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1. Білім беру мазмұнын, оқу үдер ісін  ұйымдастыру ж әне өткізу тәсілін жоспарлау  
жоғары білім берудің  М Ж М БС-на сәйкес оқытудың кредиттік технологиясы негізінде  
ж үзеге асырылады.

2. Студенттің оқу жүктемесінің көлемі академиялық кредитпен өлш енеді.
3. Оқу ж үктемесіне білім алушының барлық оқу қызметі -  лекция, практикалық, 

зертханалық, студиялық сабақ, кәсіптік практика, қорытынды аттестаттау, өзіндік  жұмыс, 
оның іш інде оқытушының басшылығымен, кіреді.

4. Академиялық кредит 30 сағатты құрайды, оның іш інде білім алушының контактілі 
аудиториялық жұмысына 10 сағат бөлінеді.

5. Бакалавр дәреж есін  алу үш ін білім алушы кем дегенде 240 академиялық кредит 
көлемінде білім беру бағдарламасын (бұдан әрі -  ББ) игеруі керек.

6. ББ үш  циклден тұрады -  жалпы білім беру пәндері (бұдан әрі -  ЖБП), базалық 
пәндер (бұдан әрі -  БП) ж әне кәсіптендіру пәндері (бұдан әрі -  КП). ЖБП циклі міндетті 
компонент (бұдан әрі -  М К), ЖОО компоненті (бұдан әрі -  Ж К) ж әне (нем есе) таңдау  
компоненті (бұдан әрі -  ТК) пәндерін қамтиды. БП ж әне КП циклдеріне ЖК ж әне ТК  
пәндері кіреді.

7. ЖК ж әне ТК пәндерінің тізбесін  институт еңбек нарығының қажеттіліктері мен  
жұмыс беруш ілер ж әне білім алушылардың жеке мүдделерін ескере отырып дербес  
анықтайды.

8. Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттау, кәсіптік практика, 
демалыс, қорытынды аттестаттау (бітіру курсында) кезеңдерінен тұрады. Әр оқу жылының 
барлық кезеңдерінің ұзақтығы мен мерзімдері академиялық күнтізбеде көрсетіледі.

9. Бір оқу жылының толық оқу ж үктемесі әдетте 60 академиялық кредит немесе 1800 
академиялық сағат құрайды.

10. Оқу жылы аяқталғаннан кейінгі жазғы семестр (бітіру курсын қоспағанда) 
академиялық қарызды немесе оқу жоспарларындағы пән айырмаларын ж ою , орташа балды  
(О РА) жоғарылату мақсатында өткізіледі. Әдетте жазғы семестрдегі оқу ақылы негізде  
ж үзеге асырылады.

11. Оқу үлгерімінің орташа балы ОРА оқу жоспарының әр пәні бойынша кредит 
санын пән бағаланған сандық эквивалентке көбейту арқылы есептеледі, содан кейін  
барлық пәндер бойынша көбейтінділер қосылады ж әне жалпы кредит санына бөлінеді.

12. Жыл сайын келесі курсқа ауыстыру үш ін қажетті ауысу ОРА деңгейі, нем есе ең  
төмен академиялық үлгерім деңгейі Ғылыми кеңеспен бекітіледі. Көш у ОРА деңгейі, 
сондай-ақ білім алушының жеке ОРА мәні Р1аіопи§ А А Ж -сінде білім алушынының 
транскрипінде көрсетіледі.

13. Жазғы семестрде қажетті кредиттерді, 15 академиялық кредиттен артық емес, 
меңгеру үш ін білім алушы жазғы семестрге кемінде екі апта бұрын тіркеледі.

14. Оқу жылының ж әне жазғы семестр қорытындысы бойынша академиялық 
береш егін жоймаған, көш у ОРА балын жинамаған білім алушылар қайта оқу жылына 
қалдырылып, мемлекеттік гранттан айырылады.

15. Курс бағдарламасын толық көлемде игерген, бірақ ең төменгі көш у балын 
жинамаған білім алушыға өзінің  орташа үлгерім балын (ОРА) арттыру мақсатында жазғы  
семестрде жеке пәндерді қайта оқу, емтиханды қайта тапсыру мүмкіндігі ақылы негізде  
беріледі.

16. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихы тиісті оқу кезеңіндегі меңгерілген  
пәндер тізімі, кредиттер мен әріптік ж әне цифрлық белгілердегі бағалары транскрипте 
көрсететіледі.

17. Транскриптте білім алушының барлық қорытынды бағалары, емтиханды қайта 
тапсырудың оң нәтижелері жазылады.
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18. Транскрипт білім алушыларға оқудан шығарылғанда, академиялық ұтқырлық 
бағдарламаларына қатысу, келісім-шарт негізінен мемлекеттік білім беру грантына ауысу, 
институт іш інде ж әне басқа Ж ОО-ға ауысу үш ін, сонымен қатар академиялық ұтқырлық 
бағдарламалары бойынша институтта оқыған тұлғарға беріледі.

19. Барлық өткен оқу пәндері, кәсіптік практиканың барлық түрлері ж әне қорытынды  
аттестаттау нәтижелері бар 3 тілдегі транскрипт негізінде ОРА көрсетілген кредиттердегі 
бағалары м ен көлемі бар дипломға қосымша ресімделеді.

20. Транскриптті офис-регистратор белгіленген нысанда береді.
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