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1. Жалпы ережелер 
 
1.1 Осы Ереже Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының, ҚР БҒМ 2014 

жылғы 02 маусымдағы №198 бұйрығымен, оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу 
процесін ұйымдастыру ережесінің, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2008 жылғы 19 қарашадағы №613 «Шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық 
шеңберінде жіберу ережесін бекіту туралы» бұйрығының негізінде әзірленді. 

 
2. Глоссарий 
 
Академиялық ұтқырлық – бұл білім алушылардың немесе зерттеуші-

оқытушылардын оқыту үшін, зерттеу жүргізу үшін және дәріс оқуға белгілі бір академиялық 
кезеңге: семестр немесе оқу жылына өзге жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шет елдерде) 
міндетті түрде игерілген білім беру бағдарламаларының кредиттер түрінде өз жоғары оқу 
орнында немесе басқа ЖОО-да оқуды жалғастыру үшін жіберіледі. 

Сыртқы академиялық ұтқырлық – білім алушылардың немесе зерттеуші-
оқытушылардын оқыту немесе зерттеу жүргізу үшін белгілі бір академиялық кезеңге: 
семестрге немесе оқу жылына шет елдегі басқа жоғары оқу орнына ауыстырылуы. 

Ішкі академиялық ұтқырлық – білім алушылардың немесе зерттеуші- оқытушылардын 
оқыту немесе зерттеу жүргізу үшін белгілі бір академиялық кезеңге: семестр немесе оқу 
жылына ел ішіндегі өзге жоғары оқу орнына ауыстырылуы. 

Трансферттің (аударудың) және кредиттердің жинақталуының Еуропалық жүйесі 
(ECTS) – компоненттерге сынақ бірліктерін (кредиттерін) беру тәсілі, білім беру 
траекториясын, оқу орнын және оқыған елін ауыстырған кезде білім алушылардың игерген 
оқу пәндерін (кредиттер мен бағалар) салыстыру және сынақтан өткізу арқылы білім беру 
бағдарламаларының (пәндер, курстар, модульдер) қайта жүзеге асырылуы. 

       ECTS шеңберіндегі академиялық кредит – бұл пәнді оқытудың барысында, 
сондай-ақ аудиториялық сабақтарда, өзіндік жұмыс кезінде қажетсінетін өлшем бірлігі. Бір 
ECTS кредиті 25-30 академиялық сағатқа тең. 

 
3. Академиялық ұтқырлықты ұйымдастыру 
 
3.1  Университеттегі академиялық ұтқырлық келесі механизмдерді енгізу арқылы 

жүзеге асырылады: 
- білім алушылардың жекелеген пәндерді немесе білім беру бағдарламаларының 

модульдерін республиканың басқа білім беру ұйымдарында, сондай-ақ шет елдерде зерттеу; 
- серіктес-ЖОО академиялық күнтізбесіне сәйкес жеке белгіленген академиялық 

ұтқырлық бағдарламасынан өту; 
- студенттердің шет елдерге өздерінің білім беру бағдарламалары бойынша 

практикалық дайындыққа шығуы; 
- академиялық алмасуды кеңейту мақсатында оқытушылар педагогикалық құрамы үшін 

тағылымдамаларды ұйымдастыру; 
- қашықтықтан оқыту технологиялары арқылы қосымша білім беру бағдарламалары 

мен курстарды игеру; 
3.2 Шет елге, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға үміткерлерді 

жіберу үшін білім беру саласындағы уәкілетті орган, сондай-ақ білім беру ұйымдары 
үміткерлерді іріктеуден өткізетін конкурстық комиссиялар құрылады.  

3.3 Білім алушылар үшін академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысудың міндетті 
шарты жоғары академиялық үлгерім болып табылады. Халықаралық байланыстар және 
академиялық ұтқырлық орталығы ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін білім алушыларға 
іріктеу жұмысын ұйымдастырады. Ішкі академиялық ұтқырлыққа қатысу үшін 
үміткерлерді іріктеудің негізгі критерийлері: бір академиялық бағалау кезеңі «В-»,  «В»,  
«В+», «А-», «А» (GPA 2,8-ден төмен емес) аяқталуы. 

Сыртқы академиялық ұтқырлыққа қатысу үшін үміткерлерді іріктеудің негізгі 
критерийлері: 



 
1) Қабылдаушы тараптың жоғары оқу орындарына қабылдау үшін қажетті шет тілін 

білу деңгейі қажет. Осы критерий оқуды аяқтаған тұлғаларға қолданылмайды. Жоғары оқу 
орнында оқыту тілі болып табылатын тілде орта және орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдары тараптарынан. 

2) Білім туралы құжаттың орташа балы. 
Магистр, философия докторы (PhD) дәрежесін алуға үміткерлер үшін бейін бойынша 

доктор және резидентурада Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 22 мамырдағы №318 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11258 болып тіркелген) бекітілген «Болашақ» 
халықаралық стипендиясын тағайындау үшін бағалар баламалығының кестесіне сәйкес оның 
баламасына сәйкес бакалавр немесе маман дипломының орташа балынан кем дегенде 3,0 (4,0 
немесе 4,33-ден) Грейд Пойнт Авередж (барлық өткен курстар үшін алынған бағалардың 
орташа арифметикалық бағасы); 

3.4 Шет елге оқуға үміткерлерді іріктеу халықаралық шарттарда (халықаралық 
бағдарламалар, меморандумдар және ынтымақтастық туралы шарттар, алмасу және 
стипендиялық бағдарламалар) артықшылығы бар: 

1) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар; 
2) медициналық қортындысына сәйкес бала жасынан мүгедектер және мүгедек 

балалар, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 
қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) №082 нысан бойынша Медициналық анықтама 
(шетелге шығатындар үшін) ұсынған жағдайда тиісті шетелдік білім беру ұйымдарында 
оқуға болады; 

3) көп балалы отбасынан шыққан балалар. 
3.5 Уәкілетті органмен шет елге оқуға жіберу үшін білім беру саласында және білім 

беру ұйымдары келесі құжаттарды қабылдайды: 
1) шет елде оқуға өтініш; 
2) шет елге оқуға кететін Қазақстан Республикасы азаматының осы Қағидаларға сәйкес 

толтырылған сауалнамасы; 
3) жеке куәліктің немесе ұлттық паспорттың көшірмесі (салыстырып тексеру үшін 

түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған); 
4) мемлекеттік үлгідегі білімі туралы құжаттардың көшірмелері (салыстырып тексеру 

үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған); 
5) шет тілін білетінін растайтын сертификат (IELTS, TOEFL, НSК), ол болған кезде; 
6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушысының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін) (бұдан әрі – медициналық анықтама); 

7) грамоталардың, сертификаттардың, дипломдардың, алғыс хаттардың бар болған 
жағдайда көшірмелері; 

8) ұсыным хаттар, бар болған жағдайда; 
9) транскрипт (бакалавриат немесе магистратура бағдарламалары бойынша шетелдік 

жоғары оқу орындарына өз бетімен түскен немесе оқитын адамдар үшін). 
 Бұл ретте мемлекеттік немесе орыс тілдерінде нотариалды куәландырылған аударма 

ұсынылады; 
10)  таңдалған зерттеу тақырыбы бойынша эссе (PhD докторантура бағдарламасы 

бойынша оқу үшін); 
11) бар болған жағдайда ғылыми жарияланымдардың немесе оқу-әдістемелік/ғылыми 

әзірлемелердің тізбесі (PhD докторантура бағдарламасы бойынша оқу үшін). 
3.6 Академиялық ұтқырлық аясында шет елге оқуға жіберу үшін Университет келесі 

құжаттарды қабылдайды: 
1)  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі 



 

 
 

№152 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №6976 тіркелген) Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін 
ұйымдастыру қағидаларымен бекітілген нысан бойынша білім алушының өтініші; 

  Бұдан әрі: 
- кредиттік оқыту технологиясы бойынша ережелер; 
- ұсыныс хаттар; 
- жеке оқу жоспары; 
- транскрипт көшірмесі (білім алушы үшін); 
- медициналық анықтама; 
- шетелдік ЖОО ресми шақыруының көшірмесі; 
- шетелге іссапарға жіберу туралы жоғары оқу орнының бұйрығының көшірмесі; 
- академиялық ұтқырлық шеңберінде шет елде оқу үшін екі айдан астам мерзімге (18 

жасқа толмаған тұлғаларға) жолдама алуға үміткердің ата-анасының (қамқоршыларының, 
заңды өкілдерінің) жазбаша келісімі; 

- қабылдаушы және жіберуші жоғары оқу орындары арасында қол қойылған келісім. 
3.7  Академиялық ұтқырлық шеңберінде білім беру ұйымдары әрбір мамандық 

бойынша білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша шарт жасалатын 
шетелдік жоғары оқу орындарының-серіктестерінің тізбесін айқындайды. 

3.8  Іріктеуден өткен үміткерлер оқытудың кредиттік технологиясы бойынша Ережемен 
бекітілген нысан бойынша, сондай-ақ қабылдаушы шетелдік ЖОО-ның нысаны бойынша 
оқуға үш жақты келісім (Learning Agreement) жасалады. 

3.9 Оқытушылар ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын арттыруға бағытталған 
зерттеулер жүргізу мақсатында академиялық ұтқырлық шеңберінде шет елге оқуға 
жіберіледі. 

3.10 Шет елге, соның ішінде академиялық ұтқырлық аясында оқуға жіберілетін 
үміткерлердің тізімі конкурстық комиссия отырысынан кейін үш күнтізбелік күн ішінде 
білім саласындағы уәкілетті органның және ұйымдардың интернет-ресурстарында 
орналастырылады. 

3.11 Шет елге, соның ішінде академиялық ұтқырлық аясында іріктеліп, оқуға 
жіберілетін үміткерлердің жеке істері он жұмыс күні ішінде білім беру саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісім жасалған шетелдік дипломатиялық өкілдіктерге немесе білім 
беру ұйымдарына жіберіледі. 

3.12 Шет елге, соның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға, конкурстан 
өткен үміткерлерді жіберу мерзімдері әрбір жағдайда оқу елінде академиялық кезеңнің 
басталуына сәйкес жеке айқындалады. Практикадан, тағылымдамадан өту ерекшеліктері 
ЖОО-ның ректоры бұйрығының басылымымен реттеледі. 

3.13  Әрбір білім беру бағдарламасы бойынша жазғы семестрде қосымша игерілетін 
кредиттер саны 9-дан аспауы тиіс. 

3.14  Білім алушылардың жеке пәндерді немесе білім беру бағдарламасының 
модульдерін республиканың басқа оқу орындарында, сондай-ақ шетелде белгілі бір 
академиялық кезеңде (триместр, семестр, жыл) оқып-үйрену үшін осы мамандықты 
жетекшілік ететін бітіруші кафедралардың жетекшілері, білім беру бағдарламасына сәйкес 
жұмыс оқу бағдарламасы синхрондауды жүргізеді. 

3.15 Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алушы эдвайзердің 
басшылығымен қабылдаушы ЖОО-да оқу кезеңіне Жеке оқу жоспарыны құрайды. 

3.16  Басқа білім беру ұйымдарында оқу үшін кредиттер санының жоғарғы шегі 
семестрде 18 кредиттен, жылына З6 кредиттен аспауы тиіс. 

3.17  Сыртқы академиялық ұтқырлықты жоспарлау және ұйымдастыру кезінде келесі 
нормативтік құжаттар қолданылады: 

- ұтқырлық бағдарламасы бойынша кететін студенттің өтініші; 
- ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқу туралы келісім; 
- студенттің транскрипті; 
 



- ақпараттық пакет. 
3.18  Нысан бойынша жасалған білім алушының өтінішінде жіберуші ЖОО-ның атауы 

және толық мекен-жайы, факультеттің және ЖОО-ның академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
үйлестірушісінің тегі, аты, әкесінің аты, сондай-ақ студенттің жеке ақпараты (тегі, аты, 
әкесінің аты, туған күні, тұратын мекен-жайы, байланыс деректері) көрсетіледі. 

3.19  Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу туралы келісім академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша студенттің оқу процесін реттейтін негізгі құжат болып 
табылады және мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілінде толтырылады (шет елге шығатын 
студенттер үшін). 

3.20  Келісімге үш тарап қол қояды: студент, ЖОО студентін оқуға жіберетін ресми 
тұлға және қабылдаушы оқу орнының ресми тұлғасы. Бұл құжат басқа ЖОО-на келген 
студенттің білім беру бағдарламасының жоспарланған курстарын/модульдерін зерделеуге 
мүмкіндігі бар және студенттің табысты тапсырған, тыңдаған курстары үшін кредит 
алатынына кепілдік береді. 

3.21  Шет елге оқуға баратын студенттер үшін оқу туралы келісімде студенттің шет 
елде оқу бағдарламасы сипатталады және студент шет елге кеткенге дейін студенттің өзі 
және ректор қол қояды. Келісімде студенттің оқуды жоспарлаған білім беру 
бағдарламасының курстары немесе модульдерінің тізімі берілген. Әрбір курс/модуль үшін 
ауыспалы сынақ бірліктерінің атауы, кодтық нөмірі және саны көрсетіледі. 

3.22  Студент ЖОО-на қайтып келгеннен кейін тіркеуші офисі оқу нәтижелерін тану 
рәсімін жүзеге асырады. Келісім және ресми расталған оқу нәтижелері (транскрипт) 
студенттің басқа ЖОО-да тыңдағанын толық мойындауға кепілдік береді. Оқыту шарттары 
өзгерген жағдайда келісім бірден жаңартылады.  

3.23  Курстардың ақпараттық пакеті – каталогын тіркеу бөлімі оқытудың кредиттік 
технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелеріне сәйкес нысан бойынша 
әзірлейді. Ақпараттық пакет мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жасалады (шетелге 
шығатын студенттер үшін). Ақпараттық пакет жыл сайын жаңартылып отырады және 
барлық курстардың сипаттамаларын қамтиды. Онда ЖОО туралы жалпы ақпарат, оның 
орналасуы, студенттердің тұруы, тіркеу үшін қажетті әкімшілік рәсімдер мен академиялық 
күнтізбемен қамтылған. Ақпараттық пакетте сонымен қатар қабылдау тәртібі, курстардың 
түрлері, оқыту әдістері мен технологиялары, кредиттердің көлемі мен олардың құрылымы, 
курстарды оқытумен қамтамасыз ететін факультеттердің атаулары, емтихандар мен білімді 
бағалау өткізу шарттары, сондай-ақ жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін берілетін дәрежелер 
мен атақтар енгізілген.  

3.24  Ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алушының оқуын растайтын қорытынды 
құжат мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде толтырылатын оқу туралы транскрипт 
болып табылады. Оқу туралы транскрипте оқу бағдарламасы туралы мәліметтер, пәннің 
атауы, пәнді оқу ұзақтығы (жыл, семестр, триместр), оқу бағасы (ұлттық шкала және ECTS 
шкала бойынша), берілген ECTS кредиттерінің саны енгізіледі. 

Оқу туралы транскрипте оқу бағдарламасының ерекшелігі туралы анықтамалық 
(қосымша) мәліметтер көрсетіледі: ЖОО бағалау жүйесінің сипаттамасы; ECTS бағалау 
жүйесі; оқу жылы, семестр, триместр үшін ECTS кредиттерінің саны. 

Толық оқу бағдарламасы бойынша табысты оқыған жағдайда берілген дәреже туралы 
белгі қойылады. 

3.25  Дипломға жалпыеуропалық қосымша – бұл Еуропалық комиссия, Еуропа Кеңесі 
және ЮНЕСКО халықаралық ашықтықты, салыстыруды, біліктілікті (дипломдар, ғылыми 
дәрежелер, сертификаттар) академиялық және кәсіби тануды қамтамасыз ететін әзірлеген 
құжат. 

3.26  Бұл құжат тек академиялық тану үшін ғана қызмет етеді және білім туралы 
құжаттың ресми растамасы болып табылмайды; жоғары білімі туралы дипломсыз жарамсыз. 

3.27  Халықаралық бағдарламалармен (Эразмус+ және т.б.) қаржыландыратын шығыс 
академиялық ұтқырлық үміткерлерге қатысуға өз бетінше талап қояды. Осы бағдарламаларға 
қатысу үшін қаржыландыру әр академиялық ұтқырлық бағдарламасын қаржыландыру 
ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 
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