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1. Білім алушыны бір ЖОО-дан екіншісіне, бір білім беру бағдарламасынан (бұдан 
әрі -  ББ) екіншісіне қайта қабылдау және ауыстыру жазғы және қысқы демалыс кезеңінде 
жүзеге асырылады.

2. Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға 
ауыстыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 
Қаулысымен бекітілген «Бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру 
қағидалары негізінде жүзеге асырылады.

3. Білім алушы қайта қабылдау кезінде оқудан шығарылған мерзіміне қарамастан 
институтқа ауыстырылады немесе қайта қабылданады.

4. Білім алушы жеке оқу жоспарына (бұдан әрі -  ЖОЖ) сәйкес меңгеріп жатқан ББ- 
ның бірінші академиялық кезеңін толық аяқтаса, оқудан шығарылғаннан кейін 
ауыстырылады немесе қайта қабылданады.

5. Білім алушылардың ауыстыру және қайта қабылдау туралы өтініштерін ректор 
кезекті академиялық кезең басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей қарайды.

6. Академиялық бағдарламалар, әдістемелік және ғылыми жұмыстар офисі (бұдан әрі 
-  АБӘҒЖО) білім алушыны ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде оның алдыңғы 
академиялық кезеңдерде оқыған ББ пәңдеріңдегі академиялық айырмашылықты 
айқындайды.

7. Білім алушының ауысуы кезіңде даярлау бағыты, ББ бейіні, оқу жетістіктері, 
сондай-ақ білім алушының академиялық адалдықты бұзу жағдайлары ескеріледі. Білім 
алушының ауысуы немесе қайта қабылдаңуы кезіңде оқыту нәтижелерін тану үшін 
деканның өкіміміен комиссия құралады.

8. ББ пәңдеріңдегі академиялық айырмашылық транскриптте немесе білім алуды 
аяқтамаған тұлғаларға берілетін анықтамада (бұдан әрі -  анықтама) көрсетілген оқыған 
пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары мен академиялық сағаттардағы немесе 
кредиттердегі көлемі негізінде айқындалады. Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта 
қабылдау кезінде оларды одан әрі оқыту курсы пререквизиттерді ескере отырып 
айқындалады. Бұл ретте тиісті курсқа және академиялық кезеңге қайта қабылдау үшін 
академиялық айырмашылық жалпы білім беру пәңдер циклының міндетті компоненті, 
базалық және кәсіптеңдіру циклдарының ЖОО компоненттерінің бес пәннен аспауы тиіс. 
Жоғарыда көрсетілген академиялық айырмашылықты сақтай отырып, курсқа төмен қайта 
қабылдауға болады.

9. Игерілген кредиттерді қайта есептеу Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық 
педагогикалық институтында оқу пәндері мен практикаларды тану тәртібі туралы 
ережелерге сәйкес жүзеге асырылады.

10. Білім алушыны шетелдік білім беру ұйымынан ауыстыру немесе қайта қабылдау 
кезінде меңгерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама немесе 
транскрипт), ҚР БҒМ 2008 жылғы 10 қаңтардағы №8 бұйрығымен бекітілген білім туралы 
құжаттарды таңу және нострификациялау қағидаларында белгіленген тәртіппен Қазақстан 
Республикасында ңострификациялау рәсіміңең өтетің алдыңғы білім деңгейің аяқтағаңы 
туралы құжат, соңдай-ақ шетелдік ЖОО түсу кезіңдегі түсу сыңақтарыңың ңәтижелері 
ұсыңылады.

11. ББ пәңдеріңдегі академиялық айырмашылықты жою үшің білім алушы ақылы 
ңегізде осы пәңдерге жазылады, академиялық кезең ішіңде сабақтың барлық түрлеріңе 
қатысады, ағымдағы бақылау тапсырады, қорытыңды бақылауға рұқсат алады. 
Академиялық айырмашылық пәңдері ағымдағы академиялық кезеңңің кестесіңе 
еңгізілмегең жағдайда, білім алушы оларға жазғы семестрге жазылады.
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12. Жазғы семестрде жойылмаған жұмыс оқу жоспары пәңдеріңдегі академиялық 
айырмашылық одан әрі академиялық берешек ретіңде есептеледі.

13. Оқу ақысын төлемегені үшін оқудан шығарылған ақылы негізде оқитын білім 
алушы осы берешекті өтегең жағдайда төрт апта ішіңде қайта қабылдаңады.

14. Білім алушыны бір ББ-нан екіншісіне ауыстыру тек ақылы негізде оқу үшін 
жүзеге асырылады.

15. Білім алушыны шығармашылық дайындықты талап ететін ББ топтарынан ББ-ның 
басқа 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 үлгілік қағидаларына сәйкес 
балы белгіленген шекті балдан төмен емес үміттенетін ББ бойынша ҰБТ сертификаты 
болғаң кезде жүзеге асырылады.

16. Оқу кезеңінде Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде әскери қызмет 
өткеру үшін шақырылған білім алушылар тиісті оқу курсына қайта қабылданады. Бұл 
ретте ағымдағы оқу жылында тапсыру үшін қажетті пререквизиттердің тізбесі 
айқыңдалады.

17. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыны (Ы. Алтынсарин 
атыңдағы Арқалық педагогикалық институтының нысаналы білім беру гранты) 
институттан басқа ЖОО-ға ауыстыру тек ақылы негізде жүзеге асырылады.

18. «Мәңгілік ел жастары -  иңдустрияға» әлеуметтік жобасының гранты бойынша 
оқуға түскен студенттің басқа ЖОО-на ауысуға құқығы жоқ.

19. Мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алатын студенттің білім беру 
грантын сақтай отырып, басқа ЖОО-на ауысуға құқығы бар.

20. Білім беру гранты бойынша білім алушыны институттан басқа ЖОО-на немесе 
басқа ЖОО-нан институтқа ауыстыру рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

- басқа ЖОО-на ауысқысы келетін білім алушы өзі оқып жатқан ЖОО ректорының 
атына ауысу туралы еркін нысаңда өтініш береді және мөрмен бекітілген ауысуға жазбаша 
келісім алып, өзін мүдделі ЖОО басшысына жүгінеді;

- ауысу туралы өтінішке ректор, офис-регистратор (бұдан әрі -  ОР) бастығы және 
тіркеуші қол қойғаң, мөрмең бекітілгең траңскрипт, білім беру граңты иегеріңің куәлігі, өзі 
оқығаң ЖОО басшысыңың атыңа жазылғаң өтіңіш (басшыңың қолы мең мөрі қойылғаң), 
ҰБТ сертификатының көшірмелері қоса беріледі.

21. Академиялық демалыс -  студент осы Ереженің 22-тармағына сәйкес оқуын 
уақытша тоқтататың кезең.

22. Академиялық демалыс алу үшін студент ректордың атына өтініш беріп, дәлелді 
құжаттарын ұсынады.

Академиялық демалыс студенттерге:
- амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы науқастануы бойынша ұзақтығы 6 

айдан 12 айға дейінгі дәрігерлік-консультациялық комиссияның (бұдан әрі -  ДКК) 
қорытыңдысы;

- әскери қызметке шақыру туралы шақыру қағазы;
- бала үш жасқа толғанға дейін туылғаңда, асырап алынғанда беріледі.
23. Ректор ұсынылған құжаттар негізінде студентке басталу және аяқталу мерзімін 

көрсете отырып, академиялық демалыс беру туралы бұйрық шығарады.
24. Бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін үш 

жұмыс күні ішінде республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру гранты 
бойынша білім алатын студентке академиялық демалыс беру туралы бұйрықтың көшірмесі 
білім беру саласыңдағы уәкілетті органға, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
студентке -  білім беру саласыңдағы жергілікті атқарушы органға жіберіледі.
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25. Студент ауруына байланысты академиялық демалыста болған кезде академиялық 
демалыстан шыққаннан кейін ректордың атына өтініш береді және осы білім беру 
бағдарламасы бойынша оқуын жалғастыру мүмкіндігі туралы қорытындымен науқасты 
бақылаған денсаулық сақтау ұйымынан денсаулық жағдайы туралы ДКК анықтамасын 
береді.

26. Ұсынылған құжаттардың негізінде ББ, курс және тобы көрсетілген студенттің 
академиялық демалыстан шығуы туралы ректордың бұйрық шығады.

27. Бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін үш 
жұмыс күні ішінде республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру гранты 
бойынша білім алатын студентке академиялық демалыстан шығу туралы бұйрықтың 
көшірмесі білім беру саласындағы уәкілетті органға, жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын студентке -  білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдарға 
жіберіледі.

28. АБӘҒЖО ұсынылған құжаттар негізінде ББ пәндердің айырмашылығын, оқу 
курсын анықтайды, декан студенттің ЖОЖ-н бекітеді.

29. Академиялық демалыстан оралған кезде білім алушы оқуын осы демалысты 
ресімдеген курстан және академиялық кезеңнен жалғастырады.

30. Егер академиялық демалыстан шығу немесе академиялық демалысқа шығу күні 
академиялық кезеңнің басталуымен немесе аяқталуымен сәйкес келмесе, онда студент 
жеке кесте бойынша барлық оқу тапсырмаларын орындайды және рұқсат алу рейтингі 
үшін қажетті балдарды жинайды не жазғы семестрде айырмашылық пайда болған пәндерге 
жазылады.

31. Айырмашылықты жою үшін студент ағымдағы оқу сабақтарымен қатар 
академиялық кезең ішінде оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, осы пәндер 
бойынша ағымдағы бақылау тапсырады, рұқсат алады және академиялық күнтізбеге сәйкес 
білім алушыларды аралық аттестаттау кезеңінде қорытынды бақылауды тапсырады.

32. Білім алушы келесі жағдайларды оқудан шығарылуы мүмкін:
- академиялық үлгерімсіздігі үшін;
- Академиялық адалдық ережелерін бұзғаны үшін;
- Ы. Алтынсарин атындағы АрқПИ Ішкі тәртіп ережелерін, Жарғысы мен Студенттің 

ар-намыс кодексін бұзғаны үшін;
- ақылы білім беру қызметтерін көрсету шартының талаптарын бұзғаны үшін, оның 

ішінде оқу қүнын төлемегені үшін;
- өз еркімен;
- басқа жоғары оқу орнына ауысуына байланысты.
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