АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қазақстан Республикасы Ауыл Шаруашылығы министрлігі
АҚ "С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті"
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының студенттері арасындағы
аймақаралық пəндік олимпиада
26-27 сəуірде 2018 жыл
«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ 2018 жылы сəуір
айының 26-27 күндері Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының
«Агрохимия», «Топырақтану» жəне «Микробиология» пəндерін оқыған барлық мамандық
студенттері арасында аймақаралық пəндік олимпиада өткізеді.
Олимпиада қазақ жəне орыс тілдерінде жүрізілеуі.
Олимпиаданың бағдарламасы ҚРБжҒМ бекітілген пəндерді типтік оқу
бағдарламасына сəйкес тапсырмалар енеді. Олимпиаданың жарыс қорытындысы бойынша
қазылар алқасы үздік деп танылған топтық қатысушыларды, сондай-ақ жеке есептеуде 1,
2, 3 орынды иеленген үздік студенттерді анықтайды.
Олимпиадаға қазақ немесе орыс тілдерінде аталған пəндерді оқыған барлық
мамандықтың 1-5 курс студенттері қатыса алады.
Топ құрамы: 3 топ мүшесі жəне жетекші (қазылар алқасының құрамына кіреді).
Қатысушылардың іс-сапарлық шығындары топты жіберіп отырған оқу орнының есебінен
жүзеге асырылады.
Олимпиадаға қатысу өтінімдері 2018 жылдың 23 сəуіріне дейін bibigul0666@mail.ru
электрондық поштасы арқылы (қосымша) қабылданады (қосымша1).
Тіркеу карточкалары электрондық пошта мекенжайына doc форматында жіберіледі.
Студенттің жəне жетекшінің жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесін жіберу
қажет.
Ұйымдастыру комитеті: ҚР , 010011, Астана қаласы, Жеңіс 62, «С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті», «Топырақтану жəне агрохимия»
кафедрасы.
Байланыс мəліметтері:
Рамазанова Р. Х. - «Топырақтану жəне агрохимия» кафедрасының меңгерушісі,
а.ш.ғ.к., доцент (бағыты: «Агрохимия»), жұмыс тел:. +7 (7172)311308 ұялы тел: 8 (775) 633-03-14, электрондық пошта: rausha05@mail.ru.
Турсинбаева А.Е. - ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты (бағыты:
«Агрохимия») ұялы тел: 8 (778) -3648516, электрондық пошта:anara1971@bk.ru.
Ботбаева Ж. Т. - пəн «Микробиология», ұялы тел: 8 (778) -556-79-50. E-mail:
zhanar.b.t@mail.ru.
Хамзина Б.Н. - ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі (бағыты
«Топырақтану жəне агрохимия»), ұялы тел: 8 (778) -742-13-86; bibigul0666@mail.ru
Олимпиаданың позиция жəне сайтыңызда http орналастырылған бағдарлама: //
WWW. Http://kazatu.kz бөлім → ғылыми жарыстары.

№ 1 ФОРМА
Барлық мамандықтары бойынша аймақаралық пəндік олимпиадаға қатысуға
ӨТІНІМ
(əр қатысушы үшін аяқталуы тиіс).
Тіркеу картасы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аты-жөні тегі (толық) қатысушының:
Шифр, мамандық, курс, оқыту тілі:
Университет (толық атауы):
E-mail мекемелер:
Пошталық мекенжай:
Байланыс телефондары / факс
Олимпиаданың міндеттері орындалатын тіл:
Толық аты команда жетекшісі, лауазымы, ғылыми
дəрежесі жəне атағы, оның байланыс телефоны:
9. Электрондық поштаға (міндетті түрде) хабарласыңыз:

