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Құрметті  бірінші курс студенттері!

Сіздерді өмірлеріңіздегі орын алған маңызды сәтпен құттықтаймын –
сіздер медицина студенті атандыңыздар!

Сіздерді бүгін еліміздің ардагер медициналық жоғарғы оқу орны – Қазақ
Ұлттық медициналық университеті өзінің үлкен отбасына қабылдады. Сіздер ең
қиын сонымен қатар қызықты мамандықтың бірі – медицинаны таңдадыңыздар.
Оқуда сәттіліктер тілеймін, өздеріңіз таңдаған мамандықты жақсы көріп, өмір
бойы қызығушылықпен қарап, өз мамандықтарыңыз бойынша еліміздің денсаулық
сақтау саласына елеулі үлес қосып, биік шыңдарды бағындырыңыздар.

ҚазҰМУ 1930 жылы құрылған. Университеттің бірінші ректоры талантты педагог,
белгілі ғалым, дәрігер, қоғам қайраткері және мемлекттік көрнекі профессор
Санжар Жаппарұлы Асфендияров болды. Университетке сол кісінің есімі берілген.

2001 жылы Қазақстан Республикасы президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі
№648 “жекленген мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше статус беру
туралы” жарлығымен С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ мемлекеттік
университетіне ерекше статус – Ұлттық университет статусы берілді.

Құрметті бірінші курс студенттері сіздерге ақ жол!

Ректор, профессор Нұрғожин Т.С.
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 Миссиясы – ХХІ ғасырдағы қазақстандық және әлемдік денсаулық сақтаудың
заманауи басымдықтары мен келешектегі талаптарына жауап беретін кәсіптік
оқыту, технологиялық дағдылар мен бәсекеге қабілеттілік деңгейі бар 
медицина қызметкерлерінің жаңа буынын қалыптастыру.

 Мазмұны:

ҚазҰМУ - Қазақстандағы және Орталық Азиядағы заманауи медициналық және
фармацевтикалық білім беру, ғылым мен клиникалық тәжірибенің көшбасшысы
болып табылады.

ҚазҰМУ – істерді ашық түрде жүргізетін, жемқорлық пен әділетсіздіктен арылған, 
қазақстандық және шетелдік ұйымдармен ынтымақтастыққа апаратын тұрақты
және қаржылық жауапты ұйым.

ҚазҰМУ оқытушылары мен қызметкерлері - ХХІ ғасырдағы қазақстандық
медицина қызметкерлерінің жаңа ұрпағын дайындауға бағытталған мәдени, 
интеллектуалды және көп қырлы білімді азаматтар, жоғары білікті мамандар, 
беделді және әділ тәлімгерлер, ынталы және бәсекеге қабілетті инноваторлар, 
қарым-қатынас жасаушыларға шынайы және ашық, жоғары мәдениетті
азаматтар.

ҚазҰМУ-дың түлектері алдыңғы қатарлы технологиялар, клиникалық шеберлік
дағдылары, алдыңғы қатарлы технологиялар мен пациенттерге бағдарланған
білімдерді меңгереді, олар Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау
жүйесімен талап етілуі мүмкін және медициналық қызметтердің халықаралық
нарығында бәсекеге қабілетті.
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Университет басшылары

КазҰМУ ректоры – медицина ғылымдарының докторы, профессор –

Нургожин Талғат Сейтжанұлы

Қабылдау тел. 338-70-90, ішкі 7011

Провост (бірінші проректор) –

Дайнюс Павалкис

Қабылдау тел. 338-70-90, ішкі 7027

Атқарушы проректор –

Сенбеков Мақсут Таирұлы

Қабылдау тел. 338-70-90, ішкі 7055

Академиялық қызметтер бойынша проректор –

Байльдинова Клара Жеңісқызы

Қабылдау тел. 338-70-90, ішкі 7911

Стратегиялық және корпоративтік даму бойынша проректор –

Датхаев Убайдулла Махамбетұлы

Қабылдау тел. 338-70-90, ішкі 7015

Зерттеу қызметтері бойынша проректор -

Жусупов Бауыржан Сабитұлы

Қабылдау тел. 338-70-90, ішкі 7013

Клиникалық жұмыстар бойынша проректор –

Беркимбаев Салим Фахатұлы

ҚазҰМУ профессорлық клиникасы, тел. 292-14-24, ішкі 7700 4



I. Мамандық:  5В130100 «Общая медицина» 
1.1 Декан Школы общей медицины (оқыту
тілі қазақ және орын тілінде – м.ғ.д., 
Шопаева Гульжан Амангельдиевна
Тел: 338-70-90,  ішкі.7040  
Эл.почта: shopaeva.g@kaznmu.kz
Корпус №1 (ректорат), 1 этаж, каб.№ 108
1.2 Декан Международного медицинского 
факультета (оқыту тілі ағылшын тілінде) –
м.ғ.к., Джардемалиева Нуржамал
Женисовна
Тел: 338-70-90, ішкі. 7072
Эл.почта: dzhardemalieva.n@kaznmu.kz
Корпус №1 (ректорат), 1 этаж, каб.№ 101

II. Мамандық:  5В130300 «Педиатрия»
Педиатрия мектебі деканы– м.ғ.д., 
Катарбаев Адыл Каирбекович
Тел: 338-70-90, ішкі. 7194
Эл.почта: katarbaev.a@kaznmu.kz
Корпус №1 (ректорат), 2 этаж, каб.№ 213

УНИВЕРСИТЕТТЕ КЕЛЕСІ МАМАНДЫҚТАРДЫ ДАЙЫНДАУ ЖҮРГІЗІЛЕДІ :

III. Мамандық: 5В130200 «Стоматология»
Стоматология мектебі деканы - м.ғ.к., 
Амантаев Баканай Амантаевич
Тел.  338-70-90, ішкі..7035  
Эл.почта: b.amantaev@kaznmu.kz
Корпус №3, 4 этаж, каб.№401

IV. Мамандық: 5В110200 – «Қоғамдық
денсаулық сақтау» 
Қоғамдық денсаулық сақтау мектебі
деканы– м.ғ.к., Давлетов Кайрат
Киргизбаевич
Тел.  338-70-90, ішкі.7036  
Эл.почта: davletov.k@kaznmu.kz
Корпус №1 (ректорат), 2 этаж, каб.№249

V. Мамандықтар: 5В110300 «Фармация», 
5В074800 «Фармацевтикалық өндіріс
технологиясы»
Фармация мектебі деканы– м.ғ.д., 
Сакипова Зуриядда Бектемировна
Тел. 338-70-90  ішкі. 7772 
Эл.почта: sakipova.z@kaznmu.kz  
Корпус №2, 1 этаж, каб.№154 5



МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ!

Сабақтардың басталуына дейін әрбір студент оқып танысу
және қол қоюы керек :
Білім беру қызметтерін алу туралы келісімшарт :

- келісімшарт бөлімі - №7 аудиториялық корпус, 2 қабат, № 4 
аудитория

- грант бөлімі – деканатта. 
Студенттің жеке оқу жоспары (деканатта).
Студенттің ар-намыс кодексі (деканатта).
Академиялық адалдықты сақтау ережелері ( деканатта).

Асхана

Университет асханасы негізгі кампустың алаңында
№2 оқу корпус ғимаратында орналасқан. 

Университеттің қабырғасында және аумағында тыйым салынады :

-шулау, сабақты жүргізуге кедергі жасау;

-шылым шегу, алкогольді ішімдіктерді ішу; есірткі және басқа да психотроптық заттарды

қолдану;

-әдепсіз тілді қолдану және басқа да антисоциальдық мінез-құлықты көрсету;

-Қазақстан Республикасының заңдарына, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ің

Жарғысына, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ің білім алушы Ар-намыс кодексіне қайшы

келетін іс-әрекеттерді жүзеге асыру.
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Келісім-шарт бөлімінде оқитын студенттерге
арналған ақпарат
Оқуға төлемақы тек келісім-шартқа отырғансоң ғана жасалады. 

Келісім-шартты орындау үшін қажет:

1. Өтініш берушінің жеке куәліктің түпнұсқасы және құжаттарды тапсырғаны туралы қабылдау
комиссиясынан келісімшарт департаменті факультетін ен мектебін көрсете отырып қолхат

2. Егер өтініш беруші кәмелетке толмаған (18 жасқа толмаған) болса, онда жеке куәліктің түпнұсқасы
және өтініш берушінің туу туралы куәлігі бар ата-аналардың біреуі міндетті болып табылады. Ата-
анасының болмауы жағдайында заңды өкіл - ата-анасының нотариалды куәландырылған
сенімхатына ие тұлға.

3. Келісім-шарт 3 данада түзетілмей және таза толтырылады.

4. Келісімді толтырғаннан кейін, Банк ЦентрКредитінің касса орталығына баруыңыз керек және
оқытудың құнынан кем дегенде 40% төлеуге тиіссіз:

- жалпы медицина, ММФ – 40% - 406 560 теңге

- педиатрия – 40% - 338 800 теңге

- стоматология – 40% - 480 000 теңге

- қоғамдық денсаулық сақтау, мейірбике ісі, мейірбике ісі ЖО және колледжден кейінгі
қысқартылған – 40% - 308 040 теңге

- фармация – 40% - 406 560 теңге

- фармация күндізгі қысқартылған ЖО және колледжден кейінгі – 40% - 308 040 теңге

- фармацевтикалық өндіріс технологиясы (ФӨТ) – 40% - 305 184 теңге

- менеджмент, ФӨТ қысқартылған, ЖО және колледждан кейінгі– 40% - 254 320 теңге

- менеджмент дистанц. ЖО кейін – 50% - 285 000 теңге

Оқуға түсу кезінде банктің түбіртегін төлеген кезде, ата-анаға емес талапкердің атына сондай-ақ, 
«Өтініш берушінің оқуына» ақы төлеуде мектеп / факультет  көрсету қажет.

Оқу ақысын төлеген кезде, Банк комиссия сомасынан 0,3% мөлшерінде қолма-қол ақшаны төлеген кезде, 
терминалда - 70 теңге төлейді.

5. Төлегеннен кейін, есепшотқа Қабылдау комиссиясына өтіп, төлемді белгілеңіз.

6. Түбіртектің түпнұсқалары университеттегі курс соңына дейін сақталуы тиіс.
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Оқу үрдісі бойынша ақпарат

Оқу үрдісі кредиттік оқыту технологиясы бойынша жүргізіледі. Университетте білімді бағалау баллдық-
рейтингтік жүйе бойынша сәйкес цифрлы эквиваленттік 4 балдық шкала бойынша жүргізіледі.

Университетте оқыту және бағалау академиялық адалдық принциптеріне негізделген.

Студенттердің курстан курсқа ауыстыру университеттің Университеттік кеңесі бекіткен ауысу балымен GPA
(Grade Point Average) бойынша жүргізіледі.

Студент курстан курсқа көрсетілген GPA балын жинағанда және пререквизиттарға кіретін пәндерді қажетті
деңгейде меңгерген жағдайда көшіріледі, кейбір пәндер келесі курс үшін пререквизиттар болып табылады.

Барлық пәнді тапсырып, яғни емтиханнан өтіп, бірақ қажетті ауысу балын жинамаған жағдайда өзінің орташа
балын көтеру мақсатында кейбір пәндерді жазғы семестрде ақылы түрде оқуға мүмкіндігі бар.

Мемлекеттік грант негізінде оқитын студенттер жазғы семестрде де қажетті ауысу балын жинай алмаған
жағдайда қайта оқу курсына қалдырылады және ақылы түрде оқуын жалғастырады. Оқу ақысын студент өзі
төлейді.

Академиялық ұтқырлықпен қамту бойынша студент кейбір пәндерді басқа медициналық оқу орындарынан
соның ішінде шет елде оқи алады.

Шәкіртақы
Мемлекеттік грант бойынша қабылданған бірінші курс студенттеріне бірінші жылы алғашқы семестрде ай
сайын семестр бойына шәкіртақы төленіп отырады. Келесі семестрдан бастап алдыңғы семестрдың нәтижесі
бойынша тағайындалады.

Мемлекеттік грант негізіндегі сонымен қатар ақылы бөлімде оқитын студенттер ҚазҰМУдың арнайы
шәкіртақысына үміткер бола алады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің шәкіртақысына
үміткер бола алады.
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Кітапхана

Бірінші курс студенттеріне оқулықтарды беру кестесі 2018-2019 оқу жылы

№ Мектептердің аты, мамандықтар Оқыту тілі Оқулықтарды беру пункттары

1. Жалпы медицина мамандығы
қазақша Бірінші курс студенттері үшін оқу залы (Бірінші қабатта университет территориясынан 

кіргенде)
Мейірбике ісі мамандығы

2. Жалпы медицина мамандығы

орысша Бірінші курс студенттері үшін абонемент Бірінші қабатта университет территориясынан кіргенде)Мейірбике ісі мамандығы

3. Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы
Қаз және орыс

бөлімдеріне
Кітапхананың 3 қабаты 319 кабинет

Педиятрия мамандығы

4. Фармация мамандығы Қаз және орыс 

бөлімдеріне

Кітапхананың 3 қабаты 329 кабинет

Стоматология мамандығы

5. Барлық факультеттердің 1 курс студенттері ағылшын Шет ел және көркем әдебиет абонементі

(кітапхананың 4 қабаты,, 423 кабинет)

Қосымша. Келешекте жалпы барлық бірінші курс студенттерін оқулықпен қамтамассыз етіп болғансоң, абонемент қазақ және орыс бөлімінің барлық бірінші курс студенттерін жыл

бойы қабылдайды. №2 оқу корпусы, университет территориясынан кіргендегі бірінші қабат.

Барлық туындаған мәселелер бойынша Ғылыми кітапхананың № 320 аудиториясына (корпус №2, 3 қабат, хабарласыңыздар.

Бірінші курс студенттеріне оқулықтардлы беру 25 тамыз 2018 жылдан басталады. 

Кітапханаға тіркеліп және оқулықтарды алу үшін төмендегі құжаттар қажет:

1. Жеке куәлік

2. Фото  3х4  көлемді см (2 дана)

3. Қалам

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ғылыми кітапханасының мекен-жайы:

Бөгенбай батыр көшесі, 153; №2 оқу корпусы

Кітапхана меңгерушісі – Асанова Ақмарал Бековна

Телефон 338-70-90, ішкі 7286

E-mail asanova.a@kaznmu.kz мекен-жайы: Бөгенбай батыр көшесі, 153; №2 оқу

корпусы

Кітапхананың жұмыс кестесі

Дүйсенбі-Жұма 8.00-18.30

Сенбі 8.00-17.00

(үзіліссіз)
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ЖАТАҚХАНА

Жатақхана сызбасы

• Басқа қалалардан келген, оқу грантын иеленген 1-курс 
студенттеріне жатақхана беріледі («Сириус» 
автоматтандырылған жүйесіндегі «Общежитие» модуліне
өтініш берудің алгоритмі, жатақхана орындардың бар 
болуына қарай есептеледі).

• Келісімшарт бөлiмiнiң әлеуметтiк жағынан қорғалмаған 1 курс 
студенттері комиссияның шешiмi бойынша жатақхана
беріледі.

• Жатақхана алудың барлық мәселелері бойынша әлеуметтік
және тәрбие жұмысы бөліміне (Жастар саясаты департаменті) 
және деканатқа хабарласыңыз. 

Жатақхана мекен-жайы:
Жатақхана №1
Мекен-жайы: Шевченко к-сі, 119 (Шариповк-сі қиылысы)
Тел 292-10-21 Комендант: Избасарова Жазира Еркебаевна
Жатақхана №2
Мекен-жайы: Шарипов к-сі, 112/114 (Құрманғазы к-сі қиылысы)
Тел 292-24-13 Комендант: Жолдыбаева Роза Монановна
Жатақхана №3
Мекен-жайы: Шарипов к-сі, 110 (Шевченко к-сі қиылысы)
Тел 292-48-90 Комендант: Айткулова Катира Турсынбаевна
Жатақхана №4
Мекен-жайы: Шевченко к-сі, 128 (Шариповк-сі қиылысы)
Тел 292-04-35 Комендант: Бакибаева Айнұр АБдижанаповна
Жатақхана №5
Мекен-жайы: Шевченко к-сі, 128 (Шариповк-сі қиылысы)
Тел 292-37-18 Комендант: Сванбаева Гульжан Тезекбаевна
Жатақхана №6
Мекен-жайы: Шагабудинов к-сі, 140 (Құрманғазы к-сі
қиылысы)
Тел 293-53-01 Комендант: Аекенова Гульжахан
Жаппарбековна
Жатақхана №7
Мекен-жайы: Шагабудинов к-сі, 140 (Құрманғазы к-сі
қиылысы)
Тел 292-23-68 Комендант: Оманова Нургуль Уристималиевна 10



ҚазҰМУ алғашқы медико-санитарлық көмек (АМСҚ) 
орталығы

 ҚазҰМУ-дың алғашқы медициналық-санитарлық көмек орталығы (АМСҚ) 
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ студенттері арасында амбулаторлық-
поликлтнткалық көмек көрсетеді. С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы 
энергетика және байланыс университеті, Құрманғазы атындағы консерватория және
13,600 студенті бар Республикалық жоғары медициналық колледжі, сондай-ақ ҚазҰМУ
қызметкерлері кепілдендірілген көлемінде тегін медициналық көмек көрсетіледі.

 2018 жылдың қаңтар айынан бастап АМСҚ орталығы №3 университет клиникасының
(профессор клиникасы) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

 Орталықта С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Университет клиникасының жетекші
мамандарынан медициналық қызметтердің барлық түрлерін алуға болады. 

 ҚазҰМУ №3 Университеттік клиникасының АМСҚ бөлімшесі: Алматы, Шевченко көшесі, 
126, e-mail: pmspkaznmu@gmail.com. Кафедра меңгерушісі - Махабулькулова Динара 
Нұрғалиқызы.

 ҚазҰМУ-дың кампусында №2 оқу корпусында орналасқан дәрігерлік амбулаторияның
емдеу бөлімі (дәрігер Жайымырзаева Гүлбану Әзімханқызы, медбике Толбаева
Гүлзира).

 Жұмыс уақыты 9.00-17.00, жұмыс тел. 338-70-90 (ішкі 7360).
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Жастар саясаты департаменті

Студенттің өзіндік дамуы үшін шығармашылық бастаманың көрінісі, көшбасшылық
қасиеттерін дамыту және университетте ұйымдастырушылық дағдыларды дамыту
үшін барлық студенттік ұйымдардың және үйірмелердің есіктері ашық, соның
ішінде:

 - УСҮ - Университеттің студенттік үкіметі :

 - Мектептің/факультеттің студенттік үкіметі

 - Мектептің/факультеттің студенттік деканаты

 - жастар ұйымы бірлестігі

Жастар саясаты басқармасының бастығы – Шынғысбаев Лескен Сейдіғалымұлы -
8(727)3387073 (ішкі. 7799). 

 E-mail: L.Shуngysbaev@kaznmu.kz,  dvr@kaznmu.kz  

 ректорат, №№ 206, 215 каб., 2 қабат

Студенттік үкіметінің төрағасы – Солтанай Жәнібек

 E-mail:  soltanay.zhanibek@kaznmu.kz 

 ректорат, № 219 каб., 2 қабат
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Шетел студенттерімен жұмыс жөніндегі
бөлім

Бөлім басшысы – Малаева Индира Естайбекқызы

Қазақстан Республикасы студенттерінің уақытша тіркеуі:

- жеке куәлік (түпнұсқа,көшірме)

- тұрғылықты мекен-жайы туралы анықтама

- ҚазҰМУда оқитындығы туралы деканаттан анықтама

- тіркеу куәлігі немесе әскери билет (түпнұсқа және көшірмесі)

- жатақханаға жолдаманың көшірмесі

Шетел студенттерін тіркеу, визаны ұзарту және шақыру хатын құрылымдау:

•Төлқұжаттың түпнұсқасы және 3 көшірмесі

•ҚазҰМУда оқитындығы туралы бұйрықтың көшірмесі

•С9 оқу визасына төлем (Алматы, “Алматы Сбербанк России” банкі, мекен-жайы: Қарасай

батыр-Мұратбаев), жылдық/ көпмәртелік виза: 30 МРП

•фото 3*4 см, 1 дана

•Барлық сұрақтар бойынша: Төле би 94, Ректорат, 1 қабат, №113

Тел 8(727)338 70 30, ішкі: 7903, 7039
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Университеттің әскери-жұмылдыру бөлімі

 С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ге оқуға түскен үміткерлер университеттің әскери
жұмылдыру бөліміне келуі керек:

- жасөспірімдер

- медициналық колледжден кейінгі қыздар

 Алматы облысында, аудандарда: Іле, Еңбекшіқазақ, Жамбыл, Қарасай, Талғар қалаларында
тұратын үміткерлер (жігіттер) әскери есепке алынбайды.

 Алматы облысында, Райымбек, Ұйғыр, Панфилов, Кербұлақ, Ескелді, Көксу, Сарқанд, Ақсу, 
Қаратал, Балқаш, Алакөл аудандарында тұратын үміткерлер әскери есепке алудан (тіркеу
куәліктеріндегі әскери тіркеу және тіркеу бөлімінің мөрі) алып тасталуы керек.

 Алматы қаласында тұратын, тұрғылықты жері бойынша әскери тіркеуден өткен үміткерлер
(жазбаша куәлікпен) алынбайды.

 Шымкент, Қызылорда, Астана, Тараз, Семей, Орал және Қазақстанның басқа қалаларынан
келген үміткерлер:

1. С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ға түсуге байланысты тұрғылықты жердегі
әскери тіркеуден кету. Тұрғылықты жердегі паспорт үстелінен студент жойылмайды (тұрақты
тұруға рұқсаты тұрғылықты жерінде қалады). Сізбен бірге университеттің Әскери-
жұмылдыру бөлімі студент екендігі туралы куәлікті алыңыз.

2. Студенттің қабылдау туралы куәлігінде белгі қойылады - әскери есепке алудан бас 
тарту туралы мөр (әскери комиссариат мөрі).

 Университеттің әскери жұмылдыру бөлімі 2018 жылғы 27 тамыздан бастап әскери қызметке
шақырылған студенттерге 3-қосымша (әскери міндеттемені кейінге қалдыру) туралы куәлікті
береді.

 Әскери тіркеу туралы барлық сұрақтар бойынша Университеттің Әскери жұмылдыру бөліміне
хабарласыңыз: № 2 Оқу корпусы, 1-қабат, №06 кабинет, тел .: 338-70-90, ішкі 7281, 7068 
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Алматы қ. қоғамдық көлікте
«Оңай» студенттің көлік
картасын қолдану үшін

 Студенттің көлік картасын қолдану үшін студент факультет деканатының декан орынбасарына

баруы қажет. Студенттің өзімен бірге төмендегі құжаттардың электрондық нұсқасы болуы қажет: 

1. фотосурет 3х4 (кез-келген ) смартфонға түсірілген фотосурет рұқсат етіледі;

2. жеке куәлік көшірмесі (алдыңғы және кері беттері);  

3. шетел студенттері үшін: паспорт, уақытша тіркеу көшірмесі.

 «Алматы қаласының көлік холдингі» ЖШС деректер қорына мәліметтерді енгізеді, содан кейін

дерекқор әрбір студентке арналған төлем кодын тудырады. Төлем коды студентке беріледі және

QIWI төлем терминалдарында бекітілген соммасын төлем коды арқылы студент төлем жүргізеді. 

«Алматы қаласының көлік холдингінің» төленген сомма дерекқор қорында көрсетіледі. 15- жұмыс

күнінен соң деканаттан дайын болған студенттік көлік картасын алады. 

 Студенттік көлік картасын жоғалтқан жағдайда Алматы қ., Рысқұлбекова 33/1(ҚазМАҚА қарсы

бетте орналасқан) мекен-жайындағы «Алматы қаласының көлік холдингінен» студент өзі қайта

жасатады. Студенттің өзімен бірге жеке куәлігі болуы қажет. Шетел студенттері үшін: паспорт, 

уақытша тіркеу құжаты қажет.
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Университеттің негізгі кампусындағы корпустарының сызбасы
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Оқу корпусы
(Таулы қырат, Жамакаев көшесі, 99) 

Транспорт: №№70, 124 автобустар, 
«Жамақаев көшесі» аялдамасы
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Сіздер барлық туындаған сұрақтар бойынша әрқашан
деканатқа және кураторларға хабарласуға болады.

Сіздер үшін университеттің оқу корпустарында «Сенім
жәшігі» бар.

Университеттің заңды мекен-жайы: Алматы қаласы, 050012, Төле би 94
Университет сайты:  www.kaznmu.kz
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Құрметті бірінші курс студенттері, сіздерге қызықты
әрі табысты білім алуларыңызға тілектеспіз! 
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