ҚАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТІРІЛІГІ

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА
ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL MEDICAL
UNIVERSITY
Ректордың
м. а. бұйрығымен бекітілген
Бұйрық №
Бекітілген күні

СМК Құжаттама

Құжат атауы
Басылым
Код

1

Халықаралық медициналық факультет «жалпы
медицина» (бакалавриат) мамандығы бойынша
абитуриенттерді ақылы білім алуға арналған
қабылдау ережесі
Статусы
 Бекітілген  Қаралған  Қайта қарау үшін кері жолданды 
Қабылданбады  Басқасы

Жауапты лауазымды тұлға

Камалиев М.А.,
Академиялық қызмет жөніндегі
проректор

Лауазымды тұлға – құжатты бастаушы
Курманова Г.М.,
Халықаралық медициналық
факультет деканы
Бұрыңғы ескірген құжаттар
Құжат тілі

Жоқ
Казахский
Русский
Английский

Алматы – 2017

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

Келісіу парағы
Лауазымы
Әзірленген:

Қолы

Т.А.Ә.

Халықаралық медициналық
факультет деканы
Халықаралық медициналық
факультеті деканының
атқарушы орынбасары
Келісілді:

Г.М. Курманова

Академиялық қызмет
жөніндегі проректор
Халықаралық медициналық
факультетінің деканы

М.А. Камалиев

Адами ресурсты дамыту
департаментінің
директорының орынбасары

Б.С. Нагасбекова

Құқықтық және
құжаттамамен қамтамасыз
ету басқармасының бастығы

Б.М. Туткина

СМК бөлімінің бастығы

Д.О. Сарсембаева

Редакция: 1

А.Е. Аскарова

Г.М. Курманова

Абитуриенттерді ақылы білім алуға арналған қабылдау ережесі
Халықаралық медициналық факультет

Бет 2 - 13

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

МАЗМҰНЫ
1. Жалпы ережелер
1.1. Нормативтік сілтемелер
1.2. Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар
2. Өтініштерді және құжаттарды қабылдау тәртібі
2.1. Қазақстан Республикасының азаматтары үшін құжаттар тізбесі
2.2. Шетел азаматтары үшін құжаттар тізбесі
3. Конкурстық іріктеу
4. Конкурс нәтижелері туралы талапкерлерге ақпараттандыру. Алдын ала
төлем.
5. Визаны тіркеу
6. Шетелдік азаматтардың оқуға түсуге арналған құжаттар тізімі
7. Жатақханаға орналастыру
8. 2017-2018 оқу жылының - абитуриент күнтізбесі
Өзгерістерді тіркеу парағы
Танысу парағы

Редакция: 1

Абитуриенттерді ақылы білім алуға арналған қабылдау ережесі
Халықаралық медициналық факультет

Бет 3 - 13

4
5
5
6
7
7
8
8
8
9
10
10

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL
MEDICAL UNIVERSITY

1. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрлігі 2017-2018 оқу
жылына арналған(бұдан әрі мәтін бойынша – Ереже) " С. Д. Асфендияров
атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті " Халықаралық медицина
факультеті Республикалық мемлекеттік кәсіпорны шаруашылық жүргізу
құқығындағы "Жалпы медицина" бакалавриат мамандығы бойынша
талапкерлерді ақылы оқуға қабылдау Ережесі Заңның 4 бабы 25-тармағына
сәйкес, Қазақстан Республикасының 27 шілде 2007 жылғы № 319-III "білім
Туралы" өзгерістер және толықтыруларымен 03.12.2015 және қабылдаудың
Үлгілік қағидаларына білім беру ұйымдарына оқуға кәсіптік оқу
бағдарламаларын іске асыратын, жоғары білім беру, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 19.01.2012 жылғы №111 қаулысымен өзгерістер мен толықтырулар
желтоқсандағы 14.07.2016 №405 қаулысымен (бұдан әрі - Үлгілік қағидалар),
сондай-ақ ішкі құжаттарымен жұмысын реттейтін, Қабылдау комиссиясының
құжаттарды қабылдау бойынша талапкерлерден және студенттер құрамын
қалыптастыру енгізілген.
2. Университет жүзеге асырып отырған жоғары білімнің кәсіби оқу
бағдарламасын Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар
және азаматтығы жоқ адамдар жалпы орта (жалпы орта), бастапқы кәсіптік
(техникалық және кәсіптік), орта кәсіптік (орта білімнен кейінгі) және жоғары
білімі қабылдайды.
3. Шетел азаматтарын қабылдау жақын шетелдерден сәйкес жүзеге
асырылады тікелей шарттарға (келісімшарттарға) жасалған Университетімен,
ал шетел азаматтары, алыс - делдал – ұйымдарымен құнын төлей отырып,
оқыту және шарттарда Белгіленеді. Бұл ретте Университет өз бетінше
ағымдағы жылға арналған ұйымдастыруды және делдал келісім шартын жасасу
жолымен таңдайды.
4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 19 қаңтар 2012 жылғы № 111
бұйрығымен 14.07.2016 №405 қаулысымен Адамдарды қабылдау-Қазақстан
Республикасының жекелеген азаматтарын ақылы конкурстық негізде, олардың
өтініштері бойынша жүзеге асырылады тестілеудің нәтижелері бойынша
берілген ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан әрі-ҰБТ) немесе кешенді тестілеуді
Университет шекті баллды төмен емес дербес белгілейді. Қажетті ең төменгі
баллдар деңгейі конкурсқа қатысу үшін 70 ұпай құрайды, оның ішінде кемінде
7 балл бейіндік пәннен, ал қалған пәндер бойынша - кемінде 4 балл.
5. Университетке ақылы негізде шетел азаматтарын Оқуға қабылдау
сұхбат түрінде жүзеге асырылады, Университеттің қабылдау
6. Халықаралық медицина факультетінде студенттерді оқыту ағылшын
тілінде жүргізіледі.
1.1.Нормативтік сілтемелер
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1995 жылы 30 тамыз айында қабылданған Қазақстан Республикасы
Конституциясы .

03.12.2015 жылы Қазақстан Республикасы 27 шілде 2007 жылғы №
319-III «Білім туралы» Заңы өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

24.11.2015 жылғы «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» Қазақстан
Республикасы Заңы өзгерістер мен толықтырулар


5.07.2001 ж.№2 648 «Мемлекеттік жоғары оқу орнына арнайы
статус белгілеу» Қазақстан Республикасы Президентінің бұйрығы.

Білім ұйымында жоғарғы арнайы оқу бағдарламасын оқыту үшін
қабылдау ережелері
Қазақстан Республикасы Үкіметі Ұйғарымымен
бекітілген. 14.07.2016 ж №405 өзгерістер мен толықтырулар.

5.11.2001 ж. № 1398. Қазақстан Республикасы Үкіметі
Ұйғарымымен бекітілген «Арнайы статусы бар жоғарғы мемлекеттік оқу
орындары туралы» Жағдайлар .

20.01.2014 ж. №19. Қазақстан Республикасы білім және ғылым
Министрімен бекітілген білім ұйымында оқуда аудару және қалыптастыру
ережесі

10.01.2008 ж. №8. Қазақстан Республикасы білім және ғылым
Министрі бұйрығымен бекітілген оқу құжаттарын нострификациялау және
тану Ережесі.

27.01.2016 г. №87. Мемлекеттік қызмет стандарты Қазақстан
Республикасы білім және ғылым Министрі бұйрығына 2 ші Хаттама «Оқу
құжаттарын нострификациялау және тану Ережесі».
1.2.Терминдер мен анықтама , қысқартулар
7. Абитуриент – орта немесе жоғары оқу орнына тапсырушы тұлға .
8.Бастапқы сынақ – тұлғаның негізгі білім бағдарламасын игеруде
мүмкіншілігі мен білімін бағалау.
9. Шетелдік азамат – Қазақстан Республикасы азаматына сәйкес
дәлелдеулері жоқ , басқа елдің азаматтығы бар Қазақстан Республикасындағы
шетелдік азамат.
10. Жарыстық балл – жарыстық таңдауға қатысатын абитуриент.
11. ҰБТ – Ұлттық бірыңғай тестілеу.
12. КТ – Кешенді тестілеу.
13. IELTS – ағылшын тілінен Халықаралық тестілеу жүйесі– ағылшын тілі
білім деңгейін анықтайтын стандартты тест, Британ кеңесімен , Кэмбридж
ESOL және IDPEducationPtyLtd ұйымдастыруымен.
14. TOEFL - (TestofEnglishasaForeignLanguage – ағылшын тілінен шетелдік
ретінде Халықаралық тестілеу) EducationalTestingService (ETC) (Принстон,
Нью-Джерси, США) енгізген ағылшын тілі білім деңгейін анықтайтын
стандартты тест.
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15. А-level - (TheAdvancedGeneralCertificateofEducation – орта білім туралы
Сертификат) – Англия, солтүстік Ирландия, Уэльс, Шотландия және Европада
кең қолданылатын , АҚШ сонымен қатар әлемнің басқа елдерінде ұсынылатын
оқу орындарындағы стандартты бітіру біліктілігі .
16. ММФ – Халықаралық медицина факультеті.
2.Құжаттар мен өтініштерді қабылдау ережесі.
17. Халықаралық медицина факультетіне ақылы түрде түсу үшін
абитуриент
тіркеу жүйесі арқылы мына анкетаны толтырады
https://sirius.kaznmu.kz.
18. Міндетті түрде https://sirius.kaznmu.kz («Қабылдау комиссиясы»беті)
Университетке көрсетілген тізімге сәйкес құжаттардың көшірмесін (құжаттар
мен эссеге сканерленген көшірмелерді бекіту, талаптарға сәйкес: ЭССЕабитуриенттің не себепті дәрігер болғысы келетінін, С.Ж. Асфендияров
атындағы Халықаралық медицина факультетінде неліктен оқығысы келетінін ,
болашақта не күтетіні туралы 500 соз көлемінде жазылған шығарма және т.б.)
жіберу.
19. Қабылдау комиссиясына тапсырылған абитуриенттің құжаттары кері
қайтарылмайды. Қажет болған жағдайда Қабылдау комиссиясы қосымша
құжаттар сұрауға құқығы бар .
20. Қазақстан Республикасы азаматы
тестілеуге(психологиялық)
жіберуде Міндетті талап : ҰБТ немесе КТ сертификаттың баллмен көрсетілуі:
Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрі конкурсына қатысу үшін
жартылай өту балы 70 балл және одан жоғары. Шетел азаматына тесттілеуге
кіру үшін Міндетті талап:
21. Жалпы білім мектептері мен колледжі (Grandtotal) бітірушілердің
академиялық орта баға үлгерімі 75% -дан төмен болмау керек.Химия жіне
биология пәндерінен «В»-дан төмен болмау керек.
22. Абитуриент ағылшын тілін меңгеру деңгейінде мына сертификаттар
болуы қажет:
жалпы білім беретін мектептер мен колледж (Grandtotal) түлектерінің
академиялық үлгерімінің орташа бағасы 75%-дан төмен болмауы керек.
Химия мен биология пәндері бойынша көрсеткіштері «В» төмен болмауы
керек.
23. Абитуриенттің
ағылшын
тілі
үлгерімі
бойынша
келесі
сертификаттары болуы керек:

керек)
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Куәлік сақтандыру мерзіміне сай болуы керек (куәліктің сақтандыру
мерзімі 2 жыл).
24. Шетел азаматтарының құжаттары талаптарға сай болған жағдайда,
онлайн режимінде әңгімелесуге (мини-сұхбаттасу) рұқсат етіледі.
25. Талаптарға сай Абитуриенттер конкурсқа қатыстырылады.
2.1.
Қазақстан Республикасының азаматтарына ұсынылған
құжаттар тізімі:
 Заявление на бланке установленного образца;
 Жалпы орташа білімді аяқтағаны жөнінде Аттестат (жалпы орташа)
немесе техникалық және кәсіптік білімді аяқтағаны жөнінде диплом (бастауыш
немесе орташа кәсіптік, орташадан кейінгі) қосымшамен (түпнұсқа);
 ҰБТ немесе комплексті тестілеу Куәлігі;
 Ағылшын тілін меңгеру деңгейінің Куәлігі (IELTS, TOEFL немесе РТЕ
Асademic);
 Эссе;
 6 3x4 фото суреттері , сақтау мерзімі 1 жылдан көп емес;
 086-у,ф.063-у формалы Медициналық анықтама;
 Жеке куәліктің көшірмесі мен түпнұсқасы;
2.2.
Шетел
азаматтарына
ұсынылған
құжаттар
тізімі,
https://sirius.kaznmu.kz сайтында жүктелген
 Төлқұжат көшірмесі. Абитуриенттың төлқұжатының сақтау мерзімі
Қазақстан Республикасының шекарасына өткеннен кейінгі уақытта 2 жылдан
аспауы керек;
 Орта білім беретін мектеп/колледж аяқтауы бойынша Аттестат көшірмесі
мен қосымшасы (Транскриптпен);
 Ағылшын тілін меңгеру деңгейінің Куәлігі (IELTS, TOEFL немесе РТЕ
Асademic);
 Эссе;
 Міндетті медициналық анықтама;
 Сотталмағаны жөнінде анықтама;
 Психикалық
денсаулығы жайында, инфекциялық аурулар мен
медициналық ЖОО-да оқуына тиым салынбауы жайында Медициналық
анықтамалар;
 Банк шотының қазіргі жағдайы бойынша анықтама. (Банк шотындағы
қаржы саны Университеттің абитуриент арасындағы Келісім шарт бойынша
орнатылған оқудың бағасы мен өмір сүруге арналған қаржыдан аз болмауы
керек).
3. Конкурстық іріктеу
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26. Абитуриенттің Халықаралық медицина факультетіне ақылы бөліміне
іріктеліп алынуы конкурстық негізде жүзеге асады.
27. Іріктеуден өтпеген шетел азаматтары, ақылы дайындау бөлімі арқылы
Университетке түсуге мүмкіндігі бар.
4. Конкурс қорытындысын абитуриентке жариялау. Алдын-ала
төлемді төлеу.
28. Конкурстық іріктеуден өткен абитуриенттер, бір апта аралығында
алдын-ала төлемді төлеуі тиіс. Төленген бойда абитуриенттерге оқуға шақырту
жіберіледі.
29. Этникалық қазақтардан өзге, барлық шетел азаматтары оқудың
ақшасын төлей алу мақсатында, алдын-ала төлемді жалпы оқу төлемінен 20%
көлемінде Өндірістік жүргізу құқығындағы мемлекеттік өкіметтік мекемедегі
(ӨЖҚ МӨМ/РГП на ПХВ) «С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ң»
валюталық шотына аударуы тиіс. Қолма-қол ақшасыз төлем кезінде төлем
мөлшері 10 000 АҚШ долларынан аспауы керек. Төлем барысында
абитуриенттің толық «аты-жөні және оқуға төленетін қаржы» жайындағы
мәлімет толығымен толтырылады.
30.
2017-2018 оқу жылына Қазақстан Республикасы азаматтарына
ағылшын тілінде "Жалпы медицина" мамандығы бойынша (Халықаралық
медицина факультетеінде) келісім-шартпен оқу бағасы лауазымды мекемемен
анықталған мемлекеттік оқу грантына сәйкес - 847 мың теңге көлемінде
белгіленген..
5. Визаны рәсімдеу
31. Шетелдік абитуриенттің оқуға түсті деген бұйрығы негізінде,
Университеттің шетел студенттері, курсанттарымен жұмыс жасайтын бөлімі,
алдын-ала төлемді төлегеннен кейін шетел азаматтарына оқу визасын рәсімдеу
үшін шақыру-хатын жібереді.
32. Визаны Университеттің шетел студенттері, курсанттарымен жұмыс
жасайтын бөлімі, абитуриенттердің өзіндік материалдық шығындарына
рәсімделеді.
33. Алдын-ала төлем төленбеген жағдайда шетел абитуриентіне шақырухаты жіберілмейді және студенттер қатарына тіркелмейді.
34. Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім Министрлігінің Типтік
ережелеріне сай абитуриенттерді студенттер қатарына іріктелу бұйрығы 28-ші
тамыздан кешіктірілмей университеттің ректорымен шығарылады.
35.
Төлемді төлеу мерзімдерін сақтамау барысында Университет
шешімімен Келісім шарт бұзылуы мүмкін.
6. Шетел азаматтарын қабылдауға арналған құжаттар тізімі:
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мемлекеттік үлгідегі орта (толық) жалпы білімі немесе орта
мамандандырылған білімі жөнінде диплом қосымшасы (түпнұсқасы);
 мемлекеттік
үлгідегі орта (толық) жалпы білімі немесе орта
мамандандырылған білімі жөнінде диплом қосымшасының нотариалды
куәландырылған көшірмесі *
 паспорт немесе төлқұжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі
 оқу ақысын төлеу жөніндегі квитанция;
 6 фото 3х4 өлшемде (қара немесе түрлі түсті, бір жылдан ескі болмауы
керек);
 Медициналық анықтама
(форма 086-У), флюорографиялық сурет, егу
картасы (форма 063-У)
 Сотталмағандығы туралы анықтама.
36. Шет ел тіліндегі құжаттар қазақ және орыс тілдеріне аударылуы тиіс,
аударма дұрыстығы қазақстандық нотариуспен немесе білім беру жөніндегі
құжат берілген мемлекеттегі Қазақстан Республикасы елшілігімен
куәландырылуы тиіс. СНГ мемлекеттерінде берілген жалпы орта (толық ) білім
жөніндегі құжаттар легализацияны ( «апостиль» мөрін) қажет етпейді.
37. Шетел азаматтары медициналық комиссияны С.Ж. Асфендияров
атындағы ҚазҰМУ Біріктірілген Университеттік клиникасында өтеді
38. Оқуға қабылданған тұлғалар, шетел ұйымдарымен берілген білім
жөніндегі құжаттарын бірінші семестр аралығында Қазақстан Республикасы
заңымен тұрақтандырылған ретте нострификациядан өтуі тиіс
39. аудармалар визада көрсетілгендей аты жөніне жасалуы тиіс.
40. Шетел азаматтарының шындыққа сай емес анықтама корсетуі байқалса,
Университет оған құжаттарын қайтарып, оқу ақысын қайтармай оқудан
шығаруға құқылы


7. Жатақханаға қоныстандыру
41. Университетте оқитындарға жатақханада тұру құны сәйкес оқу
жылына Университетте бекітілген тұрақты баға прейскуранты бойынша
анықталады
42. Бос орындар анықталған жағдайда, құны Университет шотына
толенгеннен кейін, Университет жатақханадағы орынмен камтамасыз етеді
43. Жатақханамен тек 1-курс студенттері ғана камтамасыз етіледі
8.

Талапкер күнтізбесі – 2017-2018 оқу жылдары
Іс-шаралар
Мерзімдер
шетел азаматтарына арналған
Құжаттарды Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
10 маусымнан 01
электронды мекен-жайына жіберу (sirius.kaznmu.kz)
тамызға дейін 2017ж.
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Онлайн тәртібінде мини-интервью (кәсіби
01 тамыздан 05
жарамдылығын анықтауға арналған сұхбат)
тамызға дейін 2017ж.
Конкурсты іріктеу
06 тамыз 2017 ж.
Талапкерлерді конкурс нәтижелерімен ақпараттау
07 тамыздан 10
тамызға дейін 2017ж.
Оқу ақысын төлеу, келісім шарт жасау
Қабылдау жөніндегі бұйрық ( Талапкерлерді
10 тамыз 2017 г.
қабылдау жөнінде ақпараттау)
Қабылдау жөніндегі бұйрықтан кейін визаны тіркеу
Іс-шара ұзақтығы
(Халықаралық медициналық факультет деканаты
15 жұмыс күніне
немесе шетел студенттерін және курсанттарын
дейін
дайындау бөлімі)
Талап етілген құжаттардың (түпнұсқасын) қағаз
28 тамызға дейін
тасымалдаушыда ұсыну
2017 ж.
Семестрдің басталуы
Қыркүйек 2017 ж.
Қазақстан Республикасы азаматтарына арналған
Құжаттарды өткізу
15 – 20 тамыз 2017ж.
Конкурсты іріктеу
21 тамыз 2017 ж.
Талапкерлерді қабылдау комиссиясы шешімі
жөнінде ақпараттау
Оқу ақысын төлеу, келісім шарт жасау
Қабылдау жөніндегі бұйрықты қалыптастыру
Семестрдің басталуы
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