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К;АЗТ¥ТЫНУ0ДАГЫ КАРАГАНДЫ УНИВЕРСИТЕТШ Щ
АКАДЕМИЯЛЬЩ САЯСАТЫ
Kipicne
Каза^станда жэне одан тыс жерлерде танымал саналатын Казтутынуодагы
Караганды
университет!
(Казт^тынуодагы
Караганды
экономикальщ
университет!н!ц мурагер!, б^дан эр! Университет) К^задстан
Республикасында жогары б!л!кт! кадрларды даярлау саласында бер!к алдыцгы
1^атарлы орын алатын жогары oi^y орны болып табылады.
Казт^тынуодагы Караганды университет! ез!н, б!л!м беру жэне гылым
саясатын Каза 1^стан экономикасы
мамандардыц тулгальщ дамуы мен
кэс!би есу!н!ц нег!з! рет!нде !ске асыратын; элемд!к б!л!м беру кец!ст!г!нде
бэсекелест!к орындарга жайгасуга умтылатын, инновацияльщ университет
рет!нде аЙ1^ындайды.
Казтутынуодагы Караганды университет! б!л!м беруд!ц улттьщ жуйес!н!ц
барльщ уш децгей!: бакалавриат - магистратура - докторантура PhD бойынша
кадрлар даярлауды жузеге асырады. Мемлекетт!к лицензияга сэйкес
университет жогары б!л!м беруд!ц 26 б!л!м беру багдарламаларын жэне
жогары ок;у орнынан кей!нг! б!л!м беруд!ц 16 б!л!м беру багдарламаларын !ске
асырады.
Б!л!м
берудег!
сапаны
1^амамасыз
ету
жен!ндег!
Тэуелс!з
агентт!к(ББСКТА) етюзген гуманитарльщ-экономикальщ ЖОО-лардыц улттьщ
рейтинг!нде, соцгы жылдарда Кззтутынуодагы Караганды университет! 2-ш!
орын алды (2019, 2020).
Университет
Университеттерд!ц
Хальщаральщ
кауымдастыгыньщ,
Университеттерд!ц Еуропалык; к;ауымдастыгынын;, Азияльщ университеттер
к;ауымдастыгынын;, Ш Б1¥ Жел!л!к университеттер!н!ц, «Кооперация» Жел!л!к
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университетінің және Ресейдің заң ЖОО-лары Қауымдастығының мүшесі
болып табылады.
Қазақстанның Болон процесіне кіруіне сәйкес, мамандар даярлаудың
біліктілік моделінен кадралар даярлаудың құзіреттілік моделіне көшу заманауи
білім берудің өзгешелікті белгісіне айналды. Құзіреттілік тәсілді іске асыру
шеңберінде университетте кадрлар даярлауда кәсіпорындармен тікелей
ынтымақтастық жасау бағыты жолға қойылды. Студенттердің практикалық
оқыту сапасын, түлектердің кәсіби мәдениет деңгейін арттыру, кәсіби және
тұлғалық маңызды сапаларға тәрбиелеу, оның негізгі мақсаты болып табылады.
Кәсіби білім берудегі әлеуметтік серіктестік стратегиясы университеттің
білім беру қызметі нәтижелерінің барабарлығын арттыруға, кадрлар даярлау
деңгейін экономика мен жұмыс берушілердің деңгейіне жақындатуға, оқыту
мен өндірістің байланысын нығайтуға, қосымша қаржыландыру көздерін
тартуға бағдарланған.
Университет
әлеуметтік
серіктес-ұйымдармен,
кәсіпорындармен,
компаниялармен мақтанады. Солардың ішіндегі ең белгілі дегендерін айтатын
болсақ, ол: Қазхром Трансұлттықкомпаниясы, РУ «Қазмарганец»,
«Трансұлттық компания» АҚ филиалы, Экономикалық зерттеулер институты,
«Қазақстан Темір жолы» Ұлттық компаниясы, «Шұбар көл» АҚ, «Эфес
Қазақстан» ИП, «Сарыарқа» ӘСК» ҰК, «Kaz Nex Invest» экспорт жөніндегі НА,
ҚР Қаржы министрлігі, «Қазақмыс» Корпорациясы, NOVA Цинк» ЖШС,
Кәсіпкерлер қауымдастығы ЦК, «Арселор Миттал Темиртау», «Шұбаркөл
көмір», «Казпошта», ИП «Эфес Қарағанды сыра қайнату зауыты», «Нәтиже Сүт
Фабрикаcы» және т.б.
Бұл бағытта университет, жұмыс берушілермен ынтымақтастықтың жаңа
формаларын әзірлеу және енгізу бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуде. 2016
жылы университет пилоттық Оқу-ғылыми-өндірістік кешенін(ОҒӨК) іске
қосты. ОҒӨК - ЖОО-ның компаниялармен және ғылыми институттармен
ынтымақтастық жасау, білім беру процесіне тәжірибелі мамандарды тартуға
арналған алаңы болып саналады. Оқу процесін жетілдіру, оған үздік
компаниялардан, экономика мен қоғамның қажеттіліктеріне жауап беретін
үздік практикалық қызметкерлерді тарту, одан күтілетін басты қайтарым болып
саналады.
Университеттің кафедралары жанында: «Сапа», «Банкир», «Нысана»,
«Даму», «Маркетинг», «Халыққа қызмет», «Қаржыгер», «Бухгалтерлік есеп
және аудит», «Кенесші», «IVS&technologies», «Самғау», «Экономика және
кәсіпкерлік», «Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар», «Туризм
және қонақжайлық», «Ынтымақ» сияқты 15 ОҒӨК жұмыс жасады.
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Академиялық саясат төлқұжаты
Атауы:
Әзірлеу үшін
негіздеме:

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің академиялық
саясаты
2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-IV « Білім туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы;
2010 жылғы 1 ақпанда № 922 Қазақстан Республикасы
Президентінің жарлығымен бекітілген, 2020 жылға дейінгі
Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық жоспары;
2015 жылғы 20 мамырда Қазақстан Республикасының
Президенті бекіткен, «Ұлт жоспары «5 институционалдық
реформаларды іске асыру жөніндегі 100 нақты қадам»;
2016 жылы 1 наурыздағы№ 205 Қазақстан Республикасы
Президентінің жарлығымен бекітілген, 2016-2019 жылдарға
арналған Қазақстан Республикасында білім беру мен
ғылымды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы;
2018 жылғы 30 қазандағы № 595 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрінің бұйрығымен бекітілген,
тиісті үлгідегі ұйымдар қызметінің типтік ережелері;
2018 жылы 31 қазанда № 600 Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген, жоғары
және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын, білім беру ұйымдарына
оқуға қабылдаудың үлгі ережелері; .
05.06.2019 № 259 ҚР Білім және ғылым Министрі
бұйрығының редакциясындағы, 2015 жылғы 20 наурыздағы .
№ 137 Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым
министрінің бұйрығымен бекітілген, қашықтықтан білім беру
технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру
ережелері;
2018 жылғы 31 қазандағы № 604 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген,
жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті
стандарты.
Қазақстан
Республикасының
Әділет
министрлігінде 2018 жылғы 1 қарашада № 17669 болып
тіркелген..
2011 жылғы 20 сәуірде № 152 Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген, кредиттік
оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру
ережелері(2018 жылғы 12 қазандағы № 563 Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрі бұйрығындағы
өзгерістермен.
Қазақстан
Республикасының
Әділет
министрлігінде 2018 жылы 16 қазанда № 17554 болып
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тіркелген).
2015 жылы 17 маусымда №391 ҚР Білім және ғылым
министрінің бұйрығымен бекітілген, білім беру қызметіне
қойылатын біліктілік талаптары мен оған сәйкестігін
растайтын құжаттар тізбесі(16.11.2018 № 634) ҚР БҒМ
бұйрығындағы өзгерістермен).
Әзірлеуші

Академиялық даму департаменті
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаменті

Қолданыстағы
мерзімі
2019-2024 жылдар

Өзектілендіру
мерзімділігі
2 жылда 1 рет немесе қайта қарау қажеттілігіне қарай
Академиялық саясаттың негізгі қағидалары
«Мемлекет
басшысы
Н.Назарбаевтың
бес
институционалдық
реформаларын іске асыру бойынша 100 нақты қадам» Ұлт жоспары және 20162019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында білім беру мен ғылымды
дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы,
«Назарбаев Университетінің»
тәжірибесін ескере отырып, ЖОО-лардың академиялық және басқару
дербестігін кезең-кезеңмен кеңейтуді көздейді.
Академиялық дербестік
білім алушыларды қабылдау, профессороқытушылық құрам мен білім алушылардың контингенті арасындағы
арақатынасты белгілеу, білім беру бағдарламалары, оқу жоспарлары мен
пәндерінің оқу бағдарламаларының құрылымдары мен мазмұны мәселелерін
айқындауда ЖОО-лардың өкілеттіктермен бөлінуін болжайды. Аталмыш ісшаралар, ЖОО-ны интернационалдандыру, білім беру бағдарламаларын
ілгерілету, кірістер көздерін әртараптандыру арқылы бәсекеге қабілеттілікті
арттыруға бағдарланған.
Өзінің қызмет нәтижелері үшін ЖОО-лардың әлеуметтік жауапкершілігін
арттыру, мамандар даярлау сапасы, жас ұрпақтың заманауи дүниетанымын
қалыптастыру, рухани-адамгершілік, кәсіби-құзіреттілік, интеллектуалдықкреативтілік,
инновациялық-алғырлық
және
толеранттылық-тұлғалық
қасиеттерін қалыптастыру - жоғары оқу орындарының академиялық
дербестігін кеңейтудің мақсаты болып табылады.
2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына, Болон декларациясына және өзге де халықаралық құжаттарға сәйкес,
Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті білім саласына 2004 жылдан білім
беру саласына бакалавриат, магистратура, докторантура білім беру

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің академиялық саясаты
КУК-АП-01-2021

Нұсқа 4
2021
стр. 5 из 90

бағдарламалары бойынша кадралар даярлаудың үш деңгейлі жүйесін және
кредиттік оқыту технологиясын енгізді.
ҚҚарУ-дің аталмыш
академиялық саясаты, білім беру қызметін
жоспарлау және басқару, сондай-ақ студентке бағдарланған оқытуды іске
асыруға, білім беру сапасын арттыруға бағытталған, оқу процесін тиімді
ұйымдастыру бойынша іс-шаралар, ережелер мен рәсімдер жүйесі болып
табылады.
Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің Академиялық саясаты: білім
беру қызметін жоспарлау және басқару және студентке бағдарланған оқытуды
жүзеге асыруға, білім беру сапасын арттыруға бағытталған, оқу процесін тиімді
ұйымдастыру бойынша шаралар, ережелер және рәсімдер жүйесі болып
табылады.
ҚҚарУ-дың академиялық саясаты академиялық адалдық, сапаны ішкі
қамтамасыз ету, инновациялар және интернационалдандыру прнциптеріне
негізделген.
Академиялық саясат университеттің барлық құрылымдық бөлімшелерінің,
профессор-оқытушылық құрамның, қызметкерлер мен білім алушылардың
орындауы үшін міндетті болып табылады. Академиялық саясаттың талаптарын
бұзу, университеттің лауазымды тұлғаларына, профессор-оқытушылық
құрамға, қызметкерлер мен білім алушыларға, Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына және ЖОО-ның ішкі нормативтік құжаттарына
сәйкес тәртіптік ықпал ету шараларын қолдану үшін негіз болып саналады.
Университеттің Академиялық саясаты,
ЖОО алдында тұрған
басымдықтар мен міндеттерді
ескере отырып, білім беру саласындағы
қолданыстағы заңнама негізінде әзірленді:
1. 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III ҚРЗ «Білім туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы (01.01.2021 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және
толықтырулармен).
2.Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922
жарлығымен бекітілген, 2020 жылға дейінгі Қазақстан Республиксын
дамытудың стратегиялық жоспары;
3.Қазақстан Республикасы Президенті 2015 жылғы 20 мамырда бекіткен,
«5 институционалдық реформаларды іске асыру бойынша 100 нақты қадам»
Ұлт жоспары;
4.Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы №
205
жарлығымен
бекітілген,
2016-2015
жылдардағы
Қазақстан
Республикасындағы білім мен ғылымды дамытудың Мемлекеттік
бағдарламасы;
5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Мминистрінің 2018 жылғы
31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген, Жоғары білімнің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандарты. 2018 жылғы 1 қарашада № 17669 Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген (05.05.2020 № 182,
28.08.2020 № 372 өзгерістермен және толықтырулармен).
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6. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31
қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген, жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 2018 жылғы 1 қарашада № 17669
Қазақстан республикасының Әділет министрлігінде тіркелген. (05.05.2020 №
182, 28.08.2020 № 372 өзгерістермен және толықтырулармен).
7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы
30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген, жоғары және (немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын, білім ұйымы
қызметінің үлгі ережесі. 2018 жылғы 31 қазанда № 17657 Қазақстан
Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген (24.02.2020 № 539
өзгерістермен және толықтырулармен).
8. Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20
сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген, кредиттік оқыту технологиясы
бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі. 2011 жылы 27 мамырда № 6976
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген. (2018 жылғы 12
қазандағы № 563 өзгерістермен және толықтырулармен).
9.Қазақсан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы20
наурыздағы № 137 бұйрығымен бекітілген, қашықтықтан білім беру
технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі. 2015 жылы 22
сәуірде № 10768 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген.
(28.08.2020 № 374 өзгерістермен және толықтырулармен).
10.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы
31 қазандағы № 600 бұйрығымен бекітілген, жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын, білім ұйымдарында
оқуға қабылдаудың үлгі ережесі. 2018 жылы 31 қазанда № 17650 Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген. (28.09.2020 № 418
өзгерістермен және толықтырулармен).
11. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2015 жылғы
17 маусымдағы № 391 бұйрығымен бекітілген, білім беру қызметіне қойылатын
біліктілік талаптары және құжаттар тізбесі. 2015 жылғы 22 шілдедегі № 11716
Қазақстан Республикасы әділет министрлігінде тіркелген. (2020 жылғы 5
маусымдағы № 231 өзгерістермен және толықтырулармен).
12.Қазтұтынуодағы Қарағанды университетін дамытудың стратегиялық
жоспары.
Академиялық саясат шеңберінде
бакалавриат, магистратура,
докторантура жаңа білім беру бағдарламаларын ашу; салалық шеңберде және
кәсіби стандарттар негізінде әзірленген білім беру бағдарламаларының үлесін
кеңейту; кафедралар бөлімдерінің желілерін кеңейту, үштілді білім беруді
дамыту; академиялық(кредиттік) ұтқырлықты іске асыру, Назарбаев
университетінің жетістіктері мен тәжірибесін енгізу және іске асыру - ЖОО-ны
дамытудың басым бағыттары болып табылады.
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Қысқартулар тізімі
АК
БП
ОСӨЖ
ТО
ҚҚарУ
ӘН
«к/ж»
«ж/ж»
Р орт.
GPA
АДД
Р1 және Р2

Аттестациялық комиссия
Базалық пәндер
Оқытушының жетекшілігімен студенттің өздік жұмысы
Тіркеуші офисі
Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті
Әдістемелік нұсқаулық
Студенттің емтиханға келмеуінің белгіленуі
Студенттің емтиханға жіберілмеуінің белгіленуі
Студент үлгерімінің орташа рейтингі
Академиялық кезеңдегі үлгерімнің қорытынды деңгейі
Академиялық даму департаменті
8-ші және 15-ші апталарда өткізілетін, аралық(рубеждік)
бақылаудың белгіленуі
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Глоссарий
Білім беру
бағдарламаларыны
ң академиялық
комитеті

Жеке БББ мазмұны және оны іске асыру талаптары
бойынша
шешім
қабылдайтын,
білім
беру
бағдарламасын
басқаратын
кеңесші
орган,
университет қызметкерлерінен, жұмыс берушілерден,
түлектерден, суденттерден, жоғары білім беретін өзге
білім беру ұйымдарынан, оның ішінде шетелдік
жоғары білім беру ұйымдарынан пәндік салалар
бойынша оның құрамына кіретін сарапшылардан
тұрады
Өзінің жоғары оқу орнындағы кредиттер түрінде
Академиялық
игерген білім бағдарламаларын міндетті түрде қайта
ұтқырлық
есептеумен өзге жоғары оқу орнына(ел ішінде немесе
шет елде) белгілі бір академиялық кезеңге: семестрге
немесе оқу жылына оқу немесе зерттеулер жүргізу
үшін немесе басқа жоғары оқу орындарында оқуын
жалғастыру үшін білім алушылардың немесе
оқытушы-зерттеушілердің орын ауыстыруы
Демалыс(каникулдар
мен
мерекелер)
күндері
Академиялық
көрсетіле отырып, оқу жылы ішінде оқу және бақылау
күнтізбе
іс-шараларын және кәсіби практикаарды өткізу
күнтізбесі
Білім
алушының Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын,
пәндердің
және
(немесе)
модульдердің
оқу
академиялық
бағдарламаларын және оқу қызметінің өзге де
рейтингі
түрлерін білім алушының игеру деңгейінің сандық
көрсеткіші
Емтиханда қанағаттандырарлықсық баға алу, сондайАкадемиялық
ақ білім алушының емтиханға келмеуі немесе
берешек
жіберілмеуі нәтижесінде туындайтын, берешек
Белсенді үлестірме Тақырыпты шығармашылықпен табысты игеруге
білім алушыны мотивациялау үшін үлестірілетін
материалдар
көрнекі иллюстрациялық материалдар(лекциялардың
тезистері,
сілтемелер,
слайдтар,
мысалдар,
глоссарийлер, өздік жұмысқа арналған тапсырмалар)
Таңдау компоненті пәндері, қосымша оқыту түрлері
Академиялық
және білім беру қызметін ұйымдастыру бойынша
еркіндік
білім беру мазмұнын дербес анықтау үшін білім
алушылардың,
оқытушылардың
шығармашылық
дамуына, инновациялық технологиялар мен оқыту
әдістерін қолдануға жағдай жасау мақсатында, оған
берілетін, білім беру субьектілері өкілеттіктерінің
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жиынтығы
Білім
алушының Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын,
пәндерді оқу бағдарламаларын білім алушының игеру
академиялық
деңгейінің сандық көрсеткіші
рейтингі
Академиялық
дәреже

Қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша, тиісті
білім
беру
бағдарламаларын
игерген
білім
алушыларға білім беру ұйымдары беретін дәреже

Академиялық кезең Үш форманың бірі: семестр, триместр, тоқсан
бойынша білім беру ұйымы дербес белгілейтін,
теориялық оқу кезеңі
Академиялық
адалдық

Жазбаша жұмыстарды орындау, емтихандарға жауап
беру, зерттеулер, өз ұстанымдарын білдіруде,
академиялық қызметкерлермен, оқытушылармен және
өзге білім алушылармен қарым-қатынаста, сондай-ақ
бағалауда білім алушының адалдығынан көрінетін,
құндылықтар мен принциптердің жиынтығы
Білімді объективті бағалауда күмән болғанда, білім
Апелляция
алушының бастамасы бойынша жүргізілетін рәсім
Академиялық сағат Оқу сабақтарының барлық түрлеріне (аудиториялық
жұмыс) кесте бойынша немесе жеке бекітілген кесте
бойынша білім алушының оқытушымен байланыстық
жұмысының уақыты
Кем дегенде 240 академиялық кредиттерді міндетті
Бакалавриат
игерумен тиісті білім бағдарламасы бойынша
«бакалавр» дәрежесі берілуімен кадрлар даярлауға
бағытталған, жоғары білім деңгейі
Оқу жетістіктерін Білім алушының рейтингін белгілеуге мүмкіндік
беретін және қабылданған әріптік жүйедегі
бағалаудың
балдық-рейтингтік халықаралық тәжірибеге сәйкес келетін балдармен
білім деңгейін бағалау жүйесі
әріптік жүйесі
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің
Дескрипторлар
тиісті
деңгейінің
(сатысының)
білім
беру
бағдарламаларын аяқтағанда білім алушы ие болған
білім, білік, дағдылар мен құзіреттер деңгейі мен
көлемінің
сипаттамасы;
дескрипторлар
оқу
нәтижелеріне, қалыптасқан құзіреттерге, сондай-ақ
кредиттердің (сынақ бірліктерінің) жалпы санына
негізделеді

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің академиялық саясаты
КУК-АП-01-2021

Нұсқа 4
2021
стр. 10 из 90

Таңдау пәндері

Пререквизиттерге сәйкес кез елген академиялық
кезеңде таңдау бойынша білім алушы зерделейтін,
оқу пәндері
«Дене шынықтыру» пәнін игеру деңгейін бағалау
Сараланған сынақ
нормасы және практика бағдарламасын орындау
Кем дегенде 180 академиялық сағаттарды міндетті
Докторантура
игерумен философия докторы(PhD) (бейін бойынша
доктор) дәрежесі берілетін ғылыми, педагогикалық
және(немесе) кәсіби қызмет кадрларын дайындауға
бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру,
білім беру бағдарламалары
Қазақстан Республикасында ғылыми-педагогикалық
Философия
бағыт бойынша докторантура бағдарламасын игерген
докторы(РhD)
және диссертация қорғаған тұлғаларға берілетін
дәреже
Кәсіпорынның, оқу орнының, білім алушының теңдей
Дуальды оқыту
жауапкершілігі жағдайында білім алушыға жұмыс
орындары мен өтемақылық төлемдер берілуімен білім
беру ұйымдарындағы оқыту кәсіпорындардағы оқыту
мен
практиканың
міндетті
кезеңдерімен
ұштастырылатын кадрлар даярлау формасы
Білім беру траекториясын, оқу орнын және оқитын
Еуропалық
трансферт(ауыстыр елді ауыстыру кезінде, соның көмегімен білім алушы
у) жүйесі және ECTS игерген оқу пәндерін (кредиттермен және бағалармен)
салыстыру және қайта есептеу жүзеге асырылатын,
кредиттерін
білім
беру
бағдарламалары
компоненттеріне
жинақтау
(пәндерге, курстарға, модульдерге) кредиттер беру
тәсілі
Оқу пәніне жазылу Білім алушының оқу пәндеріне алдын ала жазылу
рәсімі
Білім
алушыны Тиісті білім деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін білім
қорытынды
алушының игеру дәрежесін анықтау мақсатында
аттестациялау
жүргізілетін рәсім;
Білім беру бағдарламасы мен элективті пәндер
Жеке оқу жоспары
каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен әрбір оқу
жылына білім алушы дербес қалыптастыратын оқу
жоспары
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Жоғары оқу орны дербес анықтайтын, әр түрлі
бақылау (ағымдағы, аралық және қорытынды) және
аттестаттау формаларымен білім алушының білім
деңгейін тексеру

Кредиттік
оқыту Оқу процесін регламенттеу және кредиттер түрінде
білім көлемін есептеу шеңберінде білім беру
технологиялары
траекторияларының
дараландырылуы,
таңдамалылығы негізінде білімді шығармашылықпен
игеруге және өздігінен білім алу деңгейін арттыруға
бағытталған білім беру технологиясы
Білім алушының/оқытушының оқу жұмысының
Кредит (Credit,
көлемін өлшеудің сәйкестендірілген бірлігі
Credit-hour)
Оларды зерделеу мақсаты, қысқаша мазмұны (негізгі
Элективті пәндер
бөлімдері) және зерделеуден күтілетін нәтижелер
каталогы(ЭПК)
(білім алушы ие болатын білім, білік, дағдылар мен
құзіреттер) көрсетіле отырып, олардың қысқаша
сипаттамасынан тұратын, таңдау компонентінің
барлық
пәндерінің
жүйелендірілген
және
аннотациялары берілген тізбесін білдіреді
Академиялық берешекті жою немесе келесі курсқа
Жазғы семестр
көшу үшін GPA қажетті деңгейін алу немесе жедел
және қосымша оқу мақсатында, ақылы негізде білім
алушының ынтасы бойынша ұйымдастырылатын,
қосымша академиялық кезең
Магистратура

Кем дегенде 60-120 академиялық кредиттерді міндетті
игерумен тиісті білім беру бағдарламасы бойынша
«магистр» дәрежесі берілетін, кадрлар даярлауға
бағытталған, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
деңгейі
Магистратура білім беру бағдарламасын игерген
Магистр
тұлғаларға берілетін дәреже
Білім алушының кәсіби құзіреттерінің жиынтығы
Модульдік білім
беру бағдарламасын оқыту мақсаты болып табылатын, оқу процесін
ұйымдастыру тұжырымдамасы негізінде білім беру
құру
бағдарламасының мазмұны мен құрылымын анықтау
жолымен кәсіби оқыту мақсаттарына жетудің құралы
Білім алушы анық тұжырымдалған, бағалау
Модуль
өлшемдеріне барабар білім, білік пен дағдылар және
құзіреттерге ие болған, оқыту нәтижелері тұрғысынан
автономды, аяқталған, білім беру бағдарламаларының
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құрылымдық элементі
Білім алушының, белгілі бір академиялық дәреже
және/немесе біліктілік алуы үшін қажет негізгі
құзіреттерге
ие
болуына
бағытталған,
оқу
модульдерінің жиынтығы кіреді
Білім беру бағдарламасын, оқу жоспарын және оқу
пәндерін модульдік құру негізінде оқу процесін
ұйымдастыру тәсілі
Еңбек
нарығында
мойындалатын
біліктілік
деңгейерінің құрылымданған сипаттамасы
Кәсіби қызметтің белгілі бір түріне, саласына,
объектісіне сәйкес келетін, оқыту нәтижелері
жиынтығына жетуді қамтамасыз ететін, білім беру
бағдарламасын игеру үшін білім алушының тұлғалық
әлеуетін іске асырудың дербес жолы
Салада мойындалатын, біліктілік деңгейлерінің
құрылымданған сипаттамасы
Білім алушының оқудағы жетістіктерінің барлық
тарихын тіркеумен айналысатын және білімді
бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және
оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз
ететін академиялық қызмет
Пәннің мақсаты, міндеттері және мазмұны кіретін,
пәндердің (5-8 ұсыныстан тұратын) қысқаша
сипаттамасы
Кәсіби қызметтің нақты саласындағы біліктілік пен
құзіреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен
жағдайларына қойылатын талаптарды анықтайтын
стандарт
Кәсіби қызығушылықтарына, жеке қабілеттеріне
сәйкес оқитын жерін және кәсібін еркін және саналы
түрде таңдауда, білім алу және кәсіби мүмкіндіктері
саласындағы өзінің құқықтарын іске асыруда білім
алушыға ақпараттар мен консультациялық көмек беру

Білім
алушыны Пәнді оқуды аяқтағаннан кейін бір оқу пәнінің бүкіл
көлемі немесе бөлігінің мазмұнын білім алушының
аралық
игеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;
аттестациялау
Пән бағдарламасы
(Syllabus)

Оқитын пәннің сипаттамасы, пәннің мақсаттары мен
міндеттері, оның қысқаша мазмұны, тақырыптар мен
оларды оқудың ұзақтығы, өздік жұмыс тапсырмалары,
консультациялар уақыты, білім алушының білімін
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тексеру кестесі, оқытушының талаптары, білім
алушының
білімін бағалау өлшемдері және
әдебиеттер тізімі кіретін оқу бағдарламасы
Осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін игерілетін білім,
білік және дағды талап етілетін пәндер
Оқитын пәндерді игеру үшін қажет білімнен, білік
және дағдыдан тұратын пәндер
Саны 5 адамнан аз емес топ

оқытушы бекітілген кестеге сәйкес, семестрдің 8ші (Р1)
және 15ші (Р2) апталарында өткізетін бақылау;
Студенттердің жеке оқу жоспары және білім беру
бағдарламалары негізінде ЖОО дербес әзірлейтін оқу
құжаты
Оқу-әдістемелік әдебиетпен және ұсынымдармен
Білім аушының
қамтамасыз етілген, тестілер, бақылау жұмыстары,
өздік
коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар мен есептер
жұмысы(БӨЖ)
түрінде бақыланатын, білім алушының санатына
байланысты студенттің өздік жұмысына(ары қарай СӨЖ), магистранттың өздік жұмысына(ары қарай МӨЖ), докторанттың өздік жұмысына(ары қарай ДӨЖ)
бөлінетін,
білім
алушының
өздік
жұмысының(БӨЖ) бүкіл көлемі білім алушыдан
күнделікті өздік жұмысты талап ететін біліммен
расталатын,
дербес(өздік)
оқуға
бөлінген
тақырыптардың белгілі бір тізбесі бойынша
орындалатын жұмыс
Бекітілген кесте бойынша жүргізілетін, білім
Оқытушының
алушының санатына байланысты ол оқытушының
жетекшілігімен
жетекшілігімен орындалатын студенттің өздік
орындайтын білім
жұмысына(ары қарай - ОСӨЖ), оқытушының
алушының өздік
жетекшілігімен орындалатын магистранттың өздік
жұмысы(ОБӨЖ)
жұмысына(ары қарай - ОМӨЖ), оқытушының
жетекшілігімен орындалатын докторанттың өздік
жұмысына(ары
қарай
ОДӨЖ)
бөлінетін,
оқытушының
жетекшілігімен
білім
алушы
аудиториядан тыс орындайтын жұмыс
Орташа
үлгерім Таңдаған бағдарлама бойынша бір оқу жылы ішіндегі
білім алушының оқудағы жетістіктерінің деңгейін
балы(GPA)
орташа
бағалау(ағымдағы
оқу
кезеңіндегі
кредиттердің жалпы санына пәндер бойынша аралық
аттестаттау бағасы балдарының сандық эквивалентіне
кредиттер көбейтіндісінің қатынасы)
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Білім алушының оқудағы жетістіктерінің барлық
тарихын тіркеумен айналысатын және білімді
бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және
оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз
ететін, қызмет
Бірлесіп әзірлеген, екі және одан да көп ЖОО-лар іске
асыратын, білім беру бағдарламасы
Кәсіби оқу бағдарламасына сәйкес оқу сабағының
кестесіне сай ағымдағы сабақтарда оқытушы
жүргізетін, білім алушының білімін жүйелі тексеру;
Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі
бойынша кредиттер мен бағалар көрсетілетін, тиісті
оқу кезеңіндегі өтілген пәндердің тізбесінен тұратын,
белгіленген үлгідегі құжат
Нақты пәнді игеру бойынша студенттің академияық
консультанты рөлін атқаратын оқытушы
Білім алушының нақты оқу нәтижелерін алуына
бағытталған, сол арқылы тұтастай немесе ішін ара
оның
құзіреттері
қалыптасатын,
білім
беру
бағдарламасының құрылымдық элементі
Оқу процесінде ол ие болатын және жеке басын
дамытудың жеткен деңгейін көрсететін, білім
аушының білімі, білігі, дағдысы мен құзіреттері
Тиісті білім беру бағдарламасы бойынша білім
алушының академиялық тәлімгері функциясын
орындайтын, оқу траекториясын таңдауда (жеке оқу
жоспарын қалыптастыруда) және оқу кезеңінде білім
беру бағдарламасын игеруде жәрдем көрсететін,
оқытушы
Белгіленген
кредиттер
шеңберінде
таңдау
компонентіне кіретін және білім беру ұйымдары
енгізетін, білім алушының жеке даярлығын
көрсететін, әлеуметтік-экономикалық дамудың өзіндік
еркшелігін және нақты өңірдің қажеттіліктерін, оқу
орнының қалыптасқан ғылыми мектебін ескеретін,
оқу пәндері
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1. Қабылдау және оқуға қабылдау саясаты
1.1.Университет жоғары (бакалавриат) және жоғары оқу орнынан кейінгі
(магистратура, докторантура) білім беру бағдарламалары бойынша
талапкерлерге және әлеуетті үміткерлерге қабылдау және оқуға қабылдау
жүргізеді.
Университетке қабылданатын талапкерлер, оның алдындағы білім беру
деңгейін ойдағыдай меңгеруі тиіс. Әлеуетті білім алушыларды іріктеу кезінде
қабылдау комиссиясы білім алушының бұрынғы оқуының нәтижелерін,
академиялық жазбаларды, кәсіби тәжірибесін, университет ұсынатын білім
беруге қатынасы бойынша міндеттемесін және кемелдігін қарайды.
1.2. Бакалавриат бағдарламаларына, жалпы орта, техникалық және
кәсіптік, ортадан кейін, жоғары білімі бар тұлғалар қабылданады.
Жоғары білім бағдарламаларына Университетке оқуға түсуші тұлғаларды
қабылдау, республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен
мемлекеттік білім тапсырысын және білім грантын орналастыру, сондай-ақ
білім алушының өз қаражаты және өзге де көздер есебінен оқу ақысын төлеу
арқылы жүзеге асырылады.
Орта білім базасында жоғары білім бағдарламалары бойынша
Университетке қабылдауды және оқуға қабылдауды университеттің қабылдау
комиссиясы талапкердің ҰБТ-дан өту нәтижелері бойынша жүзеге асырады.
Оқуға түсуші даярлық бағыттары бойынша ҚР БҒМ және университет
белгілеген, ҰБТ-дан шекті балл алу кезінде оқуға қабылданады.
Ақылы негізде оқуға түсетін тұлғаларды техникалық және кәсіптік,
ортадан кейін немесе жоғары білім базасында жоғары білім бағдарламалары
бойынша Университетке қабылдауды және оқуға қабылдауды, университеттің
қабылдау комиссиясы тестілеу нәтижелері бойынша жүзеге асырады.
Ақылы негізде Университетке оқуға шет ел азаматтарын қабылдау,
күнтізбелік жыл ішінде қабылдау комиссиясы өткізетін, әңгімелесу нәтижелері
бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте шет ел азаматтарын оқуға қабылдау
академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5
(бес) күн бұрын жүзеге асырылады.
1.3. Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен
жоғары білімнің білім беру грантын беру конкурсына қатысу және (немесе)
ақылы оқуға қабылдау үшін қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін
жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша түсушілерді
қоспағанда, орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі
бар, ҰБТ – дан өткен және оның нәтижелері бойынша кемінде 50 балл, ал
"педагогикалық ғылымдар" саласы бойынша кемінде 70 балл жинаған адамдар
жіберіледі. Бұл ретте ҰБТ-ның әрбір пәні және (немесе) шығармашылық
емтихан бойынша кемінде 5 балл жинау қажет.
Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен
жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қысқартылған
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оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас
бағыттары бойынша оқуға техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білімі бар, ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері бойынша кемінде 25 балл,
оның ішінде ҰБТ-ның әрбір пәні және (немесе) шығармашылық емтихан
бойынша кемінде 5 балл жинаған адамдар жіберіледі.
SAT (ЭсЭйТи – САТ), ACT (ЭйСиТи), IB (АйБи) халықаралық
стандартталған тест сертификаттары бар тұлғалар білім беру грантын беру
конкурсына қатысады және (немесе) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына
оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына қосымшаға сәйкес балдарды ауыстыру
шкаласына сәйкес ақылы бөлімге ЖОО-ға қабылданады. SAT (САТ) балдарын
ҰБТ-ға ауыстыру SAT reasoning (САТ ризонинг) және SAT subject (САТ
сабджект) сертификаттары болған жағдайда жүзеге асырылады. Бұл ретте SAT
subject (САТ сабджект) нәтижелері бейіндік пәндер сәйкес келген жағдайда
ҰБТ балдарына ауыстырылады
1.4. Техникалық, кәсіптік, ортадан кейін немесе жоғары білім базасында
жоғары білім бағдарламаларына түсушілер, қысқартылған оқу мерзімін
көздейтін, білім беру бағдарламалары (БББ) бойынша оқуға қабылданады.
1.5. Университетке түсетін адамдарды қабылдау олардың өтініштері
бойынша "Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң
есептілік құжаттарының нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 23
қазандағы № 502 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 4991 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша
белгіленген үлгідегі сертификат балдарына және (немесе) үміткердің бірегей
деректері бар электрондық сертификатқа сәйкес конкурстық негізде жүзеге
асырылады. Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) нәтижелерін ресми растайтын
құжат Ұлттық тестілеу орталығының сайтында жарияланады.
1.6. Арнайы және (немесе) шығармашылық дайындықты талап ететін
жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының топтары бойынша, оның ішінде
"педагогикалық ғылымдар" білім беру салалары бойынша оқуға қабылдау
арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандардың нәтижелері ескеріле
отырып жүзеге асырылады.
1.7. Университетке қабылдауды қабылдау комиссиясы күнтізбелік жылдың
10-25 тамызы аралығында университет ректорының бұйрығымен жүргізеді.
Университетке оқуға түсу процесі Университетке қабылдау ережелерімен
https://www.keu.kz/ru/abiturient/pravilaрегламенттеледі және сіз онымен
priema.html сілтемесі бойынша таныса аласыз.
1.8.ЖОО өзінің кәсіптік бағдар беру жұмыстарын өзін-өзі кәсіби
айқындаудағы оның қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып,
жұмыспен қамтылудың оңтайлы түрін таңдауда талапкерге жәрдемдесу
шеңберінде жүргізеді.
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1.9.Университет магистранттары мен докторанттарының контингентін
қалыптастыру ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындауға мемлекеттік
білім гранттарын орналастыру, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты есебінен
және өзге де көздерден оқу ақысын төлеу арқылы жүзеге асырылады.
1.10.Университет магистратурасына жоғары білімнің білім беру
бағдарламаларын игерген тұлғалар қабылданады. Докторантураға, «магистр»
дәрежесі және кем дегенде 1(бір) жыл жұмыс өтілі бар тұлғалар қабылданады.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқуға
қабылдау ережесі, оқуға түсу сынақтарын тапсыру жағдайлары және оқуға
қабылдау тәртібі, қабылдаудың Үлгі ережелерімен регламенттеледі.
2.

Алдынғы кәсіптік білім алу барысында оқылған пәндерді
қайта есепке алу саясаты

2.1.Қысқартылған
оқыту
мерзімдерін
көздейтін
білім
беру
бағдарламаларын іске асыру мақсатында Университет толық оқу мерзімімен
қолданыстағы білім беру бағдарламаларының оқу жоспарлары негізінде
қысқартылған оқыту үшін оқу жоспарларын әзірлейді және бекітеді.
Оқу мерзімі жалпы білім беру циклының және базалық циклының
пәндерін жүргізілетін қайта есепке алу есебінен қысқартылады:.
2.2.Қайта есепке алу деген, ол: алдыңғы кәсіптік білім алу барысында
баға алған пәнді
алынып жатқан жоғары кәсіптік білім бағдарламасын
меңгергені туралы құжаттарға енгізу.
2.3. Қайта сынақ түрінде жүзеге асырылады:
- тиісті білім беру бағдарламасын, формальды білім берудің алдыңғы
деңгейінің жекелеген пәндерінің пререквизиттерін меңгеру үшін білім
алушылардан қажетті "кіреберістегі" пререквизиттерді қайта есептеу
- оқыту нәтижелері сәйкес келген жағдайда тиісті деңгейдегі бейресми
білім беруді оқыту нәтижелерін қайта есептеу;
- басқа білім беру ұйымдарында білім алушылар меңгерген оқу пәндерін,
оның ішінде аралас немесе қосымша білім беру бағдарламасын немесе қос
дипломды білім беруді игеру шеңберінде қайта сынақтан өткізу.
2.4 Оқу жоспарына сәйкес Тіркеу бөлімі және факультет деканаттары
келесі пәндер бойынша қайта сынақ жүргізеді:
- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру базасында
қабылдау кезінде:

1
2
3
4

Пәннің атауы
Шет тілі
Қазақ (орыс) тілі
Философия негіздері
Информатика

Бақылау формасы
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
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5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Экология және тұрақты даму
Тіршілік қауіпсіздік негіздері
Саясаттану
Әлеуметтану
Мәдениеттану
Психология
- жоғары білім базасында қабылдау кезінде:
Пәннің атауы
Қазақстан тарихы
Шет тілі
Кәсіптік орыс (қазақ) тілі
Философия
Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
Саясаттану
Әлеуметтану
Мәдениеттану
Психология
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емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
Бақылау формасы
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан

Егер
осы
пәндердің
біреуі
бойынша
мемлекеттік
емтихан
тапсырылса,мемлекеттік емтиханда алынған баға есепке алынады.
2.5 Техникалық және кәсіптік, ортадан кейін, жоғары білім беру базасында
меңгеріліп жатқан бағдарламалары бойынша қайта есептеуді өткізу үшін
талапкер Университетке түсу барысында қабылдау комиссиясына алдыңғы
кәсіптік білім алу кезінде оқылған пәндер бойынша алған бағалары мен
сағаттары (кредиттері) бар дипломға қосымшаны табыс етеді.
Қабылдау комиссиясының техникалық хатшылары кейін қайта есептеу
үшін трансферлік пәндермен (дипломға қосымшадан үзінді) форманы
толтырып, оларды студенттің жеке ісіне тігіп қояды; тиісті факультеттің
деканаты пәндердің
және оқыту нәтижелерінің бағдарламаға енгізу
дұрыстығын тексеріп, деректерді студенттің оқу карточкасына ауыстыруын
жүзеге асырады.
2.6.Трансферлік пәндерді қайта есепке алуына бейінді кафедралар бірінші
оқу семестрі ішінде АДД-мен келісе отырып қол қояды. Қайта есептеу
бойынша шешімдердің нәтижелері тиісті хаттамамен ресімделеді.
Оқылған ретінде қайта есептелген пәндер туралы жазбалар, білім беру
бағдарламасын меңгеруді аяқтағаннан кейін бітіруші-студенттің дипломға
қосымшасына (транскрипт) енгізіледі.
2.7. 2.4-тармақта көрсетілген пәндерден өзге, базалық және бейіндік
циклдер пәндері бойынша сондай-ақ қайта есептеу жүргізілуі мүмкін, егер олар
тұлғаның алдыңғы кәсіптік білім алуы кезінде меңгерілген және дипломға
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қосымшамен (транскрипт) расталған болса. Бұл жағдайда бұған дейін
қабылданған студентке оның жазбаша өтініші негізінде кредиттерге қайта
есептеу жүргізіледі.
2.8. Студенттерге 2.4-тармақта көрсетілген пәндерге қайта есептеу мүмкін
болмаған, сондай-ақ 2.7-тармақ шартының орындалуы мүмкін болмаған
жағдайда, қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша білім
алушыларға ақылы негізде мүмкіндік беріледі:
а) аталмыш пәндер бойынша емтиханды оларды өз бетімен оқығаннан
кейін тапсыруға;
б) аталмыш пәндер бойынша емтиханды жазғы семестр шеңберінде
оларды оқығаннан кейін тапсыруға.
2.9. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына түсу кезінде
магистратура/докторантура
білім
беру
бағдарламасының
бейіні
магистратураға/докторантураға жоғары білімнің білім беру бағдарламасымен
сәйкес келмеген жағдайда олардың ақылы негізде игеруі үшін пререквизиттер
белгіленеді. Қажетті пререквизиттердің тізбесі университеттің Ғылыми
кеңесінің шешімімен белгіленеді. Пререквизиттерді игеру бекітілген кестеге
сәйкес жүзеге асырылады. Жоғары білім туралы дипломға қосымшаларда бөлек
пререквизиттер болған жағдайда - мамандар даярлап шығаратын кафедралар
жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша
кафедра отырысының шешімімен оларға қайта есептеу жүргізеді. Магистрдің
PhD
докторантураның бейіндік бағытына оқуға түсуі кезінде оған,
пререквизиттер
ретінде
ғылыми-педагогикалық
магистратураның
педагогикалық бейінінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы
қосымша белгіленеді.
3.

Білім беру бағдарламаларын құру және іске асыру саясаты

3.1. Университеттің білім беру бағдарламалары университеттің миссиясы
мен даму стратегиясына сәйкес, сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат
негізінде іске асырылады: https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/smk.html.
Білім беру бағдарламалары модульдік принципке негізделген және
мыналарды қамтиды:
1) теориялық оқыту, оған жалпы білім беретін, базалық және бейіндік
пәндер циклдерін оқу кіреді;
2) оқытудың қосымша түрлері - кәсіптік практикалардың әр түрлері, дене
шынықтыру және т.б.
3.2. Білім алушылардың барлық санаттарына арналған білім беру
бағдарламаларының мазмұны қашықтықтан оқыту технологияларын,
интерактивті әдістерді қолдана отырып және құзыреттілік тәсілді іске асыра
отырып, кредиттік технология бойынша студентке орталықтандырылған
оқытуға бағытталған. Оқыту нәтижелері кредиттермен және құзыреттермен
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өзара байланысты, ECTS және Ұлттық, Еуропалық біліктілік шеңберлерін
ескере отырып, Дублин дескрипторларына негізделеді.
Іске асырылатын білім беру бағдарламаларының құрылымымен және
мазмұнымен
университет
сайтында
толығырақ
танысуға
болады:
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru.html.
Университет өзінің білім беру бағдарламаларын және олардың сапасын
білім беру бағдарламалары туралы Ережеге сәйкес дамытып, қамтамасыз етеді.
3.3. ЖОО басшылығы оқытудың модульдік технологиясы бойынша білім
беру бағдарламаларын құру және Дублиндік дескрипторларға сәйкес жоғары
білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша Болон процесінің талаптарын іске
асыру кезінде бірыңғай тәсілді қамтамасыз етеді.
Оқыту нәтижелерінің тиімділігіне модульдік принцип бойынша білім беру
бағдарламалары да, оқу жоспарлары мен оқу пәндері де қалыптасатын кешенді
тәсілді сақтау арқылы қол жеткізіледі.
Оқыту нәтижелері тиісті білім беру деңгейінің Дублиндік дескрипторлары
негізінде айқындалады және оқыту нәтижелері арқылы көрсетіледі. Бұл ретте
оқытудың бес негізгі нәтижесі ерекшеленеді: білім және түсіну; білім мен
түсініктерді қолдану; пайымдауларды қалыптастыру; коммуникативтік
қабілеттер; оқу дағдылары немесе оқуға қабілеттілік. Оқыту нәтижелері бүкіл
бағдарлама бойынша да, әр модуль мен жеке пән бойынша да тұжырымдалады
3.4.Білім беру бағдарламаларының мазмұны автономды ұйымдықәдістемелік модульдерге негізделіп құрылымданады, оның мазмұны мен көлемі
дидактикалық мақсаттарға, білімгердің бейіндік және деңгейлік сараланымына
қатысты түрлендірілуі мүмкін.Модульдердің ұштастырылуы білімгерлердің
белгілі бір санаттарын оқыту (және өздігінен зерделеуі) үшін қажетті нақты оқу
материалын іріктеуде және жинақтауда және арнайы дидактикалық және кәсіби
мақсаттарды жүзеге асыруда икемділік пен еркіндіктің қажетті дәрежесін
қамтамасыз етеді.
Білім беру бағдарламаларының әрбір модулі оқытуда белгілі бір нәтижеге,
яғни құзыреттілікке жетуге бағдарланған.
3.5.Жекелеген білім беру бағдарламасы жоғары/жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру деңгейлері мен білім беру бағдарламалары тобының біріне
жатады. Білім беру бағдарламаларының бір тобы шеңберінде Университет әр
түрлі бағытта бірнеше жеке білім беру бағдарламаларын (БББ) жүзеге асыруы
мүмкін. Білім беру бағдарламасын бірнеше факультеттер және/немесе білім
беру ұйымдары, оның ішінде халықаралық білім беру ұйымдары жүзеге асыруы
мүмкін.
Жеке білім беру бағдарламасы бірыңғай оқу жоспарына ие. Мемлекеттік
жалпыға бірдей міндетті білім беру стандартының алмасуы (өзгеруі) жаңа білім
беру бағдарламаларын әзірлеу үшін негіз болып саналады.
3.6. Жіктелу негіздемесіне қатысты білім беру бағдарламаларының
мынадай әр түрлері болуы мүмкін:
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3.6.1. Білім беру деңгейі бойынша негізгі білім беру бағдарламалары
бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламаларына бөлінеді.
3.6.2.Пәндік алаң бойынша білім беру бағдарламалары дайындықтың бір
бағытына сәйкес келуі немесе пәнаралық болуы мүмкін.
3.6.3. Түрі бойынша білім беру бағдарламалары қолданыстағы, жаңа
(бірде бір шығарылым болмаған) және инновациялық болып бөлінеді.
3.6.4. Әртүрлі сапа нормаларына сәйкестігін тану бойынша білім беру
бағдарламалары аккредиттелген, сертификатталған, ішкі тану және/немесе
сапаны бағалау құжаттары бар (мысалы, халықаралық немесе отандық тәуелсіз
сараптаманың қорытындылары, бақылау және басқарушы кеңестердің
қорытындылары және т.б.) болуы мүмкін.
3.6.5. Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдарды оқыту міндеттеріне
сәйкестік дәрежесі бойынша білім беру бағдарламалары бейімделген
(денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдардың психофизикалық дамуының,
жеке мүмкіндіктерінің ерекшеліктерін ескере отырып, оларды оқыту үшін
бейімделген және қажет болған кезде көрсетілген адамдардың даму
бұзушылықтарын түзетуді және әлеуметтік бейімдеуді қамтамасыз ететін) және
бейімделмеген болуы мүмкін.
3.6.6. Тиесілігі (іске асыру орны) бойынша БББ бір университетте іске
асырылатындарға, бірлескен - басқа, оның ішінде шетелдік ұйымдармен бірге
толық немесе ішінара университетте іске асырылатындарға бөлінуі мүмкін.
Егер білім беру бағдарламасы бір, бірнеше немесе оның барлық
элементтерін іске асыруға басқа да білім беру және (немесе) ғылыми және өзге
де ұйымдар, сондай - ақ олардың өкілдері (бұдан әрі-әріптестер) қатысса, білім
беру бағдарламасы бірлескен санатқа жатады.
3.6.7. Бірлескен бағдарламаның ерекше жағдайы халықаралық білім беру
бағдарламалары болып табылады; оларды іске асыруға шетелдік әріптестер
қатысады.
Сондай – ақ бірлескен бағдарламаның ерекше жағдайы "қос диплом
бағдарламалары" болып табылады; оларды іске асыру барысында ҚҚарУ-дан
басқа білім беру мекемелері мен ұйымдары қатысып қана қоймайды, сонымен
қатар білім алушыларға БББ іске асыруға қатысушы екі серіктестің
дипломдарын (БББ-ны игеру туралы құжаттарды) беруі болжанады. Мұндай
бағдарламалар БББ іске асыруға қатысушы – серіктестер келісімінің
мазмұнымен анықталатын ерекше құқықтық режимде іске асырылады.
3.7.Білім беру бағдарламасы мемлекеттік міндетті білім беру стандарты,
кәсіби стандарт (ол бар болған кезде), ұлттық біліктілік шеңберлері негізінде
әзірленеді.Білім беру бағдарламасының құжаттамалық құрамына міндетті
тәртіпте мыналар кіреді:
- білім беру бағдарламасы;
- бағдарламалар бейіні;
- ЖОО
бас
лицензиясының
көшірмесі,
лицензияға
қосымшалар,акккредитациялау туралы куәліктің көшірмесі;
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- БББ бойынша оқу жоспарлары;
- білім беру бағдарламалары пәндерінің оқу-әдістемелік қамтамасыз
етілушілік картасы;
- кәсіптік тәжірибе және тәжірибелерден өту бағдарламалары туралы
ереже;
- бітіру біліктілік жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік
нұсқаулықтар;
- қорытынды аттестаттау бағдарламасы/ әдістемелік нұсқаулар;
- дипломдық жұмыстардың, магистерлік және докторлық диссертациялар
мен жобалардың тақырыбы;
- элективті пәндер каталогтары;
3.8.Білім беру бағдарламаларының құрылымына келесі компоненттер
кіреді:
1) Титулдық парақ, онда білім беру бағдарламасының атауы, білім беру
бағдарламасының деңгейі (BA/MA/PhD) көрсетіледі;
2) Білім беру бағдарламасының төлқұжаты, онда білім беру
бағдарламасы туралы жалпы мәлімет көрсетіледі;
3) Білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаттамасы, онда
берілетін дәреже мен боашақ мамандар (қызметкерлер) лауазымдарының
мүмкін тізбесі көрсетіледі;
4) Білім беру бағдарламасының мазмұны, онда бағдарламаның оқу
жоспары және пәндер мен оқу қызметінің басқа да түрлері туралы мәліметтер
көрсетіледі. Оқу жоспарын және пәндер туралы мәліметтерді ұсыну алынатын
оқыту нәтижелері мен қол жеткізілетін құзыреттер, ЕСТS кредиттерінің көлемі,
оқу кезеңі және білімді бақылау нысаны көрсетіле отырып, пәндердің
модульдері мен циклдері бөлінісінде жүзеге асырылады.
5) Білім беру бағдарламасының құзыреттілігі мен оқыту нәтижелері,
онда олардың тізбесі, жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту
нәтижелерінің
қалыптастырылатын
құзыреттермен
арақатынасының
матрицасы, сондай-ақ құзыреттерді қалыптастыру картасы көрсетіледі.
6) Білім беру бағдарламасын дамыту тұжырымдамасы, онда білім беру
бағдарламасын дамытудың негізгі нысаналы индикаторлары көрсетіледі.
7) Келісу парағы.
3.9.ECTS-ті пайдалану бойынша Басшылықпен сәйкестік бейіні,
бағдарламаны аяқтағаннан кейін күтілетін оқытудың негізгі нәтижелеріне
негізгі екпін жасайтын қызмет аясын белгілей отырып, бағдарламаның ерекше
белгілерін сипаттайтын құжатты білдіреді. Бағдарлама бейінін академиялық
комитет әзірлейді және университет сайтында орналастырылады.
3.10.Оқу жоспарлары екі формаларда әзірленеді: 1) жеке оқу жоспары
(бұдан әрі - ЖОЖ); 2) оқу жұмыс жоспарлары (одан әрі – ОЖЖ).
ЖОЖ әрбір білім алушының бөлек жеке білім беру траекториясын
анықтайды. ЖОЖ-ға міндетті компоненттің (ЖАК), жоғары оқу орны
компонентінің (ЖК) және таңдау компонентінің (ТК) пәндері мен оқу
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қызметінің түрлері (практика, ғылыми-зерттеу / эксперименттік-зерттеу
жұмысы, қорытынды аттестаттау нысандары) енгізіледі.
ЖОЖ-ды білім алушы үлгі оқу жоспары мен элективтік пәндер каталогы
негізінде эдвайзердің жетекшілігімен жасайды. Техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі немесе жоғары білім базасында оқу мерзімі қысқартылған
білім беру бағдарламаларының білім алушылары оқытудың қол жеткізілген
нәтижелеріне, алдыңғы білім деңгейінде игерілген пререквизиттерге
байланысты өзінің жеке оқу жоспарын қалыптастырады және оқытудың жеке
мерзімдері мен білім беру бағдарламасының көлеміне ие болады.
ЖОЖ-ны факультет деканы (ҚББД директоры) және тіркеуші бекітеді.
Электрондық жоғары оқу орны жүйесін пайдалану кезінде бекітілген ЖОЖ
тіркеу бөлімінде сақталады, басқа мүдделі тараптар оған жүйеде қол жеткізе
алады.
Студенттердің жеке оқу жоспарлары негізінде ЖОО оқу жұмыс жоспарын
әзірлейді.
Оқу жұмыс жоспарына Академиялық мәселелер және жаңа технологиялар
жөніндегі проректор, АДД директоры, факультет деканы, кафедра меңгерушісі
қол қояды. Оқу жұмыс жоспарын ғылыми кеңес шешімі негізінде университет
ректоры бекітеді. Жоғары оқу орнынан кейінгі оқытуға – академиялық
мәселелер және жаңа технологиялар жөніндегі проректор, жоғары оқу орнынан
кейінгі қосымша білім беру департаменінің директоры қол қояды. Оқу жұмыс
жоспарларын Университеттің Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде университет
ректоры бекітеді.
3.11.Пәндердің оқу-әдістемелік
қамтамасыз
етілушілік картасы,
кафедралық оқулықтарды, оқу құралдарын, іскерлік ойындарды, кейстерді,
іскерлік және шаруашылық ахуалдарын, есептер жинақтарын, тестілерді және
т.б. қоса алғанда, білім беру бағдарламалары/мамандықтары пәндері бойынша
оқу-әдістемелік материалдарының бар болуын көрсетеді.
Картада көрсетілген оқу-әдістемелік материалдарының тізбесі, пәндердің
өзіндік ерекшелігін ескере отырып толықтырылуы мүмкін. Мысалы, зерделеу
кезінде зертханалық сабақтар өткізу болжанатын пәндер үшін, зертханалық
сабақтар өткізу бойынша бөлім зертханалық практикум мен әдістемелік
нұсқаулардың енгізілуін қарастырады.
Бакалавриат үшін кәсіби практика туралы Ережені Стратегиялық даму
департаменті, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасына
магистранттар мен докторанттардың тәжірибеден өтуі туралы Ережені Жоғары
оқу орнынан кейінгі қосымша білім беру департаменті әзірлейді. Ережеде
кәсіби тәжірибеден өтудің түрлері, оларды ұйымдастыру мен есептерді
ресімдеу бойынша қойылатын негізгі талаптар белгіленеді.
Мамандар даярлап шығаратын кафедра ұйымдастырылатын кәсіби
тәжірибеден өту бойынша бағдарламаларды, кәсіптік практика түрлерінің
жұмыс жоспарларын-кестелерін өз бетімен әзірлейді және тәжірибеден өту
базасымен келісілуі тиіс.
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3.13.Дипломдық жұмыстарды/жобаларды орындау бойынша әдістемелік
нұсқауды, магистрлік диссертация, магистрлік жоба, докторлық диссертация
туралы Ережені Университет бойынша орталықтандырылған түрде әзірлейді.
Мамандар шығаратын кафедралар қажет болған жағдайда, оқуды бітіру
біліктілік жұмыстарын жазудың және орындаудың жекелеген тұстарын
нақтылай отырып, өз нұсқауларын қосымша әзірлейді.
3.14. Мемлекеттік қорытынды аттестаттау өткізу бойынша әдістемелік
нұсқауды Академиялық даму департаменті әзірлейді. Жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру бойынша білімгерлердің білімін бақылауды ұйымдастыру
бойынша әдістемелік нұсқаулықтарды, PhD докторанттарын қорытынды
аттестаттау туралы Ережені Жоғары оқу орнынан кейінгі қосымша білім беру
департаменті әзірлейді.
Мамандар даярлап шығаратын кафедра білім беру бағдарламалары
бойынша кешенді емтихан бағдарламасын өз бетімен дербес зірлейді. Кешенді
емтихан бағдарламасында: жалпы ереже; пәндер тізбесі; кешенді емтихан
сұрақтарының тізбесі; ұсынылатын әдебиеттер тізімі көрсетіледі.
БББ бойынша кешенді емтихан бағдарламасы кафедраның оқу-әдістемелік
семинарында талқыланады.
3.15. Дипломдық жұмыстар (жобалар) тақырыптарының тізбесін
университеттің мамандар шығаратын кафедралары әзірлейді, жыл сайын 2030% - ға өзектендіріледі және тиісті факультеттің деканы бекітеді.
Магистрлік/докторлық
диссертациялар
мен
жобалардың
тақырыбын
университеттің маман шығаратын кафедралары әзірлейді, жыл сайын кемінде
30% - ға өзектендіріледі, университеттің Ғылыми кеңесі қарайды және бекітеді
3.16.Элективті пәндер каталогы – зерделеу мақсаты, қысқаша мазмұны
(негізгі бөлімдер) және зерделеуде күтілетін нәтижелер (білімгерлердің ие
болатын білімі, білігі, дағдылары мен құзыреттері) көрсетіле отырып, олардың
қысқаша сипаттамасынан тұратын, таңдау компонентінің бүкіл пәндерінің
жүйелендірілген аннотация берілген тізбесі.
Элективті пәндер каталогында (ЭПК) әрбір оқу пәнінің пререквизиттері
мен постреквизиттері көрсетіледі. ЭПК жеке білім беру траекториясын
қалыптастыру үшін, білімгерді элективті оқу пәндерін баламалы таңдау
мүмкіндігімен қамтамасыз етеді.
Элективті пәндер каталогын кафедрада талқылағаннан кейін, мамандар
даярлап шығаратын кафедра меңгерушісінің ұсынуы бойынша университеттің
Оқу-әдістемелік кеңесі бекітеді.Бекітілген элективті пәндер каталогы,
студенттердің оған қолжетімділігін қамтамасыз ету және тіркеу рәсімінен өту
мақсатында, университеттің электрондық базасына енгізіледі.
3.17.
Жаңа
білім
беру
бағдарламасы
Университет
факультетінің/басшылығының немесе факультеттің/Университеттің профессороқытушылар құрамының және ғылыми қызметкерлерінің қатарынан
бастамашылық топтың (әрі қарай – Әзірлеушілердің) бастамасы бойынша
әзірленеді.
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Жаңа білім беру бағдарламасының (БББ) алдында, жетекші шетелдік және
отандық білім беру ұйымдарында қолданылатын осындай бағыттарға: олардың
ұзақтығына, оқу пәндерінің құрамына, оқыту деңгейіне және т.б.
салыстырмалы талдау жасалады.
Жаңа білім беру бағдарламасы білім беру стандарттары негізінде және
соңғының бар болуы кезінде кәсіби салаға (отандық және/немесе халықаралық)
сәйкес келетін кәсіптік стандарттар талаптарын ескере отырып әзірленеді.
Жаңа білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде әзірлеушілер бекітуге
модульдік білім беру бағдарламасын, оқу жоспарын, оқу жоспарына бүкіл
кіретін модульдердің сипаттамасын табыс етеді.
Модульдік білім беру бағдарламасын жобалау кезінде оның негізгі
мақсаттары, негізгі жоспарланған білім беру нәтижелері мен оқыту нәтижелері
айқындалуы; білім беру қызметтерінің нарығына және онда жаңа білім беру
бағдарламасын жайғастыру мүмкіндігіне талдау жүргізілуі тиіс.
Еңбек нарығын талдау кезінде және неғұрлым қажет білім беру
нәтижелерін анықтау кезінде, әзірленетін білім беру бағдарламасы үшін негізгі
болатындай жұмыс берушілердің пікірі ескерілуі тиіс; мүмкіндігінше осындай
жұмыс берушілердің өкілдерін, модульдік білім беру бағдарламаларын
әзірлеуге әр түрлі формаларда тарту қажет.
Оқу жоспарының жобасын әзірлеу кезінде, жоспарланатын білім беру
нәтижелеріне қатысты білім беру бағдарламасының теңдестігіне, білім беру
бағдарламасы мазмұнының, соның шеңберінде жаңа білім беру бағдарламасы
айқындалатын, білім беру мен кәсіби аяның сол саласының өзекті талаптарына
сәйкес келуіне назар аудару қажет. Әзірлеушілер оқу жоспарының жобасында
білімгерлердің жеке білім беру траекторияларын ұйымдастыру мүмкіндіктерін
қамтамасыз етуі тиіс.
Бірлескен білім беру бағдарламаларын жобалау кезінде Әзірлеушілер оны
жүзеге асыруға қатысу жоспарланатын бүкіл қойылатын талаптар есебін,
талаптардың әрбірі аталмыш білім беру бағдарламасына өзінің үлесін (мәселен,
«екі диплом» бағдарламаларын жобалау кезінде оқу жоспарларының
мазмұндық жағынан сәйкес келуін ғана емес, сонымен қатар білім беру
бағдарламаларының
жекелеген
элементтерінің
еңбекқамтымдылығына
қойылатын талаптарға, қорытынды аттестаттауға және білім мен біліктілік
туралы құжаттар беретін білім беру ұйымдарының әрбірі жылжытатын
(ұсынатын), жоспарланатын білім беру нәтижелеріне сәйкестігін де ескеру
қажет.
3.18.Бүкіл жаңа білім беру бағдарламаларының бекітілу тәртібі бірдей,
олар мынадай тізбекте қаралады:
1) Жаңа бағдарлама ашуды жоспарлайтын, факультет Кеңесі; факультет
кеңесінің оң шешімі Академиялық даму материалдар беру үшін немесе
магистратура және докторантура бағдарламалары үшін жоғары оқу орнынан
кейінгі және қосымша білім беру департаментіне негіз болып саналады.

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің академиялық саясаты
КУК-АП-01-2021

Нұсқа 4
2021
стр. 26 из 90

2) Бакалавриат бағдарламаларын АДД-мен, магистерлік және докторлық
бағдарламаларды Жоғары оқу орнынан кейінгі қосымша білім беру
департаментімен және Академиялық мәселелер және жаңа технологиялар
жөніндегі проректормен келісу, материалдарды университеттің Ғылыми
Кеңесіне беру үшін негіз болып саналады.
3) Жаңа білім беру бағдарламасын (БББ) ашу туралы университеттің
Ғылыми кеңесінің оң шешімі бірмезгілде оны бекіту болып саналады.
3.19. Білім беру бағдарламасы миссиялар (мақсаттар) мен негізгі
жоспарланатын білім беру нәтижелерінен өзге, барлық компоненттер бойынша
жыл сайын жаңалануы мүмкін.Білім беру бағдарламаларын жаңалау үшін
мыналар негіз болуы мүмкін:
1) академиялық комитеттің және/немесе бағдарламалар оқытушыларының
бастамасы мен ұсынысы;
2) білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау нәтижелері;
3) білім беру бағдарламаларын жүзеге асырудың инфрақұрылымдық,
кадрлық сипатының және/немесе өзге ресурстық жағдайларының объективті
өзгеруі.
Жаңарту
білім
беру
бағдарламаларының
тиісті
құрылымдық
элементтерінде (оқу жоспарында, құзыреттерінде, оқу пәндерінің жұмыс
бағдарламаларында, тәжірибеден өту бағдарламаларында және т.б.) көрсетіледі.
3.20. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту, жоспарлы жаңартулар кезіне
қарағанда, жүзеге асыру жағдайларындағы және оның мазмұнындағы неғұрлым
елеулі өзгерістер болып түсіндіріледі және сондай-ақ білім беру
бағдарламасының мақсаттарын, миссиясын, жоспарланатын білім беру
нәтижелерін қозғауы мүмкін. Білім беру бағдарламаларының түрін өзгерту
сондай-ақ жаңғыртуға жатады. Оған оқытудың жаңа траекторияларын енгізу,
білім беру бағдарламаларын жаңғыртудың ерекше жағдайы болып саналады.
Білім беру бағдарламаларын жаңғырту:
 факультет немесе университет басшылығының бастамасы бойынша,
білімгерлерді алу динамикасын талдау немесе өзін-өзі тексеру нәтижесінде
оның сапасы туралы қанағаттанарлықсыз қорытындылар болған жағдайда;
 талапкерлер алынбаған кезде білім беру бағдарламасы академиялық
комитетінің бастамасы бойынша;
 сапаны бағалаудың әр түрлі рәсімдерінің нәтижелері бойынша білім
беру бағдарламалары сапасының жеткілікті түрде жоғары еместігі туралы
қорытынды бар болған кезде;
 білім беру бағдарламасы (БББ) жүзеге асырылатын ғылыми кәсіптік
алаңда болған өзгерістерді, сондай-ақ білім беру қызметін көрсету
нарығындағы немесе еңбек нарығындағы өзгерістерді есепке алу мақсатында,
әзірлеушілердің бастамасы бойынша жүргізілуі мүмкін.
Білім беру бағдарламаларын жаңғыртуға мүмкіндігінше негізгі жұмыс
берушілер өкілдерін, аталмыш білім беру бағдарламасына қатынасы бойынша
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сыртқы сарапшыларды (Университеттің кәсіби қоғамдастығынан, сол сияқты
тәуелсіз) тарту қажет.
Жаңғыртылған білім беру бағдарламасы оған енгізілген өзгерістерді
негіздеумен бірге факультеттің оқу кеңесінің қолдауын алуы және бакалавриат
үшін АДД-ның, (магистерлік және докторлық бағдарламалар үшін Жоғары оқу
орынан кейінгі қосымша білім беру департаментінің) және академиялық
мәселелер жөніндегі проректордың келісімін алуы тиіс.
Оның елеулі жаңғыртылуы жағдайында, аталмыш білім беру
бағдарламасын жүзеге асыратын факультеттің немесе әзірлеушілердің
бастамасы бойынша білім беру бағдарламалары қайыра бекітіледі. Білім беру
бағдарламаларының құрамы (пәндер, тәжірибеден өту және олардың еңбек
қамтымдылық құрамы) 50%-дан артық жаңартылуы елеулі болып саналады.
Білім беру бағдарламалары қайыра бекітілген кезде келесідей кезеңдерден
өтеді:
 факультет кеңесінде қарау; факультет кеңесінің оң шешімі АДД/жоғары
оқу орнынан кейінгі қосымша білім беру департаментіне материалдарды беру
үшін негіз болып саналады.
 бакалавр бағдарламаларын АДД-мен, магистерлік және докторлық
бағдарламаларын жоғары оқу орнынан кейінгі қосымша білім беру
департаментімен және академиялық мәселелер жөніндегі проректормен келісу,
материалдарды университеттің Ғылыми кеңесінің қарауына беру үшін негіз
болып саналады.
3.22. Білім беру бағдарламасы мынадай жағдайларда Университет жүзеге
асыратын білім беру бағдарламаларының тізбесінен шығарылуы мүмкін:
 оны жүзеге асырудан бас тартқан кезде, факультеттің бастамасы
бойынша;
 білім беру бағдарламасына 2 жыл бойы талапкерлер алынбаған
жағдайда, Университеттің бастамасы бойынша;
 екі және одан да көп білім беру бағдарламасы өзгерген жағдайда; бұл
жағдайда біріктірілген білім беру бағдарламасы жаңа ретінде әзірленеді және
бекітуден өтеді, ал осыған дейін қолданылған жекелеген білім беру
бағдарламаларына талапкерлер алу тоқтатылады, осыған дейін қабылданған
студенттер
соңғы
курстағы
оқуларын
аяқтағанда,
білім
беру
бағдарламасы(ББ)университет жүзеге асыратын білім беру бағдарламаларының
тізбесінен шығарылады;
 егер білім беру сапасын сыртқы немесе ішкі бағалаудың қандай да бір
рәсімдері нәтижесінде жүзеге асыралатын білім беру бағдарламасының
сапасының төмендігі туралы қорытынды алынса, университеттің бастамасы
бойынша.
Жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының қатарынан білім беру
бағдарламасын шығарып тастау туралы шешімді университеттің Ғылыми
кеңесі қабылдайды.
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Факультеттің бастамасы бойынша білім беру бағдарламасын жүзеге
асырудан бас тартқан кезде, университеттің Ғылыми кеңесінде аталмыш
бағдарламаға қабылдаудың тоқтатылғаны туралы мәселені шығару туралы
факультет кеңесінің шешімі қабылданады. Университет Ғылыми кеңесі оң
шешім қабылдаған кезде, атап көрсетілген білім беру бағдарламасына
талапкерлер алу тоқтатылады, ол қабылдаудың жаңа Ережесіне енгізілмейді,
осыған дейін қабылданған студенттер ол бойынша соңғы курстағы оқуларын
аяқтағанда, білім беру бағдарламасы университет жүзеге асыратын білім беру
бағдарламаларының тізбесінен шығарылып тасталады.
2 жыл бойы талапкерлер алынбаған жағдайда Университеттің бастамасы
бойынша білім беру бағдарламасына талапкерлер алуды тоқтату кезінде, білім
беру бағдарламасы сапасының төмендігі туралы қорытынды алған жағдайда
Ғылыми кеңесте осы мәселені қарауға АДД немесе Жоғары оқу орнынан
кейінгі білім департаменті бастамашы болады
3.23. Білім беру бағдарламасын басқару академиялық және әкімшілік
деңгейде жүзеге асыралады.
Жекелеген білім беру бағдарламалары деңгейіндегі академиялық
басшылық: білім беру бағдарламаларының академиялық комитеті; білім беру
бағдарламасы бойынша оқу үдерісіне әкімшілік етуді, қызметі тиісті ережемен
реттелетін факультет жүзеге асырады.Білім беру бағдарламаларын әкімшілік
басқару функцияларына мыналар жатады:
 білім
беру
бағдарламасын
материалдық-техникалық
және
инфрақұрылымдық қамтамасыз етуді ұйымдастыру және басқару;
 факультеттің ақпараттық, кітапхана және өзге де жалпы ресурстарына
қолжетімділік бойынша білім беру бағдарламаларын ақпараттық және оқуәдістемелік қамтамасыз ету;
 кафедралар персоналын іріктеуге қатысу
 Жекелеген білім беру бағдарламасын академиялық басқаруды білім беру
бағдарламасының академиялық комитеті жүзеге асырады.
 Білім беру бағдарламасын академиялық басқарудың міндеттері болып
мыналар саналады:
 білім беру бағдарламасы соған жататын мамандықтар шеңберлерінде
білім беру бағдарламаларын алқалы әзірлеуге қатысу;
 білім беру бағдарламаларын, атап айтқанда: оқу жоспарларын;
құзыреттерді және оқытудың негізгі нәтижелерінің тізбесін; оқу пәндері
бағдарламаларын
(модульдерін),
тәжірибеден
өтулерді,
қорытынды
мемлекеттік сынақтарды; бағалау құралдарының қорларын қоса алғанда, білім
беру бағдарламасы бойынша оқу үдерісін әдістемелік және ақпараттық
қамтамасыз етуді алқалы әзірлеуді ұйымдастыру;
 білім беру бағдарламаларының оқытушылары жұмысының сапасын
бақылау;
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 білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру мазмұны мен
технологиясындағы әлемдік және отандық білім берудің үздік тәжірибесін
талдау және енгізу;
 білім беру бағдарламаларының әлеуетті талапкерлерімен жұмысты
үйлестіру;
 зерттеу жұмыстарын жүргізетін ғылыми-зерттеу бөлімшелері мен білім
беру бағдарламалары студенттерінің тәжірибеден өту іс-қимылы;
 түлектің құзыреттеріне қойылатын талаптарды нақтылау және білім
беру бағдарламаларын жүзеге асырудың таңдап алған технологияларын және
түлектердің даярлық сапасын бағалау үшін білім беру бағдарламаларының
түлектері мен жұмыс берушілердің өзара іс-қимылы;
 сапаны бағалаудың әр түрлі рәсімдеріне (аккредитациялауды,
сертификаттауды, сараптаманы қоса алғанда) білім беру бағдарламаларын
даярлау, білім беру бағдарламаларына өзіне-өзі тексеру жүргізуді
ұйымдастыру.
3.24.Аталмыш бағдарламаны жүзеге асыратын факультет білім беру
бағдарламасының сапасын қамтамасыз етуге жауап береді. Білім беру
бағдарламаларының сапасын бақылау және жетілдіру мақсатында білім беру
бағдарламаларының сапасын бағалау мен танудың сыртқы, ішкі және жанама
әр түрлі рәсімдері жүргізіледі.
3.25. Білім беру бағдарламаларының сапасын сыртқы бағалау мен танудың
негізгі рәсімдері болып мыналар саналады:
Аккредитация – білім беру бағдарламалары сапасының әр түрлі талаптар
мен нормаларға сәйкестігін тану; білім беру бағдарламасы аккредитацияның бір
немесе бірнеше түрлеріне ие болуы немесе аккредитацияға ие болмауы мүмкін.
Білім беру бағдарламаларын сертификаттау – білім беру
бағдарламаларының сапалық сипаттамаларының сертификаттаушы ұйым
сапасының белгілі бір стандарттарына сәйкестігін белгілеу рәсімі.
Білім беру бағдарламаларының халықаралық сараптамасы – аталмыш
білім беру бағдарламалары жүзеге асыратын ғылыми-білім беру саласында
танылған және беделді халықаралық сарапшылардың білім беру
бағдарламаларының сапасын бағалау рәсімі.
Білім беру бағдарламаларының жекелеген элементтерін сараптау –
сараптама саласында таңдалған, танылған және беделді сарапшылардың білім
беру бағдарламаларының жекелеген элементтерінің сапасын бағалау рәсімі; оқу
жоспарлары, оқу пәндерінің бағдарламалары, тәжірибелерден өтуді
ұйымдастыру, элективті пәндер каталогтары, талап етілетін білім беру
нәтижелері және олардың түлектері мен білімгерлердің нақты білім беру
бағдарламаларындағы жетістіктерінің деңгейі, еңбек нарығы тұрғысынан
түлектердің даярлық сапасы және т.б. осындай сараптамалардың объектілері
болуы мүмкін.
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Бүкіл білім беру бағдарламалары үшін жұмыс берушілердің көзқарасы
тұрғысынан талап етілетін білім беру нәтижелеріне, сондай-ақ білім беру
бағдарламалары түлектерінің көзқарасы тұрғысынан талап етілетін білім беру
нәтижелеріне және түлектердің даярлықтарына тұрақты бағалау жүргізіп
отыруға кеңес беріледі. Жұмыс берушілерге және түлектерге сұрау жүргізу
(сауалнама, сұхбат алу, социологиялық зерттеулер және т.б.) осындай бағалау
рәсімі болып саналады; осындай сараптамалар рәсімдерін ұйымдастыруды
білім беру бағдарламаларын іске асыратын факультет және/немесе
Стратегиялық даму департаменті жүзеге асыруы мүмкін.
3.26. Білім беру бағдарламаларының сапасын ішкі бағалаудың негізгі
рәсімдері болып мыналар саналады:
Білім беру бағдарламаларын өзін-өзі тексеру. Өзін-өзі тексеру сапасын
сыртқы бағалау рәсімдерінің шеңберлерінде, сол сияқты сапаны бақылаудың
жоспарлы рәсімдері мақсаттарында, білім беру бағдарламаларының
академиялық комитетінің бастамасы бойынша жүргізілуі мүмкін. Өзіне-өзі
тексеру жүргізу мақсаттарына қатысты оны өткізу рәсімдері мен мерзімдері
анықталады. Білім беру бағдарламаларына өзіне-өзі тексеру жүргізу және
факультет басшылығына есеп дайындау үшін факультет басшылығының
шешімі бойынша комиссия тағайындалады (аталмыш бағдарламаны жүзеге
асыратын, факультеттің ғылыми-педагогикалық қызметкерлері қатарынан
құрамында 3-5 адам болады); мүмкіндігінше білім беру бағдарламаларына
өзіне-өзі тексеру жүргізуге негізгі жұмыс берушілерді, білімгерлерді, білім беру
бағдарламаларының оқытушылары мен (мүмкіндікке қарай) оның түлектерін
тартқан дұрыс. Жүргізілген өзін-өзі тексеру нәтижелері өзін-өзі тексеру
нәтижелері туралы есеп формасында рәсімделеді және білім беру
бағдарламаларының академиялық комитетінің отырысында бекітіледі. Білім
беру бағдарламаларын өзін-өзі тексеру нәтижелері туралы есепті, өзін-өзі
тексеру жөніндегі комиссияның мүшелері дайындайды және осы рәсімге бүкіл
тартылған қатысушылармен келісіледі; есеп білім беру бағдарламаларының
сапасы туралы қорытындылар мен қажет болған кезде, білім беру
бағдарламаларына өзгерістер енгізу, білім беру бағдарламаларын жаңғырту
және/немесе өзге де басқару шешімдерін қабылдау бойынша ұсыныстардан
тұруы мүмкін.
Университеттің Ғылыми кеңесінің құзыретіне жататын, өзгерістерді білім
беру бағдарламаларына енгізу, білім беру бағдарламаларының академиялық
комитеті қабылдаған ұсынымдар негізінде Университеттің Ғылыми кеңесі
отырысында бекітіледі.
Білім беру бағдарламаларының ішкі аудиті – университет, факультет,
кеңестер, сапа жөніндегі комиссия, СМЖ аудиторлары тарапынан білім беру
бағдарламаларының есептіліктерін және әр түрлі элементтердің сапасын
тексеру рәсімдері. Сыртқы бағалау рәсімдеріне білім беру бағдарламаларының
дайындығы; білім беру бағдарламалары (мысалы, оқу пәндерінің
бағдарламалары, оқу жұмысының жоспарлары мен жеке оқу жоспарлары,
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тәжірибелерден өту бағдарламалары, бағалау құралдарының қорлары және
т.б.); білім беру бағдарламалары шеңберлерінде қажетті құжаттамалардың бар
болуы мен толықтығы, ішкі аудиттің мән-мағынасы (тақырыбы) болуы мүмкін.
Әкімшілік тексерулер – олардың қолданылатын нормалар мен талаптарға
сәйкестігін анықтау мақсатында, білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру
шеңберлерінде негізгі бизнес-үдерістерді жүзеге асырудың сапасын тексеру
рәсімдері; мысалы, кафедраның қызметі, білім беру бағдарламалары
шеңберлерінде жекелеген элементтерді (оқу пәндерін, тәжірибеден өтулерді)
жүзеге асыру, жекелеген оқытушылардың білімгерлермен байланыстағы
жұмысы, академиялық комитет қызметі және т.б. әкімшілік тексерулердің мәнмаңызы (тақырыбы) болуы мүмкін. Оларға жүктелген еңбек функцияларына
сәйкес тексеруді университеттің оқу блогының үдерісті автоматты басқаруы
(АУП); факультет басшылығының өкілдері жүргізуі мүмкін. Әкімшілік
тексерулер жоспарлы (ондай тексеру жүргізілетіні туралы мүдделі тұлғаларға
ертерек хабарландырылады) және жоспардан тыс болуы мүмкін.
3.27. Білім беру бағдарламаларында оқитындар мен түлектердің даярлық
сапасын бағалаудың әр түрлі рәсімдері мен формалары, білім беру
бағдаралмаларының сапасын бағалау мен танудың жанама формалары болып
саналады. Оған мыналар жатады:
 студенттердің оқудағы жетістігін сыртқы бағалау (ОЖСБ);
 білім беру бағдарламаларының түлектерін кәсіптік сертификаттау;
 білімгерлердің және/немесе түлектердің білім беру бағдарламаларының
әр түрлі элементтері бойынша сыртқы емтихандар тапсыруы және тәуелсіз
сынақтардан өтуі (мысалы, әр түрлі форматтардағы халықаралық тілден
тапсырылатын емтихандар, интернет-емтихандар, қашықтықтан өткізілетін
және күндізгі олимпиадалар және т.б.);
 кәсіптік және ғылыми конкурстарға, конференцияларға (оның ішінде
нәтижелерді ресми жариялай отырып) қатысу, білім беру бағдарламаларында
оқитындардың және түлектердің ғылыми және кәсіптік сыйлықтар алуы;
 түлектердің мансаптық траекториялары мен жұмысқа орналасуын және т.б.
зерттеу.
4.

Студент мүддесін ескере отырып (студентоцентрированое)
оқыту, сабақ беру және бағалау

4.1. Білім алушы білім беру бағдарламаларын іске асырудың негізгі
қатысушысы болып табылады, сондықтан оқу процесінің сапасын қамтамасыз
ету кезінде, бірінші кезекте оның мүддесі ескеріледі. Сонымен қатар, білім
алушы оқу нәтижелері үшін өзіне жауапкершілік алады.
4.2.Білім алушыға жеке оқу траекториясын қалыптастыру құқы беріледі.
Университет, қолайлы академиялық орта және студенттерді қолдау қызметін
қалыптастыру арқылы, студенттерді оқу процесіне белсенді қатысуға және
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саналы түрде оқуға ынталандыру және мотивациялау мақсатында студент
мүддесін ескере отырып оқытуды және сабақ беруді қамтамасыз етеді. Білім
алушы ар-намыс кодексін сақтауға мүдделі: http://www.keu.kz/ru/studentu.
Университет оқытушылары сондай-ақ оқытушылар мен қызметкерлердің
Қызметтік әдеп Кодексін сақтайды: http://www.keu.kz/ru/section-table/31materialy/142-2009-01-12-08-28-28
5.

Академиялық комитет

5.1. Білім беру бағдарламаларының академиялық комитеттері әр білім беру
бағдарламасы бойынша құрылып, мамандық шеңберінде білім беру
бағдарламасының негізгі даму бағыттарын белгілейтін алқалық басқару органы
болып табылады.Академиялық комитеттер академиялық ортаның әр түрлі
өкілдерінен тұрады, университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.
Комитеттер білім беру бағдарламаларын құру және олардың сапасын
қамтамасыз ету мәселелерін қарайды. Академиялық комитеттердің қызметі
Академиялық комитеттер туралыЕрежеге сәйкес жүзеге асырылады.
Академиялық комитеттер өз қызметінде «Білім беру туралы» Қазақстан
Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігінің нормативтік құжаттарын, «Жоғары білім» ББМЕМСТ, «ЖОО
кейінгі білім беру» ББМЕМСТ, университеттің Жарғысын, ректордың
бұйрықтарын, университеттің Ғылыми және Оқу-әдістемелік кеңестерінің
шешімдерін,
Халықаралық
сапа
стандарттарының
Ережелері
мен
университеттің ішкі нормативтік құжаттарын, сонымен бірге осы Ережені
басшылыққа алады..
Академиялық комитеттер жұмысының бақылауы мен үйлестіруін
факультеттердің декандары жүзеге асырады.
5.2.
Академиялық
комитеттердің
мақсаты
–
кафедралардың,
факультеттердің және де басқа құрылымдық бөлімшелердің жұмысын оқуәдістемелік қамтамасыз етуін үйлестіру негізінде білім беру бағдарламасын
оқытудың барлық деңгейлерінде білім беру үдерісінің сапасын жоғарылату
болып табылады..
Академиялық комитеттердің міндеттері:
 білім беру бағдарламасының және оның құрылымдық элементтерінің
(оқу жоспарларын, оқыту нәтижелерін) алқалық әзірлеуін ұйымдастыру;
 үздіксіз білім беру сатыларының сабақтастығын қамтамасыз ету
негізінде кадрларды даярлаудың білім беру траекториясын қалыптастыру
(бакалавриат-магистратура-докторантура);
 білім беру бағдарламаларын оқу-әдістемелік қамтамасыз ету сапасын
арттыру бойынша жұмысын ұйымдастыру;
 білім беру бағдарламалардың кадр әлеуетінің сапасын арттыру
жөніндегі саясатын қалыптастыру;
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 білім беру бағдарламасының мазмұны мен жүзеге асыру технологиясына
үздік дүниежүзілік және отандық тәжірибені енгізу және талдау;
 әлеуетті талапкерлермен жұмысты үйлестіру;
 студенттердің зерттеу, жобалау қызметі бойынша ғылыми-зерттеу
бөлімшелермен бірлесіп қызмет жасау;
 түлектердің біліктіліктеріне қойылатын талаптарды нақтылау және
оларды даярлау сапасын бағалау үшін жұмыс берушілермен бірлесіп жұмыс
жасау;
 білім беру бағдарламаларын сапаны бағалаудың әр түрлі рәсімдеріне
(аккредитацияны қоса) даярлау, бағдарламаның өзін-өзі зерттеуін
ұйымдастыру.
5.3. Академиялық комитеттердің міндеттері
 Білім беру бағдарламасын әзірлеу және оны Ғылыми кеңеске бекітуге
беру.
 оқу жоспарларының мазмұнын анықтау.
 бизнес-қоғамдық тарапынан кадрлардың дайындығына қойылатын
біліктілік талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларының мазмұнына
сараптаманың өткізуін ұйымдастыру.
 бизнес-құрылымдардан сарапшыларды тартумен оқып білім алушыларда
кәсіби білімдерді, біліктер мен дағдыларды қалыптастыру тұрғысынан оқу
бағдарламалары мен оқу-бағдарламалық материалдардың сапасына сараптама
мен бақылауды жүзеге асыру.
 білім берудің әр деңгейлерінде сабақтастықты қамтамасыз ету және
пәндерді қайталауды болдырмау мақсатында элективті пәндер тізбесін
қалыптастыруды бақылау.
 БББ бойынша ПОӘК мен ОӘК оқу-әдістемелік материалының мазмұны
сапасының сараптамасы мен бақылауы бойынша үйлестіру жұмыстары.
 баспадан шығару басымдылығын анықтай отыра, мамандық пәндерін
оқу әдебиетімен қамтамасыз етуін талдау негізінде барлық білім беру
деңгейлерінде мамандық пәндері бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік
құралдарды шығарудың тақырыптық жоспары бойынша ұсыныстарды
қалыптастыру.
 БББ пәндері бойынша оқулықтарды, оқу құралдары мен ғылыми
әдебиеттерді сатып алу бойынша жоспарды қалыптастыру.
 Білім алушылардың өзіндік жұмысына профессор-оқытушылар
құрамының әдістемелік жетекшілігінің сапасын, оны жоспарлаудың тиімді
түрлерін әзірлеуін, ұйымдастыруы мен бағалау критерийлерін бақылау.
 жұмыс істеп жүрген тәжірибелі мамандарды пәннің жұмыс
бағдарламасының нақты тақырыптары бойынша дәрістерді оқуға, оқу
әдістемелік материалдарды әзірлеуге қатыстыру, шеберлік-сабақтарын,
мамандықтың бейінді пәндері бойынша сабақтарды бірлесіп өткізу арқылы
жұмыс ұйымдастыру.
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 пәндерді оқыту сапасын арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу
мақсатында мамандықтың білім беру бағдарламаларында оқып білім
алушылардың үлгерушілігінің мониторинг нәтижелерін қарау.
 білім беру бағдарламаларын одан әрі жетілдіру бағыттарын анықтау
мақсатында білім беру бағдарламаларының оқыту сапасына студенттердің
қанағаттанушылығына мониторинг туралы есебін қарау
5.4.Академиялық комитеттер мүшелерінің құқықтары Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, университеттің Жарғысымен
кепілдендірілген.
Академиялық комитеттің мүшелері құқылы:
 білім беру бағдарламаларын, білім беру бағдарламаларының оқу
жоспарларын, үлгі және жұмыс бағдарламаларын, ЭПК, МОӘК, ПОӘК
жетілдіру бойынша ұсыныстарды енгізуге;
 факультеттің Оқу-әдістемелік бюросының, университеттің Оқуәдістемелік кеңесінің және университеттің әр түрлі комиссияларының қарауына
академиялық комитеттер қызметінің мақсаттары мен міндеттерін жүзеге
асыруымен байланысты мәселелерді шығаруға;
 өз қызметін жүзеге асыру үшін бағдарлама бойынша жұмыс істейтін
профессор-оқытушылар құрамы санынан, бизнес құрамдас өкілдерінен
комиссиялар құруға;
 білім беру бағдарламасының шеңберінде жұмыстарын әділ бағалау үшін
кафедралардың оқытушыларынан қажетті құжаттарды талап етуге;
 жеке тапсырмаларды орындау үшін академиялық комитетінің мүшелері
болып саналмайтын оқытушыларды тартуға;
 өз қызметін жүзеге асыру үшін академиялық комитеттерімен құрылған
әр түрлі комиссиялардың жұмысына, білім беру қызметіне қатысу үшін, оқуәдістемелік материалдардың сараптамасын өткізу үшін басқа ұйымдардың
мамандарын шақыруға;
 өз қызметін жүзеге асыру үшін өз өкілеттіліктері шектерінде
университеттің құрылымдық бөлімшелерінен қажет ақпарат беруін талап етуге.
5.5. Академиялық комитеттердің жауапкершілігі:
 модульдік бағдарламалардың, ЭПК, ЖОБ, мамандық бойынша ОӘК оқуәдістемелік материалдардың сапасы үшін;
 мамандықты дамыту бойынша қажетті оқу-әдістемелік әзірлемелерді,
материалдар мен есептерді ОӘК, Ректораттың, Ғылыми Кеңесінің,
университеттің құрылымдық бөлімшелерінің жұмыстары үшін ақпаратты дер
кезінде табыс етуге;
 білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді оқыту сапасы үшін.
Академиялық комитет мүшелері міндетті:
 академиялық комитеттердің отырыстарына қатысуға,
 қаралатын мәселелер бойынша өз құзырлары шегінде шешімдер
қабылдауға,
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 Академиялық комитеттері мен университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің
шешімдеріне сәйкес тапсырмаларды орындауға.
5.6. Академиялық комитеттердің құрамы кафедра меңгерушілерінен,
кафедралардың жетекші оқытушыларынан, кәсіби қоғамдастық пен бизнес
құрылымдардың өкілдерінен, оқытудың барлық деңгейлерінде білім
алушылардан (контингент болған жағдайда) қалыптастырылады. Академиялық
комитеттің құрамына академиялық комитеттің басшысы (төрағасы), басшының
орынбасары, хатшысы және мүшелері кіреді.
Академиялық комитетті БББ бейіні бойынша кемінде 5 жыл ғылымипедагогикалық жұмыс тәжірибесі бар жетекші оқытушылар немесе университет
қызметкерлері қатарынан немесе бейіні бойынша кемінде 5 жыл практикалық
жұмыс өтілі бар тиісті ғылым саласының білікті мамандары қатарынан, оның
ішінде басшы лауазымдарда тағайындалатын басшы (Төраға) басқарады.
Академиялық комитеттің басшысы академиялық комитетті бір ғана білім беру
бағдарламасы бойынша басқара алады.
Академиялық комитеттердің басшылары отырыстарда төрағалық етеді,
академиялық комитеттің міндеттері мен функцияларына сәйкес жұмысты
жоспарлайды және ұйымдастырады, академиялық Комитет жүзеге асыратын
қызмет үшін жауапты болады. Академиялық комитеттің орынбасары мен
хатшысы академиялық комитет мүшелерінің арасынан алқалық шешіммен
таңдалады. Академиялық комитет басшысы болмаған кезде оның
функцияларын орынбасары атқарады. Академиялық комитеттің хатшысы
академиялық комитет мүшелерін хабардар етеді және олардың жұмысын
ұйымдастырады, отырыстардың хаттамаларын жүргізеді. Академиялық
комитеттердің хаттамалары ашық және қол жетімді.
Академиялық комитет мүшелерінің ерекше пікір білдіруге құқығы бар,
оны білдірген жағдайда, ол жазбаша түрде баяндалуы және отырыс
хаттамасына қоса берілуі тиіс
5.7. Академиялық комитеттердің отырыстары қажеттілігіне қарай, бір оқу
жылында кемінде 2 рет өткізіледі. Академиялық комитеттің шешімдері алқалы
түрде дауыс беру жолымен, оның нәтижелері отырыс хаттамаларында жазылып
қабылданады.
Ерекше жағдайлар туындаған жағдайда академиялық комитеттердің
жұмысы қашықтықтан бейнеконференцбайланысты ұсынатын серверлер мен
платформалар арқылы қашықтықтан жүргізілуі мүмкін. Академиялық
комитеттердің қашықтықтан өткізілетін форматтағы отырыстары академиялық
Комитеттің барлық мүшелерінің міндетті түрде қашықтықтан қатысуымен
өткізіледі. Отырысты қашықтықтан ақпараттандыру және ұйымдастырумен
академиялық комитеттің хатшысы айналысады. Отырыс нәтижелері бойынша
академиялық комитеттің хатшысы қашықтық форматта хаттама жүргізеді.
Академиялық комитет отырысының қорытындысы бойынша хаттамалық
шешімді оның барлық мүшелері талқылайды және отырыстың өзінде қашықтық
форматта қабылданады.
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Оқу пәндеріне тіркеу ережесі

6.1.Жоғары білім беру бағдарламалары бойынша оқитын студенттер,
белгіленген академиялық күнтізбе мерзімдеріне сәйкес қатаң белгіленген
уақытта оқу пәндеріне тіркеуден өтуі тиіс.
Пәндерге тіркелу рәсімі және жеке білім алу траекториясын қалыптастыру
пәндерге тіркелу Ережелерімен регламенттеледі.
6.2. Пәндерге студенттерді тіркеу рәсімдерін ұйымдастыру Университет
Тіркеуші офисінің функциялары болып саналады.
1 курс студенттерін пәндерге тіркеу рәсімі, кәсіптік бағдар беру
(ұйымдастыру) апталығына қатысқанынан кейін басталады және деканаттар
кафедралармен және эдвайзерлермен академиялық күнтізбеде белгіленген
мерзімдерде бірлесіп ұйымдастырады және өткізеді, мақсаты:
 ЖОО-мен, университет міндеттерімен танысу;
 кредиттік оқыту технологиясының қағидаттары мен болашақ кәсіби
қызметтің перспективаларын түсіндіру;
 жеке білім беру траекториясын қалыптастыру;
 академиялық күнтізбемен белгіленген мерзімдерде пәндерге жазылу,
оның мақсаты болып саналады.
6.3. Барлық курстардың студенттерін тіркеу алгоритміне келесі қадамдар
кіреді:
1. эдвайзермен танысу;
2. студенттердің
таңдаған
курстары
мен
оқытушылардың
таныстырылымдарына қатысуы;
3. эдвайзерлерден консультациялар алу, элективті пәндер каталогы
бойынша элективті пәндерді таңдау және талқылау, қажет болған кезде
жоспарлар жобаларын ресімдеу;
4. белгіленген тәртіпте курстарға тіркелу;
5. қажет болған кезде қайта тіркелу.
6.4. Бағдар беру (ұйымдастыру) апталары кезеңінде факультеттерде
студенттердің жиналысы, кафедралардың меңгерушілерімен, профессороқытушылар
құрамымен
кездесулері,
эдвайзерлермен,
факультеттің
құрылымымен, кафедралармен танысуы, пәндермен таныстырылымы және т.б.
ұйымдастырылады.
Эдвайзерді анықтап, оған студенттер бекітіліп берілгеннен кейін,
консультациялар (білім беру бағдарламалары немесе БББ тобы бойынша)
ұйымдастырылады. Консультациялар, эдвайзерлер жұмысының жоспарында
анықталған кесте бойынша жүргізіледі. Эдвайзер консультацияларда
студенттерді білім беру бағдарламаларының оқу жоспарымен, элективті
пәндер каталогымен таныстырады, студенттерді мамандықтарға қойылатын
талаптарға сәйкес өзекті элективті курстарды таңдауға бағдар береді, сондай-ақ
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таңдап алған курстан бас тарту
және қайта тіркеуден өту мүмкін
жағдайларымен таныстырады.
Карантиндік шаралар кезінде, оның ішінде оқытудың қашықтық
форматына көшуге әкелетін кезеңде, консультациялар, таныстырылымдар және
талқылаулар, әртүрлі онлайн платформаларда бейне конференциялардың
көмегімен өткізіледі.
6.5.Студент элективті пәндерге жазылу, ал эдвайзер пәндерді таңдау
бойынша білікті консультация және тіркеуден өткізудің уақытылығы үшін
жауап береді.
Қалыптастырылған жеке оқу траекторияларының нәтижелері жеке оқу
жоспарларында көрсетіледі.
Таңдап алған курстардан бас тарту және келесі оқу жылына баламалы
курстарға қайта тіркеу келесі себептер бойынша ағымдағы оқу жылының
маусым айынан кешіктірілмей жүзеге асырылады:
 топтардың рентабельді еместігі (құрылмағандығы),
 кафедраның штаттық кестесіндегі өзгеріс;
 студенттің жеке мотиві мен мән-жағдайлары.
6.6.Оған студенттердің өте аз саны тіркелсе немесе басқа да алдын ала
болжап білуге болмайтын мән-жағдайлармен байланысты, университет кез
келген курсқа жазылуды шектеуге және курсты ауыстыруға құқы бар. Егер
таңдап алған курстар қолжетімді емес болып шықса, онда студент баламалы
курстарға жазылады және өзінің жеке оқу жоспарына түзетулер енгізеді.
АДД директоры декандармен келісе отырып, пәндерді зерделеу үшін
қажет, білім алушылардың ең аз санын, ал әрбір оқытушы үшін – академиялық
кезеңдегі (топтағы) білім алушылардың ең көп санын белгілейді.
Мынадай жағдайда, егер аталмыш пәнге ағымдағы оқу жылының 02
мамырына дейінгі мерзімде, ең аз белгіленгеннен аз білім алушылар саны
жазылса, онда пән ашылмайды және оқу жұмыс жоспарына енгізілмейді. Осы
пәнге жазылған білім алушылар, ағымдағы оқу жылының 1 маусымына дейінгі
мерзімде қайта тіркеуден өтуі тиіс.
Мынадай жағдайда, егер пәнді зерделеу үшін жазылған білім
алушылардың саны белгіленген бөлімі шектен артып кетсе, АДД-ның оқу
үдерісін жоспарлау қызметі екінші академиялық кезең (топ) құрады және оған
кафедра меңгерушісінің келісімімен тиісті біліктілігі бар оқытушыны
тағайындайды. Білім алушылар жазылу кезектілігі тәртібіне сәйкес
академиялық кезеңдер (топтар) бойынша бөлінеді.
6.7.Оқу пәндеріне жазылу түпкілікті аяқталғаннан кейін білім алушы жеке
оқу жоспарын құрады.
Оқудың бірінші жылына пәндерді таңдау ағымдағы оқу жылының 31
тамызына дейін, екінші және одан кейінгі курстар - алдындағы курс аяқталғанға
дейін кемінде 2 апта бұрын аяқталады.
6.8. Пәндерді тіркеу рәсімі электронды форматта, сондай-ақ онлайнтіркеуді болжайтын ҚҚарУ электронды университеті және "Platonus" АЖ
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базасында жүргізіледі. Студент қалыптастырған ЖОЖ оның жеке кабинетінде
көрсетіледі және оқудың барлық кезеңінде көруге болады.
Студенттердің электрондық ЖОЖ-ын қалыптастырудың уақтылығы мен
толықтығын Тіркеуші офисі кейіннен рентабельді академиялық кезеңдер мен
топтарды қалыптастыру мақсатында қадағалайды және бақылайды.
6.9. Жеке оқу жоспарын жасауды білім алушы
білім беру
бағдарламасының оқу жоспары және элективті пәндер каталогы негізінде
эдвайзерлердің көмегімен жеке жүзеге асырады.
Білім алушы өзінің жеке жоспарын жүзеге асыруы кезінде:
1) кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру
ережелерімен танысуы;
2) оқу пәндеріне тіркеудің белгіленген мерзімдерін сақтауы және жеке оқу
жоспарына өзгерістер енгізуі;
3) білім беру бағдарламасында көзделген міндетті және жоғары оқу орны
компонентінің барлық пәндерін қоса алғанда, бір семестр ішінде жалпы көлемі
27-33 кредит болатын оқу пәндерін және оқу қызметінің басқа да түрлерін
меңгеруді көздеуі;
4) теориялық оқытуды, сондай-ақ оқу қызметінің басқа да түрлерін
(кәсіптік практика, қорытынды аттестаттау) қамтитын тиісті деңгейдегі білім
беру бағдарламасын меңгеру үшін бір оқу жылына кемінде 60 кредитке (бітіру
курсын қоспағанда) жазылуға тиіс.
Ресми және бейресми білім беру шеңберінде білім алушылар басқа білім
беру ұйымдарында, оның ішінде академиялық ұтқырлық бағдарламалары
бойынша жекелеген оқу пәндерін меңгере алады. Білім алушы басқа білім беру
ұйымдарында пәндерді меңгерген жағдайда университет деканатына және
тіркеуші офисіне меңгерілген пәндері бар белгіленген үлгідегі транскрипт
немесе формальды емес білім беру шеңберінде пәнді меңгергенін растайтын
оқуды аяқтағаны туралы сертификат/куәлік ұсынады.
Жалпы білім беретін пәндер циклінің міндетті компонентінің, сондай-ақ
базалық және бейіндеуші пәндер циклінің жоғары оқу орны компонентінің
пәндері білім беру бағдарламасының оқу жоспарына сәйкес студенттің жеке
оқу жоспарының (Curriculum) негізін құрайды, таңдау құқығын болжамайды
және барлық студенттердің толық меңгеруі міндетті. Осы пәндерге тіркелу
студентті таңдауды және кейіннен тиісті оқу пәнін жүргізетін нақты пән
мұғаліміне жазуды қамтиды.
6.10. Эдвайзермен кеңескеннен кейін білім алушы бір апта ішінде міндетті
және ЖЖ-лық компонент пәндеріне және оларды оқудың академиялық кезеңін
көрсетумен таңдаған элективті пәндерге тіркеледі. Элективті пәндер семестрлер
және циклдер бойынша ЖОЖ-ға енгізіледі.
Білім алушылардың түпкілікті қалыптастырылған жеке оқу
жоспарларына студент, факультет деканы және тіркеуші офисі офис қол қояды
және білім беру бағдарламасы бойынша жұмыс оқу жоспарын жасау және
тиісті оқу жылына педагогикалық жүктемені есептеу үшін негіз болады.
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Бекітілген жеке оқу жоспарлары игерілген кредиттерді есепке алу, аралық және
қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және білім алушылардың оқу
жетістіктерінің бүкіл тарихын жүргізу үшін қажеттілік өткенге дейін Тіркеуші
офисінде сақталады.
6.11. Егер келесі курсқа ауыстырылған білім алушы қандай да бір
себеппен өзінің жеке оқу жоспарын тіркеуші офисіне белгіленген мерзімде
тапсырмаса, онда оны оқыту негізіне тиісті курстың осы білім беру
бағдарламасының оқу жұмыс жоспары алынады.
Өзінің жеке оқу жоспарын орындамаған, қажетті кредит санын
жинамаған және қайта оқу жылына қалдырылған Студент жаңа жеке оқу
жоспарын құра алады не бұрын бекітілген Жеке оқу жоспары бойынша қайта
оқудан өте алады.
6.12. Жеке оқу жоспарларын қалыптастыру аяқталғаннан кейін Тіркеуші
офисі пәндер, академиялық топтар және академиялық кезеңдер туралы
ақпаратты АДД-ның
оқу процесін жоспарлау қызметіне, факультет
деканаттарына және университет кафедраларына ұсынады.
7. Академиялық адалдық саясаты
7.1.Университетте оқу және бағалау академиялық адалдыққа негізделеді.
Университет, академиялық адалдық принциптерін сақтамағаны үшін білім
алушыларды оқудан шығаруға және оқытушыларды жұмыстан шығаруға дейін,
академиялық адалдық танытпаумен күресу саясатын жүргізеді.
Университетте сілтеме бойынша сайтта орналасқан Академиялық адалдық
кодексі
жұмыс
істейді
https://www.keu.kz/images/stories/STUD/2019/Kodeks%20akademicheskoi%20ches
tnosti.pdf
7.2. Академиялық адалдық кодексінің мақсаты - білім беру процесінің
барлық субъектілері арасында адал қарым-қатынас орнату және ашық қарымқатынас орнату, Академиялық адалдық қағидаттары мен талаптарын сақтау.
Академиялық адалдық - бұл білім беру қызметін жүзеге асыру және білім
беру бағдарламаларын игеру кезінде, оның ішінде жазбаша жұмыстарды
(курстық, эссе, дипломдық, диссертациялық және басқа да зерттеу
жұмыстарын) орындау кезінде, білімге бақылау жүргізу кезіндегі жауаптарда,
өз ұстанымын білдіру кезінде, білім беру процесіне қатысушылар арасындағы
өзара қарым-қатынастарда, сондай-ақ бағалау рәсімі кезінде жалпыға міндетті
мінез-құлық нормаларын белгілейтін құндылықтар мен қағидаттар жиынтығы
Білім беру процесіне қатысушылар - білім алушылар, профессороқытушылар құрамы, Әкімшілік-басқару және оқу-көмекші персонал.
Академиялық адалдық принципі,
Университеттің құндылықтар
жүйесіндегі мета-принципке айналуы тиіс, ол алға қойылған мақсаттар мен
міндеттерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
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7.3. Білім беру процесіне қатысушылардың академиялық адалдығының
негізгі қағидаттары: адалдық, сенім, білім беру процесі субъектілерінің
құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу, жауапкершілік, заңдылық болып
табылады.
Адалдық - шыншылдық, шынайылық, адалдықты қамтитын,
адамгершіліктің маңызды талаптарының бірін білдіретін моральдықпсихологиялық сапа.
Шынайылық - білім беру үрдісі субъектілерінің өздеріне жүктелген
міндеттерін орындау кезіндегі адалдығы, ұқыптылылығы, орындаушылығы.
Сенім - бұл өз академиялық әлеуетін жүзеге асыру мүмкіндігімен және
идеялармен еркін алмасуды қолдау арқылы өзара сенім ахуалын қалыптастыру.
Құрмет - білім беру үрдісіне қатысушылардың құқықтары мен
бостандықтарын өзара құрметтеуі. Көп пікірлілікке төзімділік пен құрмет
көрсету. Студенттер мен ПОҚ, ар-намысы мен абыройына нұқсан келтірмеу.
Жауапкершілік - академиялық ортада мінез-құлық нормаларын қолдау
талабы.
Заңдылық - авторлық құқық объектілеріне және басқа да зияткерлік
меншік объектілеріне қатысты қолданыстағы құқықтық нормаларды сақтау.
7.4.Академиялық адалдықтың бұзылу түрлері
Плагиат — басқа адамдардың сөздерін, идеяларын, деректерін немесе
өнімдерін тиісті рұқсатсыз пайдалану, мысалы, бөтеннің жұмысын көшіріп алу,
бөтеннің пікірлері мен теорияларын өзіне тиесілі немесе бірлескен жоба ретінде
ұсыну, содан кеін өз атынан ұсыну.
Жазбаша жұмыстың дәрменсіз орындалуы деп плагиат түсініледі, яғни
жазбаша жұмыста қағаз немесе электрондық түрде жарияланған бөтен мәтінді
дереккөзге немесе сілтемелерге толық сілтеме жасамай пайдалану, бірақ басқа
адам еңбегін алудың көлемі мен сипаты орындалған жұмыстың немесе оның
негізгі бөлімдерінің бірінің дербестігіне күмән келтірген жағдайда. Плагиат екі
түрде жүзеге асырылуы мүмкін: бөтен мәтінді сөзбе-сөз баяндау; парафраза кірме мәтін мазмұнын өзгертпей сөздер мен сөйлемдерді ауыстыра отырып,
бөтен мәтінді мазмұндау.
Сөз байласу - басқаға академиялық адалдық танытпау актісін жасауға
көмектесу, мысалы, тест немесе тапсырма алу үшін біреуге ақша төлеу немесе
сатып алу, біреуге өз пайдасы үшін тест немесе тапсырма орындату, немесе
мұны жасауға мүмкіндік беру. Жоғары баға алу үшін туыстық немесе қызметтік
байланыстарды пайдалану.
Алдау - бағалауға лайық зияткерлік жұмысты орындамай бағалау және
академиялық артықшылықтар алу үшін оқу үрдісін айналып өтіп әрекеті. Алдау
түрлері: білімнің қорытынды бақылауын жүргізу кезінде өзін басқа адаммен
ауыстыру; білімді бақылау рәсімдерін өту кезінде көшіру немесе басқа тұлғалар
көмегіне жүгіну; білімнің қорытынды бақылауын жүргізу кезінде ақпарат
алмасу.
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Көшіру - білім алушының жазбаша жұмысты орындау, емтихан тапсыру
кезінде көмек алуға ұмтылыс жасаулары, оның ішінде шпаргалкаларды,
электрондық және басқа да кұралдарды, сондай-ақ оқытушының (емтихан
алушының) рұксатынсыз ауызша кеңес алуға талпынысы.
Қайталау - осыған дейін басқа білім алушылардың, бұрын білім алып
кеткендердің бағалауға ұсынған кез келген жұмыстарын толықтай немесе
ішінара өз жұмысы ретінде ұсынуға талпыныс жасау әрекетін қоса алғанда, бір
таныстырылымды әртүрлі бағалаулар шегінде ұсыну.
Академиялық заңсыз мінез-құлық - оқу орнының саясатын әдейі бұзу:
бағаны қолдан жасау; оқу сабақтарына себепсіз кешігу немесе келмеу; сабақ
уақытында ұялы телефонды, музыка мен компьютерлік ойындарды тыңдау
үшін басқа да техниканы пайдалану.
Фальсификация (сапырыстыру)- зерттеулерді бұрмалау, деректерді
ойдан табу немесе асыра қолдану, қате немесе жалған сілтемелерді қолдану
сияқты кез келген ақпаратгың әдейі бұрмалануы немесе ойдан шығарылуы.
Жасырып қалу - білім алушылардың немесе университет пен колледж
қызметкерлерінің Кодекс нормаларын сақтамауы және өз жұмыстарын адал
орындамауы туралы ақпаратты жеткізбеу және жасырып қалу.
Оқу орнының ПОҚ мен қызметкерлерінің академиялық ақпаратқа
заңсыз қол жеткізуі және (немесе) оны таратуы - емтихан сұрақтары
жауаптарын тарату; білім алушыларды бағалау кезінде қойылатын сұрақтар
бойынша хабардар ету; бағаланатын жұмыстар бойынша тиісті рұксатсыз
ішінара немесе толық құжаттарды тарату; дайын баяндамаларды, эссені,
тапсырмаларды, ғылыми жұмыстарды, жарияланымдар мен басқа да
академиялық жұмыстарды сатып алу және/немесе сатуға көмек көрсетудің өзге
де жолдары немесе сату; бағаланатын жұмыстың жауаптарын электрондық
пошта, компьютер және білім алушыларға беру мақсатында.
Сатып алу - ПОҚ сондай-ақ университет пен колледж қызметкерлеріне әр
турлі нысандағы сыйақы беру немесе сыйақыны басқа да жеке мүдделіліктен
беру, сол сияқты мұндай мінез-құлыққа көндіру.
7.5.Білім беру үрдісіне қатысушылардың құқығы бар:
1) Академиялық адалдық кодексімен танысуға;
2) білім беру үрдісінде өз пікірін еркін білдіруге;
3) Академиялық адалдық кодексінің талаптарын бұзғаны үшін негізсіз
айыптаудан барлық заңды тәсілдермен қорғануға.
7.6.Білім беру үрдісіне қатысушылардың міндеттері:
1) Университет пен ҚқарУ ЭБҚ колледжі студенті міндетті:
 білім алуға және білімді бақылаудың барлық нысандарына адал карауға,
қабылданған оқыту қалыптарын сақтауға;
 сапалы және бәсекеге қабілетті білім алумен үйлеспейтін академиялық
адал еместіктің барлық түрлерімен күресуге;
 оқу тапсырмаларын және ғылыми-зертгеу жұмыстарын орындау кезінде
академиялық адалдықты мүлтіксіз сақтауға.
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пен колледждің профессорлық-оқытушылық құрамы

міндетті:
 өз жұмысына талапшылдық пен құрмет көрсете отырып терең
тыңғылықты білімге ие болуға және оларды білім алушыларға жеткізуде
жаңашылдықтың барлық нысандарын игеруге, студент мәртебесін мойындауға,
академиялық адалдық кодексінің негізгі талаптарын сақтау үшін өз
жауапкершілігін арттыруға;
 студенттердің білімін бағалауда тәуелсіздік және объективтілік
қағидаларын ұстануға;
 нәтижелерді хабарлау кезінде дәлелдемелерді, әділдік пен адалдықты
тиісті түрде қамтамасыз ете отырып білімді адал іздеу негізінде зерттеу және
ғылыми қызметті белсенді жүргізуге;
 студенттерді зияткерлік адалдыққа үйретуге;
 парасаттылық пен интеллигенттіктің, жоғарғы ізгіліктің, адамгершілік
пен патриотшылдықтың үлгісі болуға, сыбайлас жемқорлықтың кез келген
көрінісінің, тәртіпсіздіктің және жауапсыздықтың қарсыласы болуға;
 пікір алуандығына төзімділік пен құрмет көрсету, бұл ретте өз
көзқарасын қорғай білуге;
 осы Кодексте белгіленген талаптарды бұзудың кез келген мүмкіндігіне
жол бермеуге.
7.7.Академиялық адалдық Кодексінің ережелерін бұзғаны үшін
Университет және ЭБҚ колледжінің білім беру үдерісінің барлық субъектілері
жауапты болады.
Білім алушыларға қолданылатын жауапкершілік түрлері:
1) ауызша ескерту;
2) жұмысты және/немесе қойылған бағаны жою;
3) бағаланатын жұмыстарды, оның ішінде курстық, дипломдық,
диссертациялық жұмыстарды қорғауға жібермеу;
4) жасалған теріс қылықты қоғамдық айыптау;
5) университеттен немесе колледжден шығару.
Университет пен колледж қызметкерлерінің академиялық адалдық
Кодексін бұзу жағдайлары тәртіптік жазаға әкеп соқтырады, оларға жататындар
- ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс, ал аса ауыр құқық бұзушылықтар үшін - жұмыстан
босату.
Университет басшылығы, бөлімше басшылары академиялық адал болмау
оқиғаларын анықтау және олардың алдын алуға жауапты.
7.8.Академиялық адалдық кодексі
Университет Ғылыми кеңесінің
отырысында бекітілген сәттен бастап университет қауымының барлық
мүшелерімен - Университет және ЭБҚ Колледжі әкімшілігі, қызметкерлері,
білім алушылары мен олардың заңды өкілдерімен орындалуға міндетті.
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8. Басқадан алып пайдалану мәніне білім алушылардың жазбаша
жұмыстарын тексеру
8.1.Білім алушылардың жазбаша жұмыстарды дербес орындауы - оқу
процесінің элементтері, оқитындардың бойында ғылыми-зерттеу жұмыс
дағдыларын дамыту ретінде осы жұмыстардың тиімділігінің қажетті жағдайы
болып саналады.
Жазбаша жұмыстарды орындау дербестігін қамтамасыз ету және растау,
Академиялық адалдық қағидаттарын сақтау, білім алушылардың тәртіп
деңгейін арттыру және адал бәсекелестікті ынталандыру мақсатында
Университетте білім алушылардың жазбаша бағаланатын жұмыстары (курстық,
дипломдық жұмыстар (жобалар), магистрлік диссертациялар (жобалар) және
докторлық диссертациялар) басқа тілден аударылған мәтінді қоса алғанда,
мағынасын өзгертпей (парафраз), сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік
ауыстыра отырып, алынған материалдың болуы және мәтіннің пайдаланылуы
тұрғысынан тексеруден өтеді.
Басқадан алудың бар-жоғы мәніне тексеру «Антиплагиат.ЖОО»
лдицензиялық бағдарламалық қамтамасмыз етуді пайдалана отырып
жүргізіледі.
Жазбаша жұмысты тәуелсіз орындамау деп плагиат, яғни жазбаша
жұмыста дереккөзге толық сілтеме жасамай немесе сілтемелермен қағаз немесе
электронды түрде жарияланған басқа біреудің мәтінін пайдалану түсініледі,
бірақ басқадан алудың көлемі мен сипаты орындалған жұмыстың немесе оның
негізгі бөлімдерінің тәуелсіздігіне күмән келтірген кезде. Плагиат екі түрде
жүзеге асырылуы мүмкін:
 бөтеннің мәтінін сөзбе-сөз баяндау, сілтемелерсіз сөзбе сөз дәйексөз
келтіру;
 парафраза – бөтеннің мәтінін алып пайдаланған мәтіннің мазмұнын
өзгертусіз сөздермен және мәнермен алмастырып баяндау.
 басқа тілден аударылған бөтен мәтінді пайдалану.
8.2.
Жазбаша
бағаланатын
жұмыстардың
"Антиплагит.ЖОО"
баяндамасында кафедра меңгерушілері, кафедралардан жауапты тұлғалар,
ғылыми жетекшілер, білім берудің барлық деңгейінде білім алушылар сөз
сөйлейді.
Білім алушылардың жазбаша жұмыстарын тексеруді университет
кафедралары оларға бекітілген пәндерге сәйкес қамтамасыз етеді. Бітірушінің
біліктілік жұмыстарын плагиат мәніне тексеруді маман шығарушы кафедралар
қамтамасыз етеді.
Әрбір
кафедра
"Антиплагиат"
жүйесінің
дербес
кабинеттерінде/аккаунттарында білім алушылардың жазбаша жұмыстарын
тексереді. "Антиплагиат. ЖОО" жүйесінде плагиат мәніне барлық жазбаша
жұмыстарды қабылдауды және тексеруді кафедралардың жауапты тұлғалары

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің академиялық саясаты
КУК-АП-01-2021

Нұсқа 4
2021
стр. 44 из 90

өткізеді. Мұндай адамдар жұмыстың ғылыми жетекшілерін немесе кафедра
меңгерушілерін тағайындай алады.
8.3. Білім алушылардың жазбаша жұмыстарын басқадан алу мәніне
тексеру жазбаша жұмыстың дербес сипаты туралы өтініш негізінде жүргізіледі,
онда білім алушының "Антиплагиат.ЖОО" жүйесімен оның жұмысын тексеру
туралы талабымен танысу фактісі тіркеледі.
Тексеру жүргізу үшін білім алушылар rtf немесе pdf форматында
электрондық тасымалдағышта жазбаша жұмыстардың тиісті түрлерін ұсынады.
Жүктелген файлдың атауы дұрыс болуы керек және жұмысты орындаушы мен
оның сипатын көрсетуі керек.
Тапсырылған жазбаша жұмыс "Антиплагиат.ЖОО" жүйесінде жазбаша
жұмысты тексеруді жүргізетін жауапты тұлғаға, белгіленген тәртіппен беріледі,
тексеру нәтижелері туралы анықтаманы, сондай-ақ тексеру туралы Есепті
түсіреді және оны білім алушыға және оның ғылыми басшысына береді.
«Антиплагиат.ЖОО» жүйесіндегі жазбаша жұмысты тексеру нәтижелерін,
жазбаша жұмысты қорғауға рұқсат беру және оны бағалау туралы шешім
қабылдау кезінде кафедра меңгерушісі мен білім алушының ғылыми жетекшісі
есепке алады.
"Антиплагит.ЖОО жүйесінде жазбаша жұмыстарды тексеру нәтижелері
бойынша анықтама " әр білім алушыға басып шығарылады, ғылыми жетекшінің
пікіріне қоса беріледі және онымен бірге сақталады.
Егер ғылыми жетекші жазбаша жұмысты "Антиплагиат.ЖОО" жүйесінде
оны тексеру нәтижелері бойынша ғана қорғауға жібермесе, онда білім алушы
осындай шешіммен келіспеген жағдайда кафедра жұмысқа пікір жазады және
отырыста жазбаша жұмысты қорғауға рұқсат беру туралы шешім қабылдайды.
Бұл ретте білім алушыға кафедра мүшелеріне жазбаша жұмысты орындау
дербестігіне қатысты өз ұстанымын баяндау мүмкіндігі берілуге тиіс.
Басқадан алуды техникалық тәсілдермен жасыруға және түпнұсқалықтың
пайызын жасанды түрде арттыруға әрекет жасаған және өз жұмысы бойынша
"Антиплагиат.ЖОО" жүйесінде "күдікті құжат" белгісін алған білім алушы,, өз
жұмысын пысықтауға және плагиат мәніне қайта тексеруге жіберіледі.
8.4. Дипломдық жұмыстар мен жобалардың басқадан алуын тексеру
дипломдық жұмысты (жобаны) тиісті мамандық (білім беру бағдарламасы)
бойынша аттестаттау комиссиясына бергенге дейін кемінде 15 күн бұрын
жүзеге асырылады; курстық жұмыстарды тексеру – қорғаудан кемінде 3 күн
бұрын жүзеге асырылады.
Білім алушы курстық жұмысты немесе жобаны қорғауға плагиат пен
басқадан
алудың 50%-дан аспайтын бөлігі болған кезде, сондай-ақ
"Антиплагиат.ЖОО" жүйесі беретін тексерілетін құжаттың күдігіне сілтеме
болмаған кезде жіберіледі.
Бұл норма сақталмаған жағдайда студент жазбаша жұмысты қайта өңдеуге
және басқадан алу пайызын анықтау үшін оны қайта тексеруге ұсынуға
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міндетті. Жалпы алғанда, курстық жұмыстар мен жобалардың өзіндік пайызы
50% - дан төмен болмауы керек.
Егер курстық жұмысты немесе жобаны қорғау сәтіне дейін жұмыстың
өзіндік пайызы "Антиплагиат.ЖОО" жүйесімен расталмаса, студент оны
қорғауға жіберілмейді, курстық жұмыс немесе жоба орындалатын пән бойынша
қорытынды бақылаудан өтуге жіберілмейді және академиялық қарызды жою
үшін жазғы семестрге қалдырылуы тиіс.
Білім алушы дипломдық жұмысты немесе жобаны қорғауға плагиат пен
басқадан алудың 40%-нан аспайтын болған жағдайда, сондай-ақ
"Антиплагиат.ЖОО" жүйесімен берілетін тексерілетін құжаттың күдігіне
сілтеме болмаған кезде жіберіледі.. Жалпы, дипломдық жұмыстың немесе
жобаның өзіндік пайызы 60% - дан төмен болмауы керек.
41-ден 50%-ға дейін плагиат болған кезде дипломдық жұмысты немесе
жобаны білім алушы міндетті түрде қайта өңдеуі және тиісті мамандық (білім
беру бағдарламасы) бойынша аттестаттау комиссиясының жұмысы басталғанға
дейін 7 күннен кешіктірмей бұрын белгіленген жұмыс тақырыбын сақтай
отырып, басқадан алу мәніне қайта тексеруге ұсынуы тиіс.
Дипломдық жұмысты немесе жобаны ғылыми жетекшіге қайта ұсынғаннан
кейін плагиаттың 50%-дан астамы немесе бастапқы ұсынылған жұмыстың
плагиатының 100%-ы болған жағдайда білім алушы оқу жоспарын
орындамаған болып есептеледі және университеттен шығарылады.
Білім алушы қайта өңделген дипломдық жұмысты немесе жобаны келесі
оқу жылы шеңберінде қорғау үшін қайта қабылдана алады.
8.5. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың магистрлік
дисертациялары, магистрлік жобалары, докторлық диссертациялары плагиатқа,
яғни авторға және алған көзге сілтеме жасаусыз алып пайдалануға міндетті
тексеруге жатады.
Магистрлік дисертацияларды, магистрлік жобаларды плагиатқа тексеру,
магистранттың мамандар даярлап шығаратын кафедрада алдын ала қорғаудан
өткенінен, ұсынымдарды орындап, оның анықталған кемшіліктерді толық
жойғанынан
кейін, «қорғауға жіберілді» деген қорытындымен ғылыми
жетекшінің оң пікірі міндетті түрде бар болған жағдайда жүргізіледі. Плагиатқа
докторлық диссертацияны тексеру, мамандар даярлап шығарушы кафедрада
жұмысты алдын ала сараптау(қорғау) үшін докторанттың барлық ұсынымдарды
орындап, жасалған ескертпелерді жойғанынан кейін, отандық және шет елдік
ғылыми жетекшілердің оң пікірлерінің міндетті түрде бар болуы жағдайында
жүргізіледі.
8.6.Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушының магистрлік
диссертациялары, магистрлік жобалары, докторлық диссертациялары мынадай
көрсеткіштер болған кезде оң нәтижемен тексеруден өткен болып саналады:
 магистрлік диссертациялардың және магистрлік жобалардың
түпнұсқалық дәрежесі - кем дегенде 70% болғанда;
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 докторлық диссертациялардың түпнұсқалық дәрежесі - кем дегенде
90% болғанда;
Магистрлік диссертациялар мен жобаларды тексерудің оң тәтижесін
мойындаудың міндетті шарты 5%-дан астам мөлшерде бір көзден мәтінді алуға
жол бермеу болып табылады.
8.7.Оң нәтижемен плагиатқа тексеруден өткен білім алушы, мамандар
даярлап шығаратын кафедрадан материалдың(диссертация/жоба мәтінінің)
түпнұсқалығын бағалау, алып пайдалану
көздері мен дәрежесі туралы
ақпаратпен, тексергені туралы қорытынды есеп алады.
Белгіленгенге қарағанда аз нәтижемен плагиатқа тексеруден өткен білім
алушы, өзінің диссертациясын/жобасын жөндеп жетілдіруге және жеке өтініші
бойынша қайыра тексертуге құқы бар. Плагиатқа тексеруден қайыра өтпеген
жағдайда диссертация/жоба қорғауға жіберілмейді. Әріптерді ауыстыру,
көрінбейтін
символдарды
және
т.б.
пайдалану
жолымен
«Антиплагиат.ЖОО14.» жүйесінен түпнұсқалығына жоғары баға алуға әрекет
жасаған білім алушы, осындай бұзушылықтар табылған жағдайда, өз
диссертациясын/жобасын жөндеп жетілдіруге және плагиатқа қайыра тексеруге
жіберіледі.
8.8. Авторға және алған көзге(қажет болған жағдайда сараптама
комиссиясының қорытындысымен) сілтеме жасаусыз алып пайдалануға
диссертацияны/жобаны тексеру нәтижелері туралы қорытынды есеп
дисертациямен/жобамен бірге аттестациялық комиссияға беріледі.
8.9. Басқадан алу мәніне тексеру процесіне қатысушылардың
жауапкершілігі олардың лауазымдық нұсқаулықтарымен, Ішкі тәртіп
ережелерімен айқындалады.
Кафедралардың меңгерушілері тексерулерді «Аниплагиат:ЖОО» жүйесін
пайдаланып қажетті деңгейде жүзеге асыруға, «күдікті құжат» белгісі бар
жұмыстарды өңдеуді және растауды болдырмауға, тексеру туралы оң нәтижені
ескеріп қана жазбаша бағаланатын жұмыстарды қорғауға жіберуге, шығарып
беретін растайтын құжаттардың дұрыстығына дербес жауапты боады.
Білім алушының ғылыми жетекшісі тексеруге ұсынылатын жазбаша
жұмыстың сапасына және жұмыстың қарыз алу мәніне оны тексеру үшін
уақтылы ұсынылуына жауап береді.
Білім алушылар жазбаша жұмыстардың плагиат мәніне белгіленген
мерзімде тексеру үшін уақтылы ұсынылуына, сондай-ақ Академиялық адалдық
қағидаттарына жауап беретін жұмыс сапасына дербес жауапты болады. Өз
бетімен орындалмаған жұмыстарды қорғауға рұқсат етілмейді және оларды оң
бағалау мүмкін емес.
Жазбаша жұмыстарынан басқадан алуға жол берілмейтін пайыз
анықталған білім алушыларға академиялық адалдық қағидаттарын
сақтамағаны, білім алушыға лайықсыз мінез-құлқы үшін оқудан шығарылғанға
дейін тәртіптік жазалар қолданылады.
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9. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық
және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізіутәртібі
9.1. Білім алушылардың білімін бағалау және бақылау кешені ағымдағы,
аралық(рубеждік), қорытынды бақылауды және қорытынды аттестаттауды
білдіреді.
Бақылаудың барлық нысандары бойынша баға әрбір пән бойынша білім
алушылардың оқу жетістіктерін есепке алуды бағалаудың балдық-рейтингтік
әріптік жүйесіне сәйкес, оларды дәстүрлі бағалау шкаласы мен ECTS-ке
ауыстыра отырып қойылады. Тіл бойынша білім алушылардың (қазақ, шетел,
орыс) оқу жетістіктері деңгейлік модельге және ECTS (иси-тиэс) және дәстүрлі
бағалау шкаласына аудармасына сәйкес шет тілдері бойынша білім
алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік
жүйесіне сәйкес бағаланады. А - дан А-ға дейін, С+ - дан В+ - ға дейін, D-дан Сға дейін ауытқу амплитудасында бағалауды таңдау білім алушылардың білімі
мен біліктілігінің бағалау критериилеріне сәйкестік дәрежесімен анықталады.
Білім беру процесінде оқыту нысанына қарамастан бақылаудың барлық
нысандары қолданылады.
9.2. Кредиттік оқыту технологиясы кезінде бақылаудың барлық түрлері
бойынша білім алушылардың білімін бағалау Оқу жетістіктерін бағалаудың
100%-дық шкаласы бойынша әріптік және пайыздық мәнде жүзеге асырылады
Бақылаулардың барлық формалары бойынша баға әрбір пән бойынша
білімді бағалаудың көпбалдық әріптік жүйесінің шкаласы бойынша пайызбен
қойылады А- -дан А-ға дейінгі, В- -дан В-ға дейінгі, D-дан С+ -ға дейінгі
ауытқу амплитудасындағы бағаны таңдау, білім мен біліктің өлшемдерге
сәйкестік дәрежесімен анықталады.
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік
әріптік жүйесі, оларды дәстүрлі бағалау шкаласы мен ECTS-ке ауыстыру:
Әріптік жүйе
Цифрлық
Балл (%-тік
Дәстүрлі жүйе
бойынша бағалау
эквивалент
қатынасы)
бойынша бағалау
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54

Өте жақсы

Жақсы

Қанағаттанарлық
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25-49
0-24

Қанағаттанарлықсыз

Деңгейлік модельге және ECTS-ке (иситиэс) және дәстүрлі бағалау
шкаласына аудармаға сәйкес шет тілдері бойынша білім алушылардың оқу
жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі:
Жалпы
Әріптік
ECTS Балдард %-тік
Дәстүрлі
шкалаеуропалық
жүйе
(иситиэ ың
қатынас бағалау
құзыреттілік бойынша
с)
цифрлық ы
бойынша тілді бағалау
бойын эквивале
меңгерудің
ша
нті
деңгейі мен
бағалау
сипаттамасы
(бұдан әрі ЖЕҚ)
А1

А

А

А-

4,0

95-100

3,67

90-94

Өте жақсы

В+

В

3,33

85-89

Жақсы

В

С

3,0

80-84

Жақсы

2,67
2,33

75-79
70-74

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

1,0

50-54

ВС+
С

D

D

E

F

FX, F

0

0-49

4,0

95-100

3,67

90-94

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлық

ЖЕҚ
бойынша тілді
меңгеру
деңгейі мен
сипаттамасы

Әріптік
жүйе
бойынша
бағалау

Қанағаттанарлықс
ыз
ECTS
Балдард %-тік
Дәстүрлі
шкала(иситиэ ың
қатынас бағалау
с)
цифрлық ы
бойын эквивале
ша
нті
бағалау

А2

А

А

А-

Өте жақсы

В+

В

3,33

85-89

Жақсы

В

С

3,0

80-84

Жақсы
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В-

2,67

75-79

С+
С

2,33
2,0

70-74
65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D
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D

E

1,0

50-54

Қанағаттанарлық

F

FX, F

0

0-49

Қанағаттанарлықс
ыз

ЖЕҚ
бойынша тілді
меңгерудің
деңгейі мен
сипаттамасы

Әріптік
жүйе
бойынша
бағалау

ECTS
(иситиэ
с)
бойын
ша
бағалау

Балдард %-тік
Дәстүрлі
ың
қатынас бағалау
цифрлық ы
эквивале
нті

В1

А

А

4,0

95-100

3,67

90-94

А-

Өте жақсы

В+

В

3,33

85-89

Жақсы

В

С

3,0

80-84

Жақсы

2,67
2,33

75-79
70-74

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

ВС+
С

D

шкала-

Қанағаттанарлық

D

E

1,0

50-54

Қанағаттанарлық

F

FX, F

0

0-49

Қанағаттанарлықс
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ЖЕҚ
бойынша тілді
меңгерудің
деңгейі және
сипаттамасы

Әріптік
жүйе
бойынша
бағалау

ECTS
(иситиэ
с)
бойын
ша
бағалау

Балдард %-тік
Дәстүрлі
ың
қатынас бағалау
цифрлық ы
эквивала
енті

В2

А

А

4,0

95-100

3,67

90-94

3,33

85-89

АВ+

В

Өте жақсы
Жақсы

шкала-
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3,0

80-84

2,67
2,33

75-79
70-74

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

ВС+
С

D
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D

E

1,0

50-54
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F

FX, F

0

0-49
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ЖЕҚ
бойынша тілді
меңгерудің
деңгейі мен
сипаттамасы

Әріптік
жүйе
бойынша
бағалау

ECTS
(иситиэ
с)
бойын
ша
бағалау

Балдард %-тік
Дәстүрлі
ың
қатынас бағалау
цифрлық ы
эквивале
нті

С1

А

А

4,0

95-100

3,67

90-94

АВ

3,33

85-89

Жақсы

В
В-

С

3,0
2,67

80-84
75-79

Жақсы

2,33

70-74

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

С

D
F
ЖЕҚ
бойынша тілді
меңгерудің
деңгейі мен
сипаттамасы
С2

Өте жақсы

В+

С+

Әріптік
жүйе
бойынша
бағалау
А
А-

D

шкала-
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Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлықс
ыз
ECTS
Балдард %-тік
Дәстүрлі
шкала(иситиэ ың
қатынас бағалау
с)
цифрлық ы
бойын эквивала
енті
ша
бағалау
E
FX, F

1,0
0

50-54
0-49

А

4,0

95-100

3,67

90-94

Өте жақсы

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің академиялық саясаты
КУК-АП-01-2021

стр. 51 из 90

В+

В

3,33

85-89

Жақсы

В
В-

С

3,0
2,67

80-84
75-79

Жақсы

2,33

70-74

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

1,0
0

50-54
0-49

С+
С

D
F

D

E
FX, F
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9.3. Білім алушылардың білімдерін бағалау өлшемдері.
«А», «А-» («өте жақсы») - егер білім алушы бағдарламадағы материалды
терең және мықты меңгерсе, оны толық, сабақтастықпен, сауатты және
қисынды айтып берсе, тапсырманың түрін өзгерткен кезде жауап беруге
қиналмаса, алдыға қойған міндеттерді еркін жүзеге асыра алса, монографиялық
білім деңгейін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздесе, тәжірибелік
жұмыстарды орындаудың жан-жақты дағдылары мен тәсілдерін игерген болса,
материалдарды қате жіберместен, өздігінен айта алып, қорытынды жасай алса;
«В+», «В», «В-», «С+», («жақсы») - егер білім алушы бағдарламалық
материалды нақты білсе, сауатты түрде оның негізгі мәнін айтып бере алса,
сұраққа жауап беру кезінде түбегейлі дәлсіздіктерге жол бермесе, теориялық
ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік тапсырмаларды орындау
кезінде қажетті дағдыларға ие болса;
«С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер білім алушы негізгі
материалды ғана меңгерсе, бірақта жекелеген бөліктерін білмесе, дәлсіздіктерге
жол берсе, жеткілікті түрде дұрыстап қисынмен айта алмаса, бағдарламалық
материалды баяндау сабақтастығын бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды
орындау кезінде қиналса;
«F», «FX» («қанағаттанарлықсыз») - егер білім алушы бағдарламалық
материалдың маңызды бөлігін білмесе, түбегейлі қателіктерге жол берсе,
тәжірибелік жұмыстарды үлкен қиындықпен орындаса.
9.4.Студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау жүргізу оқу жұмыс
жоспарына, академиялық күнтізбеге сәйкес оқу сабақтарының кестесімен
жүргізіледі.
Студенттер үлгеріміне ағымдық бақылау жүргізу оқу пәнінің әр тақырыбы
бойынша және дәрісханалық пен дәрісханадан тыс алған білімді бақылауымен
қоса жүзеге асырылады. Ағымдық бақылау бағалары (өткізу рейтингісінің
бағалары) дәрісханалық сабақтарда алған ағымдық бақылау бағалары мен
аралық бақылау бағаларының қосындысынан тұрады.
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Үлгерімді ағымдық бақылауда студенттердің оқудағы жетістіктері 100
балдық шкала және әр орындалған тапсырма бойынша (ағымдық сабақтардағы
жауаптары, үй тапсырмасын тапсыру, СӨЖ, ағымдық бақылау және т.б.)
бағаланады және үлгерімді ағымдық бақылаудың соңғы нәтижесі академиялық
кезең ішінде алған барлық бағалардың орташа арифметикалық сомасы есебінен
шығады.
Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылаудың қолданылатын
формалары (ауызша сұрау, жазбаша бақылау, таныстыру, пікірталас,
тренингтер, дөңгелек үстөлдер, кейс-сатылар, тестілер, коллоквиум және т.б.)
силлабуста және/немесе әрбір пәнді оқып үйрену жөніндегі әдістемелік
нұсқауларда сипатталады.
Білімді бағалаудың көпбалдық әріптік жүйесі бойынша ағымдық бақылау
бағалары жүйелі түрде оқу сабағының журналында қойылып отырады.
9.5.Аралық бақылау пәннің бөлімдері (модульдері) бойынша өткізіледі. Бір
академиялық кезеңі шеңберінде бір оқу пәні аясындағы ағымдық бақылау екі
реттен кем өткізілмеуі керек.
Студенттердің біліміне межелік бақылау семестрдің 8-ші (бірінші рейтинг)
және 15-ші (екінші рейтинг) аптасында студенттердің білімінің аралық
рейтингін санау рәсімін білдіреді.
Р1 (бірінші рейтинг) және Р2 (екінші рейтинг) нәтижелері оқу сабағының
журналына бір рет қойылады. Р1 және Р2 нәтижелері бір мезгілде тәжірибелік
(семинар) сабақ жүргізетін оқытушының жауапкершілігімен толтыратын
рейтинг ведомостерінде көрсетіледі.
Рейтинг ағымдық бақылаудың орташа бағаларынан және межелік бақылау
бағаларынан қалыптасады. Ағымдық бақылауды тәжірибелік немесе семинар
сабақтарын жүргізетін тьютор жүзеге асырады. Ағымдық бақылаудың орташа
бағасы Р1 немесе Р2 жүргізу кезінде студент алған, бүкіл ағымдағы бағалардың
орта арифметикалық шамасы ретінде есептеліп шығарылады.
Межелік бақылауды лектор 8-ші (Р1) немесе 15-ші (Р2) рейтингтік аптаның
соңғы сабағында, осы кезге дейін өткен курс тақырыптарын жинақтайтын,
коллоквиум, бақылау жұмысы, тестілеу формасында өткізеді. Оқытушы бағалар
қою кезінде 9.3-тармақта айтылған критериилерді басшылыққа алады.
Р1 және Р2 -дегі ағымдағы және межелік бақылаудың мазмұны 50%-ға 50%
ретінде қабылданады. Нәтижелер бүтін сандарға дейін ықшамдалады.
Ықшамдау келесі тәртіп бойынша жүзеге асады: 0,4-ке дейін қосылмай, 0,5-тен
бастап нәтиже студент пайдасына шешіледі. Мысалы, ағымдағы бақылаудың
орташа бағасы 84% («В»), межелік бақылаудың нәтижелері 87% («В+»)
құрайды.
Осылайша, Р1 

84  87
 85,5(86).
2

Босатқан бір сабақ үшін рейтингтен (Р1 немесе Р2) 5% шегеріледі. Мысалы:
Р1=В+(87%)-5%=В(82).
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Р1 және Р2 қанағаттанарлықсыз болғанда немесе олар орынды себеп
бойынша жоқ болғанда студент пән бойынша емтихан күніне дейін рейтингті
көтеруді түзей алады. Бұл үшін студент факультет деканының атына 3 жұмыс
күні ішінде растайтын құжаттарын қоса тіркеп, өтініш жазуы тиіс.
Объективті себептер бойынша Р1 және Р2 өткізуге қатыспаған
студенттердің одан жеке өтуге құқы бар. Студент факультет деканының
рұқсаты бойынша емтихан сессиясы басталғанға дейін, Р1 және Р2-ні тапсыруы
және жеке кесте бойынша орташа рейтинг алуы тиіс.
Р1 және Р2 негізінде орташа рейтинг шығарылады, ол емтиханға жіберу
үшін негіз болып табылады. Ол мына формула бойынша есептеліп
шығарылады:
Р  Р2
Р орта  1
;
2
9.6. Курстық жұмыс бағасы (егер пән бойынша осылай болжанса) тиісті
водомосқа қойылады және пән бойынша қорытынды бақылауға жіберу үшін
негіз болып табылады.
Білім беру бағдарламасының оқу жоспарында қаралған курстық жұмыстар
емтихан
сессиясына
дейін
қорғалуы
және
міндетті
тәртіпте
«Антиплагиат.ЖОО» жүйесінде басқадан алудың бар-жоғы мәніне тексерілуі
тиіс.
Өткізу орташа рейтингі 50%-дан төмен емес студенттер емтиханға
жіберіледі. Қалған студенттер бұл академиялық кезеңнің емтиханына
жіберілмей, пәнді қайта оқуға жазылулары керек.
Студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік
жүйесі бойынша межелік бақылау бағалары тиісті оқу жылына арналған
академиялық күнтізбеде көзделген мерзімдерде қойылады.
9.7.Университеттегі аралық бақылау, жоғары білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандарттары негізінде оқу жоспарына, академиялық
күнтізбеге (оқу процесінің кестесіне) және пәннің оқу бағдарламаларына сәйкес
жүзеге асырылады.
Университеттегі қорытынды бақылау (аралық аттестаттау) кезеңі емтихан
сессиясы деп аталады. Емтихан сессиясы екіге бөлінеді: қысқы және
жазғы.Барлық оқу нысандары үшін емтихан сессияларын өткізудің мерзімділігі
мен ұзақтығын Университеттің Ғылыми Кеңесі академиялық күнтізбеде
белгілейді.
Пәндер
бойынша
студенттердің
білімін
қорытынды
бақылау
емтихандардың кестелері бойынша жүзеге асырылады. Емтихандардың
кестелері аз дегенде 2 апта бұрын деканаттар мен студенттердің назарына
жеткізіледі.Аралық және қорытынды аттестациялауды ұйымдастыру мен
өткізу, сондай-ақ студенттердің оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын жүргізу
Тіркеуші офисіне жүктеледі.

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің академиялық саясаты
КУК-АП-01-2021

Нұсқа 4
2021
стр. 54 из 90

50%-дан төмен емес орташа рейтингке ие студенттер қорытынды
емтиханға жіберіледі.Аталмыш пән бойынша өткізу рейтингінен оң баға
алмаған студенттер, қорытынды бақылауға (емтиханға) жіберілмейді.
Курстық жұмыстарды (жобаларды) тапсырмаған және/немесе қорғамаған,
оның ішінде басқадан алу мәніне тексеру нәтижесінде жұмыстың бірегейлігі
пайызының сәйкес келмеуі себебінен студенттер тиісті пән бойынша емтиханға
жіберілмейді.
Егер пән бойынша, оқу жоспарына сәйкес курстық жұмыс (жоба) қана
бақылау формасы болып анықталса, онда курстық жұмысты (жобаны) қорғау
жөніндегі баға, тұтастай алғанда пән бойынша қорытынды баға болып
саналады.
«Автомат» емтиханға рұқсат етілмейді, білімді бағалау, 9.3-тармақта
айтылған өлшемдерді ескере отырып, пәнмен көзделген бақылау-өлшеу
құралдарының көмегімен жүзеге асырылады.
9.8.Объективті себептер бойынша емтиханға келмеген студент, 3 жұмыс
күнінің ішінде тиісті құжаттарын әкелгенде факультет деканының және тіркеу
қызметі жетекшісінің рұқсатымен емтиханды жеке тапсыруға құқы бар.
Мұндай жағдайда жеке емтихан-рейтинг ведомосі жасалады. Жеке ведомостің
қолданылу мерзімін факультет деканы немесе Тіркеуші офисінің жетекшісі
белгілейді. Жеке ведомоске емтихан бағалары, сол сияқты аттестаттау бағалары
қойылады.
Құжатпен
расталған,
орынды
себепсіз
емтиханға
келмеу,
«қанағаттанарлықсыз» бағаға теңестіріледі, емтиханды қайта тапсыру 9.7тармаққа сәйкес жүзеге асырылады.
Әрбір пән бойынша студенттердің оқудағы жетістіктерінің деңгейі өткізу
рейтинг бағасынан және пәндер бойынша қорытынды бақылау бағаларынан
қалыптасатын, қорытынды бағамен анықталады. Бұл ретте рейтинг үлесі
қорытынды баға 60%, емтихан бағаларының үлесі – 40% құрайды.Пән бойынша
қорытынды баға мына формула бойынша анықталады:
И% = (Рорт × 0,6) + (Э × 0,4)
Егер студент емтихан нәтижелері бойынша «F» баға алса,, студент
рейтингінің жоғарылығына қарамастан, ол түпкілікті, яғни қорытынды баға
болып саналады.. Қорытынды баға пән бойынша бұл жағдайда есептелмейді.
Емтихан нәтижелері бойынша "FX" "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған
кезде студент оқу пәнінің (модульдің) бағдарламасын қайта өтпей-ақ ЖОО-ның
Академиялық күнтізбесіне сәйкес қорытынды бақылауды (емтиханды) қайта
тапсыруға жол беріледі.
Егер емтиханды қайта тапсыру нәтижелері бойынша студент "FX"
"қанағаттанарлықсыз" бағасын қайтадан алса, онда осы пән бойынша
студенттің жазғы семестр шеңберінде өтейтін академиялық берешегі
қалыптастырылады.
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Емтихан нәтижелері бойынша "F" белгісіне сәйкес келетін
"қанағаттанарлықсыз" деген баға алған кезде кез келген жағдайда ол студенттің
рейтингісінің биіктігіне қарамастан түпкілікті, яғни қорытынды болып
табылады. Бұл жағдайда білім алушы осы оқу пәніне/модуліне қайта жазылады,
оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу
жұмысының барлық түрлерін орындайды және жазғы семестрде қорытынды
бақылауды қайта тапсырады.
Транскриптке FX және F бағаларын қоса алғанда, қорытынды бағаны
көрсете отырып, білім алушының оқыған барлық оқу пәндері және (немесе)
модульдер жазылады.
9.10.Студенттің емтихан нәтижесіне шағымдануға құқы бар.
Емтихан сессиясы (аралық аттестациялау) кезеңіне ЖОО жетекшісінің
бұйрығымен, шағымдалатын пән профиліне сәйкес біліктілігі бар оқытушылар
қатарынан кафедраларда апелляциялық комиссия құрылады.
Студенттердің білімін қорытынды бақылау нәтижелері бойынша
апелляцияға өтініштерді деканаттар емтихан күні қабылдайды, қарайды, олар
студенттің өтінішін, жауап картасын (компьютерлік тестілеу жағдайында)
немесе жауап парағының көшірмесін (жазбаша емтихан жағдайында) немесе
емтиханның бейнежазбасын (ауызша емтихан жағдайында) тиісті кафедраның
апелляциялық комиссиясына береді. Апелляцияның себебі білімді бағалаудың
болжанып отырған объективтілігі, дұрыс құрастырылмаған сұрақтар, билеттер,
жауаптар және т. б. болуы мүмкін.
Аппеляция нәтижелері хаттамамен рәсімделіп, онда апелляциялық
комиссияның шешімі көрсетіледі, содан кейін барлық құжаттар апелляция
нәтижелерін бағалардың электрондық базасына енгізу үшін Тіркеуші офисіне
беріледі.
Сонымен қатар, компьютерлік тестілеу түрінде өткізілетін емтихан
нәтижелерінің апелляциясын "Платонус"АЖ-да ресімдеуге болады. Ол үшін
студент "Платонус" АЖ-дағы "Апелляция" модулі арқылы апелляцияға бергісі
келетін сұрақтар шеңберін анықтайды және деканатқа тиісті өтінішті
рәсімдеместен жүйе арқылы жібереді. Деканаттар емтихан сессиясы ішінде
"Платонус" АЖ-ға берілетін апелляцияларды қадағалайды және олар болған
жағдайда басып шығарады және оларды тиісті кафедраның апелляциялық
комиссиясына береді. Апелляция нәтижелері тікелей "Платонус" АЖ-дан басып
шығарылған апелляциялық параққа енгізіледі және оған апелляциялық
комиссияның барлық мүшелері қол қояды.
9.11.Аралық аттестациялау нәтижелері бойынша Тіркеуші офисі
студенттердің академиялық рейтингісін жасайды.
Тіркеуші офисі жазғы семестр нәтижелері есебімен бір курсқа арналған
емтихан сессиялары нәтижесі бойынша білім алушылардың оқудағы
жетістіктері деңгейінің орташа есептелген бағасы ретінде (GPA) көшіру балын
есептеп шығарады.
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Үлгерімнің орташа балы (GPA – Grade Point Average) – таңдаған
бағдарлама бойынша бір курсқа арналған білім алушының оқудағы жетістіктері
деңгейінің орташа есеппен алғандағы бағасы (пән бойынша аралық
аттестациялаудың жалпы кредиттер санынының аралық аттестациялаудың пән
бойынша кредиттер сомасы мен бағаның сандық баламасына қатынасы).
Оқу жылы аяқталған соң емтихан сессиясының қорытындысы негізінде
ЖОО жетекшісі бұйрығымен студенттің курстан курсқа ауысуы жүзеге
асырылады.Курстан курсқа көшуге арналған төменгі ауысу балының көлемін
ЖОО дербес өз бетімен оқыту курсының шегінде қояды және студенттер
назарына жеткізіледі.
9.12. Факультет деканының ұсынысы негізінде, белгіленген минималды
көшіру балын алған және оқу ақысын төлеу бойынша берешегі жоқ студенттер
келесі курсқа ректор бұйрығымен көшіріледі.
Академиялық берешегі бар және белгіленген ең төменгі ауысу(көшіру)
балын ала алмаған студент, қайыра оқу курсына қалдырылады немесе ол
бітіретін соңғы курста оқымаған жағдайда, жазғы семестрге жазылады.
Курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ минималды көшіру
балын жинай алмаған студентке өзінің үлгерімінің орташа балын (GPA)
арттыру мақсатында жазғы семестрде кейбір пәндерді ақылы негізде қайта
оқуға мүмкіндік беріледі және сол сабақтардан емтиханды қайта тапсыруына
болады.
Емтиханды қайта тапсырған кездегі оң нәтижеде қорытынды баға қайта
есептеліп, ол емтихан тізімдемесінде, сынақ кітапшасы мен транскрипте
қойылады. Үлгерімнің орташа балын есептеу кезінде оқу пәнінің соңғы
бағалары есептеледі.Транскрипте емтиханды қайта тапсырғандағы оң
нәтижесімен қоса, студенттің барлық қорытынды бағалары жазылады.
Оқыту курсына қайта қалдырылған студент алдын - ала қабылданған жеке
оқу жоспарымен оқи алады немесе жаңа жеке оқу жоспарын қалыптастыру
мүмкіндігі болады.
Білім беру гранттарының иегерлері қайта оқыту курсына қалдырылған
кезде білім грантынан айырылып, әрі қарай оқуын жалғастыруды ақылы
негізде жүзеге асырады.
ЖОО белгілеген көшіру балын жинаған және оқудың келесі курсына
көшкен студент академиялық қарызы болған жағдайда пәндерді сәйкесінше
қайта оқып академиялық қарызын жоюға тиіс.
Білім грантын иеленген, ең төменгі ауыстыру балының белгіленген
деңгейін жинау негізінде келесі курсқа көшірілген студенттер академиялық
қарызы болған жағдайда оны білім грантынан айырылмай ақылы негізде жоюы
керек.
Академиялық қарызы бар пәндер келесі семестрде оқылатын пәндердің
пререквизиттері болмауы керек.
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9.13.Емтихан нәтижелері мен оқу үрдісін жақсартудағы ұсыныстар
емтихан сессиясы (аралық аттестаттаулар) аяқталғаннан кейін кафедра, деканат
және ЖОО кеңесінің мәжілістеріне талқылауға ұсынылады.
Қашықтықтан оқыту технологиялары қолданып
күндіз оқитын
студенттердің біліміне бақылау жүргізу, сипатталған талаптармен реттеледі
және
тұтастай алғанда күндізгі бөлімдегі бақылау жүйесіне ұқсас.
Студенттердің біліміне бақылау жүргізу мен ұйымдастыруды қашықтықтан
оқыту факультетінің деканаты жүзеге асырады.
9.14. Студенттердің оқу жетістіктерінің тарихы оқудың барлық кезеңінде
"Платонус" ақпараттық жүйесінде жүргізіледі және білім алушының
транскриптінде көрсетіледі. Ведомостар мен бағалау журналы "Лука"
базасымен ішінара ықпалдастыра отырып, "Платонус"АЖ-да электрондық
түрде жүргізіледі.
Студенттердің білімін ағымдағы, межелік және аралық бақылау бойынша
бағалары "Платонус" АЖ-дағы электрондық журналдың тиісті бөлімдеріне
енгізіледі. Ағымдағы бақылау журналында оқытушылар студенттердің сабаққа
қатысуы туралы белгілер жасайды.
Ағымдағы сабақтар және орындалатын жұмыс түрлері бойынша бағалар
сабақтар кестесіне сәйкес семестр бойы пәндермен енгізіледі. Межелік бақылау
бойынша бағаларды пәндер академиялық күнтізбеге сәйкес мерзімде енгізеді.
Қорытынды бақылау (емтихан) үшін бағалар "Платонус" АЖ ведомосына: 1)
компьютерлік тестілеу жағдайында – тестілеуді өту аяқталғаннан кейін
бағдарламамен автоматты түрде; 2) ауызша емтихан жағдайында – емтихан
күні емтихан алушы; 3) жазбаша емтихан немесе эссе жағдайында – емтихан
алушы студенттердің жауаптарын тексергеннен кейін қойылады.
Білім алушылардың білімін бақылаудың барлық түрлері бойынша
пәндерден қойған бағалар олардың жеке кабинеттерінде жедел көрсетіледі.
Емтихан-рейтингтік ведомостарды тіркеуші кеңсесі басып шығарады және
бұрыштама қояды және тиісті деканаттарға декан мен емтихан алушылардың
қол қоюы үшін беріледі.
10. Жазғы семестрде оқу процесін ұйымдастыру бойынша саясат
10.1.Жазғы семестр өткізудің мақсаты:
 студенттердің өткен семестрлер бойынша академиялық борышы бар оқу
пәндерін зерделеуі (курстық жұмыс бойынша да), солар бойынша консультация
(кеңес) алу, емтихан тапсыру;
 орташа үлгерім балын көтеру (`GPA);
 студенттер оқуын қалпына келтіргенде, басқа ЖОО-дан немесе
мамандықтан ауысқанда және академиялық демалыстан шығу кезінде
академиялық айырмашылықты жою үшін оқу пәндерін зерделеуі;
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 студенттердің кәсіби ой-өрісін кеңейту мақсатында, университеттің
басқа білім беру бағдарламаларында, басқа білім ұйымдарында оқылатын
қосымша оқу курстарын меңгеруі;
 аралас немесе қосымша білім беру бағдарламаларын меңгеру, оның
ішінде қос дипломды білім шеңберінде.
Академиялық борышсыз келесі курсқа көшірілген студенттерге жазғы
семестр бойы қосымша пәндерді оқуға құқық беріледі.
Жазғы семестрдің ұзақтығы (6 аптадан аспайтын) университет ректоры
бекіткен академиялық күнтізбемен анықталады.
Маңызды! Оқуды бітірмейтін курстардың студенттерінде ғанажазғы
семестрде пәндерді оқу мүмкіндігі бар. Академиялық борышы бар немесе
GPA деңгейіне жете алмаған бітіруші курс студенттері борышын қайталап
оқу жылының барысында жояды.
10.2. Жазғы семестрге студенттердің жазылуы деканаттармен белгіленген
мерзімде, сабақ басталғанға дейін, арнайы формадағы өтінішті толтырумен
жүзеге асырылады. Жазылуда міндетті компонент пәндері басымдыққа ие.
Студенттер өтініштерінің негізінде Тіркеуші офисі деканаттармен бірге
рентабельді топтарды құрады. Аз дегенде 5 адамы бар топ белгіленген оқу пәні
бойынша рентабельді болып саналады. Рентабельді емес топтар студенттері
жеке кесте бойынша міндетті пәндерді зерделеуге тиісті, бұдан басқа, таңдау
бойынша пәндерді топтардың қалыптасуы мүмкін болатын балама пәндерге
ауыстыруға болады.
Жазғы семестрде жеке сабақ беретін оқытушының кандидатурасын
кафедра меңгерушісі таңдайды. Жүктемелерді бөлу кезінде артықшылық
неғұрлым тәжірибелі және білікті оқытушыға берілуі тиіс. Жазғы семестрде
сабақ беретін оқытушының кандидатурасын жеке, кафедра меңгерушісі
бекітеді.
Жеке кестені студент пен оқытушы бірге жасап, оны факультет деканы
бекітеді. Жеке кесте бойынша өткізілетін сабақ тығыздығы(саны) меңгерілетін
кредиттер санымен анықталады.Жазғы семестрдегі жеке оқыту кестесінің үлгісі
екі данада жасалады, бір данасы деканатқа, екінші дана студентте қалады.
Келіп түскен өтініштер негізінде, кафедралар педагогикалық жүктеме
сағаттарын есептейді, ал АДД – жазғы семестрде өтетін сабақтар мен
емтихандардың кестесін жасайды.Оқу сабақтары мен емтихандарының кестесін
жазғы семестр басталуына 2 күн қалғанда академиялық мәселелер және жаңа
технологиялар жөніндегі проректор бекітеді.
10.3. Деканат студенттерге жазғы семестрдің шарттары туралы
хабарлайды. Борышкер-студенттер жазғы семестрдің қажеттілігі мен күндізгі
бөлімде оқуды жалғастырудың маңыздылығы, оны жазғы семестрде оқыту
ережелері мен ерекшеліктері, оларды бұзу салдары жөнінде хабардар болуы
тиіс.
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Жақсы оқитын студенттер Университетте кредиттік оқыту технологиясын
қамтамасыз ететін жазғы семестрде қосымша оқытудың мүмкіндіктерін білуге
тиісті.
Студенттер басқа ЖОО-дан
ауысқанда, академиялық демалыстан
шыққанда, академиялық борышын, академиялық айырмасын жою мақсатымен
оқу пәндерін өткізу оқу жоспарына сәйкес толық көлемде іске асырылады.
Академиялық борыштарын жою мақсатымен оқу пәндерін қайта зерделеуі
оқу жұмыс жоспары мен силлабустардың негізінде ОСӨЖ кестесіне сәйкес
оқытушылармен (тьюторлармен) сабақ өткізу (дәрістер мен практикалық
сабақтар), кеңес беру жолымен толық көлемінде өткізіледі.
Жазғы семестрді өткізудің қысқа мерзімін есептей отыра (күзгі және жазғы
семестрлермен салыстырғанда), ағымдағы бақылау шараларының қысқаруы
мүмкін (аралық бақылауды алып тастау түрінде). Осы академиялық кезеңде
аралық бақылау қорытындыларын шығару бір аралық бақылау бойынша
өткізіледі. Аралық бақылау 3-ші аптада өткізіледі. Деканаттар аралық бақылау
кестесін жасамайды.Жазғы семестр уақытында білімнің аралық бақылау
ведомості қарастырылмайды.
Жазғы семестрдің соңында емтихан сессиясы қарастырылмайды,
емтихандық бақылау, жазғы семестрдің соңғы аптасы ішінде жеке пәндерді
зерделеуді аяқтау барысында іске асырылады.
Емтихан нәтижелері (бағалары) студенттерге емтихан болған күні немесе
келесі күні айтылуы тиіс.Студентті курстан курсқа көшіру жөніндегі шешім
жазғы семестрдің аяғында шығарылады.
Жазғы семестрге қалдырылған, бірақ, оны өтпеген және жазғы
семестрде үлгермеушілік көрсеткен және көшіру балы жетпейтін
студенттер тағы бір жылға қайта оқуға қалдырылады.
Жазғы семестрдің қорытындылары бойынша академиялық борышы бар,
бірақ
белгіленген көшіру балын жинаған студенттер академиялық
борышымен келесі оқу курсына көшіріледі.
10.4. Оқу үшін бекітілген төлемнің негізінде оқу жұмыс жоспарына сәйкес
ағымдағы оқу жылына студенттің оқу жұмысының бір кредит орташа құны
есептеледі. Төлем есептеліп, университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.
Жазғы семестрдің уақытылы төлеміне бақылауды деканаттар іске асырады.
Жазғы семестрдегі оқу үшін төлемді, төлем кестесіне сәйкес, қажетті
көлемінде және белгіленген уақытта төлемеген студенттер сессияға
жіберілмейді (рұқсат алмайды), зерделеуге белгіленген пәндер меңгерілмеді
деп саналады.
Жазғы семестр нәтижелері бойынша деканаттар ауыстыруға ұсыныс
дайындайды. Жазғы семестр нәтижелері бойынша студенттерді келесі курсқа
көшіру туралы, немесе студенттердің қайыра оқуы туралы университет ректоры
бұйрық шығарады.
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11. Білім алушылардың академиялық ұтқырлығы
11.1. Академиялық ортаның барлық субъектілерінің академиялық
ұтқырлыққа қатысуға құқы бар. Жеке академиялық ұтқырлықты қамтамасыз
ету мен іске асырудың мақсаттары, міндеттері және жалпы ережелері Болон
декларациясының негізгі принциптеріне сәйкес келеді. Білім алушылар мен
қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы Академиялық ұтқырлық туралы
Ережеге сәйкес іске асырылады. Академиялық ұтқырлық нәтижелері бойынша
студенттер өз университетінен тыс игерген, ECTS кредиттерін қайта есептетуге
құқылы.
11.2. Карантиндік шаралар кезеңінде Университет виртуалды академиялық
ұтқырлықты, сондай-ақ білім алушылардың жекелеген оқу пәндерін онлайнрежимде немесе тұрғылықты жері бойынша өңірдің басқа білім беру
ұйымдарында зертханалық сабақтарды оқуы үшін "ішкі академиялық ұтқырлық
терезелерін" ұйымдастырады..
12. Экстерном оқу
12.1. Сирек жағдайларды қоспағанда, экстерном оқуға рұқсат етілмейді
және бұл үшін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігінің
жазбаша рұқсаты қажет.
13. Университеттен оқудан шығару
13.1.Өзінің оқуын жалғастырғысы келмеген жағдайда, білім алушының өз
еркімен, медициналық көрсеткіштер бойынша немесе басқа ЖОО-ға
ауысуымен байланысты оқудан шығарылуға құқы бар.
13.2. Білім алушы ЖОО-дан мынадай жағдайларда оқудан шығарылады:
1) Академиялық үлгермеушілігі үшін;
2) Академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін;
3) Ішкі тәртіп Ережелерін және ЖОО Жарғысын бұзғаны үшін;
4) Білім беру қызметін көрсету туралы шарт талаптарын бұзғаны үшін,
оның ішінде оқу құнын төлемегені үшін;
5) Өз еркімен.
13.3.Университеттен шығарылған білім алушыға, ректор қол қойған және
мөр басылған транскрипт жазылып беріледі.
13.4. Өзінің репутациясын жоғалтпай университеттен шыққысы келетін
студенттер, өзі кеткенге дейін деканатқа оқудан шығу туралы өтініш беруі тиіс.
Бір академиялық кезеңді аяқтағаннан кейін, білім алушының игерілген пәндер
туралы академиялық анықтама алуға құқы бар. Егер бір семестр аяқталмаса,
студентке ешқандай құжат берілмейді.
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14. Блім алушыларды ауыстыру және оқуларын қалпына келтіру
саясаты
14.1.Университетте білім алушылардың, оқуын қалпына келтіру кезінде
оқудан шығарылған мерзімдеріне қарамастан қалпына келтіруге және ауысуға
құқы бар.
Білім алушылардың ауысуы мен оқуын қалпына келтіруі білім берудің
тиісті шеңберлерінде ғана мүмкін болады.
14.2. Білім алушылардың оқуларын қалпына келтіру және ауысу тәртібі
мен рәсімі келесі жағдайларда ғана қолданылады:
 шет елдің білім беру ұйымдарын қоса алғанда, білім алушылардың өзге
білім беру ұйымдарынан ҚҚару-ге ауысуы;
 ҚҚарУ-де білім алушылардың бір білім беру бағдарламасынан
екіншісіне, курстан курсқа, бір оқу нысанынан екіншісіне, бір тілдік бөлімнен
екінші тілдік бөлімге ауысуы;
 ҚҚарУ-де білім алушылардың өзге білім беру ұйымдарына ауысуы;
 білім алушының оқудың ақылы негізінен мемлекеттік білім тапсырысы
бойынша оқуға ауысуы;
 бұрын ҚҚарУ-ден оқудан шығарылғандардың оқуын қалпына келтіруі;
 Өзге жоғары білім беру ұйымдарынан бұрын оқудан шығарылғандардың
ҚҚарУ-де оқуын қалпына келтіруі.
Қабылдау, жоғары немесе орта кәсіптік білімі бар тұлғалар үшін ғана
көзделген білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін, алғаш жоғары білім
алатын студенттерді ауыстыруға рұқсат етілмейді.
14.3.Егер ол жеке оқу жоспарына сәйкес игеретін бағдарламаның бірінші
академиялық кезеңін толық аяқтаған болса, оқудан шығарылғаннан кейін, білім
алушының ауысуы немесе оқуын қалпына келтіруі мүмкін болады.
Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы
бойынша оқуға ауыстыру "Білім туралы"Заңның 4-бабының 5) тармақшасына
сәйкес бекітілген тәртіппен жүзеге асырылады.
Білім беру гранты бойынша білім алатын Студент білім беру грантын
сақтай отырып, қалауы бойынша басқа ЖОО-ға ауыса алады.
Бұл ретте жекелеген жоғары білім беру ұйымдары үшін бекітілген білім
беру гранттары бойынша, сондай-ақ бөлінген квота шегінде педагогикалық
мамандықтарға түскен студенттер басқа ЖОО-ға тек ақылы негізде
ауыстырылады.
Білім алушыны шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің
білім беру бағдарламалары топтарынан басқа білім беру бағдарламалары
топтарына ауыстыру "Білім туралы"Заңның 5-бабының 11) тармақшасына
сәйкес бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың
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үлгілік қағидаларына сәйкес балы белгіленген шекті балдан төмен емес Ұлттық
бірыңғай тестілеу сертификаты болған кезде жүзеге асырылады.
Шетелдік жоғары білім беру ұйымдарынан білім алушыларды ауыстыру
тиісті білім деңгейі, білім беру саласы және қабылдау жылы бойынша
мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылған және (немесе) білім беру
саласы бойынша Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ)
мүше мемлекеттердің аккредиттеу органдарының тізіліміне және (немесе)
қауымдастығына енгізілген ұлттық және (немесе) шетелдік аккредиттеу
органдарының халықаралық мамандандырылған аккредиттеуі бар ЖОО – ларға
жүзеге асырылады.
14.4 Білім алушылардың бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір
ЖОО-дан екіншісіне ауыстыру және қайта қабылдау туралы өтініштерін
университет ректоры жазғы және қысқы демалыс кезеңінде, кезекті
академиялық кезең басталғанға дейін қарайды.
Білім алушының өзге білім беру ұйымдарынан ҚҚарУ-ге немесе ҚҚарУдің бір білім бағдарламасынан екіншісіне ауысу мүмкіндігі туралы шешім,
білімі туралы құжаттарға сараптама негізінде, белгіленген рәсімдерге сәйкес
қабылданады.
Білім алушы университетке ауысуы кезінде даярлау бағыты, білім беру
бағдарламасының бейіні, оқу жетістіктері, сондай-ақ білім алушының
акакдемиялық адалдықты бұзуы ескеріледі.
14.5.Басқа білім беру ұйымдарынан студенттердің ҚҚарУ-ге оқуын
қалпына келтіруді және ауысуды ұйымдастыру оқудың кез келген курсында
мүмкін болады.
Бұл ретте бірінші оқу жылының студенттерін бірінші курсқа ҚҚарУ-ге
білім беру бағдарламасына ауыстыруға немесе қалпына келтіруге алғашқы
аралық аттестаттаудан өткеннен немесе бастапқы ұйымда бір академиялық
кезең аяқталғаннан кейін жол беріледі.
ҚҚарУ-ге ауысуға үміткер студент кейіннен ауысу үшін білім беру
бағдарламасын анықтайды және аударма туралы өтініш жасайды. Өтінімде
ҚҚарУ-де жүзеге асырылатын бір ғана білім беру бағдарламасы көрсетіледі.
Факультет деканаты өтініш бергеннен кейінгі келесі үш жұмыс күні ішінде
табыс етілген құжаттарды қарап, сараптама нәтижелерін студентке хабарлайды.
Сараптаманың нәтижесі теріс болған жағдайда, жауапты қызметкер жауаптың
міндетті түрде дәлелін айтады. Жекелей алғанда, қарау процесінде анықталған
келесі факторлар, теріс нәтиже туралы қорытынды шығару үшін негіздеме
болып саналады:
 студент табыс етуге міндетті құжаттар, көшірмелер жиынының толық
емес болуы;
 Өтініште ауысу үшін студент оқығысы келетін, ҚҚарУ-дегі білім беру
бағдарламасының көрсетілмеуі (дұрыс көрсетілмеген, бірнеше білім беру
бағдарламалары көрсетілген).
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Деканат ауысу туралы өтінім берген күннен 3 күнтізбелік күннен
кешіктірмей келесідей әрекеттер жасайды:
 студент тапсырған құжаттарды қарайды. Егер құжаттарды қарау
нәтижелері бойынша, академиялық анықтамада және/немесе транскриптте
көрсетілген ақпараттардың критерийлерге сәйкестігі анықталса, деканат
салыстыру ведомосін ресімдеп, бұрын студент оқыған пәндер нәтижелерін
қайта есепке алуды өз бетімен дербес жүргізеді. Басқалай жағдайларда қайта
есепке алуды тиісті комиссия жүргізеді;
 Егер, ҚҚарУ-де оқуға тура келетін оқу пәндерінің анықталған
академиялық айырмалары негізінде комиссия қажет болмаса, оқу жылының
бірінші (1 семестр басталғанға дейін ауыстыру туралы өтінішті қарау кезінде)
немесе екінші жарты жылдығынан (2 семестр басталғанға дейін ауыстыру
туралы өтінішті қарау кезінде) оқуды бастау үшін студент ауыстырылуы
мүмкін курсты анықтайды; бүкіл басқа жағдайларда курсты қайта есепке
алу(перезачет) жөніндегі комиссия анықтайды; Егер академиялық айырмасы
бар пәндердің көлемі 30 кредиттен асып кетсе, білім алушы бір курс төмен
қабылданады.
 факультет деканының бұрыштамасы негізінде хатшы ағымдағы немесе
алдағы оқу жылының аяғына дейінгі кезеңге студенттің ЖОЖ(жеке оқу
жоспары) жобасын дайындайды және оны тиісті білім беру бағдарламасының
кафедра меңгерушісімен, Тіркеуші офисімен және студентпен келіседі.
Студентпен ЖОЖ жобасын келісу, келісу қажеттілігі туралы оның хабарлама
алған күнінен үш жұмыс күнінен аспауы тиіс. Студенттің көрсетілген мерзімді
сақтамауы ауысу туралы өтінішті кері шақырып алу және ҚҚарУ-ге ауысу
тәртібін доғару деп тану үшін негіз болып саналуы мүмкін.
 ақылы негізде ауысқысы келетін студент үшін ЖОЖ негізінде білім беру
қызметінің құны есептеліп шығарылады және ақылы білім беру қызметін
көрсету туралы алдын ала шарт ресімделеді.
Студентті қабылдау туралы шешім қабылданған күннен 2 күнтізбелік күн
ішінде, бастапқы оқыған ұйымға беру үшін, ауыстыру туралы үлгідегі
анықтама беріледі.
Студент бастапқы ұйым растаған оқудан шығару туралы бұйрықтан үзіндікөшірмені, оның алдындағы білімі туралы құжатты, көлемі 3х4 3 фотосуретті,
ҰБТ сертификатын және ауыстыруға берген өтінішті тапсырғаннан кейін,
АДД(академиялық даму департаменті) қызметкері, ауысумен байланысты
оқудан шығарылған студентті бастапқы ұйымнан ауыстыру тәртібінде
студенттер қатарына қабылдау туралы бұйрық(ары қарай - оқуға қабылдау
туралы бұйрық) жобасын дайындайды.
Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын студентті ауыстыру жағдайында,
студенттер қатарына қабылдау туралы бұйрық, өтініш пен тиісті құжаттар
келіп түскен күннен 1 жұмыс күні ішінде шығарылуы тиіс.
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Студенттің ақылы орынға ауысуы жағдайында студенттер қатарына
қабылдау туралы бұйрық шығардан бұрын ақылы білім беру қызметін көрсету
туралы шарт жасалады. Ақылы білім беру қызметін көрсету туралы шарт,
студент шарт бойынша ақшалай міндеттерді орындаған кезінен күшіне енеді,
содан кейін өтініш пен құжаттар пакеті негізінде 1 жұмыс күні ішінде
студенттер қатарына қабылдау туралы бұйрық шығарылады. Оқу ақысы
түспеген жағдайда шарт жасалмаған болып саналады. Бұл жағдайда бұйрық
шығарылмайды.
Студенттер қатарына қабылдау туралы бұйрыққа қол қойылғаннан және
тіркелгенннен кейін:
1)СҚҚ(студенттік құжаттама қызметі) инспекторы : ауысу туралы өтінішті;
жеке
басын
куәландыратын
құжаттың
көшірмесін;
академиялық
анықтаманы(транскриптті); студенттің білім алудағы жетістігін растайтын
басқа да құжаттарды(бар болған жағдайда); оның алдындағы білімі туралы
құжатты; қажет болған жағдайда шет елдік білімді тану туралы куәлікті;
ауысумен байланысты оқудан шығару туралы бұйрықтың үзінді-көшірмесін;
аттестациялық құжаттарды(аттестациялық сынақ, әңгімелесу парақшаларын,
аттестаттау хаттамасын); егер студенттер қатарына қабылдау ақылы орынға
жүзеге асырылатын болса, ақылы білім беру қызметін көрсету туралы шартты
студенттің жеке бас ісіне енгізуді қамтамасыз етеді және бұл құжаттар
студенттік құжаттама қызметіне беріледі.
2) Деканат хатшысы 5 жұмыс күні ішінде студентке студенттік билет және
оқу процесін ұйымдастыру сервисіне қол жетімділік ұйымдастырылатын,
Университеттің ақпараттық білім беру ортасына дербес кабинеттен логин және
пароль ресімделеді және беріледі.
14.6. Университет ішінде студенттерді ауыстыруды ұйымдастыру келесі
кезеңдерді көздейді:
Бакалавриат деңгейіндегі білім беру бағдарламалары бойынша оқитын
Университет студенттерін бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне ауыстыру
туралы бұйрық академиялық күнтізбеге сәйкес жаңа академиялық кезең
басталғанға дейін каникул уақытында шығарылуы мүмкін. Бірінші курс
студенттерін басқа білім беру бағдарламасына ауыстыру туралы өтініштерді
беру және қарау қаңтардан бастап (бірінші сессия аяқталғаннан кейін) мүмкін.
Бұл ретте, егер студенттің бірінші семестрдің қорытындысы бойынша пәндер
бойынша академиялық қарызы болса, ауыстыру мүмкін емес.
Студентті ауыстыру рәсіміне студент сол деканатқа ауыстыру туралы
өтінім берген сәттен бастап студент ауысатын бағдарлама деканатының
хатшысы бастамашы болады.
Студенттен ауыстыру туралы өтінім алғаннан кейін студент ауысатын
деканат басқа деканатқа оқу жоспары және студенттің қолда бар бағалары
туралы деректерді (транскрипт) береді.
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Оқуға арналған шартты, ЖОЖ жобасын дайындау және оны келісу рәсімі
деканат ауыстыру туралы өтінімді алған сәттен бастап күнтізбелік 5 күннен
аспауы тиіс, оң шешім қабылданғаннан кейін студент өтініш жазады.
Студент соған ауысатын білім беру бағдарламасының деканаты:
 студенттің үлгерімі туралы ақпаратты қарайды. Қолдағы бар оқу
нәтижелерінің критерийлерге сәйкес келуі жағдайында, деканат, студенттің
бұрын оқыған пәндер нәтижелеріне қайта есепке алуды жүргізеді. Басқалай
жағдайларда қайта есепке алу бойынша комиссия қатыстырылады;
 егер комиссияны қатыстыру қажет болмаса, аттестациялар нәтижелері
және студент алдағы уақытта оқуы тиіс оқу пәндерінің анықталған
академиялық айырмалары негізінде, бірінші немесе екінші семестрден оқуын
бастау үшін, студент ауыстырылуы мүмкін курсты анықтайды;
 аттестаттаудың оң нәтижелері негізінде салыстыру ведомосі мен
ағымдағы оқу жылының соңына дейінгі кезеңге студенттің ЖОЖ жобасын
дайындайды және оны Тіркеуші офисімен және тиісті білім беру
бағдарламаларының кафедра меңгерушілерімен келіседі;
 ақылы орынға студенттің жоспарланған ауысуы жағдайында ЖОЖ
жобасы негізінде білім беру қызметінің құны есептеліп шығарылады және
ақылы білім беру қызметін көрсету туралы алдын ала шарт ресімделеді;
 ауысудың ұсынылып отырған шарттарын(курс, оқу түрі, оқу ақысының
мөлшері) қоса алғанда, ауысу туралы өтінішті қарау нәтижелері туралы
студентке хабарланады. Студент ауысудың ұсынылып отырған шарттары
негізінде ауысу тәртібін жалғастыру(немесе бас тарту) туралы шешім
қабылдайды және оң шешім қабылдаған жағдайда өтініш жазады;
 студентті ЖОЖ жобасын келісуге жібереді. Студенттің ЖОЖ жобасын
келісуі хабарлама алған күннен 3 жұмыс күнінен асып кетпеуі тиіс. Студент
көрсетілген мерзімді сақтамаған жағдайда ауысу туралы оның өтініші кері
шақырылып алынған болып саналады;
 өтініш пен құжаттар пакетін бұйрық шығару үшін академиялық даму
Департаментіне жібереді.
Бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне ауысу туралы бұйрыққа қол
қойылғаннан және тіркелгенннен кейін:
 студент содан ауысқан деканат студенттің жеке карточкасын және
студенттің деканатта бар өзге де құжаттарын өткізіп беру актісі бойынша
студент сол бағдарламаға ауысқан деканатқа береді;
 студент соған ауысқан бағдарламаның деканаты ауысу туралы
бұйрықтың көшірмесін(бұйрықтың көшірме-үзіндісін) студенттің жеке
карточкасына енгізеді.
Студенттің өзіндегі студенттік билеті сақталып, оған студент сол білім
беру бағдарламасына ауысқан факультет жетекшісі қол қойып растаған тиісті
түзетулер енгізіледі.
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14.7.ҚҚарУ студенттерін өзге білім беру ұйымдарына ауыстыруды
ұйымдастыру келесі рәсімдерді көздейді.
Өзге білім беру ұйымына ауысу(одан ары - ауысу тәртібінде оқудан
шығарылу) тәртібінде ҚҚарУ-ден оқудан шығарылатын студент, деканатқа
ауысу туралы және ауысу тәртібінде жоспарланып отырған оқудан
шығарылумен байланысты оған университет ректоры және Тіркеуші офисінің
жетекшісі қол қойған транскриптті беру туралы өтініш жолдайды.
Деканат хатшысы өтінім келіп түскен күннен 5 жұмыс күні ішінде оны
студентке береді.
Студент деканатқа келесі құжаттарды:
 Ауысу тәртібінде оқудан шығарылу туралы(одан әрі - оқудан шығару
туралы өтінішті) және көрсетілген құжаттағы оның алдындағы білімінің
түпнұсқасы туралы құжатты оған беру туралы өтінішті;
 Ауысу тәртібінде студентті білім беру ұйымына қабылдауға келісім
беруін растайтын, қабылдаушы білім беру ұйымынан ауысу туралы
анықтаманы табыс етеді.
Оқудан шығару туралы өтініш түскен күннен 3 жұмыс күні ішінде табыс
етілген құжаттар негізінде:
 Декан, АДД директоры және академиялық мәселелер және жаңа
технологиялар жөніндегі проректор оқудан шығару туралы өтінішке
бұрыштама қояды;
 АДД ауысу тәртібінде студентті оқудан шығару туралы бұйрықты
дайындайды;
 Бұйрықты тіркегеннен кейін АДД-дың жауапты қызметкері
университеттің ақпараттық жүйесінде оны оқудан шығару бойынша әрекетті
орындайды.
Оқудан шығару туралы бұйрық шыққан күннен 3 жұмыс күні ішінде
Студенттік құжаттама қызметі ауысу тәртібінде студентке:
1) ауысу тәртібінде оқудан шығару туралы бұйрықтың расталған көшірмеүзіндісін;
2) оның алдындағы білімі туралы құжаттың түпнұсқасын береді.
Құжаттар, ауысу тәртібінде оқудан шығарылған студенттің қолына немесе
оның сенген адамына( студент берген және белгіленген тәртіпте ресімделген
сенімхатты көрсеткен кезде) беріледі, яки студенттің өтініші бойынша студент
атап көрсеткен мекен жайға немесе ортақ пайдаланатын пошта байланысының
операторлары арқылы(салынған құжаттың тізімдемесімен және хабарламамен
пошта арқылы жөнелтіледі) қабылдаушы білім ұйымына жолданады.
Ауысу тәртібінде оқудан шығарылған студент, кету қағазын ресімдеп, оны
және студенттік билетін Студенттік құжаттама қызметіне береді.
Ақылы орыннан ауысу тәртібінде оқудан шығару кезінде ақша қаражатын
қайтаруды( негіз болған кезде) университет бухгалтериясы студенттің өтініші
негізінде жүзеге асырады.
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Студенттің жеке іс қағазына ауысу туралы өтініш, ауысу туралы анықтама,
алдындағы білімі туралы құжаттың көшірмесі, ауысу тәртібінде оқудан шығару
туралы бұйрық (немесе бұйрықтан үзінді-көшірме), кету қағазы және
студенттік билет енгізіледі.
14.8.Ауысу/бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне ауысу тәртібінде
қабылдау туралы бұйрықты дайындау келесі құжаттар бар болған кезде жүзеге
асырылады:
1) өтініш;
2) салыстыру ведомосі;
3) білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4) белгіленген тәртіпте келісілген ЖОЖ бар болған кезде;
Студенттің ақылы орынға ауысуы жағдайында:
1) белгіленген тәртіпте ақылы білім беру қызметін көрсету туралы қол
қойылған шарт;
2) студенттің ақылы білім беру қызметін көрсету туралы шарт бойынша
ақшалай міндеттемелерді орындағанын растайтын құжат болғанда.
Университет ішінде бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне студентті
ауыстыру туралы бұйрық міндетті тәртіпте студент содан ауысатын
факультеттің жетекшісімен келісіледі.
14.9.Магистранттар мен докторанттарды өзге ЖОО-лардан, сол сияқты
университет ішінде
Университеттің білім беру бағдарламаларына
ауыстыруға/оқуларын қалпына келтіруге бірінші аралық аттестаттаудан
өткеннен кейін ғана немесе алғашқы ұйымда бір академиялық кезеңді толық
аяқтағаннан кейін ғана рұқсат етіледі. Бұл орайда академиялық берешек болған
жағдайда ауысу тәртібі мүмкін емес болады.
Магистарнттар мен докторанттарды ауыстыру/оқуын қалпына келтіру
кезінде ҚҚарУ даярлау бағытын және білім беру бағдарламаларының бейінін,
сондай-ақ білім алушының оқудағы жетістіктерін ескереді.
Магистранттар мен докторанттарды ауыстыру/оқуларын қалпына келтіру
туралы бұйрық, жаңа академиялық кезең басталғанға дейін каникул уақытында
академиялық күнтізбеге сәйкес шығарылуы тиіс.
Өзге ЖОО-дан ҚҚарУ-ге ауысуға/оқуын қалпына келтіруге үміткер
магистрант, білім беру бағдарламасын/мамандықты анықтайды, жоғары оқу
орнынан кейінгі Департаментте ауысу үшін алдын ала өтінімді ресімдейді және
оған келесі құжаттар:
1) Оқу ісі жөніндегі проректор мен Тіркеуші-офисіі қол қойған және
бастапқы ұйымның мөрі басылған транскрипт немесе академиялық анықтама;
2) Жоғары білімі туралы құжат. Шет елдік білім беру ұйымы берген білімі
туралы құжатты көрсеткен жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасында
оны тану немесе нострификациялау туралы құжат(куәлік);
3) Магистратураға түсушілер үшін шет тілінен оқуға түсу емтиханын
тапсырғаны туралы ҚР БҒМ Ұлттық тестілеу Орталығының сертификаты
немесе магистратураға түсушілер үшін білім беру бағдарламаларының топтары
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бойынша кешенді тестілеу тапсырғаны туралы ҚР БҒМ ҰТО сертификаты
немесе деңгейі жоғары оқу орнынан кейін білім беретін білім бағдарламаларын
жүзеге асыратын, білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың Типтік
ережелерінің талаптарына сәйкес келетін, шет тілін білудің жалпы еуропалық
құзыреттеріне(стандарттарына)
сәйкестікте шет тілін білуді растайтын
халықаралық сертификат тіркеледі.
Өзге ЖОО-дан ҚҚарУ-ге ауысуға/оқуын қалпына келтіруге үміткер
доктор, білім беру бағдарламасын анықтайды, ауысу үшін жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру Департаментінде алдын ала өтінімді ресімдейді және оған
келесі құжаттарды:
1) Оқу ісі жөніндегі проректор және Тіркеуші-офисі қол қойған және
бастапқы ұйымның мөрі басылған транскриптті немесе академиялық
анықтаманы;
2) «магистр» дәрежесі берілгені туралы құжатты. Шет елдік білім беру
ұйымы берген білімі туралы құжатты көрсетуі кезінде, сондай-ақ Қазақстан
Республикасында оны тану немесе нострификациялау туралы құжатты(куәлік)
тіркейді;
3) деңгейі, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге
асыратын, білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың Типтік ережелерінің
талаптарына сай келетін шет тілін білудің жалпы еуропалық
құзыреттеріне(стандарттарына) сәйкестікте шет тілін меңгергенін растайтын
халықаралық сертификатты;
4) еңбек кітапшасының көшірмесін тіркейді.
Шет елдік білім беру ұйымынан ҚҚарУ магистратурасына ауысатын
немесе оқуын қалпына келтіретін тұлғалар, аталмыш Ереженің 6.4 тармағының
3) тармақшасында көрсетілген құжаттардың орнына,
бастапқы ұйымның
магистерлік бағдарламаларына түсу кезінде магистратураның білім беру
бағдарламасына қабылдау туралы қазақстандық заңнамаға сәйкес оқуға түсу
сынақтарына эквивалентті, оқуға түсу сынақтарын(емтихандарын) нәтижелі
тапсырғанын растайтын басқа ресми құжаттар тапсырады.
Құжаттар тізбесін толық тапсырмаған жағдайда, жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру Департаменті үміткердің құжаттарын қабылдамауға құқы
бар.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаменті өтінім берген күннен
кейінгі келесі үш жұмыс күні ішінде, табыс етілген құжаттарды қарайды, соның
негізінде салыстыру ведомосін жасайды және пәндерге қайта есепке алу
жүргізу және білім алушының ауысу/оқуын қалпына келтіру тәртіптері
шеңберінде оқу жоспарларының айырмаларын анықтау үшін оны білім беру
бағдарламасы жөніндегі арнайы комиссияға береді.
Тәжірибелі профессор-оқытушылар құрамы қатарынан құрамында кем
дегенде 3 адам болатын, мамандар даярлап шығаратын кафедраның
меңгерушісі құратын аталмыш комиссия айырманы анықтайды, салыстыру
ведомосіне қол қояды, өзінің шешімі бойынша хаттама жасайды және кейін
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келісу, тиісті бұйрық дайындау, білім алушының ЖОЖ жобасын және білім
беру қызметін көрсетуге жасалған шартты дайындау үшін жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру департаментіне кері беріледі.
Егер пәндердің академиялық айырмасының көлемі ECTS 30 кредиттен
асып кететін болса, онда білім алушының ауысуы/оқуын қалпына келтіруі
магистратураның/докторантураның 1 курсына ғана мүмкін болады.
Өзге ЖОО-дан ҚҚарУ-ге ауысуға/оқуын қалпына келтіруге үміткер
магистранттың/докторанттың өтінімін қарау нәтижесі оң шешілген жағдайда,
сол оқу орнынан оқудан шығару(ауысу жағдайында) және бастапқы ұйымнан
оқудан шығару туралы бұйрықтың расталған көшірме-үзіндісін
және
диссертация/жоба тақырыбын тағайындау туралы(ауысу немесе оқуын қалпына
келтіру жағдайында) бұйрықты алу мақсатында бастапқы ұйымға көрсету үшін
тиісті анықтама беріледі.
Өзге ЖОО-дан ҚҚарУ-ге ауысуға/оқуын қалпына келтіруге үміткер
магистранттың/докторанттың өтінімін қарау нәтижесі
теріс шешілген
жағдайда, оның берген құжаттары қайтарылады және бас тарту себебінің дәлелі
айтылады.
Білім алушыға бастапқы ұйым оқудан шығару туралы бұйрықтың және
диссертация/жоба тақырыбын тағайындау туралы бұйрықтың расталған үзіндікөшірмесін, сондай-ақ магистранттың/докторанттың жеке жұмыс жоспарының
көшірмесін бергенннен кейін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
Департаменті магистранттың/докторанттың жазбаша өтініші негізінде
ауысу/оқуын қалпына келтіру тәртібінде қабылдау туралы бұйрық дайындайды
және бұл бұйрық өтініш пен тиісті құжаттар келіп түскен күннен 1 жұмыс күні
ішінде шығарылуы тиіс.
Білім беру қызметін көрсету туралы шарт жасау, ауысу/оқуын қалпына
келтіру тәртібінде қабылдау туралы бұйрық шығару үшін қосымша негіз болып
саналады. Оқу ақысы түспеген жағдайда шарт жасалмаған болып есептеледі.
Ауысу/оқуын қалпына келтіру тәртібінде магистрантты/докторантты
қабылдау туралы бұйрық шыққанннан кейін жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру
Департаменті
білім
алушының
жеке
іс
қағазын
түзеді,
магистранттың/докторанттың куәлігін және сынақ кітапшасын дайындайды
және оның жеке жұмыс жоспарының көшірмесін тиісті мамандар дайындап
шығаратын кафедраға береді.
Мамандар дайындап шығаратын кафедра, магистранттың/докторанттың
бастапқы ұйым бекіткен жеке жұмыс жоспарын қарау негізінде, білім беру
бағдарламасының өзіндік ерекшелігін және кафедралық ғылыми-зерттеу
жұмысының бағытын ескере отырып, диссертация/жоба тақырыбының атауына
түзетулер жасайды, орындалатын жұмыстың жоспарына өзгерістер енгізетін
ғылыми жетекші тағайындайды.
Мамандар дайындап шығаратын кафедра Ғылыми кеңеске ауысқан/оқуын
қалпына келтірген магистранттың/докторанттың тақырыбын бекітуге және
ғылыми жетекшісін бекітуге қатарлас ұсыныс жолдайды.
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Ауысу/оқуын қалпына келтіру тәртібінде магистрантты/докторантты
қабылдау туралы бұйрық шыққанннан кейін мамандар дайындап шығаратын
кафедра мен жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаменті, оның жеке
оқу жоспарына және білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес,
ауыстырылған/оқуын қалпына келтірген магистранттың/докторанттың оқуымен
байланысты, тиісті құжаттарды(ұсыныс, бұйрық, шарт және т.б.) дайындайды.
Өзге білім беру ұйымына ауысу тәртібінде ҚҚарУ-ден оқудан
шығарылатын магистрант/докторант, жоғары оқу орнынан кейін білім беретін
Департаментке ауысу тәртібінде жоспарланып отырған оқудан шығарылумен
байланысты оған транскрипт беру туралы өтінімді ресімдейді және өтінімге
міндетті түрде мамандар дайындап шығаратын кафедраның меңгерушісі мен
ғылыми жетекші қол қояды.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаменті өтініш келіп түскен
күннен 3 күн ішінде транскрипт қалыптастырып, оны білім алушыға береді.
Білім алушының жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаментіне
мамандар дайындап шығаратын кафедраның меңгерушісі, білім алушының
ғылыми жетекшісі, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаментінің
директоры мен ғылыми жұмыс, стратегиялық және инновациялық даму
жөніндегі проректор бұрыштама қойған, ауысу тәртібінде оқудан шығу туралы
өтінішті және ауысу тәртібінде білім алушыны білім беру ұйымына қабылдауға
келісімін растайтын, қабылдаушы білім беру ұйымынан ауысу туралы
анықтаманы бергенннен кейін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
Департаменті тиісті бұйрық дайындайды. Ереженің аталмыш тармағында
көрсетілген рәсімдер 3 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылуы тиіс.
Ауысу тәртібінде магистрантты/докторантты оқудан шығару туралы
бұйрық шыққаннан кейін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаменті
қабылдаушы білім беру ұйымына көрсету үшін аталмыш бұйрықтың расталған
үзінді-көшірмесін білім алушыға береді және университет архивіне беру үшін
оның жеке іс қағазын ресімдейді.
Білім алушы кету қағазын қатарлас ресімдеп, оны оның жеке іс қағазына
салу үшін кету қағазын жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаментіне
береді, сондай-ақ негіздер болған кезде ақылы бөлімнен оқудан шығарылған
жағдайда ақша қаражатын қайтаруға өтініш ресімдейді.
Оқуға түскен және мемлекеттік білім тапсырысы бойынша оқып жатқан
магистранттың/докторанттың өзге ЖОО-ға ауысуы ақылы негізде ғана мүмкін
болады.
Оны ҚҚарУ-де оқудан шығарғаннан кейін оқуын жалғастыру үшін
магистрант/докторант өзге білім беру ұйымында оқуын қалпына келтірген
жағдайда, білім алушы сондай-ақ оған транскриптті және оқудан шығару
мерзімдері мен себептеріне қатыссыз оны оқудан шығарғаны туралы
бұйрықтың көшірме-үзіндісін беру туралы жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру Департаментіне өтініш береді.
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Құжаттар ауысу/оқуын қалпына келтіру тәртібінде оқудан шығарылған
білім алушының қолына немесе белгіленген тәртіпте ресімделген, нотариатпен
расталған сенім хатты көрсеткен кезде оның сенген адамына беріледі.
15. Кері байланыс және ата-аналарды ақпараттандыру
15.1. Білім беру процесіне қатысушылармен кері байланыс және ашық
диалог университет сапасын қамтамасыз ету саласындағы саясаттың
басымдықтарының бірі болып табылады.
15.2. Білім алушылармен кері байланыс жыл сайын жүргізілетін
"Студенттердің оқу сапасына қанағаттануы", "Студенттердің өндірістік
практиканы ұйымдастыру және өту сапасына қанағаттануы", "Студент қалай
өмір сүресің", "Оқытушы студенттер көзімен"әлеуметтік зерттеулерімен қолдау
табады.
15.3. Кері байланысты қолдау үшін университет оқытушылары
студенттерге оқу пәндерін оқып болғаннан кейін жүйелі түрде сауалнама
жүргізеді, бұл студенттерге курстың мазмұнына, оқыту және бағалау әдістеріне
өз көзқарасын білдіруге мүмкіндік береді.
15.4. Кәсіби қоғамдастықпен кері байланыс, жұмыс берушілерге және
практика базаларына "Мамандарды даярлау сапасына қанағаттану"тұрғысынан
сауалнама жүргізу арқылы қолдау көрсетіледі.
15.5. Студенттермен кері байланысты қамтамасыз ету мақсатында
университет ғимаратында сенім поштасы бар. Сонымен қатар студенттер
университет ректорының блогы арқылы ЖОО басшылығына, проректорлық
корпусқа тікелей жүгіне алады. https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/mnu-rubloganswer.html,
https://www.keu.kz/ru/component/contact/contact/12contacts/6.html,
https://www.keu.kz/ru/component/contact/contact/12-contacts/32009-02-26-06-41-38.html және т. б.), ЖОО-ның ресми сайтында
орналастырылған байланыс деректері арқылы университеттің бөлімшелері мен
факультеттеріне де тікелей жүгіне алады: https://www.keu.kz.
15.6. Университет факультеттерінің базасында декандар немесе
декандардың орынбасарлары басқаратын сапаны қамтамасыз ету жөніндегі
комиссиялар жұмыс істейді, оларға білім алушылар оқыту, білім беру
қызметтерін ұсыну сапасы мәселелері, сондай-ақ COVID-19, өкпе пневмониясы
немесе басқа да аурулар белгілері болған жағдайда оқыту форматын өзгерту
жөнінде өтініш немесе өтініш жасай алады.
15.7. Ата – аналар "Платонус"ААЖ-дағы студенттің жеке кабинеті арқылы
студент-баласының оқу жетістіктерін бақылай алады. Студенттердің жеке
кабинеттерінің логиндері мен парольдерін тиісті факультет декандары
ұсынады.
15.8. Егер студент жазғы семестрге қалса, оның ата-анасына топтың
кураторы және тиісті білім беру бағдарламасының деканаты және топ кураторы
хабарлауы керек.
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Студенттік өмір. Күн тәртібі

16.1.Университетте оқу сабақтары, басым түрде бес күндік оқу аптасымен,
академиялық күнтізбеге және кестеге сәйкес жүргізіледі. Сабақ 9.00-де
басталады. Бір сабақ 50 минутқа созылады. Үзіліс 10 минут, 3 пардан кейін
үлкен үзіліс - 20 минут. Күннің қарқынды тәртібі тиімді оқытуды дамытуға
және табиғи түрде реттелген ойлау салты мен мінез-құлық стиліне оң ықпал
етеді және кәсіби өмірде үлкен артықшылыққа мүмкіндік береді.
16.2. Тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын жүзеге асырған,
төтенше жағдай енгізген, белгілі бір аумақта әлеуметтік, табиғи және
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда білім беру
сапасын қамтамасыз ету мақсатында Университеттің жұмысы қашықтықтан
және/немесе аралас форматта ұйымдастырылуы мүмкін.
Қашықтықтан оқыту педагог қызметкерлер мен білім алушылардың бірбірімен және педагогикалық, сондай-ақ ақпараттық және телекоммуникациялық
технологияларды пайдалана отырып оқыту құралдарымен уақыт пен кеңістікте
мақсатты түрде ұйымдастырылған және келісілген өзара іс-қимыл процесін
көздейді;
Аралас оқыту дегеніміз - Университеттің білім беру порталында
орналастырылған арнайы электронды оқу материалдарын қолдана отырып,
дәстүрлі күндізгі және онлайн оқытуды үйлестіру негізінде білім беру процесін
ұйымдастыру.
Аралас оқыту форматын ұйымдастырған кезде күндізгі және қашықтықтан
оқыту форматтарындағы сабақтардың арақатынасы келесідей болуы мүмкін:
дәрістер мен семинарлар – онлайн, күндізгі форматтағы зертханалық және
практикалық сабақтар.
16.3. Оқу курстары мен білім беру бағдарламалары бөлінісінде оқыту
форматын таңдауды Университет ҚР БҒМ ұсынымдары, өз регламенттері
негізінде және елдегі және өңірдегі эпидемиологиялық жағдайды, сондай-ақ
өзге де төтенше жағдайларды ескере отырып айқындайды.
Қашықтықтан және/немесе аралас оқыту форматтары жағдайында оқу
сабақтарының ұзақтығы 40 минутқа дейін қысқарады.
Аралас және қашықтықтан оқыту форматтары "Platonus", "Электрондық
университет", "Электрондық кітапхана", Class Room ақпараттық жүйелерінің
жұмысымен, ЖОО ЖАОК және мультимедиялық материалдарға қол
жеткізумен, сондай-ақ ZOOM, Webex, Google Meet онлайн платформалары
базасында бейнеконференциялар орнатумен қамтамасыз етіледі.
Қашықтықтан оқыту кезінде сабақтарға қатысу міндетті болып табылады
және сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.
16.4.Қашықтықтан оқыту технологияларын( ҚББТ) қолдана отырып оқу
мүмкіндігі болмаған жағдайда, білім алушы оқымаған пәндерін:
 жазылу бойынша оларды жазғы семестрде оқуына
 келесі жылға ауыстыруға(пререквизиттерді есепке ала отырып)
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 академиялық демалыс алуға(төтенше жағдайдың және(немесе)
карантиннің жариялануымен байланысты) құқы бар
Университетте қашықтықтан оқыту технологияларын(ҚББТ) қолдану
жөніндегі нұсқаулық университеттің ресми сайтында орналастырылған:
https://www.keu.kz/ru/section-table/31materialy/7004-distantsionnye-tekhnologii-v-obuchenii.html
16.5.Университет оқытушыларына және білім алушыларына АИС
«Платонус» (plt.keu.kz), «Tamos» » (plt.keu.kz),
«Tamos» (cdo.keu.kz)
автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде меншікті виртуалдық кабинет
бөлінеді және электрондық университетте(eu.keu.kz) корпоративтік пошта
ашылады.
АИС «Платонус» - сол арқылы білім алушылар пәндерге тіркелетін,
оқитын пәндерді, ЖОЖ-ды,транскриптті,
пәндер бойынша электрондық
контентті, академиялық берешектерді көре алатын, бақылаудың әр түрлерін
тапсыратын, ал Университеттің ПОҚ және қызметкерлері ақпараттық-білім
контентінің толтырылушылығын, қолдаушылығын және дамуын қамтамасмыз
ететін,Университеттің ақпараттық-білім ресурстарына қол жеткізу мүмкіндігін
беретін, платформа.
АИС «Электронды университет» - сол арқылы білім алушы пәндерге
тіркелетін, оқу сабақтарының кестесін, жеке оқу жоспарын көретін, платформа.
«Tamos»
платформасы Қашықтық білім беру технологияларын
қолданатын күндізгі оқу түріндегі студенттер үшін қолданылады.
Корпоративтік пошта (Outlook) университетте қарым-қатынас жасаудың
ресми құралы болып табылады.
17. Кураторлар және эдвайзерлер
17.1.Әрбір студенттің, академиялық және жеке өміріне көмектесе алатын
академиялық тәлімгері, эдвайзері бар. Эдвайзер - (Advisor) - тиісті білім беру
бағдарламасы бойынша білім алушыға академиялық тәлімгер функциясын
орындайтын, оқу траекториясын таңдауда(жеке оқу жоспарын қалыптастыруда)
және оқу кезеңінде білім беру бағдарламасын игеруде жәрдем көрсететін,
оқытушы.
Куратор академиялық топ үшін тағайындалады, оқудан тыс қызметті
ұйымдастырады және суденттермен тәрбие жұмысын жүргізеді.
17.2. ҚҚарУ-де эдвайзердің негізгі міндеттері болып мыналар саналады:
 білім алушының академиялық мүдделерін білдіру;
 білім алушыны университеттің академиялық өмірінің ерекшеліктерімен,
кредиттік технология бойынша оқу үдерісінің ерекшеліктерімен таныстыру;
 білім алушыға оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша қажетті материалдар
даярлауға және беруге қатысу;
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 білім алушының
басымдықтарын, олардың бейімдіктері мен
мүмкіндіктерін анықтау, соның негізінде олардың оқу траекторияларын
жасауға және түзетуге жәрдемдесу.
Эдвайзер білім алушының болашақтағы қызмет мансабы мәселелерін
шешуде, ғылыми зерттеу бағытын анықтауда, ғылыми жетекшіні, оқуды аяқтау
біліктілік жұмыстарының тақырыптарын таңдауда, кәсіптік тәжірибе базаларын
анықтауда консультациялар беру көмегін көрсете алады.
17.3.Үлкен кәсіби тәжірибесі бар, білім алушының мамандығы бойынша
оқу үдерісінің құрылымын жақсы білетін, мамандар даярлап шығаратын
кафедраның оқытушысы эдвайзер болып тағайындалады.
Ғылым докторы немесе кандидаты, PhD доктор ғылыми дәрежесі, кәсіби
тәжірибесі бар, білім алушының
мамандығы бойынша оқу үдерісінің
құрылымын жақсы білетін оқытушы, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде
эдвайзер болып тағайындалады.
Эдвайзерлер өзінің іс-қимылын тиісті кафедраның басшылығымен,
Тіркеуші офисімен, деканатпен және жоғары оқу орынан кейінгі қосымша білім
беру департаментімен келіседі.
Эдвайзерлер, олардың оқуға түсуінен бастап ЖОО-ны аяқтағанға дейінгі
бүкіл оқу кезеңінде өзіне бекітіліп берілген білім алушыға жетекшелік етеді.
Эдвайзерлер
кандидатураларын
мамандар
даярлап
шығаратын
кафедралардың меңгерушілері ұсынады және факультеттердің декандарына
беріледі, университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.
Білім алушылардың факультет деканына бас тарту туралы дәлелді өтініш
беріп, қандай да бір эдвайзерден бас тартуға құқы бар. Бұл жағдайда, жеткілікті
уәждеме болған кезде, деканат білім алушыға басқа эдвайзерді бекітіп береді.
17.4.Эдвайзер өзінің функцияларын орындауды жеке және топқа
консультациялар беру түрінде жүзеге асырады.
Бірінші курста (бірінші жыл оқитын) оқитындардың эдвайзері білім
алушылармен танысу кездесуін алдын ала ұйымдастырады, кредиттік оқыту
технологиясының ерекшеліктерін, университеттің академиялық өмірінің
жекелеген элементтерін түсіндіреді.
Академиялық күнтізбеде тиісті жылға келісілген мерзімдерде эдвайзер
білім алушыны элективті пәндерге тіркеуді жүзеге асырады және оған жеке
оқу жоспарын құруға көмектеседі.
Осы мақсатта эдвайзер Тіркеуші офисінен оқу жоспарын, әрбір пәнге прежәне постреквизиттер көрсетіле отырып, элективті пәндер каталогын, міндетті
пәндер бойынша оқытушылар кандидатуралары туралы мәліметті алады.
Міндетті пәндерге қатысты, оқытушы кандидатурасы ғана таңдамалы
болып саналады. Осы мақсатта эдвайзер оқытушылардың кандидатуралары,
олардың кәсіби қызметіне қысқаша мінездеме, ғылыми қызығушылық
танытатын саласы туралы мәлімет дайындайды.
Элективті пәндер каталогы негізінде эдвайзер, аталмыш академиялық
кезеңде зерделеу үшін кафедралар ұсынатын, элективті курстардың әрбіріне
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таныстырылымды қамтамасыз етеді (өзі қатысады, я пән оқытушыларын,
кафедра меңгерушісін шақырады). Оқытудың техникалық құралдарын
пайдаланған көрнекі таныстырылымдарға артықшылық беріледі.
Бүкіл қажетті материалдарды таныстырып шығып, эдвайзер консультация
өткізіп, пәнді және оқытушылар кандидатураларын таңдау мәселелері бойынша
білім алушыға түсіндіреді.
Эдвайзер
таныстырылымы
өткізілетін
пәндердің
прежәне
постреквизиттерін білуі, білімгерге бекітіліп берілген оқу тарихын (өткен
пәндерді) қадағалауы, корпоративтік және кәсіби этика ережелерін басшылыққа
ала отырып, профессор-оқытушылар құрамы мен білімгерлердің қарымқатынасын ұстап тұруы, өзінің жұмысына шығармашылықпен қарауы тиіс.
17.5. Эдвайзердің құқы бар:
 Оқу үдерісін ұйымдастыру және кредиттік оқыту технологиясының
жұмыс істеуі бойынша нормативтік құжаттамалармен танысуға;
 Оқу үдерісін ұйымдастыруға қатысты университет бойынша шешімдер
жобаларымен танысуға;
 Оқу процесін ұйымдастыруға;
 Тіркеу қызметі өткізетін және эдвайзердің міндеттеріне қатысты, бүкіл
семинарларға, жиналыстарға және шараларға қатысуға;
 Тіркеу қызметінен, деканаттардан, кураторлардан эдвайзер жұмысы
үшін қажет ақпараттарды сұратып алуға;
 Кредиттік технология бойынша оқу үдерісін ұйымдастыруды жақсарту
бойынша өз ұсынысын білдіруге;
 Бүкіл пәндер бойынша ағымдағы, межелік және қорытынды бақылау
өткізу ережелерінің сақталуын бақылауға;
 Білім алушының академиялық мәртебесі және үлгерім мәселелерін
қарау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
Эдвайзердің академиялық үлгерімді арттыру, пәндер және студенттердің
сабақтарға қатысуы мәселелері талқыланатын кураторлық сағаттарға қатысуға
құқы бар.
17.6.Эдвайзер өз функцияларының сапалы орындалуына, атап айтқанда:
 кредиттік оқыту технологияларының ерекшеліктерімен, университеттің
академиялық өмірімен, таңдаған мамандықтардың мүмкіндіктерімен білім
алушыны уақытылы таныстыруға;
 білім алушыларға элективті курстардың сапалы таныстырылымын
өткізуге;
 білім алушылардың
элективті пәндерге уақытылы тіркелуіне
(академиялық күнтізбеге сәйкес) және білім алушылардың жеке оқу
жоспарларын құруына;
 өзекті элективті курстарды әзірлеуге білім алушылар мен жұмыс
берушілердің қажеттіліктерін зерттеу жолымен кафедра мен әрбір білім
алушының байланысын қамтамасыз етуге;
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 оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша бүкіл қажетті баспа материалдары
мен ақпараттарды беру жолымен тіркеу қызметі мен әрбір білім алушының
байланысын қамтамасыз етуге жауап береді.
18. Студенттік қызмет
18.1. Кәсібилік және тұлғалық құзіреттерді дамыту, университеттің білім
беру бағдарламаларына тіркелген студенттердің бірінші кезекті міндеттері
болып табылады. Сондықтан, білімділік пен дамуға оң ықпал ететін,
аудиториялық сабақтар мен өздік жұмыстар студенттердің күн тәртібінің
негізін құрайды. Студенттер мен оқытушылар әлеуметтік және мәдени ісшараларды, конференцияларды, ғылыми-зерттеу жобаларын ұйымдастырады.
18.2. Студенттердің зияткерлік және рухани әлеуетін дамыту үшін
университетте 12 шығармашылық студенттік бірлестік жұмыс істейді –
"Жайна" хореографиялық ансамблі, "Назқоңыр" халық аспаптар ансамблі, сән
театры және дизайн студиясы, Қазақстан студенттер Альянсы (АСК), "Болашақ
ұрпақ форматы" журналы, "Жар-Жар" КВН командасы (қазақ лигасы), дебат
клубтары (қазақ және орыс лигалары), 2 студенттік театр (қазақ "Ақсоран" және
орыс "Вдохновение"), "Мелодия" вокалды студиясы, бал(салтанатты) билері
студиясы, Қазақ халық костюмінің этномузейі.
19. Оқу ақысын төлеу
19.1. Оқу ақысын төлеу Университет кассасы арқылы қолма-қол ақша салу
немесе Университеттің есепшотына тиісті төлемдерді аудару жолымен
жүргізіледі. Оқу ақысын төлеу толық немесе бөліктермен жүргізілуі мүмкін.
Төлем оқуға жасалған шартқа сәйкес жүргізіледі.
19.2. Күндізгі оқу түріне бакалавриат бағдарламасына оқуға түсуші,
құжаттарды беру кезінде жылдық соманың 50%-ін төлейді, қалған соманы
бірінші емтихан сессиясы басталғанға дейін дейін салады.
Құжаттарды тапсыру кезінде төлемді кейінге қалдыру (бөліп төлеу) туралы
өтініш қанағаттандырылған жағдайда жылдық соманың 50 пайызы ағымдағы
оқу жылының 1 қазанынан кешіктірілмей, қалған сома – бірінші емтихан
сессиясы басталғанға дейін төленуі тиіс.
Екінші курстан бастап білім алушылар жылдық соманың 50% – ын 1
қазанға дейін, қалған соманы емтихан сессиясы басталғанға дейін енгізеді.
Ерекше жағдайларда төлем тәртібіне байланысты жеке жеңілдіктер
көзделуі мүмкін.
Басқа білім беру ұйымдарынан ауысатын білім алушылар төлемді бұйрық
шыққаннан кейін белгіленген мерзімде жүргізеді.
19.3. Магистратураға/докторантураға оқуға түсушілер, оқуға қабылдау
туралы бұйрық шыққанға дейін төлемнің жылдық сомасының кем дегенде 25
процентін, қалған соманы жазбаша өтініші негізінде төлейді. Білім
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алушы/Тапсырыс беруші ректордың шешімі бойынша одан кешірек
мерзімдерде бөліктермен(ай сайын) төлейді, бірақ оқу жылының 1 сәуірінен
кешіктірмей.
Білім алушы, екінші курстан бастап, 1 қазанға дейін жылдық соманың 25тен 50 процентіне дейін салады, қалған соманы Білім алушының/Тапсырыс
берушінің жазбаша өтініші негізінде ректордың шешімі бойынша кешірек
мерзімдерде бөліктермен(ай сайын) төлейді, бірақ оқу жылының 1 наурызынан
кешіктірмей төлейді.
20. Білім алушыларды қаржылық қолдау және әлеуметтік қорғау
20.1. Ректор гранты студенттерді әлеуметтік қолдау шараларының бірі
болып табылады. Университетте шарт негізінде күндізгі оқу түрінде оқитын
студенттер, университеттің қаржылық қолдауына(ректор грантына) үміткер
бола алады. Үміткерлердің санаттары, қарау тәртібі студенттерді қаржылық
қолдау туралы ережемен регламенттеледі.
20.2. Университет магистранттары мен докторанттарына оқу уақытында
әлеуметтік қолдау ретінде, диссертациялық жұмыстар жазу және ғылымизерттеу жұмыстарын жүргізу үшін ноутбуктар берілуі мүмкін.
21. Университетті аяқтау.
Білім алушыларға қорытынды аттестация өткізу саясаты.
21.1. Бакалавриат деңгейі
21.1.1. Студент оқуды аяқтауы үшін, университетте тиісті білім беру
бағдарламалары/мамандықтары бойынша арнайы құрылған Аттестациялық
комиссиялар жүргізетін, қорытынды аттестациядан өтуі қажет.
Білім алушыларды қорытынды аттестациялау, ЖОО-ға түсу күніне жоғары
білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарымен белгіленген формалар
бойынша өткізіледі.
Қорытынды аттестация өткізу ұзақтығы мен мерзімдері академиялық
күнтізбеде және оқу жұмыс жоспарларында қарастырылған.
21.1.2. Қорытынды аттестаттау күндізгі, қашықтықтан немесе аралас
форматта өткізілуі мүмкін, бұл елдегі және өңірдегі эпидемиологиялық
жағдайға, сондай-ақ өзге де төтенше жағдайларға сәйкес университеттің
шешімімен айқындалады.
Қашықтықтан және / немесе аралас форматта қорытынды аттестаттау
қорытынды аттестаттау кестесіне сәйкес әртүрлі онлайн платформалардың
(Webex, ZOOM, GoogleMeet және т.б.) бейнеконференция платформаларын
пайдалана отырып; күндізгі және/немесе аралас форматта - қорытынды
аттестаттау кестесіне сәйкес бас ЖОО аудиторияларында дәстүрлі түрде
өткізіледі. Қорытынды аттестаттауды қашықтықтан өткізу форматында білім
алушының жеке басын сәйкестендіру міндетті түрде жүргізіледі.

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің академиялық саясаты
КУК-АП-01-2021

Нұсқа 4
2021
стр. 78 из 90

21.1.3. Бітіруші курстардың барлық студенттері (2019 жылдың 1
қыркүйегінен бастап келіп түскен) қорытынды аттестаттаудан дипломдық
жұмысты немесе дипломдық жобаны жазу және қорғау нысанында өтеді.
Бітіруші курстың барлық студенттері (2019 жылға дейін оқуға түскендер)
кешенді емтихан тапсырады, сондай-ақ бітіруші біліктілік (дипломдық)
жұмысын немесе жобасын жазады.
Диплом жұмысын(жобасын) қорғауға диплом жұмысын(жобасын) жазу
және оны қорғау рәсімі кіреді. Бұл ретте диплом жұмысы(жобасы) оқуды
бітіруші түлектің талдамалық және зерттеушілік қабілетін анықтауға және
бақылауға бағытталған.
Білім алушылар дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаудың орнына
мынадай негіздер бойынша екі кешенді емтихан (білім беру бағдарламасы)
тапсыруға құқылы:
1) денсаулық жағдайы бойынша стационарда ұзақ емделу (медициналық
анықтама немесе ДКК қорытындысынан үзінді-көшірме негізінде);
2) жүктілік (медициналық анықтаманың немесе ДКК қорытындысынан
үзіндінің негізінде) немесе 2 жасқа дейінгі баланы тәрбиелеу (баланың туу
туралы куәлігі негізінде);
3) ерекше білім алу қажеттілігінің болуы, оның ішінде мүгедек балаларды,
бала кезінен мүгедектерді, I топтағы мүгедектерді қоса алғанда;
4) сырттай оқу нысаны бойынша қосымша оқу.
Кешенді емтихандарды тапсыру үшін білім алушы дипломдық жұмысты
(жобаны) қорғаудың орнына университет ректорының атына өтініш жазады
және оқу жылы – бітіру курсының 1 желтоқсанынан кешіктірмей тиісті
құжатты ұсынады.
21.1.4.Қорытынды аттестацияға академиялық борышы жоқ, оқу жұмыс
бағдарламаларының, жұмыс және жеке оқу жоспарының талаптарына сәйкес
білім беру процесін толық аяқтаған студенттер жіберіледі.
Жұмыс және жеке оқу жоспарының талаптарын орындамаған оқуды
бітіретін курстың студенті жазғы семестрді өтуінсіз қайталама курсқа
қалдырылады.
Қорытынды аттестацияға рұқсат студенттердің тізімдік құрамы бойынша
факультет деканының ұсынысы негізінде ректордың бұйрығымен ресімделеді
және Аттестациялық комиссияға береді.
21.1.5.Оқып жатқандардың қорытынды аттестациясын өткізу үшін
аттестациялық комиссия (әрі қарай – АК) құрылады – барлық оқыту түрлері
үшін әр мамандық бойынша немесе мамандықтар тобы бойынша. АК құрамын
білім беру бағдарламалары бойынша бітіретін студенттердің контингентіне
сәйкес ЖОО дербес анықтайды және 31 желтоқсаннан кешіктірмей, жылда,
ЖОО жетекшісі бұйрығымен бекітеді және келесі күнтізбелік жыл бойы
күшінде болады.
АК төрағаларының кандидатуралары ғылыми немесе академиялық
дәрежесі бар, университетте жұмыс істемейтін профессорлар, доценттер мен
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оқытушылар, бітіретін мамандардың бейініне сәйкес келетін өндірістің жоғары
білікті мамандары қатарынан айқындалады.
АК құрамына оның мүшелерінің құқығында факультет деканы немесе
шығарушы кафедра меңгерушісі кіреді. АК-ның қалған мүшелері бітіруші
мамандардың бейініне сәйкес келетін профессорлар, доценттер, жоғары білікті
мамандар қатарынан құрылады.
Аттестаттау комиссиясының құзыретіне:
1)бітіріп
шығатын кадрлардың теориялық және практикалық
даярлығының білім беру бағдарламаларының белгіленген талаптарына
сәйкестік деңгейін тексеру;
2) бітірушіге тиісті білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр дәрежесін
беру;
3) кадрлар даярлау сапасын одан әрі жақсартуға бағытталған ұсыныстар
әзірлеу.
Студенттердің қорытынды аттестациясын өткізу алдында студенттің жеке
оқу жоспарының орындалуы туралы анықтамасы, барлық пәндер бойынша
алған бағалары, олардың көлемі, тапсырылған курстық жұмыстары, кәсіптік
практикаларының түрлері мен оқу кезеңінде GPA орташа баға шамасы туралы
факультет деканының анықтамасы АК-ға тапсырылады.
Білім беру бағдарламасы бойынша кешенді емтихан ауызша немесе тест
түрінде өткізіледі. Қорытынды аттестацияға дейін үш айдан кешіктірмей
кешенді емтихан пәндерінің тізбесі студенттерге хабарланады.
Білім беру бағдарламасы бойынша кешенді емтихан мамандар даярлап
шығарушы кафедра әзірлеген бағдарлама бойынша өткізіледі. Кешенді емтихан
бағдарламасы, жоғары білімнің білім беру бағдарламасына сәйкес еңбек
нарығының талаптарына жауап беретін, интеграцияланған білімді және негізгі
құзыреттілікті көрсетеді. Кешенді емтиханның бағдарламасында жалпы
ережелер, пәндер тізбесі, кешенді емтиханның шамаланған сұрақтары,
ұсынылған әдебиеттер тізімі көрсетіледі.
Емтиханға дайындық барысында топтық консультациялар ерекше орын
алады. Онда студенттерді емтихан сұрақтарының мазмұны және шамаланған
құрылымымен, білімді бағалаудың негізгі критерийлерімен таныстырады.
Консультацияларда студенттер түсінбеген күрделі сұрақтар қаралып, ҚР
негізгі нормативтік құжаттарының мазмұндары ашылып, түсініктемелер
беріледі. Консультациялар академиялық даму Департаменті белгілеген кесте
бойынша, белгіленген уақытта, аудиторияда өткізіледі. Студенттер емтиханға
дайындық кезінде өзіне қиын болып көрінетін және консультацияларда
түсіндіруді қажет ететін сұрақтарды анықтап алуы тиіс.
Қажет болса, студенттер жеке консультацияларға баруына болады. Олар
кафедраларда жеке кесте бойынша өткізіледі. Оқу бағдарламасының
сұрақтарын терең, шығармашылық түрде түсінудің шарты – студенттердің
өздік жұмысын жақсы ұйымдастыру болып саналады. СӨЖ міндетті түрде
емтиханға дайындықтың жеке жоспарының әзірлемесі болып табылады. Онда
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консультацияларға баруды, дәрістер, оқулықтар мен оқу құралдарының
конспектілері бойынша жұмыс істеуді, меңгерген материал бойынша қысқаша
тезистерді жазуды, көрнекі құралдармен танысуды, өткен материалды
қайталауды қарастыру керек.
21.1.7.Университет тәжірибесінде білім беру бағдарламасы бойынша
емтиханды тапсырудың екі түрі кең таралған: компьютерлік тестілеу немесе
ауызша емтихан.
Кешенді емтиханды компьютерлік тестілеу түрінде өткізу тәртібі:
 Студент емтиханның кестесінде белгіленген уақыттан жарты сағат
ертерек келуге тиісті.
 Студенттерді аудиторияға алфавиттік тәртіпте, топ тізіміне сәйкес,
жеке бас куәлігі бойынша кіргізеді.
 Компьютерлік тестілеуді тапсыру үшін аудиторияға кірген студентке
логин мен пароль беріледі, ол емтиханның басталу сәтінен үш сағатқа дейін
жарамды.
 Кешенді мемлекеттік емтиханның ұзақтығы 3 сағат. Осы уақыт ішінде
студент 4 пән бойынша 100 сұраққа жауап беруге тиісті.
 Кешенді емтихан (тестілеу) аяқталғаннан кейін мониторда емтиханның
бағасы шығады.
Ауызша емтиханды өткізу тәртібі келесідей:
 Әрбір студентке дербес автоматты бағдарламамен , логин және пароль
бойынша электронды билет қалыптастыру;
 жауап беруге дайындық;
 сұрақтар мазмұнын баяндау;
 қосымша сұрақтарға жауаптар;
 бағаны анықтау.
Билетті алғаннан кейін студент барлық сұрақтарды зер салып оқып,
олардың барлығы түсінікті екеніне көзі жету керек. Сонан соң дайындыққа
уақытты сәйкес бөлу үшін студент сұрақтардың қиындық дәрежесін бағалауға
тиісті. (Дайындыққа 40 минут беріледі. Осыдан кейін студент сұрақтардың
біреуіне жауап беруге дайындалуға кірісуі тиіс.
Кейбір студенттер сұрақтың мәнін түсінбей, бірден жауапты жаза
бастайды. Бұл дұрыс емес. Ең алдымен осы сұрақ бойынша оқулықтарда,
дәрістерде не айтылғанын еске түсірген жөн. Бұл, сұрақтың мазмұнын дұрыс
анықтауға мүмкіндік береді. Осыдан кейін жазбаша жауапты құрастыруға
кірісу керек.
Бұның барысында сұрақтарды баяндаудың қисынды дәйектілігі мен
айқындылығын қамтамасыз ету маңызды. Жауап мазмұнының ғылымилығы,
оның өзектілігі студенттің назарында болуға тиісті. Тәжірибе көрсеткендей,
жауапқа дайындық әр түрлі болуы мүмкін: қарапайым жоспар, толық жоспар,
конспект, тезистер.
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Қарапайым жоспар. Бұл жағдайда негізгі ойлар дәйекті түрде сұрақтар
немесе атаулар ретінде жазылады. Бұндай жоспар жауап үшін негіз болуы
мүмкін. Бірақ бұл жеткіліксіз болғандықтан, көптеген студенттер әр негізгі
сұраққа қосымша ретінде тағы сұрақтарды қойып, толық, жан-жақты жоспар
жасайды.
Нақты материалмен және тиісті анықтамалармен қамтамасыз етілген
толық жоспар сұрақ мазмұнын жақсы баяндауға мүмкіндік береді.
Толық жоспардың негізінде, қажет болса, конспект жасауға, яғни сұрақ
мазмұнының қысқаша, бірақ жүйеленген жазбасын жасауға болады.
Конспектіге негізгі, ең маңызды ережелерді, дәлелдерді, фактілерді енгізеді.
Конспектіде ең маңызды сұрақтарды, цифрларды, фактілерді айқын
айырып, атап айтқан жөн.
Дайындықтың ең күрделі түрі – тезистер. Онда сұрақтың негізгі ережелері
қысқаша тұжырымдалады. Студент толық жоспарды жасай білгенде,
материалды жақсы конспектілегенде ғана тезистерді құру мақсатқа сәйкес
келеді.
Жауаптар айқын және дәлелденген болуға тиісті. Кейбір студенттер
сұрақты қысқаша түрде сипаттауға тырысады. Бұл материалды үстірт
баяндауына әкеліп, осындай жауапта талдау, талдап қорытындылау жоқ
болады.
Студент негізгі сұрақтарды жан-жақты ашып, оны қызықты түрде
баяндауы керек. Материалды еркін меңгермейінше, айқын дұрыс жауап беру
қиын. Сауалдарға жауап беру барысында студент өз білімін көрсетіп,
мемлекеттік және жергілікті басқару аясындағы теориялар мен категорияларды
түсіндіруге тиісті. Студенттің білімін бағалаудың негізгі категориялары:
бағдарламалық материалды білу, сапалы және толық меңгеру, пайымдау
дербестігі, баяндау түрі.
21.1.8. Диплом жұмысын (жобасын) қорғауға дейін бес күннен
кешіктірілмей АК-ға табыс етіледі:
 диплом жұмысының ғылыми жетекшісінің пікірі, онда «қорғауға
жіберілді» немесе «қорғауға жіберілмейді» деген дәлелденген қорытынды
беріледі;
 диплом жұмысына пікір, онда қорғауға ұсынылған диплом жұмысының
жан-жақты сипаттамасы мен білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік
жүйесі бойынша бағасын көрсетуімен және «бакалавр» академиялық дәрежесін
немесе тиісті мамандығы бойынша біліктілікті беру мүмкіндігін көрсетуімен
дәлелденген қорытынды беріледі.
 Плагиат мәніне диплом жұмысының (жобасының) тексеруден өткені
туралы құжат (еркін үлгіде). «Антиплагиат.ЖОО» жүйесінде жазбаша
жұмыстарды тексеру нәтижелері бойынша анықтама.
 Басқадан алудың бар-жоғы мәніне диплом жұмыстарын (жобаларын)
тексеру міндетті болып саналады және басқадан алудың бар-жоғы мәніне
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студенттердің жазбаша жұмыстарын тексеру Ережелеріне сәйкес жүзеге
асырылады.
АК-қа сонымен бірге, жазылған диплом жұмысының ғылыми және
практикалық құндылығын сипаттайтын материалдар, бейресми сын-пікірлер,
диплом жұмысының (жобасының) бейіні бойынша практикалық қызметті
жүзеге асыратын ұйымдардың жазбаша қорытындылары, ғылыми зерттеудің
нәтижелерін енгізу актілері немесе анықтамалары, макеттер, материалдардың,
бұйымдардың, ауыл шаруашылық өнімдерінің үлгілері, минералдардың
жинақтары, гербарийлер табыс етіледі.
Ғылыми жетекшісінің оң сын-пікірі мен қорғалатын жұмыстың бейініне
сәйкес маманның бір пікірі бар болған жағдайында студент диплом жұмысын
(жобасын) қорғайды.
Егер ғылыми жетекші «қорғауға жіберілмейді» деген жағымсыз
қорытынды берсе, білім алушы диплом жұмысын (жобасын) қорғамайды.
Пікір беруші оң немесе жағымсыз пікір берген жағдайда білім алушы
диплом жұмысын (жобасын) қорғауға жіберіледі.
Диплом жұмысына (жобасына) пікір беруді қорғалатын диплом
жұмысының бейініне біліктілігі сәйкес келетін басқа ұйымдардың сыртқы
мамандары ғана жүзеге асырады.
Диплом жұмысының (жобасының) ғылыми жетекшісі маман шығаратын
кафедра меңгерушсінің ұсынуы бойынша диплом жұмысының (жобасының)
тақырыбы көрсетіле отырып әрбір студентке дербес бекітумен унверситет
ректорының бұйрығымен бекітіледі.
Диплом жұмысына пікір берушілер жұмыс орнын, лауазымы көрсетуімен
мамандар даярлап шығаратын кафедраның меңгерушісінің ұсынысы бойынша
жалпы тізіммен ЖОО ректорының бұйрығымен бекітіледі.
Диплом жұмысын қорғау АК-тың ашық отырысында жартысынан кем емес
мүшелерінің қатысуымен өткізіледі.Бір білім алушыға диплом жұмысын
(жобасын) қорғау ұзақтығы 50 минуттан аспауы тиіс. Диплом жұмысын қорғау
үшін білім алушы АК-тың алдында 10 минуттан аспайтын баяндама жасайды.
21.1.9. Компьютерлік тестілеу түрінде өткізілетін қорытынды кешенді
емтиханның бағасы ол аяқталғаннан кейін, бағалау жүз балдық шкала бойынша
(әр дұрыс жауапқа – бір балл) автоматтық түрде қойылады. Білім алушылардың
ауызша жауап беру түрінде қорытынды кешенді аттестациясындағы бағасы
қорытынды аттестациялық комиссияның барлық мүшелерінің пікірін және
балдық-рейтингтік әріптік жүйе бойынша көрсеткен білімін ескере отырып
қойылады.Диплом жұмысын қорғау бойынша баға ғылыми жетекшінің сынпікірін, пікір берушінің бағасын және қорғау қорытындысын ескере отырып
қойылады.
Бағалар білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдықрейтингтік әріптік жүйесіне сәйкес қойылады. Кешенді емтихан тапсыру және
диплом жұмысын (жобасын) қорғау нәтижелері оларды өткізу күні
жарияланады.
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21.1.10. Қорытынды аттестация мен АК жұмысы, Академиялық даму
Департаменті жасайтын, университет ректоры бекітетін, АК жұмысының
басталуына дейін екі аптадан кешіктірілмей барлығына хабарланатын, кестеге
сәйкес өткізіледі.
АК барлық отырыстары хаттамамен ресімделеді. АК отырыстарының
хаттамаларына АК барлық мүшелері қол қояды, қорытынды аттестация
өткеннен кейін парақтар брошюра түрінде жасалып, нөмірленеді, университет
архивіне өткізіледі. АК отырыстарының хаттамалары әр білім алушыға жеке
жазылады.
АК отырысының хаттамалары әрбір білім алушыға жеке жүргізіледі.
Тестілеу формасында кешенді емтихан өткізу жағдайында, емтихан ведомосы
хаттаманы ресімдеу үшін негіз болып табылады. Хаттаманы
комиссия
құрамында бекітілген, АК хатшысы толтырады.
Хаттамаларға кешенді емтихандарда және диплом жұмысын (жобасын)
қорғауда қойылған бағалар, сонымен бірге АК мүшелері қойған сұрақтар мен
пікірлер жазылады. Егер АК бір мүшесінің пікірі басқа мүшелердің
пікірлерінен басқаша болса, ол өз пікірін хаттамада жазып, қолын қояды.
Хаттамада оқуын аяқтаған студентке бакалавр академиялық дәрежесі
және/немесе біліктілік берілгені, сонымен бірге диплом(үздік, үздік емес)
берілгені көрсетіледі.
Хаттамада кешенді емтихандардың бағалары, диплом жұмысын (жобасын)
қорғау, сонымен бірге бакалавр академиялық дәрежесін және/немесе
біліктілікті беру және (үздік, үздік емес) диплом беру туралы шешімдер
отырысқа қатысқан комиссия мүшелерінің көпшілік ашық дауыс беру
нәтижесінде жабық отырыста АК-та қабылданады. Дауыстардың бірдей
санында комиссия Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
АК жұмысының аяқталуы бойынша оның Төрағасы есебін жазып, екі
апталық мерзімде оны ЖОО ректорына табыс етеді. Бұл есеп талқыланып,
университет Ғылыми Кеңесінің отырысында бекітіледі.
АК Төрағасының есебіне кестелер мен түсіндірме жазба кіреді. АК
Төрағасы есебінің түсіндірме жазбасында келесілер көрініс табады:
1) ЖОО-да осы мамандық/білім беру бағдарламасы бойынша түлектерді
даярлау деңгейі;
2) диплом жұмысының (жобаларының) сапасы, соның ішінде
кәсіпорындардың, ұйымдардың тапсырысы бойынша орындалған диплом
жұмыстарының (жобаларының) орындалу сапасы;
3) диплом жұмыстары (жобалары) тақырыптарының ғылымның,
техниканың, мәдениеттің және өндіріс қажеттіліктерінің қазіргі заманғы
жағдайына сәйкестігі;
4) білім алушылардың мемлекеттік емтихандарда көрсеткен білімдерінің
сипаттамасы, жеке пәндер бойынша мамандарды даярлаудағы кемшіліктер;
5) аталмыш мамандық /білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды
даярлау сапасын талдау;
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6) жоғары оқу орнында мамандар даярлауды одан әрі қарай жетілдіру
бойынша нақты ұсынымдар.
21.1.11. Университет ректоры қол қойған жоғары білімнің білім беру
бағдарламаларын бітірген түлектердің тізімі, олардың Тегі, Аты, Әкесінің аты
(бар болса), білім беру бағдарламалары және берілген дипломдардың нөмірлері
көрсетіле отырып, тиісті бұйрық шыққаннан кейін бір ай мерзімде білім беру
саласындағы уәкілетті органға ұсынылады, сондай-ақ ЖОО-ның сайтында
орналастырылады.
21.1.12. Қорытынды аттестация нәтижелерімен келіспеген Студент
кешенді емтихан өткізу және/немесе диплом жұмысын (жобасын) қорғау күні
апелляция береді.
Апелляцияны өткізу үшін ЖОО ректорының бұйрығымен біліктілігі
мамандықтың бейініне сәйкес тәжірибелі оқытушылардан апелляциялық
комиссия құрылады.
Апелляцияға өтініш апелляциялық комиссия төрағасының атына
жазылады. Оған Академиялық мәселелер және жаңа технологиялар жөніндегі
проректор басшылық етеді. Өтініш АК мүшелері мен апелляциялық
комиссиясы мүшелерінің міндетті қатысуымен 2 күн ішінде қаралады.
Апелляциялық өтініш қанағаттандырылған жағдайда МАК отырысының
хаттамасы қайтадан ресімделеді. Бұл жағдайда бірінші хаттаманың нәтижелері
«Баға___________күні, жылы №_______ хаттамамен ___________ бетінде қайта
қаралды» деген жазумен жойылады да оған АК-тың барлық қатысып отырған
мүшелері қол қояды.
Қанағаттанарлықсыз бағаны алғаннан кейін АК-ға табыс етілген
денсаулық жағдайы туралы құжаттар қаралмайды.
21.1.13. Жақсы бағаны жоғарылату мақсатымен мемлекеттік емтиханды
қайта тапсыруға және диплом жұмысын қайта қорғауға рұқсат берілмейді.
«Қанағаттанғысыз» деген баға алған тұлғаларға қорытынды аттестацияның
осы кезеңінде кешенді емтихандарды қайта тапсыруға және (немесе) диплом
жұмысын қайта қорғауға рұқсат берілмейді.
Егер диплом жұмысын (жобасын) қорғау қанағаттанарлықсыз деп танылса,
осы жұмысты өңдеп, немесе жаңа тақырыпты әзірлеп, қайта қорғауға АК
мүмкіндік береді. АК-тың осы шешімі отырыстың хаттамасына жазылады.
Орынды себептер бойынша қорытынды аттестацияға келмеген студент АК
Төрағасының атына өтініш жазады, орынды себепті дәлелдейтін құжатын
табыс етіп, оның рұқсаты бойынша АК отырысынан кейінгі күнде емтиханды
тапсырады немесе диплом жұмысын қорғайды.
Қорытынды аттестаттаудан өтпеген адам, кемінде бір жылдан кейін
университет ректорының атына өтініш жазады, бірақ келесі оқу жылының
қорытынды аттестаттауы басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей, ЖОО
басшысының атына қайта қорытынды аттестаттауға жіберу туралы өтініш
жазады. Қайта қорытынды аттестаттауға жіберу білім беру ұйымы
басшысының бұйрығымен ресімделеді.
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Қайталама қорытынды аттестация өткен жылғы қорытынды аттестацияда
қанағаттанғысыз баға алған сол түрлері бойынша ғана өткізіледі.
Сол емтихандарды тапсырмаған тұлғалар үшін кешенді емтихандарға
енгізген пәндер тізімі білім алушылар теориялық курсты аяқтаған жылы
қолданыста болған оқу жоспарымен анықталады.
Қорытынды аттестаттау бойынша "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған
білім алушы ректордың бұйрығымен университеттен шығарылады.
Университеттен шығарылған білім алушыға ректор қол қойған және мөрмен
бекітілген транскрипт жазылады.
Қорытынды аттестаттаудан өткен және жоғары білімнің тиісті білім беру
бағдарламасын меңгергенін растаған студенттерге АК шешімімен "бакалавр"
дәрежесі немесе тиісті білім беру бағдарламасы бойынша біліктілік беріледі
және қосымшасы бар диплом беріледі. Дипломға (транскрипт) қосымшада оқу
және (немесе) ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысының барлық
түрлері бойынша академиялық кредиттер мен сағаттардағы олардың көлемі
көрсетіле отырып, балдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі бойынша соңғы
бағалар көрсетіледі.
Оқу пәндері мен оқу қызметінің басқа да түрлері бойынша үлгерімнің
орташа балы (GPA) 3,5 - тен төмен болмаған кезде А, А - "өте жақсы", В -, В,
В+, С+ "жақсы" деген қорытынды бағалары бар, сондай-ақ кешенді емтихан
тапсырған немесе дипломдық жұмысты (жобаны) А, А - "өте жақсы" деген
бағалармен қорғаған студенттерге үздік диплом беріледі (қосымша оқу түрлері
бойынша бағаларды есепке алмағанда).
Бұл ретте оқудың барлық кезеңі ішінде қорытынды бақылауды
(емтиханды) қайта тапсырған немесе қайта тапсырған студентке үздік диплом
берілмейді.
21.2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейі
21.2.1. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша
білім алушыларды қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және білім
беру бағдарламаларының оқу жұмыс жоспарларында көзделген мерзімдерде
магистрлік (докторлық) диссертацияны (жобаны) қорғау нысанында өткізіледі.
21.2.2. Қорытынды аттестаттауға оқу жұмыс жоспары мен оқу жұмыс
бағдарламаларының талаптарына сәйкес білім беру процесін аяқтаған білім
алушылар жіберіледі. Жұмыс және жеке оқу жоспары мен оқу жұмыс
бағдарламаларының талаптарын орындамаған бітіруші курс білім алушылары
жазғы семестрден өтпей қайта оқу курсына қалдырылады.
21.2.3. Білім алушыларда магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау үшін
университет аттестаттау комиссиясын құрады. АК құрамына оның мүшелерінің
құқықтары бойынша мыналар кіреді:
 магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша - бітіруші
мамандардың бейініне сәйкес келетін және университетте жұмыс істемейтін
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ғылыми дәрежесі немесе ғылыми атағы немесе академиялық дәрежесі бар
тұлғалар; бейіндік магистратура үшін АК құрамына бітіруші мамандардың
бейініне сәйкес келетін жоғары білікті маман кіреді);
 докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша - бітіруші
мамандардың бейініне сәйкес келетін ғылыми дәрежесі немесе ғылыми атағы
немесе академиялық дәрежесі бар тұлғалар.
21.2.4. Магистранттардың диссертациялық (жобалық) жұмыстарын қорғау
АК отырысында, докторанттардың - диссертациялық кеңестің отырысында
жүзеге асырылады. Магистрлік диссертацияларды (жобаларды) қорғау АК
ашық отырысында оның мүшелерінің кемінде 2/3 қатысуымен өткізіледі.
21.2.5. Қорғауға жіберілген магистрлік диссертация (жоба) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім берудің МЖМБС-на сәйкес авторға және басқадан алу
көзіне сілтемесіз алу мәніне тексеріледі.
21.2.6. Магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғау: ғылыми жетекшінің
оң пікірі; оқытудың ғылыми және педагогикалық бағытындағы магистранттар
үшін кемінде екі жарияланым/диссертация (жоба) тақырыбы бойынша бейіндік
бағыттағы магистранттар үшін ғылыми басылымдарда немесе халықаралық
немесе республикалық ғылыми конференцияда, оның ішінде шетелде
жарияланған баяндамаларда бір жарияланым; шығарушы кафедраның қорғауға
ұсыным беру туралы шешімі (кафедра отырысы хаттамасынан үзінді) болған
кезде; біліктілігі (ғылыми немесе академиялық дәрежесі) қорғалатын
жұмыстың бейініне сәйкес келетін, диссертацияның жан-жақты сипаттамасы
және тиісті білім беру бағдарламасы бойынша магистр дәрежесін беру
мүмкіндігі туралы дәлелді қорытынды берілетін рецензенттің бір
рецензиясының; магистрлік диссертацияға (жобаға) бейресми пікірлердің (бар
болса); авторға және басқадан алу көзіне (плагиат) сілтемесіз алу мәніне
тексеру туралы қорытындылардың; енгізу актілері болған кезде жүзеге
асырылады;
Егер ғылыми жетекші және / немесе маман шығарушы кафедра "қорғауға
жіберілмейді" немесе "қорғауға ұсынылмайды" деген теріс қорытынды берген
жағдайда, магистрант магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғамайды.
21.2.7. Магистратураның білім беру бағдарламасы бойынша оқуды
аяқтаған, қорытынды аттестаттаудан өткен, магистратураның тиісті білім беру
бағдарламасын меңгергенін растаған және магистрлік диссертацияны (жобаны)
көпшілік
алдында
қорғаған
білім
алушыларға
АК
шешімімен
"магистр"дәрежесі беріледі.
21.2.8. Магистранттарды қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін АК
төрағалары қорытынды аттестаттау нәтижелері туралы есеп жасайды және оны
университет ректорына ұсынады. Қорытынды аттестаттаудың нәтижелері
туралы есеп кестелер мен түсіндірме жазбаны қамтиды. Қорытынды
аттестаттаудың нәтижелері туралы есептерге АК төрағалары қол қояды,
университеттің Ғылыми кеңесінде талқыланады және бекітіледі.
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21.2.9. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының толық
теориялық курсын меңгерген, бірақ ғылыми-зерттеу компонентін орындамаған
білім алушыға зерттеу компонентінің кредиттерін қайта игеруге және кейінгі
жылдары ақылы негізде диссертация (жоба) қорғауға мүмкіндік беріледі.
21.2.10. Магистратураның/докторантураның білім беру бағдарламасының
теориялық оқудың толық курсын меңгерген, бірақ белгіленген мерзімде
магистрлік/докторлық
диссертацияны
(жобаны)
қорғамаған
магистрантқа/докторантқа магистратурада/докторантурада оқу мерзімі ақылы
негізде ұзартылады.
22. Түлектерді жұмысқа орналастыру
22.1. Университет түлектердің жұмысқа орналастырылуына жәрдемдеседі.
Университет, кәсіби даярлық бағдарламаларын аяқтаған түлектерді бөлуге және
олардың жұмысқа орналасуына мониторинг жүргізеді. Мемлекеттік бюджет
қаражаты есебінен оқыған түлектер жұмысқа орналастыруға міндетті бөлу
мүмкіндігін алады. Қалған түлектер жұмысқа орналасуға еркін бөлінеді. Осы
бағытта консультациялық қызмет көрсетуді университеттің Стратегиялық даму
департаментінің Ресурстық орталығы жүзеге асырады.
23. Академиялық демалыстар беру саясаты
23.1.Академиялық
демалыс
Университетте
білім
алушыларға
медициналық көрсеткіштер, отбасылық немесе өзге де мән-жағдайлар бойынша
1 жылдан аспайтын уақыт кезеңіне, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі
білімнің білім беру бағдарламаларын игерудің мүмкін еместігімен байланысты
беріледі.
Академиялық демалыс студенттерге шексіз рет беріледі.
23.2.Жеке бас куәлігінің көшірмесі бар жеке өтініш пен академиялық
демалыс берілгенін растайтын, Университеттің Студенттерге қызмет көрсету
орталығына(СҚКО) немесе факультеттің деканатына, яки ХҚО(халыққа қызмет
көрсету орталығына)-ға берілген құжат, студентке академиялық демалыс беру
туралы шешім қабылдау үшін негіз болып саналады.
Академиялық демалыс беру үшін негіздеме мен құжаттар:
 ұзақтық мерзімі 6-дан 12 айға дейінгі сырқаты бойынша амбулаториялық-емхана жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның
(бұдан әрі - ДКК) қорытындысы;
 ұзақтық мерзімі 36 айдан артық емес түбүркілезбен ауырған жағдайда түберкүлезге
қарсы
ұйымның
Орталықтандырылған
дәрігерлікконсультациялық комиссиясының(бұдан әрі - ОДКК) шешімі;
 бала туу, ұл(қыз) баланы асырап алу кезінде баланың үш жасқа
толғанына дейін - тууы, ұл(қыз)баланы асырап алу туралы куәлік;
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 әскери міндеттілікті орындау жағдайында әскерге шақырылғанстуденттерге - әскери қызметке шақыру туралы шақырту қағазы.
23.3. Академиялық демалыс беру туралы шешімді факультет
деканы/жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаментінің директоры
қабылдайды және студенттен өтінішті және оған тіркелген барлық
құжаттарды(өтініш берген күнді санамастан) алған күннен үш жұмыс күнінен
аспайтын мерзімде ректордың бұйрығымен ресімделеді.
23.4. Академиялық демалыста болған кезеңде, білім алушы ұйымда оның
білім алу бағдарламасын игеруімен байланысты міндеттерден босатылады және
академиялық демалыс аяқталғанға дейін оқу процесіне жіберілмейді. Егер
Университетте ақылы негізде оқыса, сол жағдайда, оның академиялық
демалыста болу уақытында оқу ақысы алынбайды.
23.5. Білім алушыға академиялық демалыс беруден бас тарту үшін
мыналар негіз болып саналады:
 академиялық демалыс беру үшін негіздеме болып саналатын құжаттың
болмауы;
 академиялық демалыс беру үшін негіздеме болып саналатын құжатта
қатенің және түзетудің болуы.
23.6. Академиялық демалыстан шығу кезінде білім алушы білім беру
бағдарламасмының деканатына/Жоғары оқу орынан кейінгі білім беру
департаментіне Университет ректорының атына оқу процесіне жіберу туралы
өтінішпен, академиялық демалыстан шығу күнін көрсете отырып жазбаша
өтініш береді.
Деканат өтінішті Тіркеуші офиске береді, студент өтініш бергенннен кейін
3 жұмыс күні ішінде арнайы ЖОЖ(ИУП) дайындайды.Магистранттар мен
докторанттарға қатысты осы рәсімді жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
департаменті жүзеге асырады.
Арнайы ЖОЖ студентке рұқсат берілген міндетті курсқа және студент
бұрын зерделемеген, бірақ ол оқуын жалғастыратын, курстың оның алдындағы
оқу жұмысы жоспарларында(ОЖЖ) бар пәндерге енгізіледі.Егер студент оқу
жылының басында шықса, онда арнайы ЖОЖ стандарттық тәртіпте жасалады.
Егер академиялық демалыстан шыққан студенттің академиялық берешегі бар
болса, бұл пәндер міндетті тәртіпте толық көлемде қайыра зерделеу үшін
арнайы ЖОЖ-ға енгізіледі. Егер студент академиялық демалысқа шығардың
алдында пәнді зерделеуді толық аяқтаса, бірақ осы пән бойынша
аралық/қорытынды бақылаудан өтпесе, онда академиялық демалыстан шыққан
кезде студентке осы пәнді қайыра тыңдаусыз аралық/қорытынды бақылаудан
өту тағайындалады.
23.7. Студент, академиялық демалыс беру туралы бұйрықта көрсетілген,
күннен кейінгі келесі күннен оқу процесіне жіберіледі.Академиялық
демалыстан шыққан студент, өтініште көрсетілген күннен оқу процесіне
жіберіледі.
Академиялық демалыстан шыққан студентке оқу ақысын төлеп оқу үшін:
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 ЖОЖ негізінде білім беру қызметін көрсету құны есептеліп
шығарылады және шарт/қосымша келісім ресімделеді.
 Шарт/қосымша келісім ресімделеді;
 ақылы білім беру қызметін көрсету туралы шарт/қосымша келісім
бойынша төлем жүргізілгеннен кейін, 3 жұмыс күні ішінде Академиялық даму
департаменті академиялық демалыстан шығу/оқу сабақтарына жіберу туралы
бұйрық дайындайды.
23.8. Білім алушы академиялық демалыстан шықпаған және бұйрықпен
белгіленген мерзімде одан тиісті өтініш болмаған жағдайда, білім алушы білім
беру бағдарламасының деканатымен/ Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
департаментімен Университетке келу қажеттілігі, оқуды жалғастыру/тоқтату
туралы шешім қабылдау және университеттен біржақты тәртіппен шығарылуы
мүмкін екендігі туралы жазбаша түрде хабардар етілуге тиіс.
Егер білім алушыны жазбаша хабардар еткеннен кейін 1 ай ішінде
Университетке келмесе және/немесе оның өтінішімен расталған оқуды
жалғастыру/тоқтату туралы шешім қабылдамаса, Университет бұйрықпен
белгіленген мерзімде академиялық демалыстан шықпаған білім алушыны
оқудан шығару құқығын өзіне қалдырады.
24. Сапаны қамтамасыз ету жүйесі
24.1. Университетте сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат әрекет
етеді, оның мақсаты білім беру процесінің ашықтығы мен айқындығы
қағидатын, оның қатысушылары арасындағы диалог үшін мүмкіндіктерді
қамтамасыз ету және олардан "кері байланыс" алу, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы тиімді іс-қимыл жасау және университетте академиялық адалдықты
қолдау бойынша шараларды қабылдау мен нығайтуға жәрдемдесу болып
табылады.
24.2. Университеттегі білім беру сапасына кепілдік формальды
құжатталған процедуралармен, соның ішінде білім беру қызметтерінің сапасын
бағалау мен танудың сыртқы, ішкі және жанама процедураларымен қамтамасыз
етіледі.
24.3. Университеттің ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесі: сыртқы
бәсекелестік ортаның қажеттіліктеріне сәйкес үнемі өлшенетін, талданатын
және жетілдірілетін ресурстар менеджментін және процестер менеджментін
қамтиды. Университет басшылығы стратегияны жүзеге асыру және
университеттің мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті ресурстардың болуын
қамтамасыз етеді. Оларға жұмыс жасауға және басқару жүйесін жақсартуға,
сондай-ақ көрсетілетін білім қызметін тұтынушылардың қажеттіліктерін
қанағаттандыруға арналған ресурстар кіреді.
24.4. Университет қызметінің нәтижелері ашық және ЖОО-ның ресми
интернет-ресурстарында қалың жұртшылық үшін қолжетімді.
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24.5. Университетте оқу мен оқыту сапасына кепілдік беру мақсатында
құрылған, өз қызметінде білім беру процесінің негізгі құндылықтарын:
академиялық ашықтық, айқындылық, адалдық және бәсекеге қабілеттілікті
қолдауға және ілгерілетуге бағытталған академиялық сапа жөніндегі Кеңес
жұмыс істейді.
24.6. Университеттің әрбір факультетінің базасында оқу-білім беру
процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың сапасын жедел қамтамасыз ету
және реттеу мақсатында сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялар
құрылып, жұмыс істейді.

