
 

1. Жалпы ережелер  

1.1 Осы Академиялық ұтқырлық туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) негізгі 

ұғымдарды, Қр МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК 

білім алушыларының академиялық ұтқырлығын ұйымдастырудың жалпы 

тәртібін айқындайды.   

1.2 Академиялық ұтқырлықтың мақсаты – халықаралық білім беру 

кеңістігіне кірігу, әлемдік білім беру ресурстарын пайдалану.  

1.3 Академиялық ұтқырлықтың міндеттері:     

 1) қазақстандық және шетелдік жоғары білім беру жүйелерінің барынша 

үйлесімділігіне қол жеткізу арқылы отандық білім беретін оқу 

бағдарламаларының, сондай-ақ отандық біліктіліктер мен академиялық 

дәрежелердің халықаралық танылуы;  

 2) Академия түлектерінің қазақстандық және халықаралық білім беру 

қызметтері мен еңбек нарықтарында оларды одан әрі жұмысқа орналастыру 

мақсатында бәсекеге қабілеттілігін арттыру; 

 3) білім мен мәдениетті дамыту қажеттіліктерін қанағаттандыратын 

ғылыми-білім беру қатынастарын орнату негізінде білім беру сапасын және 

ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру; 

 4) сыртқы және ішкі интеграциялық байланыстар орнату, атап айтқанда 

қазақстандық және шетелдік оқу орындарымен екіжақты және көпжақты 

шарттар негізінде зияткерлік әлеуетті тарту; 

 5) Академияның білім беру нарығындағы беделін нығайту және оны 

Академияның басты стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 

келетін басым бағыттар бойынша одан әрі дамыту. 

 1.4 Ережеде көзделген академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету мен іске 

асырудың мақсаттары, міндеттері және жалпы ережелері 1999 жылғы                        

19 маусымдағы Болон декларациясының негізгі параметрлеріне сәйкес келеді.  

 

2. Нормативтік сілтемелер  

 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы;  

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы                 

31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты; 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы               

20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген Оқытудың кредиттік технологиясы 

бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидалары;  

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы             

19 қарашадағы № 613 бұйрығымен бекітілген Шетелге, оның ішінде 

академиялық оралымдылық шеңберінде оқытуға жіберу қағидалары; 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы            

20 наурыздағы № 137 бұйрығымен бекітілген Қашықтықтан білім беру 

технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары;  

 «Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу 



шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу процесін іске асыру 

жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 13 тамыздағы № 345 бұйрығы;  

 «Білім алушы тұлғаның тұруына және оған ақша сомасын төлеуге 

арналған іс жүзіндегі шығыстарының нормаларын белгілеу туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 23 қаңтардағы № 47 бұйрығы.  

 

3. Негізгі белгілеулер мен ұғымдар  

3.1 Негізгі белгілеулер: 

Академия – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігінің «Қазақ ұлттық хореография академиясы» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны; 

АКТ – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;  

ББ – білім беру бағдарламасы; 

ЖЖООКББҰ – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары;  

ЖОЖ – жеке оқу жоспары; 

ЖОО – жоғары оқу орны;  

ОКТ – оқытудың кредиттік технологиясы;  

ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; 

ҚР МСМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі; 

ҚБТ – қашықтықтан білім беру технологиялары;  

ХЫБжБҚ – Академияның халықаралық ынтымақтастық бөлімі және 

баспасөз қызметі;   

ECTS – еуропалық кредиттер жинау және аудару жүйесі; 

GPA – оқу жетістіктерінің орташа өлшемді бағасы.  

 

3.2 Негізгі ұғымдар: 

1) академиялық ұтқырлық – білім алушыны белгілі бір академиялық 

кезеңге: семестрге немесе оқу жылына басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде 

немесе шетелде) меңгерілген білім беретін оқу бағдарламаларын міндетті 

түрде өзінің жоғары оқу орнында кредиттер түрінде қайта тапсыра отырып 

немесе басқа жоғары оқу орнында оқуын жалғастыру үшін ауыстыру; 

2) әріптес ЖОО – Академиямен шарт немесе келісім жасаған шетелдік 

ЖОО немесе ғылыми ұйым;  

3) қашықтан оқыту технологиялары – педагог пен білім алушының 

қашықтан, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен 

телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып өзара іс-қимыл жасауы 

кезінде жүзеге асырылатын оқыту;  

4) еуропалық кредиттер және аудару жинау жүйесі (ECTS) – білім 

алушының шетелде алған кредиттерін өзі оқитын білім беру ұйымына 

оралғанда дәреже алу, сондай-ақ білім беру бағдарламасы шеңберінде 

кредиттер жинау үшін есептелетін кредиттерге аудару тәсілі; 

5) жеке оқу жоспары (ЖОЖ) – оқу процесін ұйымдастыру және 

жоспарлау қызметінің және элективті пәндер каталогының көмегімен білім 



алушы әр оқу семестріне немесе жылына дербес қалыптастыратын оқу 

жоспары; 

6) академиялық ұтқырлықты үйлестіруші – функционалдық 

міндеттеріне сәйкес шығыс және кіріс академиялық ұтқырлыққа 

қатысушыларды әріптес жоғары оқу орындарымен жалпы үйлестіруді жүзеге 

асыратын тұлға; 

7) ішкі академиялық ұтқырлық терезелері - білім алушылардың 

жекелеген оқу пәндерін онлайн-режимде басқа ЖЖООКББҰ-да оқуы; 

8) үлгерімнің орташа балы (GPA) - таңдап алған бағдарлама бойынша 

белгілі бір оқу кезеңі ішінде білім алушының қол жеткізген білім деңгейінің 

орташа өлшемді бағасы (осы оқу кезеңі ішіндегі кредиттердің жалпы санына 

пәндер бойынша аралық аттестаттау бағалары балдарының сандық 

эквивалентіндегі кредиттердің жалпы сомасының қатынасы); 

9) транскрипт - кредиттер мен бағаларды көрсететін тиісті оқу кезеңі 

ішіндегі игерілген пәндер тізбесі мен оқу жұмысының басқа түрлерінен 

құралған құжат;  

10) академиялық ұтқырлыққа қатысушы – академиялық ұтқырлыққа 

қатысатын білім алушы;  

3.3 Академиялық ұтқырлықтың түрлері:  

 1) сыртқы (халықаралық) академиялық ұтқырлық – білім алушылардың 

белгілі бір академиялық кезеңге (семестрге, оқу жылына) шетелдік жоғары оқу 

орнына (шығыс) немесе шетелдік жоғары оқу орнынан (кіріс) міндетті түрде 

өз ЖОО-да кредиттер түрінде меңгерген білім беру бағдарламаларын қайта 

тапсыра отырып немесе басқа жоғары оқу орнында оқуын жалғастыру үшін 

ауысуы;  

 2) ішкі (қазақстандық) академиялық ұтқырлық – білім алушылардың 

Қазақстанның басқа жоғары оқу орнына (шығыс) немесе Қазақстанның басқа 

жоғары оқу орнынан (кіріс) оқу үшін өз ЖОО-да кредиттер түрінде меңгерген 

білім беру бағдарламаларын міндетті түрде қайта есептей отырып немесе 

басқа жоғары оқу орнында оқуын жалғастыру үшін белгілі бір академиялық 

кезеңге (семестрге, оқу жылына) ауысуы; 

 3) топтық (ұжымдық) академиялық ұтқырлық – білім алушыларды 

оқытушының жетекшілігімен немесе топ құрамында өз бетінше белгілі бір 

академиялық кезеңге (семестрге, оқу жылына) өз жоғары оқу орнында 

кредиттер түрінде меңгерген білім беру бағдарламаларын міндетті түрде қайта 

тапсыра отырып оқыту үшін немесе басқа жоғары оқу орнында оқуын 

жалғастыру үшін басқа жоғары оқу орнына (өз елінде немесе шетелде) 

ауыстыру;  

 4) жеке академиялық ұтқырлық – білім алушының белгілі бір 

академиялық кезеңге (семестр, оқу жылы) өзінің жоғары оқу орнында кредит 

түрінде меңгерген білім беру бағдарламаларын міндетті түрде қайта тапсыра 

отырып оқыту үшін немесе басқа жоғары оқу орнында оқуын жалғастыру үшін 

басқа жоғары оқу орнына (өз елінде немесе шетелде) ауысуы; 

 5) ұзақ мерзімді академиялық ұтқырлық - білім алушылардың 

академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу үшін бір оқу жылы және одан көп 



мерзімге ауысуы; 

 6) қысқа мерзімді академиялық ұтқырлық – білім алушыларды 

академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу үшін бір семестр мерзіміне ауыстыру. 

 

4. Академиялық ұтқырлықты басқару және мониторинг жүргізу  

4.1 Академиялық ұтқырлықтың тиісті мониторингін жүзеге асыруға 

жалпы басшылық пен бақылауды Академияның проректоры жүргізеді. 

4.2 Академияда академиялық ұтқырлық шеңберінде оқытуды үйлестіру 

мен іске асыруды келесі құрылымдық бөлімшелер жүзеге асырады:   

1) халықаралық ынтымақтастық бөлімі және баспасөз қызметі;   

2) оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау бөлімі; 

3) деканаттар; 

4) жоспарлау-экономикалық бөлім. 

4.2.1 Халықаралық ынтымақтастық бөлімі және баспасөз қызметі: 

 - білім беру бағдарламаларының мониторингін жүргізеді және 

академиялық ұтқырлық бойынша ЖОО-мен ынтымақтастық туралы шарттар 

жасасуды ұйымдастырады;  

  - білім алушылар арасында академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу 

мүмкіндіктері туралы кең ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын 

жүргізеді, оның ішінде білім алушылармен кездесулер ұйымдастырады;  

 - академиялық ынтымақтастық туралы шарты немесе 

келісімі/меморандумы бар әріптес жоғары оқу орындарының қатарынан ЖОО-

ны таңдауда (ел ішінде немесе шетелде) білім алушыларға жан-жақты көмек 

көрсетеді (басшылықтың келісімі бойынша жекелеген жағдайларды 

қоспағанда);  

 - шетелдік әріптес жоғары оқу орындарынан шақыру хаттарын алуды 

ұйымдастырады; 

 - кафедралармен бірлесіп білім алушылармен және әріптес жоғары оқу 

орындарының ресми өкілдерімен: білім алушының үлгерімі, тұру шарттары 

және жеке жоспарын іске асыру туралы тұрақты хат алмасуды жүзеге 

асырады;  

 - сыртқы академиялық ұтқырлық үшін академиялық ұтқырлық бойынша 

оқуға Келісімді (1-қосымша) және үш жақты шартты ресімдейді; 

4.2.2 Оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау бөлімі: 

 - ішкі академиялық ұтқырлық үшін академиялық ұтқырлық бойынша 

оқуға Келісімді (1-қосымша) және үш жақты шартты ресімдейді:   

 - кафедра меңгерушілерімен келісе отырып, оқуға арналған пәндер 

тізбесін айқындайды және қабылдаушы әріптес ЖОО-ның пәндеріне білім 

алушыны тіркеуге өтінім-сұрау салуды ресімдейді 

 - білім алушыға нысанға сәйкес жеке оқу жоспарын құруға көмектеседі 

(2-қосымша);  

- академиялық ұтқырлық бойынша білім алушыны оқуға (шығыс 

бойынша) және қайтаруға жіберу туралы бұйрық жобасын әзірлейді; 

- оқуға қабылдау (кіріс бойынша) және академиялық ұтқырлық бойынша 

оқуды аяқтау немесе білім алушыны оқудан шығару туралы бұйрық 



жобаларын әзірлейді.  

4.2.3 Деканаттар: 

 - академиялық ұтқырлық үшін білім алушылар контингентін 

қалыптастырады, әрбір білім алушы бойынша қажетті құжаттаманы 

қабылдауды және дайындауды жүзеге асырады;  

 - Ректордың немесе оның уәкілетті тұлғасының бұйрығымен әріптес 

жоғары оқу орындарына баратын білім алушылардың санын, оқу мерзімдері 

мен пәндерін (модульдерді) көрсете отырып, ағымдағы оқу жылына арналған 

академиялық ұтқырлық жоспарын жасайды және бекітеді; 

 - академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға үміткерлерді іріктейді. 

Іріктелген үміткерлердің тізімі Академия проректорымен келісіледі. 

4.2.4 Жоспарлау-экономикалық бөлім: 

 - Ректордың бұйрығы негізінде ағымдағы кезеңге академиялық 

ұтқырлық шеңберінде оқуға арналған шығыстардың жоспарлы есебін 

жасайды; 

 - ХЫБжБҚ ұсынған деректер негізінде үш жылдық кезеңге академиялық 

ұтқырлық шеңберінде білім алушыларды оқуға жіберу бойынша 

жоспарланған есептерді жасайды. 

 4.3 Академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберуді ұйымдастыруды 

ХЫБжБҚ:  

 - халықаралық шарттар (халықаралық бағдарламалар, шарттар, 

меморандумдар, ынтымақтастық туралы келісімдер, алмасу және 

стипендиялық бағдарламалар);  

 - Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарымен жасалған 

шарттар;  

 - шетелдік немесе қазақстандық әріптес ЖОО-ның ресми шақыруы, 

номинациялары негізінде жүзеге асырады.  

 4.4 Академиялық ұтқырлық бойынша шетелге шығатын білім алушылар 

жеке оқу жоспарында көрсетілген пәндерді оқуы тиіс, бұл ретте білім 

алушылар пәндердің бір бөлігін қашықтықтан білім беру технологиялары 

(ҚБТ) арқылы оқуға құқылы. 

 4.5 Хореография саласында кадрлар даярлау үшін қашықтықтан білім 

беру технологияларын қолдана отырып академиялық ұтқырлық барлық оқу 

кезеңінде 30 академиялық кредиттен, кадрлар даярлаудың басқа бағыттары 

бойынша барлық оқу кезеңінде 60 академиялық кредиттен аспауға тиіс (оқыту 

кестесі 3-қосымшаға сәйкес жасалады). 

 4.6 ҚБТ қолдану арқылы оқыту кезінде қашықтықтан оқу процесін 

ұйымдастыруға оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау қызметі мен 

кафедра меңгерушілері жауапты болады.  

 4.7 Білім беру саласындағы халықаралық шарттар 

(келісімдер/меморандумдар) шеңберінде академиялық ұтқырлық бойынша 

қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқытуды 

ұйымдастыру және оған рұқсат беру тәртібін Академия осы Ереже шеңберінде 

дербес айқындайды. 

 4.8 ҚБТ қолдану арқылы оқытуға тартылған профессор-оқытушылар 



құрам білім беру процесін оқу-әдістемелік материалдармен уақытылы және 

сапалы қамтамасыз етуге жауапты болады. 

 4.9 Бітіруші кафедралардың меңгерушілері білім алушылардың 

академиялық ұтқырлығын іске асыру барысына тұрақты талдауды жүзеге 

асырады, академиялық ұтқырлық бойынша іссапарға жіберілген білім 

алушылардың шетелдік іссапар жеке жоспарларын орындау мониторингін 

қамтамасыз етеді. 

 

5. Білім алушылардың кіріс академиялық ұтқырлығын 

ұйымдастыру  

5.1 Әріптес жоғары оқу орнының үйлестірушісі ХЫБжБҚ-нің 

электрондық мекенжайына номинацияға ұсынылған білім алушылардың 

деректерін, оқыту бағытын (мамандығын), байланыс деректерін жібереді.  

Номинация Академияда академиялық кезең басталғанға дейін кемінде 2,5 ай 

бұрын Қазақстан Республикасының аумағында болу үшін оқу визасы талап 

етілетін білім алушылар үшін, оқу визасын талап етпейтін білім алушылар 

үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы әріптес жоғары оқу 

орындарының білім алушылары үшін 1,5 ай бұрын өткізіледі. Номинацияға 

ұсынылған білім алушы өзінің ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы тиіс.  

5.2 Білім алушылардың саны тараптармен келісіледі. 

5.3 Ішкі және сыртқы кіріс академиялық ұтқырлық бойынша 

үміткерлер келесі талаптарға сай болуы тиіс:  

- өз ЖОО-да күндізгі бөлімде оқу; 

- үлгерімі «А», «А -», «В+», «В», «В-»; 

 - Академияда оқу үшін қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерін жеткілікті 

деңгейде меңгеру. 

 5.4 Жіберуші жоғары оқу орнының үйлестірушісі оқуға Келісім мен 

үшжақты шарт дайындауы тиіс. Келісімге жіберуші, қабылдаушы жоғары оқу 

орындары мен білім алушылар қол қояды.  

 5.5. Оқу аяқталғаннан кейін Академия игерілген пәндерді көрсете 

отырып, транскрипт береді.  

 5.6. Академиялық ұтқырлыққа қатысушы ұсынуы тиіс құжаттар 

пакеті: 

 білім алушының нысан бойынша өтініші (4-қосымша); 

 нысан бойынша оқуға арналған келісім (1-қосымша); 

 оқуға арналған үш жақты шарт; 

 білім алушының өткен семестр бойынша транскрипті; 

 оқу орнынан анықтама; 

 жеке куәліктің (ішкі ұтқырлық бойынша білім алушылар үшін) 

немесе төлқұжаттың (сыртқы ұтқырлық бойынша білім алушылар 

үшін) көшірмесі. 

 

6. Білім алушылардың шығыс академиялық ұтқырлығын 

ұйымдастыру  

6.1 Принциптер 



1)      академиялық ұтқырлыққа бакалавр, магистр, философия докторы 

дәрежесін ала отырып, даярлықтың барлық деңгейлеріндегі білім алушылар 

қатыса алады;  

2) егер білім алушы академиялық ұтқырлыққа қатыса отырып, 

Академияда стипендия алудың барлық талаптарын орындаса, білім 

алушыларға Академияда бұрын алған барлық стипендиялар мен гранттар 

сақталады;  

3) академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу үшін құжаттарды қабылдау 

туралы хабарландыру Академияның ресми сайтында жарияланады және 

үйлестірушілермен/эдвайзерлермен білім алушылардың назарына жеткізіледі;  

4) білім алушылар екі ЖОО үйлестірушілерімен келісе отырып, 

қабылдаушы ЖОО-да оқуды бір семестрге ұзарта алады; 

5) білім алушылар академиялық ұтқырлыққа бір білім беру бағдарламасы 

бойынша барлық оқу кезеңінде екі рет (бір семестрден) қатыса алады; 

6) ағымдағы тәртіп бұзушылықтары бар білім алушылар академиялық 

ұтқырлыққа қатыса алмайды;  

7) білім алушылар сондай-ақ қабылдаушы ЖОО мен елдің қағидаларына 

бағынады;  

8) академиялық ұтқырлық кезеңі білім беру бағдарламаларының 

талаптарына және әріптес ЖОО-мен уағдаластыққа сәйкес айқындалады, 

әдетте, бір оқу семестрін немесе жылын құрайды;  

9) ЖОО-ның жолдауынсыз білім алушылардың басқа ЖОО-лар мен 

ұйымдарға сапарлары жеке сапарлар түрінде іске асырылады;  

10) Академияда академиялық немесе қаржылық берешегі бар білім 

алушылар академиялық ұтқырлыққа қатысуға жіберілмейді; 

11) халықаралық қорлардан, демеушілерден, ұйымдардан 

қаржыландыруға ие болған академиялық ұтқырлыққа қатысушылар оқуға 

қаржылық қолдау көрсеткен Тараптың талабы бойынша есеп беруге 

міндеттенеді. 

6.2 Академиялық ұтқырлыққа қатысушы тапсыратын құжаттар 

топтамасы:  

 - академиялық ұтқырлыққа қатысушының сауалнамасы (5-қосымша);   

 - Ректордың атына іссапарға жіберу туралы нысан бойынша толтырылған 

өтініш (6-қосымша); 

 - нысан бойынша оқуға арналған келісім (1-қосымша); 

 - оқуға арналған үш жақты шарт; 

 - жеке куәлік көшірмесі (ішкі ұтқырлық), төлқұжат (сыртқы ұтқырлық, 

виза/сапар аяқталғаннан кейін төлқұжаттың жарамдылық мерзімі кемінде 6 

ай); 

 - қабылдаушы ЖОО-дан шақырту-хаттың көшірмесі; 

 - білім алушының өткен семестр/семестрлер үшін транскрипт; 

 - академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелге оқуға түсушінің ата-

анасының (қамқоршылардың, заңды өкілдердің) нотариус куәландырған 

жазбаша келісімі (18 жасқа дейінгі адамдар үшін). 

 6.3 Шығыс академиялық ұтқырлық бойынша оқуға қойылатын 



талаптар.  1) Бакалаврлар үшін кемінде 30 ECTS кредитін (әдетте 2-3 курс 

білім алушылары, 1 курс білім алушылары екінші семестрден қатыса алады), 

өтініш берген кезде магистрлер үшін, ғылыми жетекшінің келісімімен 

докторанттар үшін кемінде 9 ECTS кредитін жинау;  

 2) үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-»;  

 3) қабылдаушы ЖОО-да көзделген деңгейде шет тілін білу; 

 4) өтініш берген кезде тәртіптік жазасы болмауға тиіс; 

 5) Академияда төлем бойынша қарыздары болмауы тиіс.  

 6.3. Академиялық ұтқырлық бойынша іссапардан оралған білім алушылар  

келесі құжаттарды ұсыну қажет:  

 - іс-сапардан қайтып оралуына байланысты Ректордың атына қайта 

қабылдау туралы өтініш (өз қолымен жазылады); 

 - игерілген пәндер мен алынған кредиттер туралы транскрипт.  

 

7. Білім алушылардың академиялық ұтқырлығын қаржыландыру 

7.1 Қаржыландыру көздері   

7.1.1 Академиялық ұтқырлықты қаржыландыру: 

 1) республикалық бюджет қаражаты (тек Қазақстан азаматтары үшін);  

 2) Академияның бюджеттен тыс қаражаты;  

 3) ұлттық компаниялардың, әлеуметтік, академиялық және ғылыми 

әріптестердің, халықаралық және отандық қорлардың гранттары және 

стипендиялар; 

4) қабылдаушы тараптың қаражаты; 

5) білім алушылардың жеке қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

 7.1.2 Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық 

шеңберінде шетелге оқуға жіберу - қаржыландыру алу үшін өтініш беру және 

іріктеу процесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 

белгіленген тәртіппен жүргізіледі.  

 7.1.3 Білім алушыларды осы Ереженің 7.1-тармағының 2), 3), 4) және 5) 

тармақшаларында көрсетілген қаражат есебінен жіберген кезде іріктеу тәртібі 

осы Ережемен айқындалады. 

7.1.5 Әрбір грант беруші үміткерлерге өз талаптарын қоя алады.   

 7.1.5 Халықаралық бағдарламаларда академиялық ұтқырлыққа 

қатысушыларды қаржыландыру әрбір жеке бағдарламаны қаржыландыру 

шарттарына сәйкес тікелей қатысушыларға жүргізіледі.   

 7.1.6 Қатысушылар грант берушінің талабы бойынша грант шығыстары 

туралы есеп беруге міндеттенеді.  

 7.2 Академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберілетін білім алушыға 

академиялық ұтқырлық шығыстарын өтеу  

 7.2.1 Академиялық ұтқырлық шеңберінде оқудан өту кезінде ақшалай 

қаражатты төлеу Академия Ректорының не оның уәкілетті тұлғасының 

бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. 

 7.2.2 Академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуда нақты болу уақыты 

бұйрықта көрсетілген мерзімдер бойынша анықталады. Күндердің нақты саны 

келесі түрде есептеледі: поездың, ұшақтың, автобустың немесе басқа көлік 



құралының білім алушының тұрақты оқу орнынан жөнелтілген күні шығу 

күні, ал көлік құралының тұрақты оқу орнына келген күні келу күні болып 

есептеледі. Қоса алғанда 24 сағатқа дейін көлік құралы жөнелтілген кезде 

ағымдағы тәулік, ал сағат 00:00 - ден бастап және кешірек - келесі тәулік шығу 

күні болып есептеледі. Егер жөнелту станциясы (сапаржай, кемежай немесе 

әуежай) елді мекеннің шегінен тыс жерде болса, онда шығу күні көліктің 

жөнелту орнына бару үшін қажетті уақытты ескере отырып, жоғарыда 

көрсетілген тәсілмен есептеледі. 

 7.2.3 Көлік құралы (әуе, темір жол, су, автомобиль) уақытылы келмеген 

немесе жөнелтілмеген жағдайда, білім алушы көлік құралының кешігуі 

туралы куәландыратын құжатты (билеттегі белгі, көлік ұйымының 

анықтамасы) ұсынады.  

 7.2.4 Академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу кезеңін ҚР БҒМ, ҚР МСМ 

анықтайды және 1 семестрден бір жылға дейін құрайды (ұзақ мерзімді 

ұтқырлықты қоспағанда). Ұзақ мерзімді академиялық ұтқырлық шеңберінде 

оқу мерзімі әріптес ЖОО-ның академиялық күнтізбесіне сәйкес жеке 

белгіленеді.  

 7.2.5 Академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберілетін білім 

алушыға осы Ереженің 8-қосымшасында белгіленген мөлшерде ақшалай 

қаражат өтеледі, атап айтқанда:  

 1) академиялық ұтқырлық шеңберінде жіберілетін білім алушыларға 

тәуліктік ақы төленбейді;  

 2) Академия тиісті көлік құралдарын ұсынған жағдайларды қоспағанда, 

академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберілетін білім алушылардың жол 

жүру шығыстары 8-қосымшаның 1-бөлімінің 1) тармақшасында көрсетілген - 

Қазақстан Республикасының шегінде, 8-қосымшаның 2-бөлімінің 1) 

тармақшасында көрсетілген - Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде, 

шығыстар нормалары бойынша ұсынылған растайтын құжаттардың негізінде 

өтеледі. Өтелетін шығыстарға билет құнынан басқа, жол жүру билеттерін 

брондау, растайтын құжаттары болған жағдайда поездарда төсек-орын 

жабдықтарын пайдалану кіреді. Бұл шығындарға, егер олар елді мекеннен тыс 

жерде болса, растайтын құжаттары болған кезде теміржол станциясына, 

айлаққа, әуежайға автокөлікпен жол жүру шығыстары да қосылады. Көліктің 

тиісті түріне арналған билеттер жол жүру шығыстарын растайтын құжаттар 

болып табылады;  

 3) білім алушыға жол жүру құжаттары жоғалған жағдайда Академияда 

қаржылық құжаттарда бірінші қол қоюға құқығы бар адамның рұқсат беру 

визасы болған кезде, билетті сатқан ұйым растаған билеттердің көшірмелері 

бойынша академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу орнына бару және кері қайту 

жолақысы бойынша шығыстарды өтеу жүргізіледі; 

 4) академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберілетін білім 

алушыларға тұрғын үйді жалдау бойынша шығыстар Ректордың рұқсатымен 

ғана 8-қосымшаның 1-бөлімі 2) тармақшасында көрсетілген - Қазақстан 

Республикасының шегінде, 8-қосымшаның 2-бөлімі 2) тармақшасында 

көрсетілген - Қазақстан Республикасының шегінен тыс, шығыстар нормалары 



бойынша төленеді; 

 5) медициналық сақтандыруды және консулдық алымдарды сатып алу 

құжатпен расталған нақты шығыстар бойынша өтеледі. 

 7.2.6 Қонақ үйде тұру бойынша шығындарды өтеу төлем туралы белгісі 

бар қонақ үйдің шоты немесе фискалды чек болған кезде ғана жүргізіледі. Бұл 

ретте, тұру құны қосымша қызметтер (мини-бар, теледидардың ақылы арнасы 

және басқа да шығыстар) төлемінсіз қабылданады. 

7.3 Академиялық ұтқырлықты өзін-өзі қаржыландыру   

 7.3.1 Өзін-өзі қаржыландыратын академиялық ұтқырлыққа қатысу үшін 

үміткерлерге қойылатын талаптарды Академия және әріптес ЖОО белгілейді. 

 7.3.2 Білім алушы академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу, тұру, көлік, 

визаны ресімдеу, медициналық сақтандыру және тәуліктік шығыстарды қоса 

алғанда, барлық шығыстарды өзі төлейді.  

 7.3.3 Егер академиялық ұтқырлыққа үміткер Академияда ақылы негізде 

оқитын болса, әріптес-ЖОО-да академиялық ұтқырлықтан өту кезеңінде 

ақылы білім беру қызметтерін көрсету шартында көзделген ақы төлеу 

талаптары сақталады. 

 7.4 Академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға бару сапары туралы есеп. 

 7.4.1 Білім алушылар сапардан оралғаннан кейін (егер қаражат тікелей 

жеке шотқа аударылса) бес күн мерзімде Академияның бухгалтерлік есеп және 

есептілік бөліміне сапар бойынша нақты шығыстар туралы аванстық есепті 

тапсыруға міндетті. 

Аванстық есепке мынадай құжаттар қоса берілуі тиіс: 

1) білім алушының жеке басын куәландыратын және шекара 

қызметтерінің кіру және шығу мөртабандары, болу елдерінің визалары 

қойылған шетелдік төлқұжат беттерінің көшірмелері;  

2) тұрғын үй-жайды жалдауға жұмсалған шығыстарды растайтын 

құжаттар; 

3) жол жүру құжаттары (әуе, т/жол, су, автобус, трансфер) - Шетелдік 

іссапарлар кезінде (әуежайдан қонақ үйге және қонақүйден әуежайға).  

7.4.2 Аванстық есепті тапсырған кезде пайдаланылмаған ақша қалдығы 

Академияның есеп шотына қайтарылуы тиіс. 

7.4.3 Сапар бойынша шығыстар туралы аванстық есепті уақытылы 

тапсырмаған кезде жауапты адам және тікелей білім алушы бухгалтерлік есеп 

және есептілік бөліміне аванстық есеппен бірге бухгалтерияның есепті 

қабылдауы үшін рұқсат беру визасымен есепті уақытылы ұсынбау себептерін 

көрсете отырып, Академияның қаржы директорының атына қызметтік 

жазбаны ұсынады. 

7.4.4 Бұрын алынған аванс бойынша толық есептеусіз есеп беретін 

тұлғаға кезекті ақшалай аванс беруге тыйым салынады.  

7.4.5 Егер шығыстар сомасы белгіленген нормалардан асып кеткен 

жағдайда, білім алушы шығыстарды өз бетінше төлейді. 

7.4.6 Шетел валютасымен төлеу ақша қаражатын берген күнгі Қазақстан 

Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша жүргізіледі. 

 



8. Қорытынды ережелер 

 8.1 Осы Ереже Академия ректорының немесе оның уәкілетті тұлғасының 

бұйрығымен бекітіледі. Өзгерістер мен толықтырулар енгізу оларды жаңа 

редакцияда әзірлеу жолымен жүзеге асырылады. 

 8.2 Бекітілген Ережеге өзгерістер енгізуді оларды әзірлеуші жаңа құжат 

әзірлеу, оны белгіленген тәртіппен келісу және бекіту жолымен жүзеге 

асырады. 

 8.3 Осы Ереже бұйрық шыққан күннен бастап күшіне енеді.  

 8.4 Егер Қазақстан Республикасының заңнамасына енгізілген өзгерістер 

нәтижесінде Ереженің кейбір нормалары оларға қайшы келсе, Ереже 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін 

бөлігінде қолданылады. Ереженің жекелеген ережелерінің жарамсыздығы 

басқа нормалардың және тұтастай алғанда Ереженің жарамсыздығына әкеп 

соқпайды. 

  


