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1. Осы Ереже институт студенттерінің академиялық ұтқырлығын ұйымдастырудың 
жалпы тәртібін анықтайды және білім беру сапасын арттыру, шетелдік және қазақстандық 
жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты одан әрі кеңейту және нығайту мақсатында 
әзірленді.

2. Студенттердің академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету және жүзеге асырудың 
мақсаттары, міндеттері және жалпы ережелері Болон декларациясының негізгі 
қағидаларына сәйкес келеді.

3. Институт студенттерінің академиялық ұтқырлығы жоғары оқу орындары 
арасындағы шарттар/келісімдер, білім алушының, жіберуші және қабылдаушы ЖОО 
арасындағы үш жақты келісім/шарт аясында жүзеге асырылады.

4. Академиялық ұтқырлық бағдарламаларын офис-регистратор және академиялық 
бағдарламалар, әдістемелік және ғылыми жұмыстар офисі үйлестіреді және мониторинг 
жүргізеді.

5. Академиялық ұтқырлық бағдарламасының үйлестірушісі (бұдан әрі -  үйлестіруші):
- білім беру бағдарламаларының мониторингін жүргізеді және білім алушылардың 

академиялық ұтқырлығы бойынша әріптес ЖОО-мен ынтымақтастық туралы шарттар 
жасасуды ұйымдастырады;

- академиялық ұтқырлықтың жоспарланған кезеңіне пәндердің толық тізбесін көрсете 
отырып, әріптес ЖОО-нан шақыру хаттарын алуды ұйымдастырады ;

- оқу үшін пәндер тізімін анықтайды және серіктес ЖОО пәндеріне студентті тіркеуге 
өтінім-сұрау салуды ресімдейді;

- студент және екі ЖОО арасында серіктес ЖОО-да оқуға үш жақты шарт ресімдейді;
- студенттер арасында академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу 

мүмкіндіктері туралы ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізеді, институт сайтына 
хабарландыру жариялайды;

- академиялық ынтымақтастық туралы келісімі бар әріптес ЖОО қатарынан 
студенттерге ЖОО таңдауда жан-жақты көмек көрсетеді;

- сыртқы шығыс академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін үміткерлерді 
конкурстық іріктеуді ұйымдастырады;

- конкурстық іріктеуді өткізу үшін комиссияның құрамы офис-тіркеуіпінщ ұсынуы 
бойынша ректордың бұйрығымен бекітілед;і

- студенттермен және серіктес ЖОО-ның ресми өкілдерімен білім алушының 
үлгерімі, тұрмыс жағдайлары, жеке оқу жоспарын іске асыру және т.б. туралы тұрақты хат 
алмасуды жүзеге асырады;

- серіктес ЖОО-да білім алушылардың игерген кредиттерін таниды;
- академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру туралы есеп дайындайды.
6. Үйлестіруші академиялық ұтқырлық бағдарламаларының сапалы 

ұйымдастырылуна жауапты болып келеді.
7. Академиялық ұтқырлықты қаржыландыру келесі қаражат есебінен жүзеге 

асырылуы мүмкін:
- республикалық бюджет қаражаты;
- институттың бюджеттен тыс қаражаты;
- білім алушының жеке қаражаты.
8. Сыртқы шығыс академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру үшін шетелдік ЖОО-нан 

ресми шақыру және қабылдаушы ЖОО қол қойған оқуға арналған үш жақты келісім негіз 
болып табылады.

9. Үшжақты келісімге міндетті қосымша болып білім алушының жеке оқу жоспары 
(бұдан әрі -  ЖОЖ) табылады, онда қабылдаушы ЖОО-да меңгерілетін барлық пәндер 
көрсетіледі.

2



10. Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша шетелге шығатын білім 
алушылар келісімде көрсетілген пәндерді оқуға тиіс.

11. Республикалық бюджет қаражаты есебінен шетелдік серіктес ЖОО-ға баратын 
студенттер үшін конкурстық іріктеудің негізгі критерийлері:

- үлгерімі А, А-, В+, В, В-, С+;
- шет тілін еркін меңгеру: шекті деңгейі 437-ден төмен емес (жазбаша), 123 (СВТ), 41 

(ІВТ) ТОЕҒ^ сертификаты немесе шекті деңгейі 4-тен төмен емес ІЕ^Т8 сертификаты 
немесе қажет болған жағдайда басқа шет тілін меңгергені туралы баламалы сертификат;

- оқытуға үшжақты келісімнің болуы.
12. Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық 

бағдарламалары бойынша оқуға баратын білім алушылар оқу жоспарын міндетті түрде 
орындау және бюджет қаражатын мақсатты пайдалану туралы екі жақты шарт жасасады.

13. Бекітілген оқу жоспарын орындамау, сондай-ақ бюджет қаражатын тиісінше 
пайдаланбау білім алушыны жауапкершілікке тартуға және пайдаланылған бюджет 
қаражатын қайтаруға негіз болады.

14. Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына 3-4 курс студенттері қатысады.
15. Студенттің академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқығанын растайтын 

қорытынды құжат қабылдаушы ЖОО беретін нысан бойынша оқу туралы транскрипт 
болып табылады.

16. Транскриптке оқу бағдарламасы туралы мәліметтер : пәннің коды, пән атауы, 
пәнді оқыту ұзақтығы (жыл, семестр, триместр), пән бағасы, тағайындалған ЕСТ8 кредит 
саны.

17. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша әріптес ЖОО-ға оқуға барған 
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушының стипендиясы серіктес ЖОО- 
да оқудың барлық мерзіміне толық көлемде сақталады.

18. Үйлестіруші қабылдаушы ЖОО-нан білім алушылар туралы ақпаратты қажет 
болған жағдайда ауызша немесе жазбаша түрде сұратуға құқылы.

19. Сыртқы шығыс академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқуға баратын 
студенттер үйлестірушіге мынадай құжаттарды ұсынуы қажет:

- ректордың атына өз қолымен жазылған іс-сапарға жіберу туралы өтініш;
- ЖОЖ;
- ағымдағы транскрипт;
- қабылдаушы ЖОО-да оқытылатын пәндер тізбесі қамтылған оқу кестесі;
- оқуға арналған үш жақты келісім;
- шет тілін меңгергені туралы сертификат;
- шығындар сметасы;
- шетелге шығу үшін белгіленген үлгідегі медициналық анықтама.
20. Студенттің өтініші негізінде ректор академиялық ұтқырлық бағдарламасы 

бойынша серіктес ЖОО-да оқу үшін студентті іс-сапарға жіберу туралы бұйрық 
шығарады.

21. Қабылдаушы серіктес ЖОО-да студенттер қабылдаушы ЖОО-ның ережелеріне 
сәйкес қабылдаудың әкімшілік рәсімдерінен өтеді.

22. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша серіктес ЖОО-дағы оқудан 
оралған студенттер Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 
20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша 
оқу процесін ұйымдастыру қағидаларында бекітілген нысан бойынша мемлекеттік немесе 
орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасы бар меңгерілген пәндер мен кредиттер 
туралы транскрипт ұсынуы қажет.
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23. Кредиттерді қайта есептеу және бағалау үшін әрбір пән/практика бойынша 
игерілген ЕСТ8 берілген кредиттерінің саны институттың ОЖЖ кредиттер санына сәйкес 
келуі тиіс.

24. Академиялық қарызы мен айырмашылығы бар білім алушы оларды жазғы 
семестрде жоюы тиіс.

25. Ішкі кіріс ұтқырлығы жоғары оқу орындары арасындағы келісімдер негізінде 
жүзеге асырылады.

26. Үйлестіруші студенттердің өтінімдері негізінде басқа ЖОО-мен ынтымақтастық 
туралы шарт жасасуды ұйымдастырады, жіберуші әріптес ЖОО-ның үйлестірушілерімен 
ЖОЖ-ны, тұрмыс мәселелерін келісу бойынша жұмысты үйлестіреді.

27. Кіріс академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша институтта оқу үшін 
студент келесі құжаттарды ұсынады:

- ректор атына жазылған өтініш;
- жіберуші ЖОО-ның визалары мен мөрлері қойылған үш жақты келісім;
- ЖОЖ;
- жіберуші ЖОО-нан ұсыныс хат;
- жеке куәліктің көшірмесі.
28. Ректордың қолы қойылған үш жақты келісімнің бір данасы, оқуға қабылдау 

туралы бұйрықтың көшірмесі білім алушы келген ЖОО-ға жіберіледі.
29. Үйлестіруші:
- кредиттерді көрсете отырып, пәндер тізбесін айқындайды;
- келгендерді жатақханаға орналастыру, оқу корпустарына, жатақханаға, кітапханаға 

қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін уақытша рұқсаттаманы ресімдеу, эдвайзер 
тағайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;

- эдвайзермен бірлесіп жіберуші ЖОО-ның ресми өкілдерімен білім алушының 
үлгерімі, тұрмыс жағдайы, ЖОЖ орындауы және т.б. туралы хат алмасады;

- академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру туралы есеп дайындайды.
30. Эдвайзер келген студентке институттың академиялық саясатының негізгі 

ережелерін түсіндіреді, ЖОЖ орындалуын және тұрмыс жағдайларын бақылайды.
31. Академиялық кезең және емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін офис-регистратор 

ректорға бұрыштама қою үшін транскрипт ұсынады.
32. Шақырылған студент офис-регистраторға визалар мен мөрлер қойылған кету 

парағын тапсырғаннан кейін транскрипт алады.
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