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Жоғары оқу орнының ішіндегі жеңілдіктер  

мен жеңілдіктер туралы ереже 

 

I. Жалпы ережелер 

 

1.1 Осы Ереже Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

білім алушыларына (студенттер мен магистранттарға) университет қаражаты 

есебінен жеңілдіктер мен жеңілдіктер беру тәртібін анықтайды. Білім алушы 

жеңілдіктер мен жеңілдіктердің бір түріне үміткер бола алады. 

1.2 жеңілдіктер мен жеңілдіктер бір академиялық кезеңге беріледі. 

1.3 жеңілдіктер мен жеңілдіктер бойынша білім алушылар оқудан 

шығарылған, басқа білім беру ұйымына ауысқан жағдайда, сондай-ақ 

жеңілдіктерді сақтау шарттарын орындамаған жағдайда олар бойынша оқу 

құқығынан айырылады. 

1.4 осы Ереженің барлық критерийлері бойынша жеңілдіктер мөлшері әр 

үміткер үшін жеке белгіленеді және университеттің жоғары басшылығының 

қалауы бойынша өзгеруі мүмкін.  

 

ІІ. Жетім балаларға оқу ақысын төлеуге жеңілдіктер беріледі,  

ата - анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға,  

1 және 2 топтағы мүгедектерге, бала кезінен мүгедектер мен ауыр 

материалдық жағдайы бар студенттерге 

 

2.1. жеңілдіктердің аталған санаттары жетім балаларға, ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларға, 1 және 2 топтағы мүгедектерге, бала кезінен 

мүгедектерге және ауыр материалдық жағдайы бар студенттерге жеңілдікпен 

оқу құқығын береді және қандай да бір санатқа жататындығын растайтын 

қажетті құжаттар ұсынылғаннан кейін тағайындалады. 

2.2 жеңілдіктердің аталған санаттары бойынша жеңілдіктер мөлшері әр 

үміткер үшін университет басшылығымен жеке белгіленеді. 

2.3 келесі академиялық кезеңге осы жеңілдіктерді сақтау білім алушы 

тарапынан толық қатысу (кемінде 95%) және үлгерім шарттарын орындау 

кезінде, сондай-ақ оқу ақысын уақытында төлеу кезінде көзделеді. 

 

III.  Спортшы-студенттерге оқу ақысын төлеу жеңілдіктері, 

спорттық жарыстарға белсенді қатысқандарға 

университеттің, қаланың, облыстың, Республика 

 

3.1. жеңілдіктердің осы санаты спорт комитеттерінің қолдаухаттары 

негізінде спорт шебері атағы бар біліктілігі жоғары спортшыларға (ҚР және 

одан жоғары чемпиондарына), сондай-ақ республикалық және халықаралық 

жарыстарда жүлделі орын алған білім алушыларға басым түрде беріледі. 

3.2 осы жеңілдік бойынша бірнеше семестр бойы белгілі бір академиялық 

кезеңде үлгерімі жақсы болған жағдайда, оқу ақысын уақытында орындаған 

және себепсіз оқу сабақтарының босатылмаған жағдайда оқу мүмкін болады. 



Жеңілдікті сақтау шарттарының бірі бұзылған жағдайда білім алушылар оны 

иелену құқығынан айырылады. 

 

IV. Қабылдаушы студенттерге оқу ақысын төлеу жеңілдігі 

университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысу 

 

4.1 осы жеңілдік оқу ақысын төлеу үшін конкурстық негізде ЖОО-ның 

қоғамдық өміріне белсенді қатысатын, тек "жақсы" және "өте жақсы" деген 

бағаға оқитын 2-5 курс студенттеріне тағайындалады және кураторлардың, 

факультет декандарының, көркемдік жетекшінің, университеттің тәрбие 

жұмысы жөніндегі проректорының ұсынысы бойынша бір академиялық кезеңге 

беріледі.  

4.2 осы жеңілдіктерді сақтау шарттары қатысу талаптарын 95% - дан кем 

емес орындау, үлгерімі "жақсы" және "өте жақсы" бағаға, оқу ақысын 

уақытылы жүргізу және іс-шараларға қатысу талаптарын сақтау болып 

табылады. 

 

V. үздік студенттерге оқу төлемақысы 

 

5.1 Осы жеңілдік оқу ақысын төлеу үшін барлық пәндер бойынша "өте 

жақсы"бағаға үлгеретін университет студенттеріне тағайындалады.  

5.2 осы жеңілдік бойынша оқитын студенттер келесі семестрде қатысу 

шарттарын 95% - дан кем емес сақтамаған жағдайда, уақытылы төлем және 

үздік оқу құқығынан айырылады. 

5.3. осы жеңілдіктерді сақтау шарттары Абай Мырзахметов атындағы 

шәкіртақы мен университет ректорының шәкіртақысын алған 2-5 курс 

студенттеріне де қолданылады. 


