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СТУДЕНТТЕРДІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ ТҰРУ КОДЕКСІ 

 

Осы А.Мырзахметова атындағы Көкшетау университетінің студенттеріне 

арналған академиялық ар-намыс кодексі (бұдан әрі - Кодекс) «Білім туралы» 

Заңға, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңға және жалпы 

қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес әзірленген, 

университеттегі мінез-құлық пен оқытудың негізгі стандарттарын белгілейді. 

 

1. Жалпы 

 

1.1 Академиялық адалдық - оқыту және бағалау кезінде жеке адалдықты 

дамытатын құндылықтар мен қағидаттар жиынтығы. Сонымен қатар оны әр 

түрлі жазбаша жұмыстар мен ғылыми зерттеулерді орындау кезінде лайықты 

мінез-құлық деп түсіндіруге болады. 

1.2 Академиялық адалдық - білім беру қызметімен байланысты алаяқтық 

немесе алаяқтықтың кез келген түрі. 

1.3 Студенттердің академиялық ар-намыс кодексі студенттердің жалпыға 

бірдей танылған мінез-құлық стандарттарын анықтайды, университет мақсатына 

жетуге бағытталған мінез-құлықтың этикалық нормаларын қалыптастыруға және 

реттеуге арналған. 

 

2. Академиялық тұтастық принциптері 

 

Оқу процесінде академиялық адалдықтың негізгі принциптері: 

2.1. Адалдық - бұл жұмысты адал, лайықты орындау. 

2.2. Автордың және оның мұрагерлерінің құқықтарын қорғауды жүзеге 

асыру - авторлық құқықты тану және авторлық құқықтың объектісі болып 

табылатын шығармаларды басқа біреудің сөзін, ойлары мен ақпарат көздерін 

дұрыс беру арқылы; 

2.3. Ашықтық - ашықтық, өзара сенім, студенттер мен оқытушылар 

арасындағы ашық ақпарат пен идеялармен алмасу; 

2.4. Құқықтар мен бостандықтарды құрметтеу - пікірлер мен идеяларды 

еркін білдіру құқығы; 

2.5. Теңдік - әркімнің академиялық адалдық ережелерін сақтау және 

олардың бұзылғаны үшін бірдей жауапкершілік. 

 

3. Академиялық этика нормалары 

 

3.1 Университеттегі білім беру студенттер, әкімшілік және оқытушылар 

арасындағы ынтымақтастық, серіктестік және өзара құрметке негізделген. 

3.2 Студент Қазақстан Республикасының лайықты азаматы, таңдаған 

мамандығы бойынша кәсіби маман болуға, шығармашылық тұлғаның ең жақсы 

қасиеттерін дамытуға ұмтылады. 

3.3 Студент үлкендерді құрметтейді, басқаларға дөрекілік танытпайды 

және әлеуметтік әлсіз адамдарға жанашырлық танытады және мүмкіндігінше 

оларға қамқорлық жасайды. 



3.4 Әдептіліктің, мәдениеттің және моральдың үлгісі, моральдық 

көріністерге шыдамсыз және жынысы, ұлты немесе діні бойынша кемсітушілікке 

жол бермейді. 

3.5 Студент университеттің дәстүрлерін құрметтейді, оның меншігін 

қорғайды, тазалық пен тәртіпті қадағалайды. 

3.6 Қабырғалардың сыртында студент өзінің жоғары білімнің өкілі екенін 

әрдайым есіне алады және өзінің ар-намысы мен қадір-қасиетін түсірмеуге бар 

күшін салады. 

3.7 Студент академиялық адалдықтың барлық түрлерімен айналысуды 

өзінің міндеті деп санайды, оның ішінде: білімді бақылау рәсімдерінен өту 

кезінде басқа адамдарға алдау және көмек сұрау; кез-келген көлемде дайын оқу 

материалдарының (эссе, курстық, бақылау жұмыстары, дипломдық жұмыстар 

және басқа да жұмыстар), соның ішінде Интернет-ресурстардың өз жұмысының 

нәтижесі ретінде көрсетілуі; жоғары балл алу үшін отбасылық немесе қызметтік 

байланыстарды пайдалану; себепсіз сабаққа қатыспау, кешіктіру және өткізіп 

жіберу. 

3.8 Студент сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік қағидаларын қатаң 

сақтайды. 

3.9 Студент аталған академиялық адалдықтың барлық түрлерін сапалы 

және бәсекеге қабілетті білім алуға сәйкес келмейді деп санайды. 

 

4. Жауапкершілік 

 

4.1 Студенттер Кодексті білуге және оны орындауға міндетті. Этикалық 

нормаларды елемеу немесе келіспеу этикалық мінез-құлықты ақтамайды. 

4.2 Осы Кодекстің ережелерін сақтамағаны, жүйелі немесе өрескел 

бұзғаны үшін студент университет басшылығына жауап береді. 


