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Магистратура бөлімінің меңгерушісі м.а. А.Б-П. Данияровамен ЖАСАЛҒАН ЖӘНЕ
ЕНГІЗІЛГЕН

Университет Ғылыми кеңесінің «___»_________2016ж. №___ Хаттамасы шешімімен
20__/20__ оқу жылынан бастап ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН.

Аталған ереже Мирас Университеті студенттері үшін оқу гранттарын беру тәртібін
анықтайды.

Аталған ереже «Мирас» университетінің жеке меншігі болып табылады және Оқу орны
оқыту қызметінде ішкі қолдану үшін арналған.
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«Оқу гранттары туралы» Ереже
1. Жалпы ережелер

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

«Оқу гранттары туралы» ереже, Мирас университеті (әрі қарай - университет)
ұсынатын оқу гранттарын (әрі қарай – грант) тағайындау тәртібін реттейтін
негізгі құжат болып табылады.
Грант деп отырғанымыз, университетте бакалавриат және магистрантура оқыту
бағдарламалары бойынша оқудың бір семестрінің төлемі бойынша бір реттік
(үнемі) жеңілдік.
Гранттар техникалық, гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық
ғылымдар саласы бойынша білім алатын қазақстандық талантты және
перспективалы студенттер/магистранттардың оқуын қаржыландыруға
бағытталған.
Грантты тағайындау бойынша конкурс өткізу үшін конкурстық комиссия
жасалады.
Конкурс Университеттің шешімі бойынша басқа уақытта өткізілуі мүмкін.

2. Оқу грантын тағайындау тәртібі

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Университет президенті гранттарын тағайындау бойынша конкурс білікті
оқытушылар қатарынан жасақталған Комиссиясымен жүргізіледі.
Комиссия университет қызметкерлері қатарынан жасақталады. Комиссия
мүшелерінің саны тақ болу керек. Комиссия отырыстары оның құрамының
үштен бірі бар болған жағдайда құқыққа ие болады.
Гранттар конкурстық негізде тапсырылған емтихан нәтижелері бойынша
бакалавр және магистратура мамандықтары бойынша тағайындалады, балдықрейтингілік шкала бойынша бағаланады.
Гранттар университет Президентінің қолы бар бұйрыққа сәйкес, КК
отырысының шешімі негізінде, ол өткеннен кейін 10 күн ішінде
тағайындалады.
Грант иегері Университет көрсететін қызметтер типтік Келесім шартына қол
қояды.
Грантты тағайындау туралы бұйрықтан көшірме білім алушының жеке ісқағазына тігіледі.

3. Грант алуға үміткерлерге талаптар

3.1.

Бакалавриат мамандықтары бойынша, шетел тілін жетек меңгерген, Грант
алуға үміткерлерге талаптар аталған Ереженің №1 Қосымшасында көрсетілген.

3.2.

Магистратура мамандықтары бойынша Грант алуға үміткерлерге талаптар
аталған Ереженің №2 Қосымшасында көрсетілген.

4. Оқу гранты иегерлері, білім алушыларға талаптар
Университеттің білім алатын, грант иегерлері келесі талаптарға сәйкес келулері
керек:
 Университеттің бакалавр және магистратура бөлімдерінің күндізгі бөлімінде
оқуы керек;
 Әкімшілік қарызы, ішкі тәртіп немесе Кодекс талаптарын бұзу туралы
тіркелген фактілер болмауы керек;
 Басқа демеушілерден грант алмауы керек;
 4.2 қосымшасында көрсетілген туысқандық критерилеріне сәйкес келу
керек;
 4.3 қосымшасында көрсетілген оқу-үлгерімі критерилеріне сәйкес болу
керек;
4.1. Университет қызметкерлерімен таныстық бойынша шектеулер:
A. Үміткер университеттің Қабылдау комиссиясы мүшелерінің тікелей туысы
болмауы керек;
B. Университеттің басқа да қызметкерлерімен туыстықтың болуы Гранттың
бөліну ықтималдығын түсіреді;
Мұндағы «туыс» деп отырғанымыз: әйелі/күйеуі, ата-ана, бала, аға, әпке, туыс
аға, туыс әпке, бөле, туыс іні/қарындас, сонымен қатар жолдасы тарапынан
туыстар: анасы, әкесі, әпкесі, ағасы, ұлы немесе қызы.
4.2. Оқу гранттарын сақтау бойынша критерилер:
 Әрбір оқу жылы қорытындысы бойынша оқу үлгерімі көрсеткіші 3,6 GPA
балынан төмен емес;
 Бакалавриат мамандықтары үшін жыл сайын ағылшын тілін меңгеру
деңгейіне сәйкестігін растау, магистратура мамандықтары үшін қазақ тілін
меңгеру бойынша деңгейдің сәйкестігін тағайындаудың шарттары бойынша
растау;
Тестілеу мерзімі университеттің басшылығының ішкі өкімімен белгіленеді.
 Университеттің атынан халықаралық іс-шараларға міндетті түрде қатысу
(ХС бойынша проректордың тапсырмасы бойынша);
 Ғылыми-зерттеу жобаларына міндетті түрде қатысу (таңдалынған
мамандық шеңберінде);
 Университет шеңберінде және оның сыртында іске асырылатын оқу,
спорттық, мәдени, әлеуметтік және басқа да жобаларға міндетті түрде
қатысу;

5. Конкурсқа қатысуға өтініштерді рәсімдеу

5.1. Конкурсқа қатысуға өтініштерді қабылдауды университеттің Қабылдау
комиссиясы іске асырады.
5.2. Өтініш қабылданады, егер:
 Жоғары және жоғарғы білімнен кейінгі білімнің кәсіби оқу
бағдарламаларын іске асыратын, оқу ұйымдарына оқуға қабылдаудың
Типтік ережелерінің талаптарына сәйкес болса;
 Мирас университетінің күндізгі бөліміне оқуға түсу;
5.3. Конкурсты хабарлау мерзімдері жыл сайын университет басшылығымен
бекітіледі.
5.4. Грантты алуға бөлінген орындардың саны Университетпен реттелінеді.

Қосымша № 1
6. Шетел тілін жетік меңгерген тұлғаларға, бакалавриат мамандықтары
бойынша Грант алуға үміткерлерге талаптар
6.1. Мирас Университеті Президентінің оқу Гранттарын тағайындау шарттары:
6.2.Оқу грантын тағайындауға конкурсқа қатысу үшін үміткер шетел тілін В2
деңгейінде еркін меңгергендігін растауы керек, яғни шетел тілін меңгеру
құзіреттінің ЖалпыЕуропалық жүйесіне (Common European Framework of
Reference, CEFR) сәйкес межелік деңгейіне сәйкестігін растауы керек.
6.3.Ағылшын тілінде қарым-қатынас жасаудың коммуникативтік қабілетін бағалау
мақсатында үміткерге тест тапсыруға және сұхбаттасудан өту ұсынылады.
6.4.Тест халықаралық тесттер (First Certificate секілді) негізінде құрастырылған, екі
бөліктен тұрады, тестке жалпы балдар саны 30 балды құрайды;
 Тестілеудің бірінші бөлігі, оқу қабілеттерін бағалауға бағытталған
(прагматикалық және ғылыми-полярлық жанрлар мәтінін түсіну);
 Екінші бөлігі ағылшын тілінің лексикалық-грамматикалық білімін
анықтауға бағытталған.
6.5.Екінші кезеңге өту үшін межелік тест бойынша жауаптардың кем дегенде 50%
сәтті жауап беру қажет.
6.6.Сұхбат жалпы қолданыстағы тұрмыстық, мәдени және негізгі іскерлік
тақырыптарды қамтиды, сонымен қатар үміткердің академиялық
қызығушылықтарын қамтиды.
Ауыз екі сөйлеуін бағалау барысында келесі қабілеттер есепке алынады:
 Хабарлау формасы қатарынан бірнарсені жылдам, қиын емес тілмен
сипаттайды;
 Өз тәжірибесін, өз тәжірибесіне қатысты ойы мен сезімін сипаттайды;
 Қандай да бір жағдайдың кейбір мазмұнын баяндайды;
 Себептерін қысқаша түсіндіреді немесе түрлі сұрақтар бойынша түсіндірме
береді;
 Лексикалық және грамматикалық сауаттылығы;
 Хабарламаны жеткізуі, құрылымдық барабарлығы;
 Интонациялық дұрыстығы.
6.7.Сұхбат бойынша жалпы балдар саны 30 балды құрайды.
6.8.Балды қою аспектілері болып табылады:
 Максимум 10 балл –жауаптың мазмұны
 Максимум 10 балл – сөйлеудің лексикалық-грамматикалық нақтылығы және
сауаттылығы
 Максимум 10 балл – сөйлеу жылдамдығы және сөйлеудің түрлі
тактикаларын қолдана білу қабілеті
6.9.Тест және сұхбат балдарының жалпы санының қорытындысы бойынша жалпы
балл қойылады.
6.10.
Максималды балл санын жинаған үміткерлерге университет Президентінің
Бұйрығымен оқу гранты тағайындалады.
6.11.
Оқу гранттарын алуға конкурс өткізу барысында бірдей балл көрсеткіші
орын алған жағдайда, оқу гранты аттестат немесе дипломның жоғары орта балына
ие тұлғаға тағайындалады.

Қосымша № 2
7. Магистратура мамандықтары бойынша Грантты алуға үміткерлерге
талаптар
7.1.Конкурсқа қатысу үшін магистрант 15 000 теңге мөлшеріндегі алдын-ала төлемін
жасауы керек.
7.2.Егер білім алушы Грантты алу үшін жеткілікті балды алмаған жағдай болса, алдынала төлемі қайтарылмайды.
7.3.Мирас университеті Президентінің оқу Грантын тағайындау шарттары:
7.4.Оқу грантын тағайындауға конкурсқа қатысу үшін үміткер өзінің қазақ және орыс
тілінде еркін меңгергендігін растауы керек.
7.5.Үміткерге қазақ тілінде сөйлеудің коммуникативтік қабілеті В2 деңгейіне сәйкес
келетіндігін бағалау мақсатында тест тапсыруға және сұхбаттасуға қатысу
ұсынылады, яғни шетел тілін меңгеру құзіреттінің ЖалпыЕуропалық жүйесіне
(Common European Framework of Reference, CEFR, КАЗТЕСТ) сәйкес межелік
деңгейіне сәйкестігін растауы керек. Осы мақсатта үміткер тестілеуге
шақырылады, онда үміткердің қазақ тілінде сөйлеу коммуникативтік қабілеті
бағаланады. Тест халықаралық тесттер және КАЗТЕСТ негізінде құрастырылған.
7.6.Тест бір бөліктен тұрады. Бөлік қазақ тілінің лексикалық-грамматикалық
мағынасын білу қабілетін бағалау үшін құрастырылған және бағытталған. Тестке
жалпы балл 30 балды құрайды.
7.7.Екінші кезеңге өту үшін межелік тест бойынша жауаптардың кем дегенде 50%
сәтті жауап беру қажет.
7.8.Сұхбат жалпы қолданыстағы тұрмыстық, мәдени және негізгі іскерлік
тақырыптарды қамтиды, сонымен қатар үміткердің академиялық
қызығушылықтарын қамтиды.
Ауыз екі сөйлеуін бағалау барысында келесі қабілеттер есепке алынады:
 Хабарлау формасы қатарынан бірнарсені жылдам, қиын емес тілмен
сипаттайды;
 Өз тәжірибесін, өз тәжірибесіне қатысты ойы мен сезімін сипаттайды;
 Қандай да бір жағдайдың кейбір мазмұнын баяндайды;
 Себептерін қысқаша түсіндіреді немесе түрлі сұрақтар бойынша түсіндірме
береді;
 Лексикалық және грамматикалық сауаттылығы;
 Хабарламаны жеткізуі, құрылымдық барабарлығы;
 Интонациялық дұрыстығы.
7.9.Сұхбат бойынша жалпы балдар саны 30 балды құрайды.
7.10.
Балды қою аспектілері болып табылады:
 Максимум 10 балл –жауаптың мазмұны
 Максимум 10 балл – сөйлеудің лексикалық-грамматикалық нақтылығы және
сауаттылығы
 Максимум 10 балл – сөйлеу жылдамдығы және сөйлеудің түрлі
тактикаларын қолдана білу қабілеті
7.11.
Тест және сұхбат балдарының жалпы санының қорытындысы бойынша
жалпы балл қойылады.

7.12.
Максималды балл санын жинаған үміткерлерге университет Президентінің
Бұйрығымен оқу гранты тағайындалады.
7.13.
Оқу гранттарын алуға конкурс өткізу барысында бірдей балл көрсеткіші
орын алған жағдайда, оқу гранты аттестат немесе дипломның жоғары орта балына
ие тұлғаға тағайындалады.

