
ТАЛАПКЕР КЕСТЕСІ – 2019-2020 оқу жылына 

 БАКАЛАВРИАТ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША  
ҚР азаматтары үшін оқыту орыс немесе қазақ тілдерінде қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін 

№ Қысқартылған оқыту мерзімін қарастыратын білім беру бағдарламаларының топтары 

1.  «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» (ФӨТ) колледжден кейінгі қысқартылған білім бағдарламасына, 

жеделдетілген мерзіммен оқыту (күндізгі), 

жоғары білімі кейінгі қысқартылған білім бағдарламасына, 

жеделдетілген мерзіммен оқыту(күндізгі) 

2.  «Фармация»  

3.  «Мейірбике ісі» (МІ) 

4.  «Менеджмент» жоғары білімі кейінгі қысқартылған білім бағдарламасына, 

жеделдетілген мерзіммен оқыту. 

 

Мерзімі  Талапкердің ісі   

20 маусымнан  7 шілдеге дейін 
«Мейірбике ісі» мамандығы үшін арнаулы емтихан (психометриялық емтихан) тапсыруға 

өтініш қабылдау 

8 -  13 шілде  Арнаулы емтихан (психометриялық емтихан) өткізілуі  

1 нен 22 ші тамызға дейін 

Жоғары оқу орнының негізінде колледжде жеделдетілген оқу мерзімі бар қысқартылған 

білім беру бағдарламалары бойынша ақылы бөліміне құжаттарды қабылдау (МІ,Фарм, 

ФӨТ) 

1 нен 22 ші тамызға дейін Емтихан өткізу  

 24 тамызға дейін Келісім шарт (ақылы бөліміне) жасау,  оқу ақысын төлеу 

24 тамыз  1 курс студенттер қатарына қабылдау бұйрығы 

 

 

 

 



Оқудың қысқа мерзімін көздейтін  ҰБТ-ның жалпы кәсіби және арнайы пәндерін көрсете отырып, жоғары білім берудің білім беру 

бағдарламаларына қабылданған білім беру бағдарламаларының топтарының тізімі  
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№ Құжаттар тізімі   

1.  техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғарғы  білімі туралы құжат (төлнұсқа); 

2.  жеке басын куәландыратын құжат және оның 2 көшірмесі; 

3.  3 x 4сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет 

4.  086-У нысанындағы медициналық анықтаманы; 

5.  ведомостан үзіндіні (арнаулы дайындықты талап ететін, «Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

қамтамасыз ету (медицина)» білім беру саласы бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына 

түсушілер үшін); 
 


