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РМК  С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-

дағы білім алушылардың ауысу және қайта 

оқу ережесі.



С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дағы білім

алушылардың ауысу және қайта оқу ережесі төмендегі:

1) Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152

бұйрығы;

2) Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша

ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20

қаңтардағы № 19 бұйрығы;

3) Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру

ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008

жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысы;

4) Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау

қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және

ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығы;

5) Резидентура туралы Ережені бекіту туралы Қазақстан

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2008 жылғы 30

қаңтардағы № 28 бұйрығы құжаттарға сәйкес әзірленді.



• Білім алушы курстан курсқа, бір оқу

ұйымынан басқа оқу орнына, оқытудың

бір үлгісінен басқа оқу түріне, басқа тіл

бөлімнен өзгесіне, бір мамандықтан басқа

мамандыққа, ақылы оқыту бөлімінен

мемлекеттік тапсырысқа көшу үшін,

жалпы төрт оқу пәнінен артық

академиялық айырмашылық болмаған

жағдайда ауысуы мүмкіндігі бар.



• С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың мемлекеттік

тапсырысымен немесе білім беру гранты бойынша білім

алушылары ҚР БжҒМ №19 бұйрығына сәйкес, басқа

жоғары оқу орнына ақылы түрде оқыту үлгісіне ғана

ауысады.

• ҚР БҒМ 20.01.2015 №19 бұйрығына сәйкес өзге ЖОО –

нан С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ға ауысатын

білім алушылыр тек ақылы негізде ауысады.

• Резидентура тыңдаушылары бір оқу ұйымынан басқа

оқу орнына тек, бос орынға ақылы түрде ұйым

жетекшісінің рұқсатымен немесе жолдаған ұйымының

қолдау хаты арқылы ауысады.



• ҚазҰМ университетіне басқа ЖОО-нан, бір

мамандықтан басқа мамандыққа ауысуы үшін немесе

қайта оқуы үшін, ҰБТ сертификатының немесе КТ балл

көрсеткіші Қазақстан Республикасының Білім және

ғылым министрлігінің нормативтiк құқықтық

актiлерінде белгiленген балдардан, яғни «Жалпы

медицина» мамандығына 20 бал, басқа мамандықтарға

10 балда жоғары болуы қажет.

• Қазақстан Республикасындағы басқа ЖОО-дан

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ға ауысатын

студент, орта үлгерім балы (GPA) С.Ж.Асфендияров

атындағы ҚазҰМУ-ң бекітілген ауысу балынан төмен

болмауы керек.



• С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ға

кешенді тестілеуге қатысу өтініштерін ҚР-

ның білім және ғылым министрлігінің

құқықтық нормативтік актілері бойынша

бекітілген мерзім аралығында,

университеттің қабылдау комиссиясы

қабылдайды.

• Кешенді тестілеу ҚР-ның білім және

ғылым министрілгінің құқықтық

норматитік актілерінде бекітілген мерзім

аралығында өткізіледі.



Шешім жобасы:

1. РМК  С.Ж.Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ-дағы білім алушылардың ауысу 

және қайта оқу ережесін  бекітуге 

ұсынылсын.

2. Жауаптылар: Академиялық  қызмет 

жөніндегі проректор.

3. Орындалу мерзімі: желтоқсан 2016 ж. 



Назарларыңызға  рахмет!


