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Ішкі құжатарға өзгертулер
мен толықтыруларды енгізу туралы

30.09.2017ж өткен С.Ж.Асфендияров атындағы Қаз¥МУ-дың Университетік 
кеңесі отырысының шешімін орындау мақсатында Б¥ЙЫРАМЫН:

1.2017-2018 оқу жылына С.Ж.Асфендияров атындағы Қаз¥МУ-дағы жоғары 
медициналық және бакалавриаттағы білім беру бағдарламалары бойынша оқу 
үдерісін ұйымдастыру ережесіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу.

- 22 т. «Білім алушылардың курстан курсқа ауысуы пререквезиттарын ескере 
отырып, бекітілген ауысу ОРА балы негізінде жүзеге асырылады. Ағымдағы 
жылдың курстан курсқа ауысу балының минималды бірлігі Университеттік кеңес 
шешімімен бекітіледі». 2017-2018 оқу жылына курстан курсқа ауысу балы 1 
Кестесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

1 Кесте
2017-2018 оқу жылына курстан курсқа ауысу (СРА) балы

Курстар А уысу балы Ә ріптік баға П роцент мазмұны

1 - 2 курсқа 2,0 «С» 65-69

2- 3 курсқа 2,3 «С» 65-69

3 - 4 курсқа 2,4 «С+» 70-74

4 - 5  курсқа 2,5 «С+» 70-74

5 - 6  курсқа 2,67 «В-» 75-79

6 - 7  курсқа 3,0 «в» 80-84

2. 52 тармаққа қосымша келесі т/т енгізілсін;
- 52.1 т. Егер студент дәлелді себептермен сабақтан қалған болса, деканаттың 

рүқсатымен жеке кесте бойынша қалган сабақтарына басқа топпен қатысып, аралық 
және қорытынды бақылауды жеке кестемен тапсырады.

- 52.2 т. Егер студент дәлелді себептермен сабақтан қалып (60 сагатан),қалган 
сабагын басқа топпен де қатыса алмаса,студент қосымша жаздық семестрге тегін 
турде оқуга қалады.
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- 52.3 т. Қосымша жаздық семестрдегі оқытушының және қосымша 
қызметкерлердің еңбек ақысы университетінің қосымша меншікті қаражатынан 
жүргізіледі.

2.0сы бүйрықтың орындалуын бақылау академиялық жүмыстар жөніндегі 
проректордың міндетін уақытша атқарушы Қ.А. Төлебаевқа жүктелсін.



рЛ ІР-ХОІУ

О внесении изменения 
и дополнений во внутренний документ

Во исполнение решения Университетского совета КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова от 30.09. 2017 г.ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Внести изменение в Правила организации учебного процесса по 
образовательным программам бакалавриата и высшего медицинского образования в 
РГП на ПХВ «КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова» на 2017-2018 учебный год.

- в Таблицу 1 п.22 «Перевод студентов с курса на курс осуществляется на 
основании установленного переводного балла ОРА с обязательным учетом 
пререквизитов. Величина минимального переводного балла для перевода с курса на 
курс установлена решением Университетского совета на текущий учебный год»

Таблицаі

Переводной (СРА) балл с курса на курс на 2017-2018 уч.год

Курсы переводной балл Буквенная оценка П роцент
содержания

на 1 - 2 курс 2,0 «С» 65-69

на 2- 3 курс 2,3 «С» 65-69

на 3 - 4 курс 2,4 «С+» 70-74

на 4 - 5 курс 2,5 «С+» 70-74

на 5 - 6 курс 2,67 «В-» 75-79

на 6 - 7 курс 3,0 «В» 80-84

2. Внести дополнения в п. 52:
- п. 52.1 В случае пропуска занятий по уважительным причинам деканат может 

продлить обучение студента на данной дисциплине.
Студент посещает пропущенные занятия по индивидуальному графику с 

другой группой, после чего может сдать рубежный и итоговый контроль по 
индивидуальному графику;



(не более 60 часов) по уважительной причине и не может посетить пропущенные 
занятия с другой группой, он остается на дополнительный летний семестр на 
бесплатной основе;

- п. 52.3 Оплата труда преподавателя и вспомогательного персонала за 
дополнительный летний семестр по уважительной причине проводиться за счет 
собственных средств Университета.

З.Контроль за исполнением приказа возложить на ВрИО проректора по 
академической деятельности Туле


