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Ғылыми Кенес отырысында бекітілген 

Хаттама №6  23.01.2020 ж. 

 

2019-2020 оқу жылына Пән саясаты   
 

Мақсаты:  

 Оқытудың негізгі принциптерін анықтау, оқу үрдісін өлшеу және 

реттеу   

 

Қолдану саласы: 

 Осы Саясатта көрсетіледі: 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі және 

Денсаулық сақтау министрлігінің нормативтік-құқықтық актілеріне 

сәйкес бакалавриат және интернатура үшін   жүзеге асырылатын білім 

және оқу бағдарламаларын реттеу процестері; 

 білімалушылардың білімін бағалау мен өлшеудің қолданбалы әдістері; 

 білімалушылардың сабаққа қатысуын реттеу бойынша  жалпы 

ережелер. 

 
 

Нормативтік сілтемелер: 
  Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 - III 

Заңы (2019 жылғы 28 қазандағы өзгерулермен және толықтырулармен); 

 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің «Кредиттік оқыту 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» 2011 

жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы; 

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Тиісті үлгідегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік ережелерін бекіту туралы» 2018 жылғы 30 қазандағы 

№ 595 бұйрығы; 

 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің жалпыға бірдей міндетті 

мемлекеттік стандарты, 23.08.2012 жылғы № 1080; 

 Академиялық және басқарушылық дербестігі жағдайындағы жоғары оқу 

орындарының жұмысына әдістемелік басшылық (Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы 14-4 / 1369-1 хаты). 

Анықтамалар: 
a) Пән саясаты – бұл бакалавриат пен интернатура оқу материалын   білімалушылармен 

барынша толық игеруге және    оқытушылар мен білімалушылар  арасындағы жемісті 

ынтымақтастыққа бағытталған, пәнді/комитти/клёркшипті зерделеу барысында 

білімалушыларға қойылатын жалпы талаптар; 
b) Пән/комитти/клёркшиптің директоры - пән/комитти/клёркшип бойынша оқу 

үрдісін жоспарлауға, жүзеге асыруға, бақылауға және мониторингке жауапты тұлға; 

c) Комитти – (ағылш. committee) циклдік  пән, оның құрамында бірнеше кафедралар 

оқытуды біріктіре өткізеді;   

d) Клёркшип/клиникалық ротация - (ағылш. clinical clerkship) циклдік клиникалық пән, 

оның құрамында бірнеше клиникалық кафедралар оқытуды біріктіре өткізеді;   

Коридорлық пән   – басқа пәндермен бірігусіз академиялық жыл немесе семестр бойы 

линиялық форматта зерделенетін пән; 



e) Модуль – медицинаның бір тарауына біріккен пән/комитти/клёркшип тақырыптарының 

бір бөлігі; 

f) Оқытудың теориялық бөлігі – келесі тармақтарда көрсетілгендерді қоспағанда, 

оқытудың барлық түрлері; 

g) Оқытудың практикалық бөлігі –   (CBL, CbD) жағдайларын талдау, зертетулер мен 

ғылыми жұмыстар өткізу, практикалық дағдыларды оқыту және тапсыру   (Mini-CEX, 

DOPS, OSCE), зертханалық сабақтар және практика,   бөлімшедегі/амбулаториядағы 

практикалық жұмыс (күндізгі және/немесе түнгі кезекшіліктерді қоса алғанда), 

өндірістік практика.  

h) Диагностикалық бағалау   (ДБ) - академиялық кезең ішінде сабақ кестесіне және / немесе   

кестеге сәйкес оқытушымен өткізілетін аудиториялық және  аудиториядан  тыс сабақтарда 

барлық пәнді немесе олардың жеке тарауларын зерделеуден бұрын білімалушылардың бар 

білімі мен  шеберліктерін тексеру. ДБ үлес салмағы ПҚБ –дан 5% құрайды (пәнді қорытынды 

бағалау). Ағымдағы 2019-2020 оқу жылына бағалаудың бұл түрін  өткізбеуге болады;    
i) Формативтік бағалау (ФБ) – пән/комитти/клёркшип бойынша нақты уақыт 

мерзімінде білімалушылардың теориялық және/немесе практикалық жетістіктерін 

бағалау. Пән/комитти/клёркшип үшін модульдің аяқталуымен мерзім анықталады, ал 

коридорлық пәндер үшін коридорлық пән директорының шешіміне сәйкестікте 

анықталады. Барлық ФБ (теориялық және практикалық ) бойынша үлес салмағы ПҚБ –

дан 25% құрайды. ФБ жоқ болған кезде ФБ үлес алмағы ПҚБ –дан 30% құрайды; 

j) Суммативтік бағалау   (СБ) – оқу пәні/комитти/клёркшип бойынша теориялық 

және/немесе практикалық емтихан.  Суммативтік бағалау құрылымындағы теориялық 

және практикалық бөлігінің салыстырмалылығы пән/комитти/клёркшиптің шешімімен 

анықталады. СБ үлес салмағы   ПҚБ –дан 70% құрайды; 

k) Пәннің қорытынды бағасы  (ПҚБ) – мынадай формулада есептеледі: 

 

                           
 

*ДБ жоқ болған жағдайда, есептеу формуласы мынадай: 

 

                    
 

l) Жылдық емтихан– оқытудың біріктірілген бағдарламалары 1-3 курс білімалушылары 

егер бір пәннен ПҚБ –дан (жалпыбілім беру пәндері блогынан басқа) 80% кем болған 

жағдайда оқу жылы аяқталғаннан кейін Жылдық емтихан тапсыруы керек. Жылдық 

емтихан аяқталғаннан кейін жылдық емтихан бағасы (ЖЕБ) шығарылады.   

m) Жылдық баға – (ЖБ) – оқытудың біріктірілген бағдарламалары 1-3 курс студенттері 

үшін курстан курсқа өту критерилері, оның мақсаты ЖБ шекті деңгейін жету болып 

табылады, ол 60 % және жоғарыға тең. ЖБ базалық және бейіндік пәнге/коммитиге 

(жалпыбілім беру пәндері блогынан басқа)  орташа алынған бағадан  және жылдық 

емтихан бағасынан тұрады: 

 

   
∑(     )     

∑ 
 (       )  

 

онда ЖБ – жылдық баға, ПҚБ – пәннің қорытынды бағасы, ∑ – барлық 

элементтердің сомасы, К – пәннің кредиттері, ЖЕБ – жылдық емтихан бағасы. 

n) Жылдық өту балл (ЖӨБ) – оқытудың біріктірілген бағдарламасының 4 курсына және 

біріктірілмеген  бағдарламаның басқа курстарына курстан курсқа өту критерилері. 

Оның  мақсаты ЖБ шекті деңгейін жету болып табылады, ол 60 % және жоғарыға тең.  

ЖӨБ курстың барлық пәндері үшін орташа алынған бағадан  тұрады:   

 



    
∑(     )

∑ 
  

 

онда ЖӨБ – жылдық өту баллы, ПҚБ – пәннің қорытынды бағасы, ∑ – барлық 

элементтердің сомасы, К – пәннің кредиттері. 

 

Жалпы ережелер 
 Пәнді/комитти/клеркшиптерді оқыту  жұмыс оқу жоспарлары мен кесте негізінде 

жүргізіледі. Оқытушылар көрсетілген оқыту мерзімдерін ұстануы керек; 

 Әрбір оқу жылы 30 аптадан кем емес мерзімді құрайды.   

 Осы саясат бір оқу жылына күші бар және қажет болған жағдайда өзгертілуі 

мүмкін.   

 

Қатысу және үлгерім (талаптар): 
 Сабақтардың теориялық және практикалық бөлігі негізінде сабақтарға қатысу 

талаптары тұрақталады. 

 

  Теориялық бөлігі үшін: 

Егер білімалушыда сабақтардың теориялық бөлігі блюпринттерінің жалпы санынан 

босатылғандар 30 % кем  болса, онда ол босатылғандар қатыспау себептеріне 

қарамастан   өтелмейді.   

  Сабақтардың  теориялық бөлігі пән тақырыптарының  (блюпринттер) жалпы 

санынан білімалушылардың себепсіз босатуы 30%  артық болған жағдайда 

білімалушы суммативтік бағалауға жіберілмейді және жазғы семестрге 

қалады. 
 Пән бойынша оқытудың теориялық бөлігінде себепті жағдайлар бойынша пән 

тақырыптарының  (блюпринттер) көлемінен 30%  артық болған жағдайда (ауырғаны, 

стационарлық емдеуде, отбасылық жағдайлары, некеге тұруы, жақындарының қайтыс 

болуы, төтенше сипаттағы жағдайлар шыққан кезде: табиғи апаттар және басқалары) 

білімалушы өтеулерсіз емтиханға жіберіледі. Оқу процессін басқару жүйесіндегі 

(KEYPS) босатулар жөнделеді. 

 Тәжирибелік бөлігі үшін: 

Оқытудың тәжирибелік бөлігі өтеу түрін келістірумен босатудың себептеріне қарамастан 

суммативтік емтиханның бірінші бөлігін тапсырғанға дейінгі 2 жұмыс күннен 

кешіктірмей  міндетті түрде өтеледі.   

 Егер білімалушы себепсіз босатқан оқытудың тәжирибелік бөлігін өтемеген 

жағдайда, онда ол суммативтік емтиханға  жіберілмейді және пән бойынша ақылы 

семестрден өтуі керек. Егер білімалушыда себепті жағдайлармен босатулар болса, ол оны 

суммативтік емтиханға   дейін өтеуге үлгермесе, онда суммативтік емтиханды қарыздарды 

жойғаннан кейін жеке кесте бойынша тапсырады.  

    Себепсіз  босатқан оқытудың тәирибелік бөлігінің босатуларын білімалушылар 

ұйымның ағымдағы тарифіне сәйкес ақылы негізде өтеуі керек (бір академиялық сағат 

жергілікті  студенттер үшін - 500 теңге, шетелдік  студенттер үшін – 700 теңге).  Себепті  

жағдайлар бойынша босатулар тегін өтеледі  (ауырғаны, стационарлық емдеуде, 

отбасылық жағдайлары, некеге тұруы, жақындарының қайтыс болуы, төтенше сипаттағы 

жағдайлар шыққан кезде: табиғи апаттар және басқалары), сондай-ақ мектептер (декан 

орынбасарымен келістірумен) және жастар саясаты бөлімімен босатқан кезде. 

 Себепті жағдайлар ресми құжаттармен расталуы керек: тұрақталған үлгідегі 

бекітілген емханадан анықтама   (ОДА, ПСТ), емхана беретін анықтамалар журналындағы 

номермен номері дәл келуі керек; туытарының қайтыс болғаны туралы куәлік; донорлық 

анықтама; неке қиюы туралы куәлік; баланың туу туралы куәлігі; әскери комитеттен 



анықтама; төтенше жағдайлар шыққан кезде- жағдайды растайтын ресми құжат;   

мектептер (декан орынбасарымен келістірумен) және жастар саясаты бөлімімен босатқан 

кезде. 

 Растайтын құжаттар болмаған кезде жағдай себепсіз болып табылады. Берілген 

анықтаманың заңдылығын «СМУ» КеАҚ медициналық пунктінің дәрігері мөрімен және қол 

қоюмен растайды. Қажет болған жағдайда растайтын құжаттардың басқа түрлерін деканат 

және/немесе заң бөлімі растайды. Жалған анықтамалар ұсынылған жағдайда ішкі тәртіп 

ережелеріне сәйкес әкімшілік шаралар қолданылады. 

 Кафедралардағы өтеулер сабақтан тыс уақытта өтеулер өткізу туралы ережеге 

сәйкес өткізілуі керек. Өтеулер кестесіне сәйкес жұмыс күндері өтеулер өткізуге рұқсат 

етіледі (сонымен қатар кезекші оқытушы кафедрада сағат 19: 00-ге дейін болуы керек). 

Клиникалық пәндерді оқытудың практикалық бөлігін  өтеу практикада кезекшілік кезінде, 

оның ішінде демалыс күндері де өтеуге болады. 

  Күніне қабылданатын өтеулер санын кафедралар реттейді. Деканаттан босатқан  

сабақтарға өтеулерді қабылдауға рұқсаттама талап етілмейді. Егер оқушының 

қатарынан 5 күн (пәндер/комиттилер/клёркшиптар үшін) және қатарынан 3 күннен (дәліз 

пәндері үшін) көп болса, топ старостасы  Мектептің тиісті деканының атына баяндау хат 

беруі керек. Мектеппен сабақтарды өтеулерге шешім қабылдау дайындалады. Өтеулер   

кестесін кафедра құрады.    

  

  Формативтік емтихандар үшін: 

 Егер студент формативті емтиханға 15 минуттан артық кешіксе, онда ол емтиханға 

жіберілмейді, емтиханға баға «0» қойылады және емтихан босатылған болып саналады. 

Босатылған  формативті емтихандар жеке кестеге сәйкес міндетті түрде өтеледі 

(тіркеуші офисі бас маманмен келісіледі), ал дәлелді себептермен босатылғандар ақысыз 

негізде, ал   себепсіз жағдайлар бойынша ақылы негізде  өтеледі. Формативтік емтиханды 

жеке кесте бойынша өткізу үшін деканаттың әдіскері осы емтиханды тапсыруы қажет 

студенттер туралы  тіркеуші офисіне хабарлайды. 

 Формативтік бағалауды қайта тапсыруда  тиісті FX және F бағаны алған кезде, 

пән/комитти/клёркшип  директоры  немесе коридорлық пәндер кафедра меңгерушісінің 

шешімі болған кезде ғана рұқсат етіледі. Егер формативтік  емтиханды  себепсіз 

босатсаңыз, емтиханды қайта  тапсыру   құқығынсыз емтиханға  «0» баға қойылады. 

  

  Суммативтік емтихандар үшін: 

Суммативтік  емтиханның бірінші бөлігіне дейін 1 жұмыс күні бұрын Мектеп 

деканының орынбасары пән/комитти/клёркшип үшін босатулар бойынша   

статистикалық мәліметтер жинайды. Алынған мәліметтер негізінде Мектеп осы 

білімалушыларға суммативтік  емтихан тапсыруға рұқсат бермеу туралы шешім 

дайындайды. 

Егер студент жиынтық емтиханға 15 минуттан артық кешіксе немесе оған рұқсат 

берілмеген болса, емтиханға «0» балл қойылады. Бұл жағдайда студент барлық пән 

бойынша ақылы семестрден өтуі керек. Студенттер емтиханға 15 минут қалғанда 

белгіленген күні мен уақытында емтихан тапсыруға міндетті. 

  

 Суммативтік емтиханды себепсіз босатуы  өтелмейді, «0» баға қойылады. 

 Суммативтік емтиханды   себепті жағдайлармен  босатқан кезде өтеу  деканат 

шешімімен жеке кесте бойынша өтеледі. 

 Академиялық адалдық қағидаттарының бұзылуына байланысты емтиханның кез-

келген кезеңінен шығарылған жағдайда емтиханнан шығару туралы акт жасалады, студент 

келесі кезеңге  жіберілмейді, емтиханға «F» бағасы қойылады. Пәнді сәтті игеру үшін 

жазғы ақылы семестрден өту керек болады. 

   



   

Білімалушылардың білімін бағалау процессі.   
 Пәнді/комитти/клёркшипті бағалау диагностикалық, формативтік және 

суммативтік бағалаудан тұрады (үлес салмағын Анықтама бөлігінен қараңыз  ), олар 

қорытындысында пәннің қорытынды бағасын  (ПҚБ) құрайды. 

 Интеграцияланған оқу бағдарламаларының 1-3 курс студенттері үшін мынадай 

ережелер белгіленеді: егер негізгі және мамандандырылған пәндер бойынша әр ПҚБ  80% 

-ға тең немесе одан жоғары болса, онда студент жылдық емтиханды тапсырмайды, өйткені 

пәнді бағалау нәтижелері бойынша оның жетістіктері сәтті деп саналады. Кем дегенде бір 

пән/комитти  (жалпыбілім беру  пәндері блогын қоспағанда) 80% -дан аз жинаған 

студенттер жылдық емтиханды (ЖЕ) тапсырады, содан кейін жылдық баға  (ЖБ) саналады. 

Жылдық бағалауды есептеу формуласы Сипаттама бөлімінде келтірілген. 

 Егер ЖБ 60% -дан аз болса, онда студент жылдық емтиханды қайта тапсыруы 

керек. Егер студент қайта қабылданғаннан кейін жылдық баллдың 60% жинамаған болса, 

студент жылдық оқу бағдарламасын игермеген болып саналады, мемлекеттік гранттан 

айырылады және оқудан шығарылады немесе ақылы негізде курстық бағдарламаны 

қайтадан игеруге құқылы. 

 Интеграцияланған және басқа интеграцияланбаған оқу бағдарламаларының 4-ші 

және 5-ші курстарында бағдарламаны меңгерудің критерий аралық аттестаттау кезеңінде 

емтихандарды сәтті тапсыру болып табылады. Емтихан нысанын бағалау комитетімен 

қаралады және оның шешімімен бекітіледі. Бір курстан екінші курсқа ауысудың 

критерийімен ПАБ (жылдық ауыстыру баллы), орташа мөлшерленген баға ПҚБ 

көрсеткіші 60% немесе одан жоғары. 

 

 Әрбір пәннің қорытынды бағасы шәкіртақы тағайындауға әсер етеді.   

 

 Егер жиынтық емтиханның қорытынды бағасы «қанағаттанарлықсыз» болса, «FX» 

бағасына сәйкес келетін 25-тен 49% -ға дейін, студент барлық кезеңдерді (JI) академиялық 

пән/комитти/клёркшип оқу бағдарламасынан қайта өткізбестен. 

Егер студент бірінші рет қайта қабылдау кезінде қайта бағалауды 25-тен 49% -ға дейін, 

яғни «қанағаттанарлықсыз» немесе, сәйкесінше, «FX» алса, онда ол пәннің / 

комитеттердің / сыныптардың бағдарламасын қайталамастан қорытынды бақылауды 

екінші рет алуға құқылы; егер ол 0-ден 24% -ға дейін сәйкесінше «F» алса, ол жазғы 

ақылы семестрге автоматты түрде қалады. Егер студент «қанағаттанарлықсыз» деген 

бағаны үшінші рет алса (бұл жағдайда, бұл «FX» немесе «F» бағасы), ол академиялық 

үлгерімі үшін университеттен шығарылады. Егер суммативтік емтиханның қорытынды 

бағасы «қанағаттанарлықсыз» бағаға, 25-49% тең келсе, ол «FX» белгісіне сәйкес келеді, 

білімалушы  (СБ) барлық кезеңдерін пән/комитти/клёркшип оқу бағдарламасын қайта 

өтпей қайта тапсыруға міндетті. 

  Егер  білімалушы СБ барлық бөлімдерін бірінші рет тапсырған кезде  25-49%, яғни 

«қанағаттанарлықсыз» баға алса немесе   тиісінше «FX» болса, онда ол 

пән/комитти/клёркшип оқу бағдарламасын қайта өтпей екінші рет қайта тапсыруға 

құқығы бар; егер ол 0-ден 24% -ға дейін сәйкесінше «F» алса, онда ол автоматты түрде 

жазғы ақылы семестрге қалады. Егер білімалушы СБ бойынша үшінші рет 

«қанағаттанарлықсыз» баға алса, (бұл жағдайда ол «FX» немесе «F» бағасын алама оған 

байланысты емес), ол онда академиялық үлгермегені үшін жоо-нан шығарылады.  

      Емтиханды  қайта тапсыру бағасы «FX»  белгісіне сәйкес болса аралық 

аттестациядан кейін  1 апта бойы (қайта тапсырулар аптасы) емтиханның әрбір кезеңі 

бойынша және кезекті академиялық мерзім басталғанға дейінгі каникулдар мерзімінде 

рұқсат етіледі. «FX»   бағасын алған кезде суммативтік емтиханды қайта тапсырулар 

емтихандық сессиялар және соңындағы каникулдар кезінде 2 күн аралықпен өткізіледі. 



 Білімалушы жалпы суммативтік бағалау бойынша «FX»  белгісіне сәйкес 

«қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда осы пән бойынша  ақылы семестрден өтуі 

керек. «F» бағасы суммативтк бағалаудың барлық кезеңдері қорытындылары бойынша 

ғана анықталады. Пән/комитти/клёркшип әрбір оқу бағдарламасын қайталап өту тек қана 

ақылы негізде жүргізіледі. 

    Бір пән бойынша емтиханды тапсырудың жалпы суммарлық саны үш реттен 

аспауы керек екенін ескеру керек (1. Емтиханды бірінші тапсыру; 2. «FX» бағасынан 

кейінгі екінші рет тапсыру;3. «FX» бағасын қайтадан алғаннан кейінгі үшінші рет 

тапсыру).     Егер білімалушы  пән бойынша емтиханды үшінші рет тапсырған кезде 

«қанағаттанарлықсыз» («FX» немесе «F» белгіге сәйкес) баға алса, онда ол академиялық 

үлгермегені үшін жоо-нан шығарылады. 

  «FX» белгіге сәйкес  «қанағаттанарлықсыз» баға алған  білімалушылар ағымдағы 

емтихандық сессия немесе аралық аттестаттау кезінде  қайта тапсырып ол бағаларды 

«жақсы» және/немесе «өте жақсы» бағаға тапсырған болса, онда оларға шәкіртақы 

тағайындалады  

  Егер бірнеше пән бойынша емтихандарға жіберілмейтін білімалушылар, және 

пәндердің  барлық сағаттардың жалпы саны 420 сағаттан артық болса, немесе олар 

бойынша «F» баға алса, білімалушы академиялық үлгермегені үшін жоо-нан шығарылады. 

 Білімалушыларды бағалау дәстүрлі бағалау шкаласына аударылған білімалушылардың 

оқу жетістіктерін бағалаудың келесі баллдық-әріптік  рейтингілік жүйесі негізінде жүргізілуі керек. 
 

Әріп жүйесі 

бойынша баға 

Цифрлық 

 эквивалент 

Балдар  

(%-тік құрамы) 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 4,0 95-100 
Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы  
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Қанағаттанарлық  
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

 F 0 0-24 

 

Апелляция: 
Пән бойынша апелляцияға  өтініш беру емтиханнан кейін келесі күні сағат 12.00-ге дейін 

білімалушының бастамасымен тіркеуші офисіне мына жағдайларда беріледі: 

•Түсініксіз немесе қате тұжырымдау; 

•дұрыс жауап жоқ; 

• бір дұрыс жауаппен сұрақтарға бірнеше дұрыс жауаптар; 

• сұрақтар пәннің жұмыс бағдарламасында баяндалған оқу жоспарынан тыс болады. 

• техникалық қателер (бірнеше жауаптардың қайталануы және тесттерді жүктеу кезінде 

жіберілген қателер, сервердің істен шығуы) 

 

Тіркеуші офисі  өтініштерді бағалау комиссиясына және тиісті пән директорларына 

қарастыруға береді. Комиссия апелляцияның негізділігі және студенттің пайдасына 



баллдарды есептеу немесе апелляцияны қабылдамау туралы шешім қабылдайды. 

Апелляциялық комиссияның шешімдері хаттамада көрсетіледі. 

 

Академиялық айырмашылық 
 Білімалушылар  басқа жоо-нан ауысқан кезде, бір жоо-да бір мамандықтан 

екіншісіне   ауысқанда, оқудан шығарылғаннан кейін қайта қалпына келтірілгенде, 

академиялық демалыстан кейін және академиялық ұтқырлықтан кейін 

пәндер/комитти/клёркшиптар бойынша академиялық айырмашылықтары болуы мүмкін. 

Академиялық айырмашылықты жою үшін білімалушылар ағымдық оқу сабақтарымен 

қатар, академиялық кезең ішінде жеке кесте бойынша   оқу тапсырмаларын орындайды 

немесе жазғы ақылы семестрде осы пәндер/комитти/клёркшиптар бойынша 

қарастырылған ағымдық және аралық бақылаудың барлық түрлерін тапсырады және 

рұқсаттама алады  және емтихан тапсырады (CБ) (жазғы ақылы семестр туралы ережені 

қараңыз). 

 

Басқалары 
 Оқу жетістіктерін бағалаудың кез келген түрінен өту кезінде: интернет, ұялы 

телефондар, смартфондар, планшеттер, smart -сағаттар және басқа да электронды 

құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады; конспектілер, шпаргалкалар және 

ақпаратты тасымалдаушы   құралдардың басқа түрлері. Басқа жағдайда, академиялық 

адалдық саясатын бұзғаны үшін студентті емтиханнан шығару туралы акт жасалады, 

емтихан нәтижелері кейіннен жойылып, «0» бағасы қойылады. Емтиханды басқа студент 

үшін өткізген кезде немесе емтихан кезінде басқа студенттің есебін пайдаланғанда, 

нәтиже екі студент үшін де емтиханнан шығарылғандығы туралы өтінішпен жойылады. 

Егер студент академиялық адалдықты бұзғаны үшін суммативтік  бағалаудан шығарылса, 

онда студент суммативтік  бағалаудың келесі кезеңдеріне жіберілмейді және жазғы 

семестрде пән/комитти/клёркшип  бойынша  жазғы ақылы семестрге  қалады. 

 Егер білімалушының емтиханға келмеуінің себепті жағдайлары болса (ауруханада 

болу, төтенше сипаттағы төтенше жағдайлар: табиғи апаттар, жазатайым оқиғалар және 

т.с.с.), топ старостасы немесе тәлімгер   пән/комитти/клёркшип директорын және үш  күн 

ішінде осы жағдайды растайтын құжаттарды ұсынумен кез-келген жағдайда болған оқиға 

туралы мектепті бір тәулік ішінде кез келген қолжетімді әдіспен (телефонмен және басқа) 

хабардар етуі керек  ( «Қатысу және үлгерімі» (талаптар) бөлімінде  себепті жағдайлар  

мен растайтын құжаттар сипатталған). Бұл жағдайда білімалушыға деканның бұйрығымен 

тіркеуші офисімен бірге емтихан тапсырудың жеке кестесі белгіленеді. 

     

   


