Студенттердің ішкі академиялық ұтқырлық ұйымдастырылуы
Студенттерге арналған академиялық ұтқырлық бағдарламаларына
қатысу үшін қажетті шарт жоғары академиялық көрсеткіштері болып
табылады. Академиялық ұтқырлық үйлестірушісі студенттер арасында
конкурс өткізу жөніндегі комиссияның жұмысын ұйымдастырады
Үміткерлерді конкурстық іріктеу негізгі өлшемдері: бір академиялық кезеңде
аяқтау бағасы«В» , «В» , «В + », « А», «А» GPA 3.0 төмен емес өлшемі болып
табылады
Кафедралардың ұсынысы бойынша бағалау жəне аттестациялау бөлімі
студенттерінің жазғы семестр нысандарын барысында тəлімгерлердің одан
əрі дамыту үшін пəндер ( модульдер ) тізімін қалыптастырады.
Өзге жоғары оқу орындарынан студенттерді жазғы семестрге
қатыстыру мақсатында ОЗиАС
и ОПО
академиялық ұтқырлық
үйлестірушілері жазғы семестрге қатысуға басқа ЖОО студенттерін тарту
жəне ақпаратты орналастыру үшін университет сайтына ақпарат жібереді.
Жазғы семестрде əрбір білім беру бағдарламасында кредит саны 9-дан
əрі аспауы тиіс.
Білім беру бағдарламасының белгілі бір пəндерді немесе модульдерді
оқитын оқуға Республиканың білім өзге де ұйымдарында белгілі бір
академиялық кезеңде (триместр , семестр, жыл) маман шығарушы кафедра
меңгерушілері білім беру бағдарламасы бойынша РУП синхрондауы
жүргізіледі.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша аттанушы студент
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үйлестірушісі
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университетте оқу мерзімінеқабылдау ИУП-ын құрастырады.
Студенттердің оқу жұмыс оқу бағдарламасы синхрондау кезеңінде
академиялық айырмашылығы анықталған болса, , студент осы пəнді жазғы
семестрде тапсыру мақсатында жəне кредит санын төлеу қажет,
Басқа оқу орындарында білім алу үшін кредиттер санының жоғарғы шегі
семестрде 18 кредит, бакалавр үшін жылына 36 кредит жəнемагистратурада
кем дегенде 12 кредиттен аспауы тиіс .
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жоспарлау жəне
ұйымдастыру кезінде пайдаланылатын мынадай құжаттар пайдаланылады:
- Ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқуға кететін студент өтініші ;
- ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу ( келісім-шарт ) туралы келісім ;
- ақпараттық пакет ( курстар каталогы ) ;
- студенттің транскрипті;

Студенттің өтінішінде, факультеттің жəне университеттің, академиялық
ұтқырлық бағдарламаларын үйлестірушісінің тегі, аты, əкесінің аты,
мекеменің толық аты мен мекен жайы, сондай-ақ студенттің (тегі, аты,
əкесінің аты, туған жылы, толық мекен-жайы мен байланысы) көрсетіледі.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу туралы келісім
академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша студенттік оқу үдерісін
реттейтін негізгі құжат мемлекеттік тілде жəне орыс тілінде Б қосымшасына
сəйкес формада толтырылады.
Келісімдер үш тарапта қол қойылады: студент, оқуға жіберуші тұлға жəне
оқыту жəне қабылдаушы мекеменің лауазымды тұлғасы.
Бұл құжат басқа университеттен келген студентке жоспарлы курстар / оқу
бағдарламасы модульдерін оқуға,
тексеруге мүмкіндік береді жəне
қабылданған курстарға несие алуға кепілдік береді.
Студент келгеннен кейін университеттің Оқу нəтижелерін бағалау мен
аттестациялау бөлімінде оқу қорытындысын жүзеге асырады.
Келісім мен ресми бекітілген оқыту нəтижелері басқа ЖОО-да оқыту курсы
ның студенттер тыңдағанын толық мойындауын қамтамасыз етеді. Жағдай
өзгерген жағдайда оқыту келісім бірден жаңартылып отырады. Егер студент
əскери кафедрада оқып жатса, жəне ішкі академиялық ұтқырлық аясында
оқығысы келсе, жазғы семестр уақытында əскери кафедрада оқуға ақысын
төлеу үшін өтініш жазады немесе студент əскери кафедрада оқымауына бас
тарта алады. Егер студент жазғы семестр кезінде əскери кафедрада оқу
ақысын төлемесе немесе сабаққа қарыздарын жаппаса, . С.Сейфуллин
атындағы ҚАТУ ол студентті əскери кафедрадан шығарып жіберуге құқығы
бар. Ақпараттық пакет - Курс каталогын кредиттік технологиясы бойынша
оқу процесін ұйымдастыру бөлімі ережелері бойынша сертификаттау
нысанында студенттердің бағалау білімін əзірлейді. Ақпараттық пакет
мемлекеттік жəне орыс тілдерінде қалыптасады. Ақпараттық пакет жыл
сайын жаңартылып, барлық курстарға қатысты сипаттамасы бар. Ол
университет туралы жалпы ақпаратты, қаржыландыруды , оның орналасқан
жері , студенттер , тiркеу үшiн қажеттi əкімшілік рəсімдер жəне академиялық
күнтізбеге арналған керекті құжаттарды қамтиды. Ақпараттық пакетке,
сондай-ақ енгізілген қабылдау тəртібі, курс түрлері, оқытудың технологиясы
мен əдістері, кредиттер шамасы жəне олардың құрылымы, оқу курстарын
қамтамасыз ететін факультеттердің атаулары, сондай-ақ жоғары оқу орнын
бітіргеннен кейін атағы мен дəрежесі берілетін емтихан өткізу жəне бағалау.
Ішкі академиялық ұтқырлық бойынша студенттік оқу бағдарламасын
растайтын қорытынды құжат мемлекеттік тілде, орыс жəне ағылшын тілінде
толтырылады да, оқыту транскрипт болып табылады. "Транскриптке білім
беру туралы оқыту бағдарламасы (пəннің коды), пəннің атауы, пəннің оқыту
ұзақтығы (жыл, семестр, триместр), оқу бағасы (ұлттық шкалада ECTS) ECTS
кредиттер саны берілген.

Оқыту транскриптке оқу бағдарламасы ұлттық кезінде ( пəндер) коды, пəннің
атауы, зерттеу субъектілерінің ұзақтығы (бір жыл , семестр , триместр ) ,
оқыту бағалау туралы ақпаратты енгізіледі. Транскрипта білім беру туралы
оқу жылына, семестр, триместрге анықтамалық (қосымша) ECTS кредиттер
саны мəліметі көрсетіледі.

