
 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМҚ 

екі дипломдық білім беру бағдарламаларын іске асыру туралы ереже  

 

1. Жалпы ережелер 

1.1 Осы ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК екі 

дипломдық білім беру бағдарламалары іске асыру туралы ереже (бұдан әрі – 

Ереже) Екі дипломдық білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асырудың 

жалпы тәртібін айқындайды.  

1.2 Екі диплом бағдарламалары – әріптес жоғары және жоғары білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдары білім беру бағдарламаларының салыстырмалылығы 

мен үйлесімділігіне негізделген және тараптардың бағдарлама мақсаттарын 

айқындау, оқу жоспарын дайындау, оқу процесін ұйымдастыру, берілетін 

дәрежелер немесе берілетін біліктіліктер сияқты мәселелер бойынша ортақ 

міндеттерді қабылдауымен сипатталатын бағдарлама.  

1.3 Екі дипломдық білім беру (бұдан әрі – ЕДБ) – қос тең бағалы диплом 

немесе бір негізгі және екінші қосымша диплом алу мақсатында, екі білім беру 

бағдарламалары мен оқу жоспарлары бойынша оқу мүмкіндігі; 

1.4 ЕДБ бағдарламалары екі әріптес ЖОО арасындағы келісім/шарт 

(бұдан әрі – Келісім) негізінде әзірленеді. 

1.5 ЕДБ бағдарламаларын іске асырудың міндетті шарттары: 

1) келісілген білім беру бағдарламаларын әзірлеу мен бекіту, олардың 

нысаны осы Ереженің 1-қосымшасында берілген; 

2) ЕДБ-ге қосылған білім алушының білім беру бағдарламасының бөлігін 

әріптес жоғары оқу орнында игеруі; 

3) сапаны қамтамасыз етудің уағдаластықтары, жалпы принциптері мен 

стандарттары негізінде оқыту кезеңдері мен нәтижелерін міндетті түрде тану 

және автоматты түрде қайта санау; 

4) оқытушылардың ЕДБ-ге тартылуы, білім беру бағдарламаларын бірігіп 

әзірлеуі, оқыту, жалпы қабылдау және аттестаттау комиссияларына қатысуы; 

5) ЕДБ бағдарламасын толық игерген білім алушыларға әрбір әріптес 

жоғары оқу орнының дәрежесі не уағдаластықтар негізінде бір біріккен дәреже 

беріледі. 

 

2. Нормативтік сілтемелер  

2.1 Осы Ереже келесі құжаттарға сәйкес әзірленді:  

- «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 стандарты;   

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 

20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген Оқытудың кредиттік технологиясы 

бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидалары;  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 

наурыздағы № 137 бұйрығымен бекітілген Қашықтықтан білім беру 

технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары; 

- екі дипломдық білім беру бағдарламаларының мәселелерін реттейтін 

өзге де нормативтік құқықтық актілер. 



3. Екі дипломдық білім беру бағдарламаларын ұйымдастыру  

3.1 Білім алушыны ЕДБ бағдарламасына қосу әріптес ЖОО-мен жасалған 

келісімге сәйкес жүзеге асырылады.  

3.2 Оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау қызметі (бұдан әрі – 

Қызмет) білім алушының осы Ережеге 2-қосымшада көзделген нысан бойынша 

ЕДБ шеңберінде оқуға қосу туралы өтінішінің негізінде бұйрықты ресімдейді. 

3.3 Қызмет ЕДБ бағдарламасы бойынша оқуға қабылдануға/енгізілуге, 

ЕДБ бойынша оқуға үміткерлердің өтінішін ресімдеуге және беруге және 

шетелдік әріптес ЖОО-ға оқуға жіберуге бақылау жүргізеді (3 және 4-

қосымшалар). 

3.4 Академияның халықаралық ынтымақтастық бөлімі және баспасөз 

қызметі білім алушылардың келуіне мониторинг және бақылау жүргізуге, ал 

бітіруші кафедра білім алушылардың оқуына мониторинг және бақылау 

жүргізуге жауапты.  

3.5 Халықаралық ынтымақтастық бөлімі және баспасөз қызметі білім 

алушыны шетелдік әріптес ЖОО-ға оқуға жіберуді және шетелдік білім 

алушылардың Академияда болуын ұйымдастырумен айналысады. 

3.6 Әріптес ЖОО-да оқу барысында Қазақстан Республикасының Білім 

беру грантын иеленген білім алушылар Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес стипендия алады. Әріптес ЖОО-да емтихандарды, 

сынақтарды жақсы бағалармен сәтті тапсырған жағдайда келесі семестрге 

стипендия тағайындалады.  

3.7 Шетелдік әріптес ЖОО-ға келгеннен кейін білім алушы кафедра 

меңгерушісін келуі және тіркелуі туралы хабардар етуге міндетті.  

3.8 Әріптес ЖОО-да оқу курсын аяқтағаннан кейін білім алушы келген 

күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде осы Ереженің 5-қосымшасында 

белгіленген нысан бойынша Академияда оқуды қайта бастау туралы өтініш 

жазуға және ұсынуға міндетті.  

3.9 Келісімде әріптес ЖОО-да ақылы оқу көзделген жағдайларда, 

Академия білім алушылары шарттық (ақылы) негізде әріптес ЖОО-да оқу құнын 

өз бетінше төлейді.  

3.10 Әріптес ЖОО-да оқу төлемақысы асып кеткен кезде айырма төлемі 

білім алушының қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

3.11 Екі дипломдық бағдарламаға қатысқанда, егер Келісімде өзгеше 

көзделмесе, бакалаврлардың/магистранттардың оқу мерзімі өзгермейді.   

3.12 Екі дипломдық білім беру бағдарламаларын іске асыру және қатысу 

үшін қажетті құжаттар:    

- Келісім; 

- Келісілген білім беру бағдарламалары;  

- білім алушының өтініші;  

- білім алушының әріптес ЖОО және Академиямен жасаған шарты 

(үшжақты шарт);  

- әріптес ЖОО-ның талап етуі бойынша өзге де құжаттар.  

 3.13 Әріптес ЖОО-лар арасындағы Келісім жобасын әріптес ЖОО-мен 

бірлесіп Академияның халықаралық ынтымақтастық бөлімі және баспасөз 

қызметі әзірлейді.  

 3.14 Келісім келесі шарттарды қамтуы тиіс:  білім беру бағдарламаларының 

деңгейі, құқықтық реттеу, қабылдау шарттары, оқыту механизмі (білім беру 



бағдарламаларын іске асыру тіртібі мен мерзімдері, білімді тану), қаржылық 

өзара қатынастар, Келісімнің әрекет ету мерзімі және басқа жағдайлар.   

 

4. Екі дипломдық білім беру бағдарламаларын әзірлеу тәртібі  

 4.1 Академияның оқу процесін әдістемелік қамтамасыз ету және 

цифрландыру бөлімінің көмегімен бітіруші кафедра екі дипломдық білім беру 

бағдарламаларын іске асыру шеңберінде әріптес ЖОО-мен бірлесіп әріптес 

жоғары оқу орындарымен келісілген білім беру бағдарламалары бойынша оқу 

жоспарын (бұдан әрі – оқу жоспары) әзірлейді. 

 4.2 Академияда оқытылатын білім беру бағдарламасы Ғылыми кеңес 

бекіткен ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК білім 

беру бағдарламасы туралы ережеге сәйкес әзірленеді (01.09.2021 ж. № 2 

хаттама).  

 4.3 Семестрлер бойынша пәндерді бөлу кезінде оқу жылына 60 академиялық 

кредиттің еңбек сыйымдылығын ұстану қажет. Пәндерді салыстыру пәндердің 

саны мен еңбек сыйымдылығы бойынша емес, семестрдегі жалпы еңбек 

сыйымдылығы бойынша жүзеге асырылады. 

 4.4 Қорытынды аттестаттауды өткізу Келісімде көзделген ЖОО-да 

жоспарланады.  

 4.5 Оқу жоспарының жобасы Қызметпен, халықаралық Келісім жасалған 

жағдайда – халықаралық ынтымақтастық бөлімі мен баспасөз қызметінің 

жәрдемдесуімен Қызметпен келісіледі. 

 4.6 Оқу жоспары факультет кеңесінің ұсынысы бойынша Ғылыми кеңестің 

отырысында бекітіледі. 

 4.7 Әріптес жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары модульдік 

қағидат бойынша құрылады.  

 4.8 Оқу жоспарын әзірлеу кезінде міндетті компонент пәндерін меңгерудің 

еңбек сыйымдылығы мақсаттылық және кәсіби бағдарлылық қағидаттары 

негізінде әріптес жоғары оқу орындарының келісімі бойынша ұлғаяды. 

 4.9 Бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша Академияда 

оқуды аяқтаудың негізгі өлшемі білім алушылардың жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарында 

айқындалған академиялық кредиттерді игеруі болып табылады.  

 4.10 Академияның білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен, әріптес жоғары оқу 

орнының білім беру бағдарламасы әріптес ЖОО елі заңнамасының талаптарына 

сәйкес аккредиттелуі тиіс. 

   

 

5. Екі дипломдық білім беру бағдарламаларын іске асыру  

5.1 ЕДБ бойынша білім алушы Оқу жоспарының міндетті компонетіне 

кіретін барлық пәндерді, сондай-ақ таңдау бойынша пәндерді меңгереді.   

5.2 Білім алушының жеке оқу жоспары (бұдан әрі – ЖОЖ) оқу пәндерінің 

тізбесін, олардың еңбек сыйымдылығын (кредит және сағат түрінде), 

семестрлер, осы пәндер оқытылатын әріптес ЖОО бойынша бөлуді, қайта 

есептеу тәртібін қамтиды. 



5.3 Білім алушының ЖОЖ білім алушы ақылы негізде немесе Келісімге 

сәйкес меңгеретін қосымша білім беру модульдері мен жазғы семестрлерді 

қамтуы мүмкін.   

5.4 Білім алушы Келісімде, әріптес ЖОО-ның ішкі және өзге де 

құжаттарында көзделген тәртіппен практиканың барлық түрінен және 

қорытынды аттестаттаудан толық көлемде өтеді.  

5.5 ЕДБ бойынша оқыту кезінде оқытудың әртүрлі, оның ішінде 

қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалануға болады. Қашықтықтан оқыту 

форматында білім алушы меңгерген академиялық сағаттардың/кредиттердің 

жалпы көлемі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 

жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығымен бекітілген қашықтықтан оқыту 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларында көрсетілген нормалардан 

аспауы тиіс.  

5.6 Пәндерді тану рәсімі және оларды өзара есептеу олардың мазмұнына 

және оқудың еңбек сыйымдылығына сәйкес жүзеге асырылады.  

5.7 Оқытудың барлық кезеңі ішінде білім алушылардың оқу жетістіктері 

(академиялық көрсеткіштері) семестр аяқталғаннан кейін әріптес ЖОО-ларға 

жіберіледі. 

5.8 Әрбір оқу жылының соңында бағдарламаның тиісті модулін іске 

асыратын әріптес ЖОО білім алушыға академиялық көрсеткіштерді растайтын 

құжатты (транскрипт) береді.  

5.9 Әріптес ЖОО-да игерілген кредиттерді қайта есептеу, оқу 

жоспарындағы пәндердегі айырмашылықтарды жою тәртібі мен мерзімдері 

факультет деканымен рәсімделеді және бірінші проректормен куәландырылады.  

5.10 Әріптес ЖОО-да академиялық айырмашылық немесе берешек 

туындаған жағдайда білім алушы осы пәндерді келесі академиялық кезеңде 

ақылы негізде Академияда немесе әріптес жоғары оқу орындарының 

уағдаластығына сәйкес оқиды. 

5.11 Қызмет игерілген пәндерді және кредиттер санын әріптес ЖОО-ның 

белгісімен транскриптке енгізеді.   

5.12 Оқыту аяқталған және бағдарламаның әрқайсысы бойынша барлық 

талаптар орындалған соң, білім алушыға академиялық дәреже беру туралы 

белгіленген үлгідегі екі диплом, не Келісіммен белгіленген уағдаластық 

негізінде екі транскрипт немесе бір біріккен диплом беріледі. 

5.13  Білім алушылардың қазақстандық ЖОО-лар дипломдарымен қатар 

алған шетелдік әріптес ЖОО-лардың дипломдары Қазақстан Республикасында 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес танылады.  

5.14 ЕДБ іске асыруды ұйымдастыру және ақпараттық қолдау бойынша 

жұмысқа жалпы басшылықты факультет, кафедра, оқу процесін әдістемелік 

қамтамасыз ету және цифрландыру бөлімі, Қызмет, халықаралық 

ынтымақтастық бөлімі және баспасөз қызметі жүзеге асырады.  

5.15 Академия сайтындағы халықаралық ынтымақтастық бөлімі және 

баспасөз қызметі шетелдік әріптес жоғары оқу орындары мен ЕДБ туралы 

деректер базасын жаңартады, факультеттер мен бітіруші кафедраларды сыртқы 

халықаралық ынтымақтастықтың ағымдағы жай-күйі туралы, ЕДБ бойынша 

білім алушыларды қабылдау туралы хабардар етеді. 

 

6. Серіктес ЖОО-дан білім алушыларды Академияда оқыту 



 6.1 Әріптес ЖОО-дан білім алушы оқу басталғанға дейін Қызметке қажетті 

құжаттар тізбесін (6-қосымша) ұсынуы тиіс.  

 6.2 Қызмет білім алушының ЕДБ шеңберінде оқуға қосу туралы өтініші 

негізінде бұйрықты ресімдейді (2-қосымша).  

 6.3 Бұйрық негізінде халықаралық ынтымақтастық бөлімі және баспасөз 

қызметі, қажет болған жағдайда, білім алушы білім алып жатқан әріптес жоғары 

оқу орнына оқу мерзімдері көрсетілген ресми шақыру хатын, сондай-ақ өзге де, 

оның ішінде Қазақстан Республикасының визасын ресімдеу үшін қажетті 

құжаттарды (қажет болған жағдайда) жібереді. 

 6.4 Қаржылық шығындар, оның ішінде стипендия келісім шарттарына 

сәйкес жүзеге асырылады.  

 6.5 ЕДБ шеңберінде келген серіктес ЖОО білім алушылары үшін жасалған 

Келісім шарттарына сәйкес Академия жатақханасынан орын беріледі. 

 6.6 халықаралық ынтымақтастық және баспасөз қызметі бөлімі шетелдік 

білім алушы Академияға келгеннен кейін оның құжаттарын Нұр-Сұлтан 

қаласының ІІД Көші-қон полициясына тіркеу үшін жібереді, шетелдік білім 

алушыны Қазақстан Республикасында болу ережелерімен таныстырады. 

 6.7 Кафедра эдвайзері академиялық мәселелер бойынша әдістемелік және 

консультативтік көмек көрсетеді. 

 6.8 Академиялық кезеңнің соңында Академияда оқуды аяқтағаннан кейін 

Қызмет әріптес ЖОО-ның білім алушысына белгіленген үлгідегі транскриптті 

береді немесе әріптес ЖОО-ға жібереді. 

 6.9 Әріптес ЖОО білім алушысы факультет деканының ұсынысы бойынша 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде немесе 

Академияның ішкі құжаттарында көзделген негіздер бойынша оқудан 

шығарылуы мүмкін. 

 6.10 Оқытудың толық курсын сәтті аяқтаған жағдайда ЕДБ-ға сәйкес 

қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша әріптес ЖОО-ның білім 

алушысына қолма-қол беріледі немесе Академия дипломы жіберіледі. 

 6.11 Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, 

Академия әріптес ЖОО білім алушысының құқыққа қарсы 

әрекеттері/әрекетсіздігі үшін жауапты болмайды. 

 

 

6. Қорытынды ережелер  

6.1. Бекітілген Ережеге өзгерістер енгізуді әзірлеуші жаңа құжатты әзірлеу, 

оны келісу және белгіленген тәртіпте бекіту арқылы жүзеге асырады. 

6.2. Осы Ереже Ғылыми кеңестің хаттамасы жарияланған күннен бастап 

күшіне енеді.  

6.3.  Ереже қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде үш жылда бір рет қайта 

қаралады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-қосымша  

 

   

Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт 

министрлігінің «Қазақ ұлттық 

хореография академиясы» 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кәсіпорны 

 

 

 

 Әріптес ЖОО-ның атауы  

   

БЕКІТЕМІН  БЕКІТЕМІН 
 

__________________________________ 

(лауазымы) 

  

__________________________________ 

(лауазымы) 
 

___________________Т.А.Ә. 

 

«___»___________20___ж. 

 

 

 

 

___________________ Т.А.Ә. 

 

«___»___________20___ж. 

 

 

Екі дипломдық білім беру бағдарламасы бойынша  

оқу жоспары (бакалавриат) 
 

 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық 

хореография академиясы» ШЖҚ 

РМК  

  

 

_____________________________ 
  (әріптес ЖОО-ның атауы) 

Факультет ________________________________ 

 

 Факультет _______________________________ 

 

Білім беру бағдарламасы_________________ 

 

 Білім беру бағдарламасы_________________ 

 

Білім беру бағдарламаларының топтары _____ 

_________________________________________ 

 

 Білім беру бағдарламаларының топтары _____ 

_________________________________________ 

 
Тағайындалатын дәреже____________________ 

 

 Тағайындалатын дәреже____________________ 

 

Оқу мерзімі_______________________________  Оқу 

мерзімі_______________________________ 

Оқу нысаны ___ __________________________ 

 

 Оқу нысаны ___ __________________________ 

 

 



 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМҚ Екі дипломдық білім беру бағдарламаларын іске асыру туралы 

ереже  

 

Код: ПЛ-10.24/ОП/16 

Басылым: 1 

7 бет 13 беттен 

 

Бағдарламаның құзыреттері (жазып көрсету) 
 

 

О
қ
у

 ж
ы

л
ы

 

Пәннің атауы _________ 

(әріптес ЖОО-да) (Б-базалық 

бөлім, В-вариативтік бөлім, Д-

таңдау бойынша пәндер) 
 

Пәннің индексі 

____ (әріптес 

ЖОО-да) 

Академиядағы 

пән коды 

 

Академия модулінің 

(пәнінің) атауы (БП-

базалық пәндер, БеП-

бейіндік пәндер, МК-

міндетті компонент, ТК-
таңдау компоненті) 
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1 семестр _____ апта ( _______ оқу ) 

             

             

 

Семестр бойынша жиыны 

Теориялық оқытудың 

барлығы          

Барлығы           

2 семестр _____ апта ( _______ оқу ) 

             

             

 

Семестр бойынша жиыны 

Теориялық оқытудың 

барлығы          

Барлығы           

2
 о

қ
у

 ж
ы

л
ы

 

3 семестр _____ апта ( _______ оқу ) 

             

             

 
Семестр бойынша жиыны 

Теориялық оқытудың 
барлығы          

Барлығы           

4 семестр _____ апта ( _______ оқу ) 

             

Мемлекеттік емттихан   Кешенді емтихан   1 3   9 Мем.емтихан емтихан 



 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМҚ Екі дипломдық білім беру бағдарламаларын іске асыру туралы 

ереже  

 

Код: ПЛ-10.24/ОП/16 

Басылым: 1 

8 бет 13 беттен 

 
 Магистрлік диссертация   Магистрлік 

диссертацияны ресімдеу 

және қорғау 

 3 7   Магистрлік 

диссертацияны 

қорғау 

 Семестр бойынша жиыны Теориялық оқытудың 

барлығы 

         

 Барлығы           

  

Келісілген оқу жоспары бойынша жиыны: 

Теориялық оқытудың 

барлығы 

         

 Барлығы           

 

Әріптес ЖОО-лар келісілген оқу жоспарының пәндері бойынша білім алушыларды аттестаттау нәтижелерін қайта есепке алу міндеттемесін қабылдайды 
 

______________________________________ КЕЛІСІЛДІ Академияда КЕЛІСІЛДІ 

 

Оқу процесін ұйымдастыру және  
жоспарлау қызметінің басшысы        _______________ ТАӘ 

 

Халықаралық ынтымақтастық бөлімі 
және баспасөз қызметінің басшысы 

                                                                  _______________ ТАӘ 

 
Факультет деканы                                  _______________ ТАӘ 

 

Кафедра меңгерушісі                             ________________ ТАӘ  

 
 

 

   
 

 
  



 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ 

РМҚ екі дипломдық білім беру бағдарламалары 
ұйымдастыру және іске асыру туралы ереже 

Код: 17-01 

Басылым: 1 

9 бет 13 беттен 

 

2-қосымша 

 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография  

академиясы» ШЖҚ РМК ректоры   

________________ ТАӘ 

 

білім алушы 

____________________________________ 
ТАӘ толық  

байл. телефон ________________________ 

 

 

Өтініш 

 

Мені екі дипломдық білім беру бағдарламасы бойынша оқуға қосуды сұраймын: 

 «Шифр» - «бағдарламаның атауы» даярлау бағыты «______________» ҚР МСМ «Қазақ 

ұлттық хореография  академиясы» ШЖҚ РМК; 

1.  «Шифр» - «бағдарламаның атауы» даярлау бағыты «______________»  

__________________________________________________________________________ 
                                                                                         әріптес ЖОО-ның атауы  

жоғары оқу орындары арасындағы __ __ 20__ ж. № ___ келісім/шарт шеңберінде, мемлекеттік 

грант есебінен/ақылы негізде.  Қаржы шарттарымен таныстым. 

 

 

 

Қолы  

Күні



 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ 

РМҚ екі дипломдық білім беру бағдарламалары 
ұйымдастыру және іске асыру туралы ереже 

Код: 17-01 

Басылым: 1 

10 бет 13 беттен 

 

 3-қосымша 

 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография  

академиясы» ШЖҚ РМК ректоры   

________________ ТАӘ 

 

білім алушы 

____________________________________ 
ТАӘ толық  

байл. телефон ________________________ 

 

Өтініш 

 

Мені ___________________________________________________________________  
                                                                  әріптес ЖОО-ның атауы  

екі дипломдық білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бағдарламасы бойынша 

оқуға жіберуіңізді сұраймын:  

1. «Шифр» - «бағдарламаның атауы» даярлау бағыты «______________» ҚР МСМ «Қазақ 

ұлттық хореография  академиясы» ШЖҚ РМК; 

2.  «Шифр» - «бағдарламаның атауы» даярлау бағыты «______________»  

__________________________________________________________________________ 
                                                                                         әріптес ЖОО-ның атауы  

  

жоғары оқу орындары арасындағы __ __ 20__ ж. № ___ келісім/шарт шеңберінде, 

___.___.20__ж. бастап ___.___.20___ж аралығындағы кезеңде мемлекеттік грант 

есебінен/ақылы негізде. Қаржы шарттарымен таныстым. 

 

 

 

 

Қолы  

Күні   



 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ 

РМҚ екі дипломдық білім беру бағдарламалары 
ұйымдастыру және іске асыру туралы ереже 

Код: 17-01 

Басылым: 1 

11 бет 13 беттен 

 

4-қосымша 

 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография  

академиясы» ШЖҚ РМК ректоры   

________________ ТАӘ 

 

 

Ұсыным  

 

_______________________________________________ (Келісім) шеңберінде 

__________________________ факультеті ________________________ кафедрасы Академия 

білім алушыларын шетелдік әріптес ЖОО-ға оқуға жіберуге рұқсат беруіңізді сұрайды: 

 

№ Т.А.Ә Білім беру 

бағдарламасы 

Даярлау 

деңгейі 

/курс 

Әріптес 

ЖОО 

Әріптес 

ЖОО-ның 

орналасқан 

орны  (ел, 

қала) 

Әріптес 

ЖОО-да 

оқу кезеңі  

1.       

2.       

 

Бұйрыққа енгізу үшін. 

 

Негіздеме: 

1. Келісім 

2. Оқу жоспары (әріптес ЖОО бірлесіп әзірлеген) 

3. Білім алушының өтініші. 

 

 

Факультет деканы _____________ Т.А.Ә 

  



 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ 

РМҚ екі дипломдық білім беру бағдарламалары 
ұйымдастыру және іске асыру туралы ереже 

Код: 17-01 

Басылым: 1 

12 бет 13 беттен 

 

5-қосымша 

 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография  

академиясы» ШЖҚ РМК ректоры   

________________ ТАӘ 

 

білім алушы 

____________________________________ 
ТАӘ толық  

байл. телефон ________________________ 

 

 

 

Өтініш 

 

 20__-20__ оқу жылы кезеңінде ______________________ (Келісімдер) аясында  

___________________________________________ екі дипломдық білім беру бағдарламалары                                                                                                               
                   әріптес ЖОО атауы 

бойынша оқуды аяқтауыма байланысты мені оқуға қайта оралды деп есептеуіңізді сұраймын.  

 

 

 

 

Қолы  

Күні   



 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ 

РМҚ екі дипломдық білім беру бағдарламалары 
ұйымдастыру және іске асыру туралы ереже 

Код: 17-01 

Басылым: 1 

13 бет 13 беттен 

 

6-қосымша 

 

Әріптес ЖОО білім алушылары ЕДБ бағдарламасы бойынша Академияда оқу үшін 

ұсынатын құжаттар тізбесі 

1. Сауалнама-өтініш. 

2. Жеке куәліктің немесе төлқұжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі, 

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін - қазақ/орыс тіліндегі аудармасымен қоса 

беріледі. 

3. Білімі туралы құжаттың және оған қосымшаның нотариалды куәландырылған 

көшірмесі және мөр мөртабанының аудармасын қоса алғанда, нотариалды куәландырылған 

аудармасы (егер құжат толығымен шет тілінде болса). Қазақстан Республикасының 

бейрезиденттері үшін (білім туралы құжаттарды заңдастырудың және (немесе) 

апостильдеудің күшін жоюды көздейтін құқықтық көмек туралы халықаралық шартқа 

(келісімге) қатысушы елдерден басқа) білім туралы заңдастырылған немесе апостильденген 

құжаттың және мөрдің аудармасын қоса алғанда, нотариалды куәландырылған аудармасы бар 

қосымшаның (егер құжат толығымен шет тілінде болған жағдайда) көшірмесі.  

4. Белгіленген нысандағы медициналық анықтама. 

5. 4 фотосурет (3х4 см). 

6. Сақтандыру полисі немесе денсаулықты ерікті сақтандыру туралы өзге құжат 

(шетелдік білім алушылар үшін). 

5. АИТВ-сертификаты (шетелдік білім алушылар үшін). 

 

 
Ескерту. Егер қазіргі уақытта үміткер бакалавриаттың соңғы курсында оқуына байланысты диплом 

алмаған болса, онда барлық алдыңғы оқу кезеңі үшін анықтама мен транскрипт ұсынуы қажет. 


