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ECTS типі бойынша кредиттерді қайта есептеу және оқытудың 

академиялық кезеңдерін өзара тану тәртібі туралы ереже 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.1. ECTS типі бойынша кредиттерді қайта есептеу тәртібі туралы Осы Ереже 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 2010 жылдың наурыз 

айында қол қойылған Болон декларациясының принциптерін іске асыру 

мақсатында әзірленді. 

1.2. Осы Ережені қолдану мынадай мақсаттарға қол жеткізуді көздейді: 

- икемді білім траекторияларын қалыптастыру мәдениетін дамыту, курстар мен 

мамандықтар бойынша оқыту бағдарламаларын үйлестіру және үйлестіру; 

- Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген Дублиндік дескрипторларға 

сәйкес әзірленген қос дипломды білім беруді, бірлескен халықаралық білім 

беру бағдарламаларын іске асыру; 

- студенттердің (магистранттардың, докторанттардың) академиялық 

ұтқырлығын тануға жағдай жасау); 

- шетел ЖОО-ларында пәндерді және оқу кезеңдерін, Біліктіліктер мен 

дәрежелерді өзара тану және қайта есептеу тетіктерін дамыту; 

- халықаралық білім беру кеңістігінде Абай Мырзахметов атындағы КУ 

сапасын, тартымдылығын және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету; 

- Қазақстан Республикасының халықаралық ғылыми-білім беру кеңістігіне тең 

құқылы қатысуы үшін жоғары білім туралы құжаттардың айырбасталуын 

қамтамасыз ету. 

2. Нормативтік сілтемелер 

 

Осы Ережеде сілтемелер пайдаланылды: 

 - Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңы 

 - ҚР МЖМБС 23.08.2012 ж. № 1080 Қаулысымен бекітілген ҚР МЖМБС); 

 - ҚР БҒМ 20.04.2011 ж. № 152 бұйрығымен бекітілген Кредиттік оқыту 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі 12.10.2018 ж.) 

 

3. Глоссарий 

 

Кредиттік 

оқыту 

технологиясы 

Білім алушы мен оқытушының оқу жұмысының көлемін 

өлшеудің біріздендірілген бірлігі ретінде кредитті пайдалана 

отырып, білім алушылардың пәндерді өз бетінше таңдауы 

және жоспарлау негізінде оқыту. 

Кредит 

 

Білім алушының / оқытушының оқу жұмысы көлемінің 

біріздендірілген өлшем бірлігі. 

Академиялық 

ұтқырлық 

Білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі 

бір академиялық кезеңге оқыту немесе зерттеу жүргізу үшін 

басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) 

меңгерілген білім беру бағдарламаларын өз ЖОО-да кредит 



түрінде міндетті түрде қайта тапсыра отырып немесе басқа 

ЖОО-да оқуды жалғастыру үшін ауыстыру. 

Кредиттерді 

трансферттеу 

мен 

жинақтаудың 

Еуропалық 

жүйесі (ЕСТЅ) 

Оқу орны мен оқу елінің білім траекториясын ауыстырған 

кезде білім алушылардың игерген білім беру 

бағдарламаларының компоненттерін (пәндерді, курстарды, 

модульдерді) салыстыру және қайта санау арқылы жүзеге 

асырылатын сынақ бірліктерінің (кредиттердің) жүйесі. 

Қос дипломды 

білім беру 

Екі тең құнды диплом (Double Majior) немесе бір негізгі және 

екінші қосымша диплом (Majior - Minor) алу мақсатында екі 

оқу жоспары (білім беру бағдарламалары) бойынша қатар 

оқу мүмкіндігі. 

Негізгі 

құзыреттер 

Оқыту процесінде алған білімді, іскерлікті және дағдыларды 

практикалық қолдану қабілеті. 

Транскрипт Тиісті оқу кезеңінде меңгерілген пәндердің тізбесін 

қамтитын, әріптік және сандық мәндегі кредиттер мен 

бағалары көрсетілген белгіленген нысандағы ресми құжат. 

 

4. Білім алушылардың академиялық ұтқырлығын 

жоспарлау және ұйымдастыру 

 

4.1.  Университетте ЕСТЅ координаторлары оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректор, ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі 

проректор, кафедраларда-кафедра меңгерушісінің орынбасарлары болып 

табылады. 

4.2.  ECTS үйлестірушісі университеттің ECTS қағидалары мен механизмдерін 

ұстануын және қолдануын қамтамасыз етеді, сондай-ақ университеттің 

құрылымдық бөлімшелерінің барлық үйлестірушілерінің жұмысын үйлестіреді 

және бақылайды. ECTS үйлестірушілері білім алушылар мен профессорлық-

оқытушылар құрамына практикалық және оқу аспектілері бойынша кеңес 

береді. 

4.3. Академиялық ұтқырлықты жоспарлау және ұйымдастыру кезінде келесі 

құжаттар қолданылады: 

 - Білім алушының өтініші баратын ұтқырлық бағдарламалары бойынша 

Өтініште білім алушының шетелде ұтқырлық бағдарламаларына қатысуы 

үшін дәлелді негіздеме, шетелде оқудың алдындағы шетелде оқу тілі бойынша 

біліктілік деңгейі туралы мәліметтер, шетелде оқу үшін грант алу мүмкіндігі 

болуы тиіс. Студент толтырады және жіберуші және қабылдаушы ЖОО 

растайды. 

- Ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқыту туралы келісім 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу туралы келісім білім 

алушының, қабылдаушы және жіберуші жоғары оқу орындарының 

міндеттемелерін тіркейтін және академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 

білім алушының оқу процесін реттейтін негізгі құжат болып табылады. Оқу 

туралы келісім курс немесе курс модульдерінің тізімін қамтиды және студент 

шетелде оқуды жоспарлап отырған оқу бағдарламасын сипаттайды. Шетелдік 



ЖОО үшін оқу туралы келісім ағылшын тілінде толтырылады. Академиялық 

ұтқырлық бағдарламасына қатысатын білім алушы жоғары оқу орнының оң 

шешімі болған жағдайда келісімге үш жақты тәртіпте білім алушы, Абай 

Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің ректоры және қабылдаушы 

оқу орнының ресми тұлғасы қол қояды. 

- Оқу туралы Транскрипт 

Транскрипт-академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуды 

растайтын ағылшын тіліндегі қорытынды құжат. Білім бағасын тіркеу 

студенттің шетелде оқуға дейінгі және одан кейінгі жетістіктерін көрсетеді. 

Транскрипт тек ECTS несиелері ғана емес, сонымен қатар Абай Мырзахметов 

атындағы Көкшетау университетінде оқу шарттарына сәйкес келетін деңгей 

(курс), ECTS кредиттерінің шкаласына сәйкес келеді. Бұл комбинация басқа 

ЖОО-да оқитын оқу бағдарламасының сапалық және сандық сипаттамасын 

береді. Қабылдаушы ЖОО кредит беруге жауапты болады. Кредиттерді тану 

ECTS бағаларын қайта есептеудің белгіленген баламаларына және бағалардың 

ұлттық шкаласына сәйкес транскрипт алғаннан кейін жіберуші ЖОО жүргізеді. 

Кредиттер оқу туралы келісімде көрсетілген міндеттемелерді орындау кезінде 

беріледі. 

- Ақпараттық пакет 

Ақпараттық пакет (курстар каталогы) мемлекеттік, орыс және ағылшын 

тілдерінде қалыптастырылады. 

Ақпараттық пакет Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

қызметінің аса маңызды салаларын – академиялық, ұйымдастыру-әдістемелік, 

ғылыми және қосымша ақпаратты (спорттық-бұқаралық іс-шаралар, мәдени-бос 

уақыт қызметтері, материалдық-техникалық база) қамтиды. 

Ақпараттық пакетте келесі негізгі бөлімдер бар: 

- университет туралы ақпарат; 

- оқу бағдарламалары туралы ақпарат (курстар каталогы); 

- студенттерге арналған қосымша ақпарат. 

 

5. Қазақстандық несие жүйесі 

 

5.1. Оқу үдерісін ұйымдастырудың қазақстандық моделіне сәйкес ЖОО-дағы 

оқу жұмысының еңбек сыйымдылығын есепке алу оқытылатын материалдың 

көлемі бойынша жүзеге асырылады және оқытудың нақты нәтижелеріне қол 

жеткізу үшін қажетті студенттердің еңбек шығындарын өлшеу бірлігі болып 

табылатын кредиттерде өлшенеді. 

5.2. Кредит, оқу жұмысы көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі білім беру 

бағдарламасының жеке модульдерінің шартты "құнын" көрсетеді. Жалпы еңбек 

сыйымдылығы ұғымына: дәрістік, практикалық (семинарлық), зертханалық, 

студиялық сабақтар, кәсіптік практиканың барлық түрлері, қорытынды 

аттестаттауға дайындық және өту, өзіндік білім алушы кіреді. 

5.3. Қазақстандық кредит академиялық кезең (семестр ұзақтығы 15 апта) 

бойы білім алушының аптасына аудиториялық жұмысының 1 академиялық 

сағатына тең. Бұл ретте дәрістік, практикалық (семинарлық) және студиялық 

сабақтардың әрбір академиялық сағаты міндетті түрде студенттің өзіндік 

жұмысының 2 сағаты болады. Осылайша, бір қазақстандық несие 45 



академиялық сағатқа тең, бір академиялық сағат 50 минутқа тең. 

5.4. "Бакалавр" академиялық дәрежесі және/немесе тиісті мамандық 

бойынша біліктілік беріле отырып, мамандарды даярлау бойынша білім беру 

процесінің аяқталуының негізгі өлшемі студенттің кемінде 146 кредитті, оның 

ішінде кемінде 4 жыл нормативтік оқу мерзімі кезінде 129 кредитті игеруі 

болып табылады. 

5.5 "магистр" академиялық дәрежесі берілетін мамандарды даярлау 

бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі өлшемі магистранттың 

ғылыми-педагогикалық және бейіндік магистратурада және магистрлік 

диссертацияны қорғауда кемінде 59 кредит және 28 (48) кредит игеруі болып 

табылады.  

5.6. "Доктор" академиялық дәрежесі беріле отырып, мамандарды даярлау 

бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі критерийі докторанттың 

ғылыми-педагогикалық және бейінді докторантурада және докторлық 

диссертацияны қорғауда кемінде 75 кредитті игеруі болып табылады. 

 

6. Кредиттерді трансферттеу және жинақтаудың  

Еуропалық жүйесі (ECTS) 

 

6.1. Еуропалық трансферт және кредиттерді қайта есептеу жүйесі 

(European Credit Transfer System) – Болон процесі шеңберінде құрылатын білім 

беру кеңістігінің барлық қатысушылары үшін білім берудің ашықтығын 

қамтамасыз етудің, біліктілікті танудың және оқу кезеңдерінің негізгі 

құралдарының бірі. ECTS жүйесінің тұжырымдамалық философиясы ұлттық 

білім беру жүйесінің ашықтығы мен салыстырмалылығын қамтамасыз етуге 

бағытталған, білім алушылар өмір бойы Болон процесіне қосылған елдерде 

еркін ауыса алуы үшін.  

6.2. Трансферттің және кредиттердің жинақталуының Еуропалық 

жүйесі оқу нәтижелерінің терминдерінде көрсетілген білім беру 

бағдарламасының мақсаттарына қол жеткізу үшін талап етілетін білім 

алушының оқу жұмысын анықтауға негізделген. 

ECTS бойынша кредиттер біліктілікті тану үшін белгілі бір деңгейде 

табысты аяқталған жұмыстың белгілі бір көлемін көрсете отырып, оқытудың 

дәйекті бағдарламасы шеңберінде жинақталады. 

6.3. Аудиториялық сабақтарды және білім алушының өзіндік жұмысын 

есепке ала отырып, теориялық оқытудың бір қазақстандық кредитінің еңбек 

сыйымдылығы 45 сағатты құрайды. 2019 жылдан бастап бір қазақстандық 

академиялық кредиттің еңбек сыйымдылығы (30 академиялық сағат) ECTS (25-

30 академиялық сағат) 1 кредитіне сәйкес келеді. 

6.4. Білім алушылардың академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету және 

білім беру бағдарламаларын (жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

берудің барлық деңгейлері мен нысандары) еуропалық білім беру кеңістігінде 

тану үшін қазақстандық кредиттерді ECTS кредиттеріне қайта есептеу қажет.  

6.5. ECTS шеңберіндегі академиялық кредит-бұл пәнді оқытудың 

аудиториялық сабақтарда, сондай-ақ өзіндік жұмыс кезінде еңбек 

сыйымдылығын өлшеу бірлігі. Бір кредит ECTS 25-30 академиялық сағатқа тең. 



6.6. Жалпы оқу жүктемесі аудиториядан басқа білім алушының өзіндік оқу 

жұмысының келесі түрлерін қамтиды: эссе, рефераттар, курстық жұмыстар 

(жобалар), зертханалық жұмыстар, ағымдық, аралық және қорытынды 

бақылаудың әр түрлі түрлері бойынша дайындық, материалдарды жинау және 

дипломдық жұмысты (жобаны) жазу. 

6.7. ECTS бір оқу жылының оқу жұмысының жиынтық еңбек 

сыйымдылығын 60 кредитпен бағалайды (семестрде білім алушы 30 кредит, ал 

триместрде - 20 кредит алады).) Оқу жылының ұзақтығы 30 аптаны құрайды 

және 6 аптаны құрайды (қорытынды бақылау). 

6.8. Еуропалық елдерде бакалавриатта дәреже алу үшін оқыту ұзақтығы үш 

жылдан төрт жылға дейін және тиісінше 180-240 сынақ кредиттік бірлік алуды 

талап етеді. 

6.9. Қазақстан Республикасының кредиттерін ECTS кредиттеріне және кері 

қайта есептеу аудару коэффициенттері негізінде жүзеге асырылады. 

6.10. Қазақстан Республикасының кредиттеріне ECTS кредиттерін қайта 

есептеу әр пән бойынша ECTS 1 кредитінің толықтырылуына байланысты 1,5-

ден 1,8-ге дейінгі шектерде аудару коэффициентіне ECTS кредиттерін бөлу 

жолымен жүзеге асырылады. 

6.11. Қазақстан Республикасының кредиттерін ECTS кредиттеріне қайта 

есептеу Қазақстан Республикасының кредиттерін 6.10-тармақта көрсетілген 

әрбір пән бойынша Қазақстан Республикасының 1 кредитінің толықтырылуына 

байланысты ауыстыру коэффициентіне көбейту жолымен жүзеге асырылады. 

Бұл аударма коэффициенттері Теориялық оқыту кредиттерін қайта есептеу 

үшін қолданылады(аудиториялық сабақтар мен өзіндік жұмыстарды ескере 

отырып). 

Оқу жұмысының басқа түрлерінің кредиттерін қайта есептеу 6.10 – 

тармағына ұқсас келесі ауыстыру коэффициенттерінің көмегімен жүзеге 

асырылады: практика: оқу – 0,5 – тен 0,6 – ға дейін, Педагогикалық - 1 – ден 

1,2-ге дейін, өндірістік-2,5-тен 3-ке дейін, зерттеу-4-тен 4,8-ге дейін; 

магистранттың (докторанттың) ғылыми (эксперименттік) - зерттеу жұмысы-4-

тен 4,8-ге дейін; білім алушының қорытынды аттестациясы-3,2-ден  

6.12. ЖОО жалпы ЖОО мен факультеттерде ECTS үйлестірушісін 

тағайындайды. 

ECTS жоғары оқу орнының үйлестірушісі ECTS қағидалары мен 

механизмдерінің сақталуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ ЖОО құрылымдық 

бөлімшелерінің барлық үйлестірушілерінің жұмысын үйлестіреді және 

бақылайды. ECTS үйлестірушілері білім алушылар мен профессорлық-

оқытушылар құрамына практикалық және оқу аспектілері бойынша кеңес 

береді. 

6.13. ECTS бағаларының шкаласы бес оң бағаны ("A" - дан "E" - ге дейін), 

"FX" бағасын және "F" бағасын кредиттерсіз қамтиды. 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік 

жүйесіне негізделген Қазақстан Республикасының білімін бағалау жүйесі он оң 

бағаны ("A" - дан "D" - ге дейін) қамтиды, олар кредит беруді және кредит 

берусіз бір қанағаттанарлықсыз "F" бағасын беруді көздейді. 



6.14 білім алушылардың оқу жетістіктерін ECTS бойынша бағаларды 

баллдық-рейтингтік әріптік жүйеге ауыстыру және керісінше осы Ереженің  

қосымшаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

 

7. Салыстыру және қайта санау тәртібі  

ЕО TS түрі бойынша қазақстандық кредиттер 

 

7.1. ECTS жүйесі мен қазақстандық несие жүйесі елеулі айырмашылықтарға 

ие 

 

Параметрлері ECTS Қазақстандық несие жүйесі 

Оқу жылындағы 

кредиттердің 

жалпы саны 

3 жыл үшін 180 

кредит, 4 жыл 

үшін 240 кредит 

Теориялық оқытудың 129 кредиті, 4 

жыл ішінде барлығы 146 кредит 

Оқу жылының 

еңбек 

сыйымдылығы 

60 кредит  24-36 кредит 

1 кредит  жұмыстың барлық 

түрлеріне 25-30 

сағат 

45 сағат – Теориялық оқыту  

15 сағат-оқу практикасы; 

30 сағат-педагогикалық практика;  

75 сағат – кәсіптік практика 

 

7.2. Қазақстан Республикасының кредиттерін ECTS кредиттеріне қайта 

есептеу әр пән бойынша (25-30 академиялық сағат) 1 ECTS кредитінің еңбек 

сыйымдылығына байланысты ауыстыру коэффициенттері негізінде жүзеге 

асырылады. 

7.3. Бакалавриатта оқу жұмысының әр түрлі түрлері үшін ауыстыру 

коэффициентінің мәні: 

 

Оқу жұмысының түрлері 
Ауыстыру 

коэффициентінің мәні 

Теориялық оқыту  1,5 

Оқу практикасы 0,5 

Педагогикалық тәжірибе  1,0 

Өндірістік тәжірибе 2,5 

Диплом алдындағы практика 2,5 

Білім алушының қорытынды аттестациясы 3,2 

 

7.4. Магистратурадағы оқу жұмысының әртүрлі түрлері үшін ауыстыру 

коэффициентінің мәні: 

 

Оқу жұмысының түрлері 
Ауыстыру 

коэффициентінің мәні 



Теориялық оқыту  1,5 

Педагогикалық тәжірибе  1 

Өндірістік тәжірибе 2,5 

Зерттеу практикасы 4 

Білім алушының қорытынды аттестациясы 3,2 

НИРМ, ЭИРМ, НИРД 4 

 

7.5. Қазақстан Республикасының кредиттеріне ECTS кредиттерін қайта 

есептеу ECTS кредиттерін бөлу жолымен, кері аудару коэффициентіне көбейту 

жолымен жүзеге асырылады. Бұл ретте кредиттер тұтас бірліктерде 

қалыптастырылады. 

7.6. Қазақстан Республикасының және ECTS кредиттерін қайта есептеу 

кестеге сәйкес ECTS кредитінің еңбек сыйымдылығын ескере отырып 

жүргізіледі.: 

Кредит ECTS Кредит ҚР 

2 1 

3 2 

5 3 

7 4 

9 5 

10 6 

12 7 

14 8 

15 9 

17 10 

 

7.7.  Университетте білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың 

баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі жұмыс істейді, ол он оң баға ("A" - дан "D" - 

ге дейін) сандық эквивалентпен (1.00-ден 4.00-ге дейін), олар кредит беруді 

қарастырады және кредит берусіз бір қанағаттанарлықсыз баға ("F"). 

7.8.  ECTS бағалау шкаласы бес оң бағаны ("А" - дан "Е" - ге дейін), түзетілуі 

мүмкін "FX" бағасын және кредит ұсынусыз "F" бағасын қамтиды. 

7.9. ECTS бойынша бағаларды баллдық-рейтингтік әріптік жүйеге ауыстыру: 

 

ECTS 

бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

сандық 

баламасы 

% 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

А А 4,0 100 "Өте жақсы" 

В В+ 3,33 85 "Жақсы" 

 С В 3,0 80 

D С 2,0 65 "Қанағаттанарлық" 

 Е D 1,0 50 

FX, F F 0 0 "Қанағаттанарлықсыз" 

 



7.10.  Баллдық-рейтингтік әріптік жүйенің оқу жетістіктерінің бағаларын 

ECTS бойынша бағаға ауыстыру келесі кестеге сәйкес жүзеге асырылады: 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

сандық 

баламасы 

% 

мазмұны 

Бағалау 

ECTS 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

A 4,0 95-100 
A 

"Өте жақсы" 

 
A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 B "Жақсы" 

B 3,0 80-84 

C 

"Жақсы" 

 
B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

C 2,0 65-69 

D 

"Қанағаттанарлық" 

 
C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 Е "Қанағаттанарлық" 

F 0 0-49 FX, F "Қанағаттанарлықсыз" 

 



 
Қосымша 1 

ECTS-EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ                                                                       PHOTO 

 

Академический год 20../20.. 

Направление обучения: 

……………………………………………………………………………………………………... 

Эта форма должна быть заполнена черным цветом для лучшей передачи в случае отправки 

факсом 

Отправляющий вуз 

Название и полный адрес: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ф.И.О.  координатора департамента, тел., факс, e-mail 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ф.И.О.  координатора вуза, тел., факс, e-mail 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Личные данные обучающегося 

(заполняются самим студентом) 

Фамилия: ……………………………….….                           

Имя:………………………………………. 

Дата рождения:………………………….…                           Постоянный адрес 

Пол:………………………………………....                           (если 

отличается):……………………….. 

Гражданство:…………………………….…                           

……………………………………………. 

Место …………………………………………….. рождения…………………………………... 

…………………………………………….. 

Текущий адрес……………………………………………. 

проживания …………………………….….                           

…………………………………………….. 

………………………………………….…...                           

……………………………….……………. 

……………………………………………....                           

…………………………….………………. 

Действителен до…………………………...                           Tel.:………………………………….. 

Tel.:…………………………………………                                                                                         

                                                                                                                                                                

Перечень вузов, которые получают данную заявку (в порядке предпочтения): 

ВУЗ Страна Период 

обучения 

   от         до 

Срок 

пребывания 

(месяцев) 

№ ожидаемых 

кредитов ECTS 

1……………….. 

2……………….. 

3……………….. 

………………… 

………………… 

………………… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………….… 

……………………. 

……………………. 

 

 



Ф.И.О. обучающегося: 

……………………………………………………………………………………….……………… 

Отправляющий вуз………………………………………………………………………………… 

Страна:……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Коротко поясните мотивы вашего желания обучения за рубежом 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

Языковые навыки 

Родной язык……………………..    Язык обучения в своем вузе (если отличается): 

……………………………………………………………………………………………………… 

Другие навыки Изучаю 

 в данный момент 

Имею достаточные 

навыки, чтобы 

обучаться 

Буду иметь 

достаточные навыки, 

если пройду 

дополнительную 

подготовку 

 да нет да нет да нет 

………………………. 

………………………. 

……………………….. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Опыт работы, связанный с обучением (если имеется) 

Опыт работы                        Фирма/организация                        Дата                              Страна 

………………..…..              ……………………..                   …………...                 

…………………….             ……………………..                   …………...                 

Предшествующее и текущее обучение 

Диплом/степень, на которую обучаетесь в данный момент 

………………………………………………………………………………………………………… 

Количество лет обучения в высшем образовании до выезда за рубеж 

…………………………………………………………………………………….…………………. 

Были ли за границей?                  да □          нет □ 

Если да, то, где и в каком вузе? 

................................................................................................................................................................ 

Прилагается полный транскрипт с описание всех деталей предшествующего и 

текущего обучения. Сведения, которые недоступны во время подачи заявки могут быть 

предоставлены позже. 

 

Хотите ли вы подать на грант по мобильности, чтобы покрыть дополнительные затраты, 

связанные с обучение за рубежом? 

Да  □        Нет  □ 

 

Принимающий вуз 

Мы признаем получение заявки, предложенной программы обучения и транскрипта. 

Указанный обучающийся                                    Принят на обучение в нашем вузе 

 □                                                                            Не принят на обучение в нашем вузе 

Подпись коор динатора                                  □  Подпись координатора вуза       

департамента  ….………………………….. 

  ....................................... 

Дата:                                                                         Дата:                                                  

…………………………                                          ……………………………… 

                                            

 



ESTS-EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

 

STUDENT APPLICATION FORM                                                Photo 

 

ACADEMIC YEAR 20…/20… 

FIELD OF STUDY: 

……………………………………………………………………………………………………..…

…….. 

This application should be completed in   BLACK in order to be easily copied and or telefaxed. 

 

SENDING INSTITUTION 

Name and full address: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Department coordinator-name, telephone and telefax numbers. e-mail box  

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….… 

Institutional coordinator-name, telephone and telefax numbers, e- mail box 

……………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

STUDENT’S PERSONAL DATA 

(to be completed by the student applying) 

Family name:                                                                        Family name(s): 

 ……... ………………………………..……...                    ……... ………………………………..……... 

………………………………………………..                    ……... ………………………………..……...      

Date of birth: …………………………………                    Permanent address (if different): 

Sex: ………………………………………..…                    ……... ………………………………..……...                                                                           

Nationality:………………………….………..                    ………………………………………..……...         

Plase of birth: .………………………………..                    ……... ………………………………..……... 

…………………………………………..……                     ..…………..………………………………… 

Current address: ………………………………                   ……... ………………………………..……... 

………………………………………………..                     ……... ………………………………..……...    

……………………………………………..…                     Tel: 

……………………………………………..…                     ………………..…………………………….. 

Current address is valid until:……………….. 

……………………………………….……… 

Tel: 

…………………………………………..…… 

 

                                                                   

 

 



LIST OF INSTITUTIONS WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM 

(in order of preferenсe) 

 

  Institution               Country                Period of                        Duration            № of expeсted 

                  study                            of study                  ECTS сredits 

                                                     from       to                    (month) 

1……………..     ………...…..         ……  .…..              …………..………           

………………….… 

2………….....      ……….…....         ……     ……             …………………..           

……….…………… 

3………….....      ……….…....         ……     ……             ……..……………           

……………………. 

 

 

 

Name of student: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Sending institution:……………………………………………………………………………… 

Country:……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Briefly state the reasons why you whish to study abroad? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

LANGUAGE COMPETENCE 

 

Mother tongue:……..Language of instruction at home institution (if different): 

…………………………………………………………………………..……………………………

…... 

 

 

Other 

languages 

I am currently 

studying this 

language 

I have sufficient 

knowledge to follow 

lectures 

I  would have sufficient 

knowledge to follow lectures 

if I had some extra 

preparation 

…………………... 

…………………

… 

…………………

… 

yes no yes no yes no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant) 

Type of work                           Firm organization                        Dates                 Country 

Experience          ……………… .….                   ……….……           

…..………………..  

………………….          …..……………….                   …….………           

…..……………….. 

………………….                   ……………………                  …………….            

…….……………… 

 



PREVIOUS AND CURRENT STUDY 

 

Diploma/degree for whish you are currently studying: 

……………………………………………………………………………………………………….

…….. 

Number of higher education study years prior to departure abroad: 

……………………………………………………………………………………………………….

…….. 

Have you already been studying abroad?             Yes      No  

…………………………………………………………………………………………………….…

…….. 

The attached Transcript of records includes full details of previous and current higher 

education study. Detalis not known jat the time og application will provided be at a later 

stage. 

 

 

Do you wish to apply for a mobility grant to assist towards the additional costs of your study  period 

abroad?                                                                   Yes                 No   

 

RECEIVING INSTITUTION  

We hereby acknowledge receipt of  the application, the proposed learning agreement and the 

candidate’s Transcript of records. 

     The above-mentioned  student is provisionally accepted at your institution 

                                                                      not accepted at your institution 

                                                                       Institutional coordinator’s signature 

Departmental coordinator’s signature 

……………………………………….…              …………………………………………………. 

Date:          Date: 

……………………………………….…              …………………………………………………. 
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Академический год 20...../20...... 

Направление 

обучения:......................................................................................................................... 

Период обучения: 

с.................................до............................................................................................ 

 

 

Ф.И.О. обучающегося: 

........................................................................................................................... 

Отправляющий 

вуз:................................................................................................................................ 

Страна:.................................................................................................................................................

...... 

 

Детали программы обучения за рубежом 

 

Принимающий 

вуз:................................................................................................................................. 

Страна...................................................................................................................................................

..... 

 

Код курса/ 

дисциплины 

(если имеется) 

Название курса 

(дисциплины) 

Семестр Кредиты 

принимающего 

вуза 

EСTS 

кредиты 

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

------------------- 

------------------- 

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

------------------- 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

--------------------------- 

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

----------------- 

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

----------------- 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

--------------------------- 

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------ 

 

Подпись студента:...................................................         Дата...................................................  

 

Отправляющий вуз: 

Мы подтверждаем, что предлагаемая программа обучения утверждена 

Подпись координатора департамента вуза                                 Подпись координатора 

------------------------------------------------                                ------------------------------------------------ 
Дата:---------------------------------                                          Дата:------------------------------------ 



 

Принимающий вуз: 

Мы подтверждаем, что указанные выше изменения в программе обучения утверждены 

Подпись координатора департамента вуза                                      Подпись координатора 

----------------------------------------------                                                ----------------------------------- 

Дата:---------------------------------------            Дата:---------------------------- 

Изменения в первоначально предложенную программу обучения 

(заполняются, если имели место) 

Ф.И.О. обучающегося: 

 

________________________________________________________________________________

___ 

Отправляющий вуз: 

Страна: 

 

 

Подпись студента: …………………………Дата:………………………………………… 

Отправляющий вуз: 

Мы подтверждаем, что изменения в первоначально-предложенную программу обучения 

утверждены. 

Подпись координатора департамента                                   Подпись координатора вуза 

--------------------------------                                                        --------------------------------- 
Дата:-----------------------                                                           Дата:-------------------------- 

Принимающий вуз: 

Мы подтверждаем, что изменения в первоначально-предложенную программу обучения 

утверждены. 

Подпись координатора департамента                                   Подпись координатора 

вуза 

--------------------------------                                                        --------------------------------- 

Дата:-----------------------                                                           Дата -------------------------- 

LEARNING AGREEMENT 

Код курса, 

дисциплины 

(если имеется) 

Название курса 

(дисциплины, как 

указано в 

информационном 

пакете) 

Семестр Убран 

Добавлен 

Курс 

Курс 

(юнит) 

(юнит) 

ECTS 

кредиты 

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

--------------------- 

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

--------------------- 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

--------------------------------- 

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

----------- 

О  О 

О                      О 

О                      О 

О                      О          

О                      О 

О                      О 

О                      О 

О                      О 

О                      О 

О  О 

О                      О 

О                      О 

О                      О          

О                      О 

О                      О 

О                      О 

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

----------------------- 



 

Academic year 20..../20….                                                        Field of study: …………… 

Study period: from………                                                        to…………………………. 

 

Name of student: 
…………………………………………………………………………………………. 

Sending institution: 

………………………………………………………………………………………. 

Country: 

……………………………………………………………………………………………..……. 

 

Details of the proposed study programme abroad 

Receiving institution: 

…………………………………………………………………………………….. 

Country: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Course 

Code if any 

Course title Semester Receiving institution 

credits 

ECTS 

credits 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

…………………. 

……………………. 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

……………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

…………………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

 

Student s signature:........................................................               Date: ...................................... 

 

Sending institution: 

We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved 

Departmental coordinator s signature                                          Institutional coordinator s 

signature 

...........................................................                                           .......................................................... 

Date: .................................................                                            Date: ................................................ 

 

Receiving institution: 

We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning 

agreement are approved 

Departmental coordinator s signature                                           Institutional coordinator s 

signature 

………………………………………                                          ………………………………..….. 

Date: .................................................                                            Date: .............................................. 

 

Changes to original proposed study programme/learning agreement 

(to be filled in only if appropriate) 

Name of student:  

…………………………………………………………………………………………. 

Sending institution: 

………………………………………………………………………………………. 

Country: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Course 

code if 

Course title 

(as indicated in the 

Semester Deleted 

Added 

ECTS Credits 



any information package) course 

course 

unit                       unit 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

O                          O 

O                          O 

O                          O 

O                          O 

O                          O 

O                          O 

O                          O 

O                          O 

O                          O 

 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

Student s signature: ........................................................               Date: 

................................................... 

 

Sending institution: 

We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme 

 of study/learning agreement are approved 

Departmental coordinator s signature                                           Institutional coordinator s 

signature 

………………………………………                                          ………………………………..….. 

Date: .................................................                                            Date: .............................................. 

 

 

Receiving institution: 

We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning 

agreement are approved 

Departmental coordinator s signature                                           Institutional coordinator s 

signature 

………………………………………                                          

……………………….…………….. 

Date: .................................................                                            Date: 

................................................. 
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ECTS-EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

Транскрипт об обучении 

 

Название направляющего вуза 

............................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Факультет 

/департамент......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Институциональный координатор ECTS 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Тел:..................................................факс ................................ e-

mail:………………………………….. 

Фамилия обучающегося ………………………………….……………………………………… 

Имя обучающегося…………..…………………………………………………………………… 

Дата и место рождения ……………………………………………..…………………………… 

Пол ……………………………………………………………………………...…………………… 

Дата документа об образовании……………………………………………………..…………… 

Номер документа об образовании………………………………………………….…………… 

Название принимающего вуза 

.............................................................................................................. 

Факультет/департамент.................................................................................................................... 

Институциональный координатор ECTS 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Тел.........................................факс........................................ e-mail …………………..…………… 

 

 

Код 

курса (1) 

Название 

курса 

Продолжительность 

Курса (2) 

Национальная 

Оценка (3) 

Оценка 

ECTS (4) 

Кредиты 

ECTS (5) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Продолжение 

на отдельной  

странице 

  Всего  

 

Пояснение по (1),(2),(3),(4) и (5) на следующей странице. 

 



Диплом /степень присужден(а) __________________________________________________  

Дата                                                         Подпись проректора по учебной работе/декана* 

    __________________________________________________ 

 

Печать вуза 

*Без подписей и официальной печати вуза недействителен 

 

(1) Код курса  

 

Согласно ИП/КК ECTS 

 

(2) Продолжительность курса 

Y-1 год                       2S-2 семестра 

1S -1 семестр            2T-2 триместра 

IT-1 триместр 

 

 (3) Описание институциональной системы оценок 

…………………………………………………………………………………………………………

…..… 

…………………………………………………………………………………………………………

…..… 

…………………………………………………………………………………………………………

….… 

…………………………………………………………………………………………………………

…..… 

……………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………

………….… 

 

(4) Система оценок ECTS 

 

(5) Кредиты ECTS 

 

1 полный академический год – 60 кредитов 

1 семестр – 30 кредитов 

1 триместр – 20 кредитов 

 

ECTS – EUROPIAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

TRANSCRIPT OF RECORDS 

 

Уровень 

ECTS 

% студентов Пояснения 

A 10 Отлично 

B 25 Очень хорошо 

C 30 Хорошо 

D 25 Удовлетворительно 

E 10 Достаточно 

FX - Неудовлетворительно 

F - Неудовлетворительно 

 



TRANSCRIPT OF RECORDS 

NAME OF SENDING INSTITUTION: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

Faculty/Department of 

………………………………………………………………………………………………………..

…. 

ECTS departmental coordinator: 

……………………………………………………………………………………………………..…

…. 

 

Tel.:…………………………….  Fax: ………………………… e-mail 

box:……………….………… 

 

 

NAME OF STUDENT:…………………………………..First 

name……………………….…………. 

Date and place of birth:…………………………………………………………………..……….. 

(sex) 

Matriculation 

date:……………………………………………………………………………….……… 

Matriculation 

number…………………………………………………………………………………… 

NAME OF RECEIVING 

INSTITUTION:……………………………………………………….……… 

 

Faculty/Department 

of…………………………………………………………………………………... 

 

ECTS departmental 

coordinator………………………………………………………………………… 

Tel.:…………………………….  Fax: ………………………… e-mail 

box:…………………..……… 

 

Course 

Unit 

code (1) 

Title of the 

course unit 

Duration 

of course 

unit (2) 

Local 

grade (3) 

Local 

grade (4) 

Local 

grade (5) 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

To be contined 

on a separate 

sheet 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Total: 

 

(1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page 



 

Diploma/degree 

awarded:……………………………………………………………………………….. 

 

 

Date                                Signature of registrar/dean/administration 

Stamp of institution: 

 

NB: This document is not yalid without the signature of the registrar/dean/administration officer 

and the official stamp of the institution. 

 

(1) Course unit code: 

 

Refer to the ECTS information Package 

 

(2) Duration of course unit: 

 

Y= 1 full academic year 

1S=1 semester                                2S=2 semesters 

IT= 1 term/trimester                     2T=2 terms/trimesters 

 

(3) Description of the institutional grading system: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

(4) ECTS grading scale: 

ECTS 

Grade 

% of successful students normally 

achieving the grade 

Definition 

A 

B 

C 

D 

E 

FX 

F 

10 

25 

30 

25 

10 

- 

- 

EXCELLENT-outstanding performance with 

only minor errors 

VERY GOOD- above the average standard 

but with some errors 

GOOD- generally sound work with a number 

of notable errors 

SATISFACTORY- fair but with significant 

shortcomings 

SUFFICIENT- performance meets the 

minimum criteria 

FAIL- some more work required before the 

credit can be awarded 

FAIL- considerable further work is required 

 

(5) ECTS credits: 

 

1 full academic year  =  60 credits 

1 semester                 =  30 credits 

1 term/trimester        = 20 credits 
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ТИПОВАЯ СТРУКТУРА  

ИНФОРМАЦИОННОГО  ПАКЕТА/КАТАЛОГА КУРСОВ ПО ECTS 

Информация об 

институте 

   Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза 

2. Академический календарь 

3. Руководство вуза 

4. Общая характеристика вуза 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе 

стоимость обучения) 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Информация о 

программах 

обучения 

(Каталог курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

 Присуждаемые степени/квалификации 

 Уровней (ступеней) обучения 

 Требования по приему на программу 

 Образовательные и профессиональные цели программы 

возможность дальнейшего продолжения обучения 

 Структура программы с указание кредитов (60 кредитов ECTS в 

год) 

 Итоговые экзамены (если имеются) 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

 Название курса дисциплины юнита 

 Код дисциплины 

 Тип дисциплины 

 Уровень курса дисциплины 

 Год обучения 

 Семестр обучения 

 Количество кредитов 

 Ф.И.О лектора профессора 

 Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые 

компетенции) 

 Пререквизиты 

 Содержание курса дисциплины 

 Рекомендуемая литература 

 Методы преподавания 

 Методы/формы оценки 

 Язык обучения 

 Условий (требований) для обучения специальности (ступени) 

Дополнительная 

информация для  

студентов 

 Размещение/проживание 

 Питание 

 Медицинские услуги 

 Услуги/инфраструктура для специальных нужд студентов, 

страхование 

 Финансовая помощь студентам 

 Студенческий офис/офис по делам студентов 

 Условия для обучения (материальная база для занятий) 

 Международные программы/Стажировки/Программы обмена 

 Условия/база для занятий спортом 

 Условия/база для отдыха студентов 

 Студенческие ассоциации 



 

CHECKLIST FOR THE INFORMATION PACKAGE/COURSE CATALOGUE 

1. Information on 

the institution 

     1) Name and address 

     2) Academic calendar 

     3) Academic authorities 

     4) General description of the institution (including type and status) 

     5) List of degree programmes offered 

     6) Admission registration procedures 

     7) Main university regulations (notably recognition procedures) 

     8) ECTS institutional coordinator 

2. Information  on 

degree 

programmes 

General 

description: 

1) Qualification awarded 

2) Admission requirements 

3) Educational and professional goals 

4) Access to further studies 

5) Course structure diagram with credits (60 per year) 

6) Final examination 

7) Examination and assessment regulations  

8) ECTS departmental coordinator 

3. Description of 

individual course 

units: 

     Course title 

     Course code 

     Type of course 

     Level of course 

     Year of study 

     Semester/trimester 

     Number of credits allocated (based on the student workload        

       required to achieve the objectives or learning outcomes) 

     Name of lecturer 

     Objective of the course (preferably expressed in terms of learning        

       outcomes and competences) 

     Prerequisites 

     Course contents 

     Recommended reading 

     Teaching methods 

     Assessment methods 

     Language of instruction 

4. General 

information for 

students 

     Cost of living 

     Accommodation 

     Meals 

     Medical facilities 

     Facilities for special needs students 

     Insurance 

     Financial support for students 

     Student affairs office 

     Study facilities 

     International programmes 

     Practical information for mobile students 

     Language courses 

     Internships 

     Sports facilities 

     Extra-mural and leisure activities 

     Student associations 

 


