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1 Жалпы ереже 

 

1.1 «Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 

университеті» КЕАҚ қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) бойынша 

бакалавр академиялық дәрежесін беру туралы ереже (бұдан әрі-Ереже) 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын іске асыру мақсатында 

және кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

қағидаларына (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 

жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы) сәйкес әзірленді. 

1.2 Осы Ереже "Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 

зерттеу университеті" КЕАҚ (бұдан әрі - Университет) қосымша білім беру 

бағдарламасы (Minor) бойынша академиялық дәрежені берудің негізгі 

ұғымдарын, форматын, ұйымдастыру тәртібін және шарттарын айқындайды. 

1.3 Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) бойынша академиялық 

дәрежені беру мақсаттары:  

- түлектің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі;  

- екі – негізгі (Major) және қосымша (Minor) білім беру 

бағдарламасының шегінде сабақтас саланың еңбек нарығында жұмыс істеу 

немесе қалыптасу мүмкіндігі. 

1.4 Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) бойынша академиялық 

дәрежені беру міндеттері: 

- білім беру сапасын және кәсіби дағдыларды меңгеру тиімділігін 

арттыру; 

- түлектерге бәсекеге қабілетті еңбек нарығында жұмысқа орналасудың 

максималды мүмкіндіктерін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау; 

- білім алушылардың даярлық бағытын еркін таңдау мүмкіндігімен 

кредиттік білім беру технологияларын іске асыру; 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы қазақстандық 

дипломдардың Еуропа өңірінде және одан әрі айырбасталуы; 

- ішкі және халықаралық еңбек нарығында білім алушылардың 

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету; 

- университеттің білім беру нарығындағы беделін нығайту. 

1.5 MAJOR – университет ұсынатын білім беру бағдарламасы аясында 

бакалавр академиялық дәрежесін алу үшін білім алушы білім алатын негізгі 

бағыт (білім беру бағдарламасы). Теориялық оқу курсын кемінде 240       

академиялық кредит көлемінде аяқтағаннан кейін және қорытынды 

бақылауды орындағаннан кейін негізгі білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалавр академиялық дәрежесі беріліп, өзіндік үлгідегі диплом беріледі. 

MINOR – осы Ережеде көзделген ережелер мен университет ұсынатын 

білім беру бағдарламасы аясында білім алушы таңдаған қосымша білім беру 

бағдарламасы. Қосымша білім беру бағдарламасының пәндері бойынша бүкіл 

оқу кезеңінде кемінде 20 академиялық кредит көлеміндегі (әрбір пәннің 
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еңбек сыйымдылығы – 5 академиялық кредит) теориялық оқу курсын 

аяқтағаннан кейін және негізгі білім беру бағдарламасы (Major) бойынша 

бакалавр академиялық дәрежесін алғаннан кейін қосымша білім беру 

бағдарламасы (Minor) бойынша академиялық дәреже беріле отырып, 

белгіленген нысандағы дипломға қосымша тапсырылады. 

1.6 Осы Ережені іске асыру қағидалары мен процедуралары негізгі 

және қосымша білім беру бағдарламалары бойынша күндізгі бөлімнің 

бакалавриат бағдарламалары бойынша университет білім алушыларына, 

сондай-ақ эдвайзерлерге, кафедра меңгерушілеріне әзірленеді және 

таратылады. 

1.7 Осы Ереже шеңберінде қызметті үйлестіруді: 

- университетте – Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор; 

- университеттің құрылымдық бөлімшелерінде - бөлімшелердің 

басшылары (департамент, институт директорлары, кафедра меңгерушілері, 

бөлім бастықтары, Тіркеу кеңсесі) жүзеге асырады. 

1.8 Осы Ереже Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі 

қызметінің құқықтық шарттарының, университетте қолданылатын 

халықаралық келісімдер мен нормативтік базаның өзгеруіне қарай 

нақтылануы, толықтырылуы және өзгертілуі мүмкін. 

 

2 Нормативтік сілтемелер 

 

− Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III 

«Білім туралы» Заңы; 

– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы;  

− Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

12 қазандағы №563 бұйрығымен бекітілген Оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидалары; 

– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 

30 қаңтардағы №36 «Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, 

аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту 

туралы» бұйрығы. 

 

3 Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) бойынша Бакалавр 

академиялық дәрежесін беру туралы ережені іске асыру тетігі 

 

3.1 Егер бұл ҚР Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының 

заңдарына, ҚР Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарына, 

Университет Жарғысына қайшы келмесе, университет білім алушылары осы 
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Ережеге сәйкес осы бағдарламаға қатысуға құқылы. 

3.2 Осы Ережені іске асыру үшін Білім алушылар қосымша білім беру 

бағдарламасы (Minor) шеңберінде эдвайзер мен Тіркеу кеңсесінің көмегімен 

қосымша білім беру бағдарламасының оқу жоспары тізбесінен пәндерді 

таңдау арқылы жеке оқу бағдарламасына тіркеледі. 

3.3 Басқа білім беру бағдарламасы бойынша жеке оқу жоспарын дұрыс 

қалыптастыру мақсатында білім алушы оқыту траекториясын кафедра 

меңгерушісімен (немесе кафедрада жауапты өзге тұлғамен), басқа білім беру 

бағдарламасына жетекшілік ететін тұлғамен келісуге міндетті. 

3.4 Эдвайзер таңдалған пәндер тізбесін басқа білім беру 

бағдарламасына жетекшілік ететін кафедра меңгерушісімен келіскеннен 

кейін ғана басқа білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндерді 

таңдаған білім алушының жеке оқу жоспарын растайды. 

3.5 Қосымша білім беру бағдарламасын (Minor) аяқтау үшін білім 

алушы Университетте оқу шеңберінде (негізінен 2-4 оқу жылында) қосымша 

білім беру бағдарламасы бойынша кемінде 20 академиялық кредитті 

меңгеруге міндетті. 

3.6 Білім алушы қосымша оқу ақысы есебінен қосымша дағдылар мен 

білімді меңгеру үшін оқу бағдарламасының қолданылу кезеңінде оқытудың 

қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) бойынша қосымша кредиттерге 

(үстеме кредиттерге) тіркелуге құқылы. 

3.7 Төлем мөлшері несиелер санына, тіркелген пәндерге және төлем 

кезінде университеттің ішкі құжатында белгіленген бір кредиттің құнына 

байланысты анықталады. Білім беру қызметтерінің шарттары мен 

шығындарын, еңбекке ақы төлеу шығындарын және инфляция индексін 

ұлғайтуды елеулі түрде өзгертетін нормативтік актілер шығарылған 

жағдайда, оқу құны жылына бір реттен асырмай өзгертілуі мүмкін.  

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша оқу ақысы тек сабақ 

өткізілген сағаттар үшін төленеді. 

3.8 Университет білім алушылары 1 (бір) ай бұрын университетке 

жазбаша хабарлама (өтініш) жазу арқылы өз қалауы бойынша Шартты бұзуға 

құқылы. Шарт бұзылған жағдайда білім алушыға қосымша білім беру 

бағдарламасы бойынша сертификат берілмейді. 

 

4 Дипломға қосымша және қосымша білім беру бағдарламасы 

(Minor) бойынша сертификат беру  

 

4.1 Білім алушы осы Ереженің пәндер бойынша қойылған талаптарын 

көрсетілген кредиттерден кем емес шеңберде меңгерген кезде және 

университетте толық оқу курсын аяқтағаннан кейін түлекке ректордың қолы 

қойылған, белгіленген нысанға сәйкес негізгі білім беру бағдарламасы 

бойынша бакалавр дипломына қосымша беріледі. 
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4.2 Осы қосымшалар мен сертификат осы Ереже шеңберінде 

университетті бітіргені туралы дипломмен бірге өтеусіз негізде ғана беріледі. 

4.3 Егер білім алушы барлық қорытынды аттестаттауды тапсырған 

жағдайда да, университетте толық теориялық оқуды аяқтамаса, қосымша мен 

сертификат берілмейді. 

4.4 Белгіленген үлгідегі бланкіде қосымшаны беруді диплом берумен 

қатар білім алушының негізгі білім беру бағдарламасы бойынша оқыған 

кафедрасы жүзеге асырады. 

4.5 Түпнұсқаны жоғалтқан (бүлдірген) жағдайда, осы қосымшаны 

қайта беру белгіленген төлем нормаларына сәйкес ақылы негізде жүзеге 

асырылады. 
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1-қосымша 
Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) туралы  

СЕРТИФИКАТТЫҢ ҮЛГІЛІК НЫСАНЫ  
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Өзгерістерді тіркеу парағы  
 

Өзгерістің 

реттік 

нөмірі 

Құжаттың 

бөлімі, 

тармағы 

Өзгерістің 

түрі 

(ауыстыру, 

жою, қосу) 

Хабарламаның 

күні мен 

нөмірі 

Өзгеріс енгізілді 

Күні  Тегі, аты-жөні, 

қолы, 

лауазымы  

      

 

 


