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БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ АУЫСТЫРУ  

ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ САЯСАТЫ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау саясаты - Білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына (2018 жылғы 30 қазандағы № 595 

бұйрық), "жоғары оқу орындарында білім алушыларды ауыстыру және қайта 

қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (2015 жылғы 7 

желтоқсандағы № 618) сәйкес әзірленді және жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларды ауыстыру және қайта 

қабылдау тәртібін айқындайды. 

2. Білім алушыларды бір білім беру ұйымынан екіншісіне, бір оқу нысанынан 

екіншісіне, бір тіл бөлімінен екіншісіне, бір мамандықтан екіншісіне, ақылы 

негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру жүзеге 

асырылады. 

Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 

оқуға ауыстыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы 

№ 58 қаулысымен бекітілген Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру 

грантын беру ережесіне сәйкес оқу процесінде босаған білім беру гранттарын 

беру жолымен жүзеге асырылады. 

3. Күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушылардың ауысу және қайта 

қабылдау туралы өтініштерін университет ректоры жазғы және қысқы каникул 

кезінде қарайды. 

Сырттай оқу түріндегі білім алушылардың ауысу және қайта қабылдау туралы 

өтініштерін университет ректоры бір ай ішінде, бірақ қабылдаушы білім беру 

ұйымының кезекті емтихан сессиясы басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей 

қарайды.  

4. Бір ЖОО-дан екіншісіне ауысу немесе қайта қабылдау кезінде мемлекеттік 

қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:  

1) білім беру ұйымы басшысының атына ауыстыру немесе қайта қабылдау 

туралы еркін нысандағы өтініш;  

2) ректордың жазбаша келісімі;  

3) оқу ісі жөніндегі проректор мен Офис – тіркеуші қол қойған және мөрмен 

бекітілген транскрипттің көшірмелері;  

5. Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде алдыңғы 

академиялық кезеңдерде оқыған жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі 

академиялық айырмашылық анықталады. 

6. Оқу жұмыс жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылықты 

қабылдаушы білім беру ұйымы оқыған пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары 

мен транскриптте немесе білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін 

анықтамада (бұдан әрі - анықтама) көрсетілген академиялық сағаттардағы 

немесе кредиттердегі көлемі негізінде айқындайды. 

7. Білім алушыны шетелдік білім беру ұйымынан ауыстыру немесе қайта 

қабылдау кезінде мынадай құжаттар ұсынылады:: 

1) меңгерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама 

немесе транскрипт); 



2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 

қаңтардағы № 8 бұйрығымен бекітілген Білім туралы құжаттарды тану және 

нострификациялау Ережесінде белгіленген тәртіппен Қазақстан 

Республикасында нострификациялау рәсімінен өтетін алдыңғы білім деңгейінің 

аяқталғаны туралы құжат (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 5135 болып тіркелген);); 

3) шетелдік білім беру ұйымдарына түсу кезіндегі қабылдау сынақтарының 

нәтижелері. 

8. Жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі академиялық айырмашылықты жою үшін 

білім алушы осы пәндерге жазылады, академиялық кезең ішінде оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, ағымдағы бақылаудың барлық 

түрлерін тапсырады,қорытынды бақылауға рұқсат алады. 

Егер академиялық айырмашылық пәндері ағымдағы академиялық кезеңдегі оқу 

сабақтарының кестесіне енгізілмеген жағдайда, білім алушы оларға жазғы 

семестрге жазылады. 

9. Жазғы семестрде жойылмаған жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі 

академиялық айырмашылық одан әрі академиялық қарыз ретінде есептеледі.  

 

2. Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау тәртібі 

 

10. Егер олар жеке оқу жоспарына сәйкес игерілетін бағдарламаның бірінші 

академиялық кезеңін толық аяқтаса, университет білім алушылары оқудан 

шығарылғаннан кейін ауыстырылады немесе қайта қабылданады. 

Оқу құнын төлемегені үшін оқудан шығарылған ақылы негізде білім алушы осы 

берешекті өтеген жағдайда оқудан шығарылған күннен бастап төрт апта ішінде 

қайта қабылданады. 

11. Білім алушыны бір мамандықтан екіншісіне, бір оқу нысанынан екіншісіне 

ауыстыру ақылы негізде оқу үшін ғана жүзеге асырылады.  

12. Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде оларды одан 

әрі оқыту курсы пререквизиттерді есепке ала отырып анықталады.  

Оқу кезеңінде Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде әскери қызмет 

өткеру үшін шақырылған білім алушылар тиісті оқу курсына қайта 

қабылданады. 

Сонымен қатар, университет ағымдағы оқу жылында тапсыру үшін қажетті 

Пререквизиттер тізімін анықтайды. 

13. Игерілген кредиттерді қайта есептеу білім беру бағдарламаларын 

салыстыру, игерілген пәндер тізбесінің мазмұны, олардың көлемі, игерілген 

білім, білік, дағды және құзыреттілік, сондай-ақ Оқыту нәтижелері негізінде 

жүзеге асырылады.  

14. Оқу пәндері бойынша игерілген кредиттерді қайта есептеу кезінде 

қорытынды бақылау нысандарындағы айырмашылық назарға алынбайды. 

Сынақ білім алушының оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесіне 

теңестіріледі. 

15. Белгіленген ауысу балына жеткен және келесі курсқа ауыстырылған білім 

беру гранты немесе мемлекеттік білім беру тапсырысы (бұдан әрі - мемлекеттік 

тапсырыс) бойынша білім алушы академиялық қарыз болған жағдайда, білім 



беру грантын немесе мемлекеттік тапсырыс бойынша орнын сақтай отырып, оны 

ақылы негізде жояды. 

Білім беру гранты бойынша білім алушыны бір ЖОО-дан екіншісіне төмен 

курсқа ауыстыру тек ақылы негізде жүзеге асырылады. 

16. Білім беру гранты бойынша оқитын Студент білім беру грантын сақтай 

отырып басқа ЖОО-ға ауыса алады. Білім алушыны ауыстыру кезінде 

қабылдаушы ЖОО білім беру бағдарламасының дайындық бағыты мен бейінін, 

сондай-ақ білім алушының оқу жетістіктерін ескереді. 

17. Жекелеген ЖОО-лар үшін бекітілген Білім беру гранты бойынша, сондай-ақ 

бөлінген квота шегінде педагогикалық мамандықтарға түскен студенттер басқа 

ЖОО-ға ақылы негізде ғана ауыстырылады. 

18. Студенттерді, магистранттарды және докторанттарды ұлттық жоғары оқу 

орнына ауыстыру білім алушылар білім беру гранты құнының айырмашылығын 

қосымша төлеген жағдайда жүзеге асырылады.  

19. Білім беру гранты бойынша білім алушыны бір ЖОО-дан екіншісіне 

ауыстыру рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:: 

1) басқа жоғары оқу орнына ауысқысы келетін білім алушы өзі оқитын жоғары 

оқу орны басшысының атына ауысу туралы еркін нысанда өтініш береді және 

мөрмен бекітілген ауысуға жазбаша келісім алғаннан кейін оны қызықтыратын 

жоғары оқу орнының басшысына жүгінеді.; 

2) қабылдаушы ЖОО басшысының атына ауысу туралы өтінішке оқу ісі 

жөніндегі проректор мен Офис - тіркеуші қол қойған және мөрмен бекітілген 

транскрипттің, білім беру гранты иесінің куәлігінің, оқыған ЖОО басшысының 

атына жазылған өтініштің (басшының қолымен және мөрімен) көшірмелері қоса 

беріледі.); 

3) кафедра меңгерушісі ұсынылған құжаттардың негізінде оқу жоспарларындағы 

пәндердің айырмашылығын анықтайды және меңгерілген пререквизиттерге 

сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына сәйкес меңгерілген 

кредиттерге қайта есеп жүргізеді, факультет деканы тіркеу бөлімімен келісім 

бойынша білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді;  

4) факультет деканының (кафедра меңгерушісінің), Офис-тіркеуші, академиялық 

мәселелерге жетекшілік ететін бөлімше басшысының, оқу ісі жөніндегі 

проректордың бұрыштамаларына сәйкес ЖОО басшысы білім алушыны 

ауыстыру туралы бұйрық шығарады. 

20. Білім алушыны шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білім 

беру бағдарламалары топтарынан білім беру бағдарламаларының басқа 

топтарына ауыстыру "Білім туралы"Заңның 5-бабының 11) тармақшасына сәйкес 

бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі 

қағидаларына сәйкес белгіленген шекті балдан төмен емес балмен Ұлттық 

бірыңғай тестілеу сертификаты болған жағдайда жүзеге асырылады. 

21. Білім алушыларды шетелдік ЖОО-дан қазақстандық жоо-ға ауыстыру осы 

Саясаттың 7-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынған кезде ақылы негізде 

жүзеге асырылады. 

22. Білім алушыларды бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір оқу 

нысанынан екіншісіне, бір ЖОО-дан екіншісіне ақылы негізде ауыстыру және 

қайта қабылдау рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: білім алушы өзінің 



оқуын жалғастыруға ниет білдірген ЖОО басшысының атына қайта қабылдау 

туралы өтініш береді. Қалпына келтіру туралы өтінішке Анықтама (түпнұсқа) 

қоса беріледі. Бұл ретте білім алушының жеке ісінде жоғары білім үшін - ҰБТ 

немесе КТ тапсырғаны туралы сертификат немесе магистратура үшін - түсу 

емтихандарын тапсырғаны туралы сертификат немесе шетелдік жоғары оқу 

орындарынан ауыстырылған тұлғалар үшін - түсу сынақтарының нәтижелері 

болуы тиіс. 

23. Білім алушы ауысатын жоғары оқу орнының басшысы бұйрық шыққан 

күннен бастап үш жұмыс күні ішінде білім алушы бұрын оқыған жоғары оқу 

орнына оның жеке ісін жіберу туралы жазбаша сұрау жібереді. Сұранымға білім 

алушыны ауыстыру туралы бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі. 

24. Білім алушы бұрын оқыған ЖОО-ның басшысы мұндай сұрау салуды 

алғаннан кейін "(ЖОО атауы) ауысуына байланысты оқудан шығарылды" деген 

тұжырыммен оқудан шығару туралы бұйрық шығарады және оқудан шығару 

туралы бұйрық шыққан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде білім алушының 

жеке ісін қабылдаушы ЖОО-ның атына жібереді. 

Білім алушы оқыған ЖОО-да транскрипттің көшірмесі және жіберілетін 

құжаттардың тізімдемесі қалады.  

25. Білім беру гранты негізінде білім алушыны бір ЖОО-дан екіншісіне 

ауыстыру кезінде қабылдаушы ЖОО-ның басшысы білім беру саласындағы 

уәкілетті органға және тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісіне ЖОО-ны 

қаржыландыру көлемін түзету үшін білім алушының атына жазылған білім беру 

гранты куәлігінің көшірмесімен бірге қабылдау туралы бұйрықтың көшірмесін 

ұсынады. 

26. Оқу кезінде пайда болған аурудың нәтижесінде осы мамандықта оқуға 

тыйым салу туралы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы бар 

білім беру гранты бойынша білім алушы бір мамандықтан екіншісіне білім беру 

тапсырысы бойынша бар бос орынға ауыстырылады. 


