2023 ж 

Қорытынды аттестаттау: 

магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

10 мамыр -30 маусым 2023 ж 
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Магистратура (ғылыми-педагогикалық бағыт 

1-2 оқу жылдары 

Қысқы қабылдау 2021-2022 оқу жылы) 

Кҥзгі семестр  

Кҥзгі семестрдің басталуы 05 қыркҥйек 2022 ж 

Аралық бақылау (Р1) 24 қазан-29 қазан 2022 ж 

Аралық бақылау (Р2) 12 желтоқсан – 15 желтоқсан 2022 

ж 

Оқыту тәжірибесі 05 қыркҥйек - 15желтоқсан 2022 ж 

Кҥзгі семестрдің емтихандық сессиясы 

(аралық аттестаттау). 

15 желтоқсан 2022 ж – 6 қаңтар 

2023 ж 

Магистрлік диссертацияны аяқтауды 

қоса алғанда, ҒЗЖ магистранты, 

жарияланымдар 

05 қыркҥйек - 15 желтоқсан 2022 

ж 

ҒЗЖ магистранттарды аттестаттау 19-24 желтоқсан 2022 ж 

Демалыс 9-22 қаңтар 2023 ж 

Кӛктемгі семестр  

Кӛктемгі семестр басталуы 23 қаңтар 2023 ж 

Аралық бақылау (Р 1)         13-18 наурыз 2023 ж 

Аралық бақлау  (Р 2)           2-6 мамыр 2023 ж 

Зерттеу тәжірибесі 23 қаңтар - 6 мамыр 2023 ж 

Магистрлік диссертацияны орындауды, 

жарияланымды қоса алғанда, 

магистранттың ҒЗЖ 

23 қаңтар - 17 маусым 2023 ж 

Кӛктемдік семестрдің емтихандық 

сессиясы (аралық аттестаттау). 

08-27 мамыр 2023 ж 

Магистранттардың ҒЗЖ аттестаттау 12-17 маусым 2023 ж 

Жазғы семестр 29 мамыр - 08 шілде 2023 ж 

Демалыс  19 маусым – 31 тамыз 2023 ж 
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Магистратура (ғылыми-педагогикалық және бейіндік бағыт) 

Жаңа қысқы қабылдау 2022-2023 оқу жылы)  

1 курс, 1 оқу жылы 

Кӛктемгі семестр 

Кӛктемгі семестрдің басталуы 23 қаңтар 2023 жыл 

Таңдамалы пәндерді тіркеу, бағдарлау 

кҥндері 

16 – 21 қаңтар 2023  жыл 

Перереквизиттерді игеру 23 қаңтар – 6 мамыр 2023 жыл 

Аралық бақылау (Р1) 13 – 18 наурыз 2023 жыл 

Аралық бақылау (Р2) 2 – 6 мамыр 2023 жыл 

Ғылыми жетекшілерді және магистрлік 

диссертациялардың тақырыптарын 

бекіту 

20 ақпан – 3 наурыз 2023 жыл 

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда, ҒЗЖ магистранты, 

жарияланымдар 

23 қаңтар – 17 маусым 2023 жыл 

Кӛктемгі семестрдің емтихандық 

сессиясы (аралық аттестаттау). 

8-27 мамыр 2023 жыл 

ҒЗЖ магистранттарды аттестаттау 12-17 маусым 2023 жыл 

Жазғы семестр 29 мамыр-8 шілде 2023 жыл 

Демалыс 19 маусым-31 тамыз 2023 жыл 
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1 жылдық оқу PhD Докторантура 

Кҥзгі семестр 

Кҥзгі семестрдің басталуы 05 қыркҥйек 2022 ж 

Перереквизиттерді игеру 05 қыркҥйек - 15 желтоқсан 2022 ж 

Аралық бақылау (Р1) 24 қазан-29 қазан 2022 ж 

Аралық бақылау (Р2) 12 желтоқсан – 15 желтоқсан 2022 ж 

Ғылыми басшылық пен 

докторлық 

диссертациялардың 

тақырыптарын бекіту 

05 қыркҥйек -15  желтоқсан 2022 ж 

Ғылыми басшылықты және 

диссертация тақырыптарын 

бекіту 

24-29 қазан 2022 жыл 

Оқыту тәжірибесі 1 қыркҥйек -14желтоқсан 2022 ж 

Кҥзгі семестрдің емтихандық 

сессиясы (аралық 

аттестаттау). 

19 желтоқсан 2022 ж – 6 қаңтар 2023 ж 

Демалыс 9-22 қаңтар 2023 ж 

Кӛктемгі семестр 

Кӛктемгі семестрдің 

басталуы 

23 қаңтар 2023 ж 

Аралық бақылау (Р1) 13-18 наурыз 2023 ж 

Аралық бақылау (Р2) 2-6 мамыр 2023 ж 

НИР докторант, оның ішінде 

докторлық диссертацияны 

аяқтау, жарияланымдар 

23 қаңтар -17 маусым 2023 ж 

Зерттеу практикасы 23 қаңтар -6 мамыр 2023 ж 

Кӛктемгі семестрдің емтихан 

сессиясы (аралық 

аттестаттау) 

08-27 мамыр 2023 ж 

Жазғы семестр 29 мамыр -08 шілде 2023 ж 

Докторанттардың ҒЗЖ 

аттестаттау 

12-17 маусым 2023 ж 

Демалыс 19 маусым – 31 тамыз 2023 ж 
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2 жылдық оқу PhD Докторантура 

Кҥзгі семестр  

Кҥзгі семестрдің басталуы 05 қыркҥйек 2022 ж 

Докторлық диссертацияны 

орындауды, 

жарияланымдарды, ғылыми 

тағылымдамадан ӛтуді қоса 

алғанда, докторанттың ҒЗЖ 

05 қыркҥйек – 6 қаңтар 2023 ж 

Демалыс 9-22 қаңтар 2023 ж 

Кӛктемгі семестр - 15 апта 

Кӛктемгі семестрдің 

басталуы 

23 қаңтар 2023 ж 

Докторлық диссертацияны 

орындауды, 

жарияланымдарды, ғылыми 

тағылымдамадан ӛтуді қоса 

алғанда, докторанттың ҒЗЖ 

23 қаңтар -17 маусым 2023 ж 

Докторанттардың ҒЗЖ 

аттестаттау 

12-17 маусым 2023 ж 

Демалыс  19 маусым – 31 тамыз 2023 ж 
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3 жылдық оқу PhD Докторантура 

Кҥзгі семестр  

Кҥзгі семестрдің басталуы 05 қыркҥйек 2022 ж 

Докторлық диссертацияны, 

жарияланымдарды 

орындауды қоса алғанда, 

докторанттың ҒЗЖ 

05 қыркҥйек – 6 қаңтар 2023 ж 

Демалыс 9-22 қаңтар 2023 ж 

Кӛктемгі семестр 

Кӛктемгі семестрдің 

басталуы 

23 қаңтар 2023 ж 

Докторлық диссертацияны, 

жарияланымдарды 

орындауды, докторлық 

диссертацияны ресімдеуді 

қоса алғанда, докторанттың 

ҒЗЖ 

23 қаңтар -29 сәуір 2023 ж 

Докторанттардың ҒЗЖ 

аттестаттау 

24-29 сәуір 2023 ж 

Қорытынды аттестаттау: 

диссертацияны аяқтау және 

қорғау 

10 мамыр – 30 маусым 2023 ж 

Демалыс  19 маусым – 31 тамыз 2023 ж 
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1 курс Магистратура (бейіндік-1 жыл оқу) 

Кҥзгі семестр  

Кҥзгі семестрдің басталуы 05 қыркҥйек 2022 ж 

Пререквизиттерді игеру 05 қыркҥйек - 14 желтоқсан 2022 ж 

Теоретикалық оқу / (МҒЗЖ, 

ДҒЗЖ) 

15 апта 

Аралық бақылау (Р1) 24 қазан-29 қазан 2022 ж 

Аралық бақылау (Р2) 12-15 желтоқсан 2022 жыл 

Магистрлік жобалардың 

жетекшілерін мен 

тақырыптарын бекіту 

24 -29 қазан 2022 ж 

Магистрлік жобаны 

орындауды, жарияланымдарды 

қоса алғанда, магистранттың 

эксперименттік-зерттеу 

жҧмысы 

05 қыркҥйек -15 желтоқсан 2022 ж 

Кҥзгі семестрдің емтихан 

сессиясы (аралық 

аттестаттау) 

19 желтоқсан 2022 ж – 6 қаңтар 2023 ж 

Магистранттардың ЭЗЖ 

аттестаттау 

19-24 желтоқсан 2023 ж 

Демалыс 9-22 қаңтар 2023 ж 

Кӛктемгі семестр 

Кӛктемгі семестрдің 

басталуы 

23 қаңтар 2023 ж 

Магистрлік жобаны 

орындауды, жарияланымдарды 

қоса алғанда, магистранттың 

эксперименттік-зерттеу 

жҧмысы 

6 наурыз- 29 сәуір 2023 ж 

Ӛндірістік тәжірибе 23 қаңтар -04 наурыз 2023 ж 

Магистрлік 

диссертацияларды алдын ала 

қорғау 

3-8 сәуір 2023 ж 

Магистранттардың ЭЗЖ 

аттестаттау 

24-29 сәуір 2023 ж 

Қорытынды аттестаттау: 

магистрлік жобаны ресімдеу 

және қорғау 

10 мамыр -30 маусым 2023 ж 

Демалыс 1-7 мамыр 2023 ж 
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1 курс Магистратура (бейіндік - 1,5 жыл оқу) 

Кҥзгі семестр  

Кҥзгі семестрдің басталуы 05 қыркҥйек 2022 ж 

Пререквизиттерді игеру 05 қыркҥйек - 14 желтоқсан 2022 ж 

Теоретикалық оқу / (МҒЗЖ, 

ДҒЗЖ) 

15 апта 

Аралық бақылау (Р1) 24 қазан-29 қазан 2022 ж 

Аралық бақылау (Р2) 12 желтоқсан – 15 желтоқсан 2022 ж 

Магистрлік жобалардың ғылыми 

жетекшілерін мен тақырыптарын 

бекіту 

24 -29 қазан 2022 ж 

Магистрлік жобаны орындауды, 

жарияланымдарды қоса алғанда, 

магистранттың эксперименттік-

зерттеу жҧмысы 

5 қыркҥйек -15 желтоқсан 2022 ж 

Кҥзгі семестрдің емтихан сессиясы 

(аралық аттестаттау) 

19 желтоқсан 2022 ж – 6 қаңтар 2023 ж 

Магистранттардың ЭЗЖ 

аттестаттау 

19-24 желтоқсан 2023 ж 

Демалыс 9-22 қаңтар 2023 ж 

Кӛктемгі семестр  

Кӛктемгі семестрдің басталуы 23 қаңтар 2023 ж 

Аралық бақылау (Р1) 13-17 наурыз 2023 ж 

Аралық бақылау (Р2) 2-6 мамыр 2023 ж 

Магистрлік жобаны орындауды, 

жарияланымдарды қоса алғанда, 

магистранттың эксперименттік-

зерттеу жҧмысы 

23 қаңтар -17 маусым 2023 ж 

Кӛктемгі семестрдің емтихан 

сессиясы (аралық аттестаттау) 

08-27 мамыр 2023 ж 

Магистранттардың ЭЗЖ 

аттестаттау 

12-17 маусым 2023 ж 

Жазғы семестр 29 мамыр-08 шілде 2023 жыл 

Демалыс 19 маусым – 31 тамыз 2023 ж 
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2 курс Магистратура (бейіндік - 1,5 жыл оқу) 

Кҥзгі семестр 

Кҥзгі семестрдің басталуы 05 қыркҥйек 2022 ж 

Ӛндірістік тәжірибе 05 қыркҥйек -15 қазан  2022 ж 

Магистрлік жобаны орындауды, 

жарияланымдарды қоса алғанда, 

магистранттың эксперименттік-

зерттеу жҧмысы 

17 қазан-10 желтоқсан 2022 ж 

Магистрлік диссертацияларды 

алдын ала қорғау 

07-12 қараша 2022 

Магистранттардың ЭЗЖ аттестатта 5-10 желтоқсан 2022 

Қорытынды аттестаттау: 

магистрлік жобаны ресімдеу және 

қорғау 

19 желтоқсан 2022 – 31 қаңтар 2023 ж 

 

 

Тәжірибенің барлық тҥрлерін ӛткізу кестесі 

Кҥндізгі бӛлімде оқитын білім алушылардың 2022-2023 оқу жылына арналған 

кәсіптік практикасының кестесі - 

https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%

B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D

1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B0%202022-

2023.pdf 

ҚБТ қолданумен кҥндізгі бӛлімде оқитын білім алушылардың 2022-2023 оқу 

жылына кәсіптік практикасының кестесі - 

https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%

B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D

1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%

94%D0%9E%D0%A2%202022-2023.pdf 

2022-2023 оқу жылына ҚОТ қолданумен (Қҧқықтану, Қаржы) сырттай оқу 

бӛлімі білім алушылардың кәсіптік практикасының кестесі - 

https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%

B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D

1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BA

%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202022-2023.pdf 

 

 

 

https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B0%202022-2023.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B0%202022-2023.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B0%202022-2023.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B0%202022-2023.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202022-2023.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202022-2023.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202022-2023.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202022-2023.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202022-2023.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202022-2023.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202022-2023.pdf
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2022/praktika/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202022-2023.pdf
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ҚАЗТҦТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ УНИВЕРСИТЕТІНДЕ БІЛІМ 

АЛУШЫНЫҢ ҚҦҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

КарУК білім алушыларының қҧқығы бар: 

* мемлекеттік білім беру стандарттары шеңберінде білім алуға; 

* компьютерлік сыныптарды, жаңа технологиялар және қашықтықтан оқыту 

зертханасының кабинеттерін, оқу аудиторияларын, кітапхананы пайдалануға; 

* ҚР Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі белгілеген 

тәртіппен бір жоғары оқу орнынан екіншісіне, бір білім беру 

бағдарламасынан екіншісіне қайта қабылдау және ауыстыру; 

* кафедралардың ғылыми-зерттеу жҧмыстарына, конференцияларға, 

жобаларға, стартаптарға қатысу, ӛзінің ғылыми еңбектерін жариялау; 

* әскери қызметті кейінге қалдыруға; 

* белгілі себептер бойынша академиялық демалыс беруге; 

* сапалы білім беру қызметтерін алуға; 

* барлық деңгейдегі білім беру бағдарламасының мазмҧнына қатысты толық 

ақпарат алуға; 

* университетте оқығанын растайтын анықтама алуға; 

*университетте оқығанын куәландыратын жоғалған қҧжаттардың 

кӛшірмелерін алуға; 

* басқа қаладан келген білім алушылар-жатақхананы безендіруге; 

* медициналық қызметтерге; 

* университет әкімшілігінің барлық деңгейдегі ӛкілдерімен кездесулер мен 

консультациялар ӛткізуге. 

 

Білім алушылар міндетті: 

* әр академиялық жылға жеке оқу жоспарларын қалыптастыру;  

* жеке оқу жоспарына сәйкес оқу пәндерін меңгеру;  

*таңдаған мамандық бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

жҥйелі және терең меңгеру; 

* жеке жоспарда кӛзделген әртҥрлі жҧмыс тҥрлерін уақтылы орындау; 

* адамгершілік, моральдық және этикалық мінез-қҧлық нормаларын сақтау; 

* оқу аудиториялары мен университет корпусында тазалық пен тәртіпті 

сақтау, университеттің мҥлкіне ҧқыпты қарау; 

* жатақханада тҧру ережелерін сақтау; 

* іскерлік киіммен сабаққа қатысу; 

* шарт талаптарын орындау; 
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* Каруктың қҧндылықтары мен басымдықтарын бӛлісу; 

* Каруктың оң имиджіне қамқорлық жасау; 

* университеттің профессор-оқытушылар қҧрамы мен қызметкерлерін 

қҧрметтеу; 

* эпидемиологиялық жағдайдың алдын алу ҥшін туберкулез немесе басқа да 

ауыр сырқаттармен ауырған жағдайда университет әкімшілігіне уақтылы 

ескерту; 

* оқу тәртібін, Академиялық адалдық туралы ережені, ішкі тәртіп ережелерін 

және университет Жарғысын сақтауға; 

* стационарлық немесе амбулаториялық емделуде болу, тӛтенше сипаттағы 

оқиғалардың (дҥлей зілзалалар, авариялар және т. б.) туындауы себебінен 

және ӛзге де дәлелді себептер бойынша білім алушылар сабақтарды ӛткізіп 

алған жағдайда, білім алушы немесе оның туыстары 5 (бес) жҧмыс кҥні 

ішінде болған оқиға туралы университетті кез келген тәсілмен (телефон, 

телеграф арқылы және т. б.) хабардар етуге міндетті. 3 кҥн ішінде осы 

жағдайды растайтын қҧжаттарды ҧсыну. 
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КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯ БОЙЫНША 

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазтҧтынуодағы Қарағанды университеті Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша жоғары (бакалавриат) және жоғары оқу орнынан кейінгі 

(магистратура және докторантура) білім бағдарламалары бойынша мамандар 

даярлауды жҥзеге асырады.  

Қазтҧтынуодағы Қарудың мақсаттарының бірі алдыңғы қатарлы білім 

беру әдістемелері мен технологиялары арқылы оқыту, білім алушыларды 

білімдерімен және дағдыларымен қаруландыру, олардың жоғары кәсіби 

мәртебесін және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілік 

деңгейін қамтамасыз ету болып табылады. Оқытудың кредиттік 

технологиясын енгізу де осы мақсатқа қол жеткізуге ықпал етеді. Оқытудың 

кредиттік технологиясының негізгі міндеті-білім алушылардың оқу процесін 

регламенттеу және білім алушы мен оқытушының оқу жҧмысының кӛлемін 

ӛлшеудің біріздендірілген бірлігі ретінде кредиттер тҥріндегі білім кӛлемін 

есепке алу шеңберінде білім беру траекториясын таңдау негізінде білім 

алушылардың ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру және ӛз бетінше білім алу қабілеттерін 

дамыту. 

Кредиттік технология білім алушыларға міндетті пәндерді де, таңдау 

бойынша пәндерді де (әдетте әр семестр ішінде бірнеше) зерделеуді кӛздейді. 

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша әрбір білім алушы келесі 

талаптарды білуі тиіс:  

1. Білім алушының оқу жҥктемесінің кӛлемі әрбір пән бойынша оқу жылы 

ішінде меңгерілетін кредиттермен ӛлшенеді; 

2. Белгілі бір пәндерді таңдау ресми тіркеу арқылы жҥзеге асырылады, 

оны білім алушылармен жҧмыс департаменті - Офис - тіркеуші қызметі 

ҥйлестіреді. Білім алушыларды оқу пәндерін оқуға тіркеу Білім беру 

порталында онлайн режимінде жҥзеге асырылады. 

3. Таңдау бойынша пәндерді анықтау эдвайзердің (ағылш. "тәлімгер"). 

Эдвайзер презентация әдісімен элективті пәндер каталогынан әрбір пәнге 

баламаларды ҧсынады, пәндерді оқудың реттілігін анықтауға кеңес береді. 

4. Тіркеу кҥні мен уақыты академиялық кҥнтізбемен анықталады. 

5. Пәнді таңдап, білім алушы ҧнаған элективті пәндерді кӛрсете отырып, 

тіркеу нысанын толтырады, соның негізінде Офис - тіркеуші білім алушының 

жеке оқу жоспарын (ЖОЖ) қалыптастырады.  
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6. Білім алушының ЖОЖ "Платонус" ААЖ-да электрондық форматта 

қҧрылады. Жеке оқу жоспары әрбір оқу жылына қҧрастырылады. 

7. Екінші курс және одан жоғары білім алушылар 31 тамызға дейін 

кредиттердің жалпы санынан 10% - дан аспайтын кӛлемде ӛз ЖОЖ-на 

ӛзгерістер енгізуге қҧқылы. 

8. ЖОЖ-ның негізінде Офис-тіркеуші қызметі академиялық топтар мен 

лектерді қалыптастырады. Егер осы пәнге білім алушылардың саны 

белгіленген ең аз мӛлшерден аз жазылса, онда пән ашылмайды. Тіркеуші 

кеңсесі Қазтҧтынуодағы сайтының ақпараттық стендінде хабарландыру 

береді www.keu.kz. осы пәнге жазылған білім алушылар 30 тамызға дейінгі 

мерзімде келесі жылға арналған Жеке оқу жоспарларын тҥзетуі тиіс. 

9. Егер келесі курсқа ауыстырылған білім алушы белгіленген мерзімде 

ӛзінің ЖОЖ - ін Офис-тіркеушіге тапсырмаса немесе тіркеуден бас тартса, 

онда оны оқыту негізіне осы курс ҥшін жасалған базалық жҧмыс оқу жоспары 

алынады. 

10. Білім алушы алдыңғы семестрдің пәндерін сәтті оқып, қажетті 

кредиттер санын және жеткілікті академиялық рейтингті жинаған жағдайда 

ғана тіркеуге қол жеткізе алады. 

11. Білім алушы міндетті пәндер бойынша оқытушының кандидатурасын 

таңдауға қҧқылы. Оқытушының кандидатурасын таңдау жазылу кезектілігі 

бойынша жҥзеге асырылады. 

12. Егер бір оқытушыға жазылған білім алушылардың саны белгіленген 

шектен асып кеткен жағдайда, тиісті біліктілігі бар оқытушыны тағайындай 

отырып, қосымша академиялық лек (топ) қалыптастырылады. 

13. Оқу ҥлгерімі жақсы білім алушылар оқытушының кандидатурасын 

таңдауға басым қҧқыққа ие болады 
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КУРАТОРЛАР МЕН ЭДВАЙЗЕРЛЕР 

 

Куратор оқу-тәрбие жҧмысын жҥргізеді, университет әкімшілігі, 

қоғамдық ҧйымдар, университеттің оқу персоналы мен білім алушылар 

арасында тығыз байланыс жасайды. Куратордың қызметі білім алушылардың 

бойында азаматтық жауапкершілік пен патриотизм сезімін тәрбиелеуге, 

олардың жан-жақты мәдени дамуына, топта достық пен ӛзара кӛмек 

атмосферасын қҧруға, оқуға адал қарауға, білім алушыларды ғылыми және 

қоғамдық жҧмысқа тартуға бағытталған. Оқу-тәрбие жҧмысын жҥргізу ҥшін 

куратор университет тҥлектерімен кездесулер, кездесулер, кездесулер, 

экскурсиялар және т. б. пайдаланады. 

Куратор келесі функцияларды орындайды: 

- топпен жиналыстарды, негізгі қоғамдық іс-шараларды ҧйымдастырады 

және ӛзі қатысады; 

- білім алушылардың ҥлгерімі мен тәртібін қадағалайды, қажетті кӛмекті 

уақтылы ҧйымдастырады; 

- топта сабақ жҥргізетін оқытушылармен байланыс жасайды; 

- топ старостасын таңдауға және тағайындауға қатысады. 

Оқытудың жеке білім беру траекториясын таңдау және іске асыру, 

сондай – ақ кредиттік оқыту технологиясы жағдайында оқу жоспарларының 

ҧтқырлығы мен икемділігін қамтамасыз ету ҥшін жоғары оқу орындарында 

консультациялық қызмет немесе академиялық кеңесші-эдвайзерлер қызметі 

ҧйымдастырылады. 

Эдвайзер-оқытудың жеке траекториясын таңдауға және оқу кезеңінде 

білім беру бағдарламасын меңгеруге жәрдемдесетін оқытушы. Сонымен 

қатар, эдвайзер болашақ мансап мәселелерін шешуде, бітіру жҧмысының 

тақырыбын анықтауда, кәсіптік практика базасын анықтауда 

консультациялық кӛмек кӛрсете алады. Эдвайзерлер білім алушылардың 

академиялық мҥдделерін білдіруге, оған жеке оқу жоспарын қҧруға және 

тҥзетуге жәрдемдесуге тиіс. 

Эдвайзердің міндеттері: 

* білім алушыларға жеке оқу траекториясын анықтауға және білім беру 

бағдарламасын меңгеруге кӛмек кӛрсету; 

* тиісті мамандық бойынша оқу траекториясын таңдау кезінде білім 

алушының қажеттіліктерін, қызығушылықтарын және бейімділіктерін 

анықтау; 

* пәндерді таңдауда білім алушыларға кеңес беру; 
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* білім алушыға жеке оқу жоспарларын қҧруға, қажет болған жағдайда 

оларды тҥзетуге жәрдемдесу; 

* білім алушының ҥлгерімі мен Академиялық мәртебесі мәселелерін 

қарайтын сараптамалық комиссиялардың жҧмысына қатысу. 

Эдвайзер білім алушыны университеттің академиялық ӛмірінің 

ерекшеліктерімен, жҧмыс оқу жоспарының мазмҧнымен, диплом алуға 

қойылатын талаптармен, таңдалған білім беру бағдарламасының 

мҥмкіндіктерімен таныстырады және білім алушының бейімділіктеріне, 

мҥмкіндіктеріне, мҥдделері мен мақсаттарына сәйкес жеке оқу траекториясын 

таңдауда кӛмекші болып табылады. 

 

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӚЗІНДІК ЖҦМЫСЫ 

 

Білім алушылардың ӛзіндік жҧмысы (БӚЖ) – оқытушы ҧсынған оқу-

әдістемелік әдебиеттерге, әдістемелік әзірлемелер мен бағдарламаларға 

сәйкес тақырыптардың белгілі бір тізбесін ӛз бетінше зерделеу және оларға 

тапсырмаларды орындау. 

Білім алушылардың ӛзіндік жҧмысы кестеге сәйкес оқытушының 

қатысуымен аудиториядан тыс уақытты(БӚЖО) және оқытушының 

қатысуынсыз аудиториядан тыс уақытты  қамтиды. 

БӚЖ және БӚЖО бойынша әдістемелік ҧсыныстарды кафедраның 

профессорлық-оқытушылық қҧрамы әзірлейді және келесі қҧжаттарды 

қамтиды: 

* пәнді оқудың барлық кезеңіне есептелген БӚЖ графиктері; 

* тапсырмалар жҥйесі; 

*рефераттар, баяндамалар және шығармашылық жҧмыстардың тақырыптары; 

* курстық және дипломдық жҧмыстардың тақырыптары; 

* негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі; 

* кеңес беру кӛмегінің тҥрлері; 

* бақылау тҥрлері мен нысандары; 

* бағалау критерийлері, ҧсынылатын жҧмыс кӛлемі, ҧсынудың 

болжамды мерзімдері және басқалар. 

БӚЖ әр пән бойынша барлық академиялық кезең ішінде кҥні, уақыты, 

аудиториясы және тьюторлары кӛрсетілген кестеге сәйкес ӛткізіледі. 

БӚЖ шеңберіндегі сабақтардың консультациялық және интерактивті 

нысандары болуы мҥмкін, олардың арақатынасы оқытылатын курстың 
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кҥрделілігімен, оны оқуға бӛлінген аудиториялық сағаттардың кӛлемімен, 

білім алушылардың дайындық деңгейімен анықталады. 

Сондықтан, егер білім алушы ағымдағы рейтингі тӛмен болса және 

қосымша кеңес алғысы келсе, пән бойынша алынған тапсырмаларды 

орындауда қиындықтарға тап болса, оқытушы сабақты дәстҥрлі тҥрде 

ӛткізеді. Егер білім алушылар жақсы немесе Ҥздік академиялық рейтингке ие 

бола отырып, мҧндай проблемаларға тап болмаса, оқытушы ӛз қалауы 

бойынша білім алушыны дәстҥрлі нысандағы сабақтан босата алады және 

консультациялық нысанда сабақ бере алады, тапсырмалар беру және олардың 

орындалуын бақылау арқылы оны жеке немесе топтық жобаға тарта алады. 

Сонымен қатар, ӛзіндік жҧмыс Білім алушыны оқу сабақтары мен 

емтихандарға және оқытушысыз дайындау процесін қамтиды. 

БӚЖ кітапхана, компьютерлік сынып, лингафон кабинеті, медиатека, оқу 

теледидары, арнайы зертхана жағдайында оқу материалын ӛз бетінше 

меңгеруді кӛздейді. 

БӚЖ -ны бақылау тҥпкілікті нәтижеге қол жеткізуге бағытталған 

жазбаша және ауызша нысанда болуы мҥмкін. Жазбаша бақылау нысанында 

БӚЖ нәтижелері эссе, конспект, реферат, баяндама, шығармашылық жҧмыс, 

бақылау, жазбаша, курстық, дипломдық жҧмыстар немесе жоба, ғылыми 

мақала, аудио-бейне есеп және т. б. тҥрінде ресімделуі мҥмкін., хабарламалар, 

жеке әңгімелесулер және т. б. 

 

БІЛІМДІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ 

 

Білім алушылардың білімін бақылау және бағалау кешені ағымдағы, 

межелік, қорытынды бақылауды және қорытынды мемлекеттік аттестаттауды 

ӛткізуді кӛздейді. 

Бақылаудың барлық нысандары бойынша баға әр пән бойынша білімді 

бағалаудың кӛп балдық әріптік жҥйесінің шкаласы бойынша пайыздық 

мазмҧнда қойылады 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік 

әріптік жҥйесі, оларды дәстҥрлі бағалау шкаласы мен ECTS-ке ауыстыру: 
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Әріптік жҥйе 

бойынша бағалау 

Сандық 

эквивалент 

Балдар (%- дық 

мазмҧн) 

Дәстҥрлі жҥйе 

бойынша бағалау 

А 4,0 95-100 
Ӛте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

жақсы 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Қанағаттанарлық 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 
Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 

 

Тербеліс амплитудасында А - дан А - ға дейін, С+ - дан в+ - ға дейін, D-

дан с-ға дейін бағалауды таңдау жоғарыда сипатталған критерийлер бойынша 

білім мен дағдылардың сәйкестік дәрежесімен анықталады. 

Оқытушы бағалардың әріптік және пайыздық баламасын оқу 

сабақтарының журналында белгілейді. Мысалы:+(87). 

Ағымдағы бақылау-бҧл ағымдағы сабақтарда оқытушы жҥргізетін білім 

алушылардың білімін жҥйелі тексеру. Пәнді оқу кезінде білімді ағымдық 

бақылаудың әртҥрлі тҥрлері қарастырылуы мҥмкін: ауызша сҧрау, жазбаша 

сҧрау, аралас сҧрау, ҥй тапсырмаларын қорғау және таныстыру, пікірталас, 

тренингтер, дӛңгелек ҥстелдер, кейс-стади, тесттер. 

Ағымдағы бақылау семинар, практикалық, зертханалық сабақтар және 

оқытушының жетекшілігімен білім алушылардың ӛзіндік жҧмысы (СӚЖ) 

шеңберінде жҥзеге асырылады. 

Білімді аралық (рейтингтік) бақылау – әр пән бойынша 2 рет – бірінші 

және екінші рейтинг семестр бойы тиісінше 8-ші және 15-ші апталарда 

ӛткізіледі. 

Аралық бақылауды жҥргізу нысаны: жазбаша бақылау немесе 

зертханалық жҧмыс, тестілеу немесе ауызша тыңдау-коллоквиум, 

конференцияда сӛз сӛйлеу және т. б. 
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Ағымдағы және аралық бақылауды бағалау негізінде (50% - ға 50% 

ретінде қабылданады) оқытушы "рейтингтік ведомоске"енгізілетін аралық 

рейтингті (Р1 немесе Р2) шығарады. Нәтижелер бҥтін сандарға 

дӛңгелектенеді. 

Мысалы, Біз 8-ші аптада P1 есептейміз. Ағымдағы бақылаудың орташа 

бағасы 84% - ды ("в") қҧрайды, межелік бақылаудың нәтижелері 87% - ды 

("в+") қҧрайды. 

Осылайша, 

                                                                     
 

Сол сияқты 15-ші аптада P2 есептеледі. 

Бір ӛткізіп алған сабақ ҥшін рейтингтен (Р1 немесе Р2) 5% шегеріледі. 

Мысалы: P1=V + (87%) -5%=V(82). 

Межелік рейтингтерді кӛтеруге (пысықтауға) тыйым салынады. Пән бойынша 

алынған бағаны ӛзгерту ҥшін білім алушы жазғы (қосымша) семестрде оны 

қайта оқуға жазыла алады. 

Егер білім алушы Р1 және Р2 жҥргізуге объективті себептер бойынша 

қатыспаса, оның жеке ӛтуіне қҧқығы бар. Р1 және Р2-ді жеке кесте бойынша 

емтихан сессиясы басталғанға дейін факультет деканының рҧқсатымен 

тапсыруға болады 

Р1 және Р2 негізіндегі пән бойынша емтихан алдында орташа рейтинг 

есептеледі. 

Орташа рейтинг мына формула бойынша есептеледі: 

                    Рср =
 
Р1 + Р2 

                               2 

Бҧл ретте, егер пән бойынша курстық жҧмысты қорғау кӛзделсе, ал білім 

алушы курстық жҧмысты қорғамаса, онда ол емтиханға жіберілмейді. 

Егер білім алушы D-(50) кем емес орташа рейтингі болса, пән бойынша 

емтиханға жіберіледі. 

Білімді қорытынды бақылау (емтихан). 

Қорытынды емтиханға 50% - дан тӛмен емес рейтингі бар білім 

алушылар жіберіледі. Қалғандары осы пән бойынша қорытынды бақылау 

басталғанға дейін РСД-ны арттыруы керек. 

Білім алушылардың білімін қорытынды бақылау кесте бойынша емтихан 

сессиясында жҥзеге асырылады. Емтиханды ӛткізу нысанын (тест, жазбаша, 
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ауызша, жоба) ЖОО-ның Ғылыми кеңесі айқындайды. "Автомат" емтиханына 

жол берілмейді. 

Егер білім алушы емтиханға объективті себептер бойынша келмесе, 3 

кҥн ішінде деканатқа тиісті қҧжаттары болса және ҧсынса, ол факультет 

деканының және Офис-Тіркеу қызметі басшысының рҧқсатымен жеке 

емтихан тапсыруға қҧқылы. 

Орташа рейтинг пен емтихан бағасының негізінде пән бойынша 

тҥпкілікті болып табылатын қорытынды баға есептеледі. 

Пән бойынша қорытынды баға мына формула бойынша анықталады: 

және%= (Рср*0,6)+(Э*0,4). Басқаша айтқанда, біз орташа рейтингтің 60% 

және емтихан бағасының 40% қосамыз. 

Назар аударыңыз! Егер сіз емтиханға баға алсаңыз 

"F "(0-24), жоғары орташа рейтинг болса да, қорытынды баға автоматты 

тҥрде" F " (сәтсіздік) болады. Бҧл жағдайда білім алушы берешек ретінде 

кӛрсетіледі және ақылы жазғы семестрге қалдырылады. 

Ағымдағы академиялық кезеңде FX (25-49) емтихан бағасын бір рет 

қайта тапсыруға рҧқсат етіледі. Ол ҥшін емтихан кҥні білім алушы деканатқа 

FX бағасын қайта тапсыруға ӛтініш береді. 

Қалаған пәнді қайта оқу ҥшін (оның ішінде оң бағаны кӛтеру 

мақсатында) ақылы жазғы (қосымша) семестрге жазылу, дәрістерді тыңдау, 

орта рейтингті қайта алу және емтихан тапсыру қажет. Бҧл ретте пәнді қайта 

оқыған білім алушы қызыл диплом алу қҧқығынан айырылады. 

Емтихан нәтижелерін апелляцияға беруге қҧқығыңыз бар. 

Апелляция процедурасы білім алушының жауабын қайта лицензиялауды 

қамтиды. Апелляция нәтижесінде бағалау жоғарылап, ӛзгеріссіз қалуы 

мҥмкін. Білім алушылардың білімін қорытынды бақылау нәтижелері 

бойынша апелляцияға ӛтініштерді тиісті факультеттердің деканаттары 

емтихан кҥні қабылдайды. 

 

ОРТАША ӚТУ БАЛЫН (GPA)ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Кредиттік оқыту технологиясы кезінде білім алушының ҥлгерім 

кӛрсеткіші ретінде GPA (Grade Point Average) - білім алушының оқу 

жетістіктері деңгейінің орташа ӛлшемді бағасы пайдаланылады. 

Курстан курсқа ауысу ҥшін GPA ӛтпелі балы белгіленеді. Ӛту балы 

білім алушының ӛзі таңдаған бағдарлама бойынша жылдық деңгейінің 

орташа ӛлшенген бағасы болып табылады.  
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GPA есептеу келесі формула бойынша жҥзеге асырылады: 

 

 
мҧндағы Иц1, Иц2, АЦП – пәндердің сандық эквиваленттегі қорытынды 

бағалары; 

       К1, К2, Кп – кредиттермен оқытылатын пәндер кӛлемі; 

       n-ӛткен оқу кезеңінде оқыған пәндер саны. 

Назар аударыңыз!  

Сессияны оң бағаға тапсыру жеткіліксіз! Белгіленген GPA ӛту балын 

теру қажет. Қазтҧтынуодағы Қаруда келесі орташа GPA баллы белгіленген * 

(бакалавриат): 

1 курстан 2 курсқа – кемінде 1,67; 

2 курстан 3 курсқа-кемінде 1,76;   

3 курстан 4 курсқа-кемінде 1,8; 

4 курстан бастап мемлекеттік қорытынды аттестаттауға (мемлекеттік 

емтихандарға) жіберу ҥшін - кемінде 2,0. 

* Жыл сайын ауысу балының деңгейі Ғылыми кеңестің шешімімен қайта 

қаралуы мҥмкін. 

Мысалы, егер білім алушы 2, 3, 3, 4, 2 кредит кӛлемінде 5 пәнді меңгерсе 

және цифрлық баламада мынадай бағаларды алса: 4,0; 3,67; 3,67; 3,0; 4,0 

тиісінше, gra = 2*4,0 + 3*3,67 + 3*3,67 + 4*3,0 + 2*4,0/2 + 3+3 + 4 + 2 = 8 

+11,01 + 11,01 +12 + 8/14 = 3,57. 

БЖ бойынша баға жинақтаушы болып табылады, сондықтан 

академиялық кезеңдегі қорытынды, бір жылдағы қорытынды, бҥкіл оқу 

кезеңіндегі қорытынды ретінде есептеледі. 

Егер, қысқы және жазғы сессияның қорытындысы бойынша, 

Білім алушының GPA кемінде 1,67 құрайды, ол 2 курсқа ауысады. 

Ауысу балының ең тӛменгі шамасын ала алмаған білім алушы қайта оқу 

курсына қалдырылады. 

Курс бағдарламасын толық кӛлемде орындаған, бірақ ӛту балының ең 

тӛменгі шамасын жинай алмаған білім алушыға ӛзінің ҥлгерімінің орташа 

балын (GPA) арттыру мақсатында жазғы семестрде жекелеген пәндерді 

ақылы негізде қайта оқуға және олар бойынша емтихандарды қайта 

тапсыруға мҥмкіндік беріледі. 
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ЖАЗҒЫ СЕМЕСТР 

 

Қысқы және жазғы емтихан сессияларының нәтижелері бойынша 

ҥлгерімі жақсы білім алушылар келесі курсқа ауыстырылады. 

Оларға GPA белгіленген мӛлшерін жинаған және академиялық 

қарыздары жоқ білім алушылар жатады. 

Академиялық берешек деп емтихан бойынша қанағаттанарлықсыз баға 

немесе емтиханға келмеу нәтижесінде пайда болған білім алушының оқу пәні 

бойынша білімін қорытынды бақылау бойынша берешегі тҥсініледі. 

Академиялық қарызы бар білім алушылар ҥшін жазғы ақылы семестр 

ҧйымдастырылады. Курсты қайта зерделеу Қазтҧтынуодағы Қарағанды 

Мемлекеттік Медицина Университетінің Ғылыми кеңесі бекіткен белгіленген 

мӛлшерде ақы тӛлеуді кӛздейді. 

Жазғы семестрді ҧйымдастыру келесі тәртіпте жҥзеге асырылады: 

- білім алушылар жазғы емтихан сессиясы басталғанға дейін деканатқа жазғы 

семестрге қатысу ниеті туралы ӛтініш береді; 

- бір кредиттің қҧнына қарай, жазғы семестрде алдағы оқу ақысын тӛлейді; 

- деканаттар белгіленген мерзімде ҧсыныс береді, соның негізінде жазғы 

семестрдің кестесі жасалады;  

- Егер білім алушы жазғы семестрге ӛтініш ресімдемесе немесе жазғы 

семестрде оқуға тӛлем жасамаса, ол қайта оқу мерзіміне қалады. 

Емтихан нәтижелері бойынша білім алушының жазғы семестрінде GPA 

қайта есептеледі. Ауысу балын жинаған білім алушы келесі курсқа 

ауыстырылады; барлық берешекті тапсырған, бірақ GPA жинай алмаған білім 

алушы қайта (ақылы!) жыл және барлық пәндерді қайта меңгереді. 

 

ҚАЙТА ОҚУ ЖЫЛЫ 

 

Ҥлгерімі тӛмен білім алушылар ҥшін – ауысу балын ала алмаған, немесе 

академиялық қарыздарын тапсырмаған білім алушылар ҥшін қайта оқу жылы 

қарастырылған. 

Жазғы семестрде берешекті тапсыру қҧқығынсыз қайта оқу жылына 

семестр немесе жыл қорытындысы бойынша 8-ден астам берешегі бар білім 

алушылар автоматты тҥрде қалады. Қайталанған жыл ҥшін тӛлем жаңа оқу 

жылына толық оқу жылы ҥшін белгіленген сомада толық кӛлемде жҥзеге 

асырылады. Қайта оқу жылында қалмау ҥшін негізгі семестрде барлық 

пәндер бойынша емтихандарды уақытында тапсыру немесе жазғы семестр 
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ішінде олар бойынша берешекті жою, сондай-ақ сіздің курсқа қажетті GPA 

балын жинау қажет. 

Кредиттік технологияның жҧмыс істеуі, элективті пәндерге тіркелу, 

білімді бақылау, GPA есептеу, жазғы семестрде және қайта оқу мәселелері 

бойынша ӛз деканатыңызға және/немесе білім алушылармен жҧмыс 

жӛніндегі департаментке Офис – тіркеуші қызметіне хабарласыңыз 312 

кабинет. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТАУ ЖӘНЕ ҤЗДІК ДИПЛОМ 

 

Қорытынды аттестаттау академиялық кҥнтізбеде және мамандықтардың 

оқу жоспарларында кӛзделген мерзімде ӛткізіледі. Ҧзақтығы кемінде 4 апта 

мерзімге белгіленеді. Сіз бітіру жҧмысын жазу ережелерімен танысуға және 

қажет болған жағдайда эдвайзерден таңдалған зерттеу бағыты бойынша кеңес 

алуға қҧқығыңыз бар. 

Қазтҧтынуодағының ҚарУ оқу мерзімі ішінде барлық емтихандарды А, 

А - "ӛте жақсы", В+, В, В -, С+ -  "жақсы" бағаларымен тапсырған және 

ҥлгерімінің орташа балы 3,5-тен тӛмен емес GPA бар, сондай-ақ дипломдық 

жҧмысты қорғаған және/немесе кешенді мемлекеттік емтиханды "а" 

бағасымен тапсырған тҥлек."немесе" А - " емтихандарын қайта тапсыра 

алмаған жағдайда ҥздік диплом беріледі. 

 

ОҚУДАН ШЫҒАРУ МЕХАНИЗМІ, 

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ АУЫСТЫРУ, ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ 

 

Оқуды жалғастырғысы келмеген жағдайда сіз ӛз қалауыңыз бойынша, 

медициналық кӛрсеткіштер бойынша немесе басқа ЖОО-ға ауысуыңызға 

байланысты оқудан шығаруға қҧқығыңыз бар. Жоғары оқу орнының 

жарғысында кӛзделген міндеттерді, ішкі тәртіп ережелерін бҧзғаны, оқу 

тәртібін бҧзғаны, ақы тӛлеу туралы шартты бҧзғаны ҥшін жоғары оқу 

орнының әкімшілігі Сізді университеттен шығаруға қҧқылы. 

Оқудан шығару және қайта қабылдау мәселелері бойынша деканаттарға 

және/немесе білім алушылармен жҧмыс жӛніндегі департаментке Офис – 

тіркеуші қызметіне хабарласыңыз 312 кабинет. 

Қайта қабылдау туралы ӛтініштерді ректор жазғы және қысқы каникул 

кезінде қарайды. Жоғары оқу орнынан шығарылған білім алушыға 

белгіленген нысандағы академиялық анықтама беріледі. 
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Білім алушыны бір жоғары оқу орнынан екіншісіне ауыстыру рәсімі 

мынадай тҥрде жҥзеге асырылады 

1) білім алушы ӛзі оқып жатқан жоғары оқу орны ректорының атына 

ауысу туралы ӛтініш береді және мӛрмен бекітілген жазбаша келісімді алып, 

ауысқысы келетін ЖОО ректорына жҥгінеді; ӛтінішке: университет ректоры 

және ҚБД директоры растаған транскрипт, ҦБТ сертификатының кӛшірмесі 

және Бар болса, оның кӛшірмесі қоса беріледі мемлекеттік білім беру гранты 

иегерінің куәлігі; 

2) Офис регистратор қызметі оқу курсын және оқу жоспарларындағы 

айырмашылықты анықтайды; 

3) факультет деканының, ДРҦ директорының, ДАР ВПО-ның, АВ және СР 

жӛніндегі проректордың бҧрыштамаларына сәйкес ректор білім алушыны 

ауыстыру туралы бҧйрық шығарады; 

4) Офис тіркеуші ауыстыру туралы бҧйрықтың негізінде кӛрсетілген 

айырманы тапсыру мерзімін белгілейді; 

5) ҥш кҥн мерзімде білім алушының бҧрын оқыған жоғары оқу орнына жеке 

ісіне сҧрау салу жіберіледі; 

6) білім алушы бҧрын оқыған жоғары оқу орнының ректоры басқа жоғары 

оқу орнынан сҧрау салуды алғаннан кейін ҥш кҥн ішінде жеке ісін пошта 

арқылы жіберуге дербес жауапты болады. 

Бір жоғары оқу орны ішінде білім алушыны оқытудың бір 

нысанынан екіншісіне және бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне 

ауыстыру мынадай рәсімге сәйкес жҥзеге асырылады: 

1) білім алушы жоғары оқу орны ректорының атына ауысу туралы ӛтініш 

береді, ӛтінішке ҚБД директоры растаған транскрипт қоса беріледі; 

2) офис регистратор ҧсынылған транскрипт негізінде оқу курсын және 

оқу жоспарларындағы айырмашылықты айқындайды; 

3) факультет деканы, ДРОО директоры бҧрыштамасының негізінде 

кӛрсетілген айырманы тапсыру мерзімін белгілейді; ҚБТ қолдана отырып, 

кҥндізгі оқу нысанынан кҥндізгі оқу бӛліміне ауыстыру кезінде кӛрсетілген 

айырманы тапсыру мерзімі бір академиялық кезеңнен артық белгіленуі 

мҥмкін не білім алушыға кӛрсетілген айырманы кҥндізгі оқу нысанының 

білім алушыларымен тапсыру қҧқығы берілуі мҥмкін; 

4) факультет деканы, ДРО директоры, ДПО директоры, академиялық 

мәселелер және стратегиялық даму жӛніндегі проректордың 

бҧрыштамаларына сәйкес жоғары оқу орнының ректоры білім алушыны 
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оқытудың бір нысанынан екіншісіне немесе бір ББ-дан екіншісіне ауыстыру 

туралы бҧйрық шығарады. 

Қайта қабылдау және ауыстыру кезінде оқу жоспарларындағы 

айырмашылықты тапсыру мерзімінің ҧзақтығы, әдетте, бір академиялық 

кезең болады, осы кезең ішінде білім алушы айырма пәндеріне жазылуға, 

оқудың ақысын тӛлеуге, олардың бағдарламаларын игеруге және қорытынды 

бақылаудан ӛтуге тиіс. 

Егер білім алушы оқуға қайта қабылдау немесе ауыстыру кезінде оқу 

жоспарларындағы айырмашылықты белгіленген мерзімде тапсырмаған 

жағдайда, онда бҧл айырма академиялық берешек ретінде тіркеледі және 

оның GPA-ны айқындау және курстан курсқа ауыстыру кезінде нӛлмен 

ескеріледі. 

Ауыстыру және қайта қабылдау мәселелері бойынша 312 аудиториядағы 

білім алушыларға қызмет кӛрсету орталығына немесе Офис Регистратор 

қызметіне хабарласыңыз: 

Қалпына келтіру процедурасы келесідей: 

1. білім алушы ӛзінің оқуын жалғастырғысы келетін жоғары оқу орны 

ректорының атына қайта қабылдау туралы ӛтініш береді. Ӛтінішке 

академиялық анықтама қоса беріледі; 

2. Офис Регистратор қызметі ҧсынылған қҧжаттардың негізінде оқу 

курсын, оқу жоспарларындағы айырмашылықты анықтайды; 

3. факультет деканы, ДРК директоры, дар, академиялық мәселелер және 

стратегиялық даму жӛніндегі проректордың бҧрыштамаларына сәйкес ректор 

қайта қабылдау туралы бҧйрық шығарады; 

4. офис регистратор қалпына келтіру туралы бҧйрықтың негізінде 

кӛрсетілген айырманы тапсыру мерзімін белгілейді 

5. ҥш кҥндік мерзімде білім алушының ӛзі оқыған жоғары оқу орнына 

оның жеке басына сҧрау салу жіберіледі; 

6. білім алушы бҧрын оқыған жоғары оқу орнының ректоры басқа жоғары 

оқу орнынан сҧрау салуды алғаннан кейін ҥш кҥн ішінде жеке істі пошта 

арқылы жіберу ҥшін дербес жауапты болады. 

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС 

 

Білім алушы академиялық демалысты ресімдей алады, яғни ӛзінің 

денсаулық жағдайы бойынша, оның ішінде баланың тууы және босануы 

бойынша оқуын уақытша тоқтата алады. 
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Денсаулық жағдайы бойынша академиялық демалыс дәрігерлік-

консультациялық комиссияның (ДКК) қорытындысы негізінде ғана 6 айдан 

12 айға дейінгі мерзімге беріледі. Білім алушы емтихан сессиясы басталғанға 

дейін академиялық демалысты ресімдеуге ӛтініш береді. Мемлекеттік білім 

беру тапсырысы негізінде оқитын адамдарға академиялық демалыс берілген 

кезде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша одан әрі оқу қҧқығы 

сақталады. Оның оқуын қаржыландыру берілген академиялық демалыс 

кезеңіне ҥзіледі, ол аяқталғаннан кейін қайта басталады. 

Академиялық демалыстан оралғаннан кейін білім алушы дәрігерлік-

консультативтік комиссияның (ДКК) ӛзінің оқу сабақтарына кірісе 

алатындығы туралы қорытындысын ҧсынуы тиіс. Академиялық демалыстан 

шыққаннан кейін оқу жҧмыс жоспарларындағы айырмашылықты (егер бҧл 

қажет болса) белгіленген мерзімде жою қажет. 

Сҧрақтар бойынша білім алушылармен жҧмыс департаментіне білім 

алушыларға қызмет кӛрсету орталығының қызметіне хабарласыңыз. 

 

СТИПЕНДИЯ АЛУ МҤМКІНДІГІ ЖӘНЕ ГРАНТҚА АУЫСУ 

 

Мемлекеттік білім грантын алған білім алушылардың стипендия алуға 

қҧқығы бар. Мҧндай білім алушыларға сессия қорытындылары бойынша 

барлық емтихандарды тапсырған және "А", "А-", "В+", "В", "В-", 

"С+"бағаларымен курстық жҧмыстарды (жобаларды) қорғаған жағдайда 

стипендия есептеледі. Сессияны "А" және "А -" - ға тапсырған жағдайда, олар 

жоғары стипендия алуға қҧқылы. 

Университетте Ғылыми кеңес стипендиясы және атаулы стипендия да 

бекітілген, оған университеттің қоғамдық ӛміріне белсенді қатысатын ҥздік 

білім алушылар ҥміткер бола алады. 

Шәкіртақы алу сҧрақтары бойынша 358 кабинетте әлеуметтік мәселелер 

жӛніндегі проректорға хабарласыңыз 

Мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алып жатқан, қайта 

курсқа қалдырылған адамдар одан әрі оқу кезеңіне гранттан айырылады.  

Ақылы негізде білім алушы мемлекеттік білім беру грантының бос орнына 

ауысуға қҧқылы. Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу 

процесінде босаған бос білім беру гранттары (бҧдан әрі – босаған гранттар) 

білім беру бағдарламаларының топтары бойынша ақылы негізде білім 

алушыларға конкурстық негізде беріледі.  Конкурс Білім беру грантын беру 
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туралы куәлікті бере отырып, ҥлгерімнің GPA орташа балы негізінде аралық 

аттестаттау нәтижелері бойынша ӛткізіледі. 

 

 

СТУДЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӚРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ 

Білім алушыларға қызмет кӛрсету орталығы білім алушыларға 

мемлекеттік және оқу-білім беру қызметтерін кӛрсету, олардың "бір 

терезе"қағидаты бойынша қолжетімділігін қамтамасыз ету ҥшін қҧрылған. 

Білім алушыларға қызмет кӛрсету орталығы білім алушылар 

қоғамдастықпен жан – жақты ӛзара іс-қимылды барынша жақсартуға 

бағытталған, олардың уақытын ҥнемдеуге мҥмкіндік береді және қызмет 

кӛрсету кезінде әрекеттерді қайталайтын "университет-білім алушы" ӛзара іс-

қимыл жҥйесіндегі бюрократиялық кедергілер мен сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін жоюға мҥмкіндік береді. Бір уақытта бірнеше терезе қызмет ете 

алады. Қызмет кӛрсету электрондық кезек тәртібімен жҥзеге асырылады. 

Қажетті қызметті алу ҥшін электрондық кезек талонын алып, кҥту залына ӛту, 

содан кейін экранда жарияланатын және жазылатын терезеге ӛту талап 

етіледі. 

Қызметтер кӛрсетуге онлайн-ӛтінімдер мына сілтеме бойынша беріледі 

https://edms.youngstudent.co/login  немесе "ҚР электрондық ҥкіметінің" веб-

порталы арқылы https://egov.kz.  

 Сізді қызықтыратын сҧрақтар бойынша СҚКО-ға хабарласыңыз. 

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҦТҚЫРЛЫҚ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР ЖӘНЕ ЖОБАЛАР ОРТАЛЫҒЫ 

 

Біз халықаралық ынтымақтастықтың тҥрлі нысандарын дамытудың кең 

тәжірибесін алып ҥлгердік. Қарағанды экономикалық университеті 

Еуропалық Университеттердің Ҧлы Хартиясына қол қойған қазақстандық 

жоғары оқу орындарының бірі болып табылады. Біз бірқатар халықаралық 

ҧйымдардың, атап айтқанда: Халықаралық университеттер 

қауымдастығының, EdNet білім беру мекемелері қауымдастығының, ТМД 

елдерінің кооперативтік жоғары оқу орындары Кеңесінің және т.б. мҥшесіміз. 

Университет халықаралық ҧйымдармен және олардың Қазақстандағы 

ӛкілдіктерімен белсенді ынтымақтастық жасайды, Темпус және Эрасмус 

Мундус Еуроодақ бағдарламаларының жобаларына белсенді қатысады. Бҧдан 

басқа, жоғары оқу орындары арасындағы ынтымақтастықтың екіжақты 

https://edms.youngstudent.co/login
https://egov.kz/
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нысандары серпінді дамуда - Мәселен, әлемнің 14 елінен 54 университет 

Қазтҧтынуодағының әріптестері болып табылады. Сізді қызықтыратын 

сҧрақтар бойынша халықаралық байланыс орталығына хабарласыңыз 

бағдарламалар мен жобалар 268 кабинет. 

 

ҚарУҚ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАРЫ 

Кітапхана - университеттің маңызды бӛлімшелерінің бірі, ол болашақ 

мамандарды даярлаудың тҥрлі міндеттерін шешуге қатысады. Біздің 

кітапхананың миссиясы-оқу және ғылыми ҥдерістерді интеграцияланған 

ақпараттық қамтамасыз ету орталығы болу. 

Кітапхана қоры ақпараттық ресурстардың қҧрамдас бӛлігі болып 

табылады және оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми, анықтамалық, ӛндірістік-

практикалық әдебиеттерді, заңнамалық және нормативтік қҧқықтық актілерді, 

сондай-ақ жеке тҧлғаның ӛзін-ӛзі дамытуы ҥшін қосымша әдебиеттерді 

қамтиды. Бҥгінгі таңда кітапхананың жалпы қоры 700000 дананы қҧрайды. 

Ақпаратқа қол жеткізу 5 оқу залы мен абонементтерде жҥзеге асырылады-

Оқу - білім беру және ғылыми-білім беру орталықтары-бҧл мамандарды 

даярлау бағыттары бойынша оқу және ғылыми әдебиет қорларының дәстҥрлі 

кітап, журнал - газет және электрондық-цифрлық нысанында ҧсынылған 

білімнің барлық салалары бойынша ақпараттық ресурстар қоймасы. 

- Әлемдік ақпараттық ресурстар залы білімнің барлық салалары 

бойынша шет тілдеріндегі кітаптар мен электрондық ресурстарды ҧсынады. 

 - Ақпараттық-білім беру орталығы сканер мен электрондық білім беру 

ресурстарына қолжетімділікті ҧсынады. 

 - Мәдени-эстетикалық және шығармашылық даму орталығы қҧрамында 

энциклопедиялар мен энциклопедиялар, сондай-ақ психология, педагогика, 

ӛнер және кӛркем әдебиет бойынша кітаптары бар, отандық және әлемдік 

мәдениетті насихаттауға бағытталған қызметті жҥзеге асырады. 

 - Абонемент оқырмандарды жазуды және оқырман билеттерін 

ресімдеуді ҧйымдастырумен айналысады. Мҧнда 1 айдан 1 семестрге дейін 

ҥйде әдебиет (оқу, ғылыми, кӛркем) алуға болады7  

КарУК кітапханасы жергілікті және қашықтан қол жеткізуге мҥмкіндік 

береді  

 - "АЖО-ОҚЫРМАН"электронды каталогына 

- "Летограф" сандық кітапханасы  

- толық мәтінді мәліметтер базасы "Заң", "ҚР стандарттары" 
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- Халықаралық және отандық деректер базаларына Web of Science 

компании Clarivate Analytics; Springerlink (Германия, Берлин); Scopus; 

ScienceDirect, Polpred (РФ, Москва); Электронно-библиотечная система «IPR 

books» (РФ, Саратов); EUROMONITOR Passport (Великобритания) кіреді. 

 - Кҥн сайын-9.00-ден 18.00-ге дейін 

- Сенбі - 9.00-ден 14.00-ге дейін 

- Жексенбі демалыс кҥні 

 

 

 
 

ҚОҢЫРАУ КЕСТЕСІ 

1 сабақ - 9.00ч.-9.50ч.                                     9 сабақ - 17.10ч.-18.00ч. 

2 сабақ - 10.00ч.-10.50ч.                                 10 сабақ - 18.10ч.-19.00ч. 

3 сабақ - 11.00ч.-11.50ч.                                 11 сабақ - 19.10ч.-20.00ч. 

4 сабақ - 12.10ч.-13.00ч.                                 12 сабақ - 20.10ч.-21.00ч. 

5 сабақ - 13.10ч.-14.00ч.                                 

6 сабақ - 14.10ч.-15.00ч.                                 

7 сабақ - 15.10ч.-16.00ч. 

8 сабақ - 16.10ч.-17.00ч. 

 
 
 

 


