
                              

          
 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ 
 

докторантура бағдарламалары бойынша (3 жыл) 
2022-2023 оқу жылына 
 (көктемгі қабылдау) 

 
ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

1-оқу жылындағы докторанттар үшін пәндерге тіркеу 2022 жылдың 28-30 тамыз аралығы   
2022-2023 оқу жылының күзгі семестріне арналған оқу 
сабақтарының кестесін құру 

2022 жылдың 31 тамызы мен                    
1 қыркүйек  аралығы 

Қазақстан Республикасының Конституция күні 2022 жылдың 30 тамызы  
Күзгі семестр пәндері бойынша теориялық курстың 
басталуы  

2022 жылдың 5 қыркүйегі 

Қайта тіркеу кезеңі (Add/Drop аптасы) 
 ЖОЖ түзету 
 

2022 жылдың 5-10 қыркүйек аралығы 

Кеш тіркеу кезеңі 
2022 жылдың 12-14 қыркүйек 
аралығы 

Барлық курс докторанттарының ЖОЖ қол қоюы 2022 жылдың 23 қыркүйекке  дейін  

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы, соның ішінде 
тағылымдамадан өту және докторлық диссертацияны 
орындау  
 

2022 жылдың 5 қыркүйек пен 03 
желтоқсанға дейін 
Нәтижелері:2022 жылғы 10 
желтоқсанға дейін (есеп, анықтама, 
тізімдеме) 

Зерттеу практикасы 2022 жылдың 17 қазаннан 15 
желтоқсанға дейін  
Нәтижелері: 2022 жылғы 26 
желтоқсанға дейін (есеп, тізімдеме) 

1-ші Аттестациялық апта (семестрдің 8-ші аптасы) 2022 жылдың 24-29 қазан аралығы  
Докторанттарды 2022-2023 оқу жылының көктемгі 
семестріне  тіркеу 

2022 жылдың 31 қазаннан 12-қараша 
аралығы 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
күні 

2022 жылдың 1 желтоқсаны                                 
(1 желтоқсан – демалыс күні) 

2-ші Аттестациялық апта (семестрдің 15-ші аптасы) 
2022 жылдың 12-17 желтоқсан 
аралығы   

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік Күні 
2022 жылдың 16 желтоқсаны                            
(16 - 17 желтоқсан – демалыс 
күндері) 

Күзгі семестрдің емтихан сессиясы 
2022 жылдың 19-29 желтоқсан 
аралығы  



2022-2023 оқу жылының күзгі семестрінің емтихан 
нәтижелерінің апелляция кезеңі 

Тапсыру: емтихан нәтижелері 
жарияланғаннан кейін 1 жұмыс 
күнінен кешіктірмей. 
Нәтижелері: 2 күн ішінде 

Күзгі семестрдің FX және Incomplete бағаларын қайта 
тапсыру кезеңі 

2023 жылдың 5 қаңтардан 7 қаңтар 
аралығы 

Қысқы демалыс 2023 жылдың 9-22 қаңтар аралығы 
2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ КӨКТЕМГІ СЕМЕСТРІ 

Барлық курстардың докторанттарының ЖОЖ-ға қол 
қоюы 2023 жылдың 10 ақпанға дейін 

Қайта тіркеу кезеңі (Add/Drop аптасы). 
ЖОЖ түзету. 2023 жылдың 23-28 қаңтар аралығы 

Кеш тіркеу кезеңі 2023 жылдың 30 қаңтардан 4 ақпанға 
дейін 

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы, соның ішінде 
тағылымдамадан өту және докторлық диссертацияны 
орындау 

2023 жылдың 23 ақпаннан 06 
мамырға дейін 
Нәтижелері: 2022 жылғы 13 
мамырға дейін 
(есеп, анықтама, тізімдеме) 
 

Педагогикалық практика  

2023 жылдың 13 наурыз бен 16 сәуір 
аралығындағы кезеңде 
Нәтижелері: 2023 жылғы 21 сәуірге 
дейін (есеп, ведомость) 

Халықаралық әйелдер күні 2022 жылдың 8 наурызы  
(8 наурызы – демалыс күні) 

Наурыз мейрамы 2022 жылдың 22 наурызы  
(21 - 23 наурыз – демалыс күндері) 

2022-2023 оқу жылының күзгі және көктемгі семестр 
пәндеріне жылдық тіркеу   
 

2023 жылғы 1-31 наурыз аралығында 

Қ. И. Сәтбаевтың туған күні 2023 жылдың 12 сәуірі  

Қазақстан халқының бірлігі мерекесі 2023 жылдың 1 мамыры 
(1 мамыр – демалыс күні) 

Қазақстан Республикасының Отан қорғаушылар 
күні 

2023 жылдың 7 мамыры 
 (7 мамыр – демалыс күні) 

Жеңіс Күні 2023 жылдың 9 мамыры 
(9 мамыр – демалыс күні) 

Астана күні 2023 жылдың 6 шілдесі 
Жазғы демалыс (докторанттарды қайта қабылдау және 
ауыстыру рәсімі кезеңі)  

2023жылдың 23 мамыры мен 31 
тамыз аралығы  
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