
АБИТУРИЕНТТЕРДІ ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУДЫҢ ЖАЛПЫ 
ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ҚАБЫЛДАУ РӘСІМІ 

 

ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ 
 

Экономика жоғары мектебі (ЭЖМ) болашақта кәсіби білім аясында биік нәтижелерге қол жеткізе 
алатын жоғары академиялық үлгерімді абитуриенттер қабылдауды жөн санайды. Осыған 
байланысты Экономика Жоғары мектебі халықаралық және ҚР Білім және Ғылым Министрлігі 
стандарттары негізінде абитуриенттерді оқуға қабылдаудың негізгі ережелерін әзірледі. 
Абитуриенттің жауапкершілігі 
Экономика жоғары мектебінің абитуриенті мектептің ережелеріне және таңдалған курс 
бағдарламаларының талаптарына жауапкершілікпен қарауға міндетті. 
Экономика жоғары мектебіне абитуриенттерді бакалавриат бағдарламасы бойынша қабылдау 
рәсімі төмендегідей: 
1. Абитуриент КАЗГЮУ Университетінің қабылдау комиссиясына қажетті құжаттарды тапсыруы 
қажет.  
2. Абитуриент ЭЖМ білім беру бағдарламасының: 
- ағылшын тілінен оқуға түсу емтиханын 
-мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханын (Математика/Ағылшын тілі) 
тапсыратын талаптарына сәйкес келуі керек. 
Бакалавриаттың барлық бағдарламасы бойынша ЖООда оқу үшін тапсырылатын 
құжаттар тізімін ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен 
Экономика жоғары мектебіне тіркелу үшін абитуриент мына құжаттарды тапсыруы тиіс: 
- бекітілген үлгіде толтырылған өтініш; 
- орта мектепті бітіргені туралы диплом (түпнұсқа); 
- 3х4 көлемдегі 6 фотосурет; 
- 086-У нысанындағы медициналық анықтама (флюорографиялық сурет қоса беріледі); 
- орта мектепті бітіргені туралы дипломның қосымшасы (түпнұсқа); 
- ҰБТ (ЕНТ) (немесе КТ) сертификаты (50 баллдан төмен емес); 
- білім гранты берілгені туралы куәлік (бар болса); 
- жеке куәліктің көшірмесі (өзімен бірге құжаттардың түпнұсқаларын алып жүруі қажет); 
- тіркеу куәлігінің немесе әскери билеттің көшірмесі (ер балаларға). 
Барлық қажетті құжаттарды уақытылы тапсырмаған студенттер Университет қабырғасына 
қабылдана алмайды. Сол себепті, ресми қажет етілген құжаттар уақыты тапсырылған жағдайда 
ғана студенттер Университетке қабылданады.  
 
Ағылшын тілін білуге қойылатын талаптар (5В020700 – «Аударма ісі» мамандығынан басқа) 
 
ЭЖМ мамандықтарына түсу үшін ағылшын тілін білу деңгейін анықтау үшін тест тапсыру қажет.    
Қабылдау комиссиясына Academic IELTS сертификатын (3.0 – A2 Pre-intermediate және жоғары) 
табыстаған талапкер ағылшын тілін білу деңгейін анықтау үшін тест тапсырмайды.        
Тестілеу төрт секциядан тұрады: оқылым (10 сұрақ – 30 минут), тыңдау (20 сұрақ – 30 минут), 
әңгімелесу (15 минут), эссе (250 сөз – 60 минут). 
Тестілеу КАЗГЮУ Университетінің оқу корпусында ақылы негізде 2017 жылдың 1 шілдесінен 
бастап 20 тамызына дейін өткізіледі. Тестілеу құны «КАЗГЮУ Университеті» АҚ қызметтері 
ақысының тізілімімен анықталады. 
Ағылшын тілін білу деңгейін көтергісі келетін талапкерлер үшін КАЗГЮУ Университетінде 2017 
жылдың 20 маусымынан бастап жазғы тіл мектебінің ақылы курстары (72 сағат) өткізіледі. Тестілеу 
құны «КАЗГЮУ Университеті» АҚ қызметтері ақысының тізілімімен анықталады.   
КАЗГЮУ Университетінің жазғы тіл мектебінде ағылшын тілі бойынша дайындық курстарынан 
өткен соң IELTS емтиханын қайта тапсыру тегін іске асырылады. Емтиханды қайта тапсыру күні: 
2017 жылдың 22, 24 тамызы.  

 



5В020700 – «Аударма ісі» мамандығы үшін ағылшын тілін білуге қойылатын талаптар 
 
5В020700 – «Аударма ісі» мамандығы үшін ҰБТ/ҚТА нәтижелері бойынша ҰБТ/КТА сертификаты 
бойынша жалпы нәтиже кемінде 50 балл, ағылшын тілі бойынша ықтимал 40 балдан кемінде 20 
балл жинау қажет немесе Academic IELTS сертификатын табыстаған жағдайда – 5.0 балдан бастап 
9.0 балға дейін, бұл ретте ҰБТ/КТ сертификаты бойынша жалпы нәтиже кемінде 50 балл, ағылшын 
тілі бойынша ықтимал 40 балдан кемінде 5 балл жинау қажет.  
Егер талапкер Academic IELTS сертификатын ұсынғанда, оның нәтижесі  – 5.0 балдан бастап 9.0 
балға дейін болса, ол 5В020700 – «Аударма ісі» мамандығына ағылшын тілінен білім деңгейін 
анықтауға тест тапсырмай, оқуға қабылданады.  
5В020700 – «Аударма ісі» мамандығына оқуға түсуші талапкердің Intermediate B1 секілді ағылшын 
тілін білудің шекті деңгейі болуға тиіс. Ағылшын тілін жеткіліксіз меңгеру деңгейі болғанда, 
ағылшын тілінен көп деңгейлі курстардан өту ұсынылады.  
ҰБТ/КТА сертификаты бойынша жалпы нәтиже кемінде 50 балл, ағылшын тілінен ықтимал 40 
балдан 20 балл жинай алмаған талапкер ағылшын тілін білу деңгейін анықтауға ішкі емтихан 
(KAZGUU English Placement Test) тапсырып, Academic IELTS 5.0 (Intermediate B1) төмен емес нәтиже 
көрсеткен жағдайда, КАЗГЮУ Университетіне оқуға қабылдануы мүмкін.  
 

Ағылшын тілін білу деңгейін анықтауға арналған тестілеу: 
 

№ Жоғары 
мектеп 

Мамандық KAZGUU English 
Placement Test 

IELTS TOEFL IBT/ 
PBT 

 
1 

 
Экономика 
жоғары 
мектебі 

5В050300 –

Психология,  

5В050600 – 

Экономика, 

5В050700 – 

Менеджмент, 

5В050800 – Есеп 

және аудит, 

5В050900 – 

Қаржы, 

5В090200 – 

Туризм 

 

Pre-Intermediate (A2)  
Шектідеңгей 
100%-дан 40% 

3,0 төмен 
емес 

30-40 IBT 
397-433 
PBT 

5В020700 – 
Аударма ісі  

IntermediateB1 5.0 төмен 
емес** 

64  IBT 
510  PBT 

 
Математикадан білу деңгейіне қойылатын талаптар  
 
5В050700 – «Менеджмент» мамандығы үшін ҰБТ/КТА нәтижелері бойынша ҰБТ/КТА сертификаты 

бойынша жалпы нәтиже кемінде 50 балл, математикадан ықтимал 40 балдан кемінде 10 балл 

жинау қажет.  

5В050600 – «Экономика», 5В050900 – «Қаржы», 5В050800 – «Есеп және аудит» мамандықтары 

бойынша ҰБТ/КТА нәтижелері бойынша ҰБТ/КТА сертификаты бойынша кемінде 50 балл, 

математикадан ықтимал 40 балдан кемінде 20 балл жинау қажет.  

Ескерту: Экономика жоғары мектебіне қабылдау қағидалары КАЗГЮУ Университетінде оқуға 
мемлекеттік грант алған тұлғаларға таратылмайды.  

 

 
 



СТУДЕНТТЕРДІ КУРСТАН КУРСҚА АУЫСТЫРУ ЕРЕЖЕСІ 
 
ЭЖМ студенттері екінші курсқа ауысуы үшін: 
- 30 сәуірге дейін аналитикалық (соның ішінде сапалық)  дағдылар деңгейін анықтайтын тест 
тапсыру керек, нәтижесі максималды сандық балл көрсеткіші 50%  төмен болмауы тиіс, ЖЭМ – 
Экономика, Қаржы, Есеп және Аудит, Менеджмент, Туризм, Психология  мамандықтары бойынша  
оқуды сәтті жалғастыру үшін академиялық бағдарлама бойынша және ағылшын тілі бойынша 
Intermediate  деңгейі нәтижелері төмендегідей болу қажет;  
- бірінші курсты аяқтау нәтижесі бойынша GPA көрсеткіші 2.0 төмен болмауы тиіс; 
- бірінші курсты аяқтау нәтижесі бойынша 60 ECTS/ 36 кредит санын жинау керек. 

 
Ескерту: Егер студент бірінші  курсты аяқтау барысында 50 ECTS/ 30 кредит жинаса, ағымдағы оқу 
жылының жазғы семестр уақытында қосымша 10 ECTS/ 6 кредит жинауға құқы бар.  
 
5В020700 «Аударма ісі» мамандығы 
Экономика жоғары мектебінің 5В020700 Аударма ісі мамандығы бойынша білім алушылардың 
екінші курсқа ауысуына арналған талаптар №2-кестеде көрсетілген 
 
Кесте№2. Экономика жоғары мектебінің 5В020700 Аударма ісі мамандығы бойынша білім 
алушылардың екінші курсқа ауысуына арналған талаптар 
 

№ 
р/с 

Мамандық 
ECTS 
орта 

GPA 
Орта 

деңгейі 

Сұхбат 
нәтижесі 

Шетелдік 
B1базасының 

сараптама 
нәтижесі 

Ағылшын тілі 
деңгейі 

1.  
5В020700 
Аударма ісі 

60 2.0 50 75 Intermediate II 

 
Тек осы талаптарды ұстанған жағдайда студент екінші курсқа ауыстырылуы мүмкін. 
 
Егер студенттің оқу үлгерімі осы талаптарға сәйкес келмесе, онда ол:  
- 2 семестр ішінде пәндерді қайта үйрену арқылы GPA талап етілетін ең төменгі деңгейге дейін 
арттыру, әйтпесе студентке демалыс кезеңде кез келген басқа оқу орнына ауысу ұсынылады; 
- университетте оқу кезінде бір пәнді 3 реттен астам емес қайта оқуға болады, әйтпесе студентке 
бір элективті пәнді басқамен ауыстыру, басқа Жоғары Экономика Мектебінің, КАЗГЮУ 
Университетінің басқа мамандығына немесе демалыс кезеңде кез келген басқа оқу орнына ауысу 
ұсынылады; 
-ЭЖМ Дайындық курстарындағы қосымша ағылшын тілі  сабақтарына қатыса; 
- КАЗГЮУ Университеті Экономика жоғары мектебінің басқа мамандығына немесе кез келген 
басқа білім беру мекемесіне  демалыс кезеңінде ауыса алады. 
5В050900 «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит» мамандықтары бойынша егер студенттің GPA 2,0 
баллдан кем болса, онда келесі академиялық кезеңде ол академиялық берешекті қосқанда тек 18 
кредитке тіркеле алады. 
 
5В050600 Экономика, 5В050900 «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит», 5В050700 
«Менеджмент», 5В090200 «Туризм», 5В050300 «Психология»,   5В020700 «Аударма ісі» 
мамандықтары бойынша студенттерді үшінші курсқа ауыстыру ережесі. 
 
ЭЖМ студенттері үшінші курсқа ауысуы  үшін: 
- 30 сәуірге дейін  ағылшын тілі бойынша кешенді емтихан тапсырады нәтижесі Intermediate II 
деңгейінен төмен болмауы тиіс;  
- 5В020700 «Аударма ісі» мамандықтары үшін 121 ECTS/ 72 кредит жинау; 



- 5В050600 Экономика, 5В050700 «Менеджмент», 5В050900 «Қаржы», 5В090200 «Туризм», 
5В050800 «Есеп және аудит», 5В050300 «Психология» мамандығы негізінде екінші курс 
қорытындысы бойынша 124 ECTS/ 74 кредит жинау қажет; 
- бірінші курсты аяқтау нәтижесі бойынша GPA көрсеткіші 2.0 төмен болмауы тиіс. 
 
Экономика жоғары мектебінің 5В020700 Аударма ісі мамандығының бакалавр дәрежесі бойынша 
білім алушыларға оқуды ары қарай жалғастыруға қойылатын талаптар № 3-кестеде көрсетілген. 
 
Кесте№3. Экономика жоғары мектебінің 5В020700 - «Аударма ісі» мамандығы бойынша білім 
алушылардың үшінші курсқа ауысуына арналған талаптар 
 

№ 
р/с 

Мамандық ECTS 
GPA 
орта 

деңгейі 

Шетелдік B2 базасының 
сараптама нәтижесі 

Ағылшын тілі  
деңгейі 

1 
5В020700 
Аударма ісі 

121 2.0 75 Upper-Intermediate 

 
Егер студенттің оқу үлгерімі осы талаптарға сәйкес келмесе, онда ол:  
- 2 семестр ішінде пәндерді қайта үйрену арқылы GPA талап етілетін ең төменгі деңгейге дейін 
арттыру, әйтпесе студентке демалыс кезеңде кез келген басқа оқу орнына ауысу ұсынылады; 
- университетте оқу кезінде бір пәнді 3 реттен астам емес қайта оқуға болады, әйтпесе студентке 
бір элективті пәнді басқамен ауыстыру, басқа Жоғары Экономика Мектебінің, КАЗГЮУ 
Университетінің басқа мамандығына немесе демалыс кезеңде кез келген басқа оқу орнына ауысу 
ұсынылады; 
- ЭЖМ дайындық курстарында  қосымша ағылшын тілі   сабақтарына қатыса алады; 
5В050900 «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит» мамандықтары бойынша егер студенттің GPA 2,0 
баллдан кем болса, онда келесі академиялық кезеңде ол академиялық берешекті қосқанда тек 18 
кредитке тіркеле алады. 
 
5В050600 Экономика, 5В050900 «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит», 5В050700 
«Менеджмент», 5В090200 «Туризм», 5В050300 «Психология»,  5В020700 «Аударма ісі» 
мамандықтары бойынша студенттерді  төртінші курсқа ауыстыру ережесі. 
 
ЭЖМ студенттері төртінші курсқа ауысуы  үшін: 
- 30 сәуіріне дейін ағылшын тілі бойынша Upper-Intermediate I деңгейінен төмен емес нәтижелері 
негізінде кешенді емтихан тапсырады; 
- 5В050600 Экономика, 5В050900 «Қаржы», 5В090200 «Туризм», 5В050800 «Есеп және аудит», 
5В050300 «Психология», 5В020700 «Аударма ісі» мамандығы бойынша 184 ECTS/ 110кредит жинау 
қажет; 
- 5В050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша 179 ECTS/ 106 кредит жинау қажет; 
- екінші курсты аяқтау нәтижесі бойынша GPA көрсеткіші 2.0 төмен болмауы тиіс. 
 
Экономика жоғары мектебінің 5В020700 Аударма ісі мамандығының бакалавр дәрежесі бойынша 
білім алушыларға оқуды ары қарай жалғастыруға қойылатын талаптар № 4-кестеде көрсетілген. 
 
Кесте№4. Экономика жоғары мектебінің 5В020700 - «Аударма ісі» мамандығы бойынша білім 
алушылардың төртінші курсқа ауысуына арналған талаптар 
 

№ 
р/с Мамандық  

ECTS 
орта 

GPA 
Орта 

деңгейі 

Ағылшын 
тілінде емтихан 

нәтижесі 

Ағылшын тілі 
деңгейі 



1. 
5В020700  
Аударма ісі 

184 2.0 75 Low Proficient 

 
Тек осы талаптар сақталған жағдайда ғанастудент төртінші курсқа ауыстырылуымүмкін. 
Егер студенттің оқу үлгерімі осы талаптарға сәйкес келмесе, онда ол:  
- 2 семестр ішінде пәндерді қайта үйрену арқылы GPA талап етілетін ең төменгі деңгейге дейін 
арттыру, әйтпесе студентке демалыс кезеңде кез келген басқа оқу орнына ауысу ұсынылады; 
- университетте оқу кезінде бір пәнді 3 реттен астам емес қайта оқуға болады, әйтпесе студентке 
бір элективті пәнді басқамен ауыстыру, басқа Жоғары Экономика Мектебінің, КАЗГЮУ 
Университетінің басқа мамандығына немесе демалыс кезеңде кез келген басқа оқу орнына ауысу 
ұсынылады; 
- ЭЖМ Дайындық курстарындағы  қосымша ағылшын тілі   сабақтарына қатыса алады. 
5В050900 «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит» мамандықтары бойынша егер студенттің GPA 2,0 
баллдан кем болса, онда келесі академиялық кезеңде ол академиялық берешекті қосқанда тек 18 
кредитке тіркеле алады. 
 
Экономика жоғары мектебінің  бағдарламалары бойынша бакалавр академиялық дәрежесін 
алу үшін  студенттерге қойылатын талаптар 
 
Экономика жоғары мектебінің студенттері бакалавр бағдарламасы бойынша  диплом алу үшін: 
- 30 сәуіріне дейін ағылшын тілі бойынша Upper-IntermediateI деңгейінен төмен емес нәтижелері 
негізінде кешенді емтихан тапсырады; 
- оқу қорытындысының соңында 240 ECTS жинауы; 
- практиканың барлық түрлерін өтуі тиіс; 
- 2.0 кем емес жалпы GPA деңгейін жинауы тиіс. 
- «Бизнес этика», «Ұйымдастырушылық мінез-құлық» және «Бизнес коммуникация» пәндерін 
толық оқуы; 
- 5B050300 «Психология» мамандығына студенттеріне кем дегенде 32 сағат психологиялық 
дайындықтан өткендігі туралы сертификатыболуы керек; 
- кешенді мемлекеттік емтиханды тапсыруы; 
- 5В050700 Менеджмент, 5В090200 Туризм, 5В050600 Экономика мамандықтарының студенттері 
аяқтау (дипломдық) жұмысы (жобасы) бойынша арнайы құрылған комиссия  алдында қорғаудан 
өтеді. 
 
Экономика жоғары мектебінің 5В020700 Аударма ісі мамандығының бакалавр дәрежесі 
бойынша бағдарламаны бітіргені туралы диплом алу үшін бакалвар бағдарламасы бойынша 
қойылатын талаптар № 5-кестеде көрсетілген 
 
Кесте№5. Экономика жоғары мектебінің 5В020700 - «Аударма ісі» мамандығы бойынша бітіруші 
түлектерге арналған талаптар 
 

№ 
п/п Мамандық  

ECTS 
орта 

GPA 
Орта 

деңгейі 

Ағылшын 
тілінде емтихан 

нәтижесі 

Ағылшын тілі 
деңгейі 

1.  
5В020700 
Аударма ісі 

240 2.0 90-100 Proficient 

 
Тек осы талаптардыұстанғанжағдайда студент Экономика жоғары мектебін "бакалавр" 
бағдарламасы бойынша бітіргенітуралы диплом алады. 
 
 
 



Қайта аттестаттау 
Оқытушы курс бойынша бағаны қойғаннан кейін, қайта аттестаттау тек Жоғары Экономика 
мектебінің директоры рұқсатымен ғана жүргізіледі.  
Өзгертілген бағалар бакалавриат бағдарламасының жетекшісіне беріліп, Platonus жүйесіне 
қойылуы қажет.  
Экономика Жоғары Мектебіне 2013, 2014 жылы түскен студенттер үшін бір курстан екінші курсқа 
ауысуы үшін ұсынымдық сипаттағы ережесін сақтау ұсынылады. 
Академиялық адалдық саясатының нұсқаулықтары КАЗГЮУ Университетінің «Академиялық 
саясаты» мен «Тәртіп Кодексінде» көрсетілген. 
 

СТУДЕНТТЕРДІ БІР МАМАНДЫҚТАН БАСҚА МАМАНДЫҚҚА АУЫСТЫРУ ЕРЕЖЕСІ  
 

Студент мамандығын ауыстыру үшін каникулдық мерзімде келесі академиялық кезең басталуына 
15 күннен кешіктірмей ректордың атына университеттің ХҚО жазбаша өтініш беру қажет.  
КАЗГЮУ Университетінің 1 курс студентін бір мамандықтан 2 курстыңбасқа мамандығына 
ауыстыру кезінде академиялық айырма анықталады және Экономика Жоғары Мектебінің 
Академиялық сапа жөніндегі Комитетімен келесідей шарттар сақталғанда мақұлданады: 

 1 курстағы оқу үлгерімінің қорытындысы бойынша GPA 2,0 баллдан кем емес болуы; 

 «Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша оң бағаның болуы; 

 5В050700 Менеджмент, 5В050800 Туризм мамандықтары үшін студенттің Математика 
пәнінен ҰБТ/КТ сертификатына сәйкес7 баллдан кем емесбағалануы;  

 5В050600 Экономика, 5В050800 Есеп және аудит, 5В050900 Қаржы мамандықтары үшін 
студенттің Математика пәнінен ҰБТ/КТ сертификатына сәйкес12баллдан кем емесбағалануы; 

 5В050700 Менеджмент, 5В050800 Туризм, 5В050600 Экономика, 5В050800 Есеп және аудит, 
5В050900 Қаржы, 5В050300 Психология мамандықтарының студенттері үшін тестілеу 
қорытындысы бойыншашет тілі деңгейі21 баллдан кем емес немесе 5,0 баллдан кем емес IELTS 
сертификатының болуы; 

 Студентте 5В020700 Аударма ісі мамандығы бойынша Орыс/Қазақ тілі, Шет тілі пәндері 
бойынша17 балл кем емес ҰБТ/КТ сертификатының болуы немесе нәтижесі 5,0 баллдан кем емес 
IELTS сертификатын ұсыну. 
Ескерту: ЕгерҰБТ/КТ нәтижелері бойынша «Математика» пәнінен абитуриент 7 ден 12 баллға 
дейінгі нәтиже көрсетсежәне 5В050600 - Экономика, 5В050900 – Қаржы, 5В050800 – Есеп және 
аудит бағдарламалары бойынша оқу оқуды жоспарласа оған келесідей ұсынылады: 
-күзгі семестрдегіоқу уақытында КАЗГЮУ УниверситетіндеЭЖМ Дайындық орталығында 
«Математика»пәніненақылы негізде 6-апталықкурс(60 сағат) өту және аталмыш пән бойынша 
қажетті білім деңгейін алуұсынылады. 
Басқа университеттің1 курс студенті КАЗГЮУ УниверситетініңЭкономика Жоғары Мектебінің 
мамандықтарына 1–2 курсына ауысуы үшін қойылатын Шарттар: 

 Сәйкес мамандықтар үшін жоғарыда аталған шарттардың сақталуы;  

 Міндетті пәндерді меңгеру қорытындысы бойынша бағалар 6кестеде ұсынылғаннан төмен 
болмауы керек; 

 Академиялық айырма және студенттің оқу курсыстуденттің осыған дейін игерген кредиттер 
санына, Экономика Жоғары Мектебінің Академиялық сапа Комитетімен келісілген пәндер 
пререквизиттеріне байланысты және университетке ұсынған транскриптісіне (академиялық 
анықтама) сәйкес анықталады. 
 
Кесте№6. Қазақстан Республикасының басқа университеттерінен ауысатын 
студенттердіңакадемиялық үлгеріміне қойылатын талаптар 
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Пәндер бойынша қорытынды баға,  пайызбен 
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1 Базалық шет тілі деңгейі (В1) 4 - - - - - - 70 

2 
Экономикалық теория/Экономикалықтеория 
негіздері 

2 60 60 60 50 50 - - 

КАЗГЮУ Университетінің 2 курс студентін Экономика Жоғары Мектебінің  бір мамандықтан басқа 
мамандыққа 3 курсынаауыстырудың академиялық айырмасы бойыншакелесі шарттар 
сақталынып 2 кестеде ұсынылған: 

 2 курстағы оқу үлгерімінің қорытындысы бойынша GPA 2,0 баллдан кем емес болуы; 

 5В050700 Менеджмент, 5В050800 Туризм, 5В050600 Экономика, 5В050800 Есеп және аудит, 
5В050900 Қаржы, 5В050300 Психология мамандықтарының студенттері үшін тестілеу 
қорытындысы бойыншашет тілі деңгейі 40 баллдан кем емес немесе 5,0 баллдан кем емес IELTS 
сертификатының болуы; 

 Студентте 5В020700 Аударма ісі мамандығы бойынша Орыс/Қазақ тілі, Шет тілі пәндері 
бойынша 75баллданкем емес ҰБТ/КТ сертификатының болуы немесе нәтижесі 5,0 баллдан кем 
емес IELTS сертификатын ұсыну. 
 
Кесте7. Студенттердің бір мамандықтан басқасына ауысудағы академиялық айырмасы  

Студенттің 
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Қаржы  6** 3** 0** 

2 курс* 2 
курс* 2 курс* 

2 курс* 

Есеп және аудит 6**  6** 6** 

Экономика 3** 6**  6** 

Менеджмент 0** 6** 6**  

Туризм 

2 курс* 2 курс* 2 курс* 2 курс* 

 

Психология 

2 курс* 

 

Аударма ісі 
2 

курс* 
2 курс* 

 

* Студент 2 курсқа ауыса алады 
** академиялық айырманың кредиттер саны 
Басқа университеттің 2курс студентінеКАЗГЮУ УниверситетініңЭкономика Жоғары Мектебінің 
мамандықтарының2–3 курсына ауысуы үшін қойылатын Шарттар: 

 Сәйкес мамандықтар үшін жоғарыда аталған шарттардың сақталуы;  

 Міндетті пәндерді меңгеру қорытындысы бойынша бағалар 20 кестеде ұсынылғаннан төмен 
болмауы керек; 

 Академиялық айырма және студенттің оқу курсы студенттің осыған дейін игерген кредиттер 
санына, Экономика Жоғары Мектебінің Академиялық сапа Комитетімен келісілген пәндер 
пререквизиттеріне байланысты және университетке ұсынған транскриптісіне (академиялық 
анықтама) сәйкес анықталады. 
 
Кесте8. Қазақстан Республикасының басқа университеттерінен ауысатын студенттердің 
академиялық үлгеріміне қойылатын Талаптар 
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1 Базалық шет тілі деңгейі (B1) 3 - - - - - - 70 

2 Базалық шет тілі деңгейі (B2)        70 

3 Кәсіби қазақ (орыс) тілі        50 

4 Ағылшын тілі теориясының негіздері         60 

5 
Аудармашының кәсіби қызметінің 
негіздері 

       60 

6 
Экономиялық теория/ 
Экономикалықтеория негіздері 

2 60 60 60 50 50 - - 

7 Микроэкономика 2 60 55 55 50 50 - - 

8 Макроэкономика 3 60 55 55 50 50 - - 

9 Эконометрика 3 60 - - - - - - 

10 Қаржы 3 55 60 55 50 50 - - 

11 
Бухгалтерлік есеп негіздері/ 
Бухгалтерлік есеп/Бухгалтерлік есеп 
жәнеаудит 

3 50 55 60 50 50 - - 

12 Қаржылық есеп 1 3 - - 60 - - - - 

13 Менеджмент 3 50 50 50 60 - - - 

14 Кәсіпорын экономикасы 3 60 60 60 - - - - 

15 Туризмология негіздері 3 - - - - 60 - - 

16 Туризмменеджменті 3 - - - - 60 - - 

17 
Туризмнің белсенді түрлерінің 
техникасы мен тактикасы 

3 - - - - 60 - - 

18 Халықаралық туризм географиясы 3 - - - - 60 - - 

19 Жалпы психология 3 - - - - - 60 - 

20 
Жалпы және салыстырмалы 
психологияға кіріспе 

3 - - - - - 60 - 

21 
Жас ерекшелікжәне әлеуметтік 
психологиясы 

3 - - - - - 60 - 

22 
Жеке тұлғаның дифференциалды 
психологиясы 

3 - - - - - 60 - 

КАЗГЮУ Университетінің3курс студентін Экономика Жоғары Мектебінің  бір мамандықтан басқа 
мамандыққа 3 - 4 курсынаауыстыру кезінде академиялық айырма студенттің транскриптісіне 
сәйкес  келесі шарттар сақталғанда анықталады: 

 3курстағы оқу үлгерімінің қорытындысы бойынша GPA 2 баллдан кем емес болуы; 

 5В050700 Менеджмент, 5В050800 Туризм, 5В050600 Экономика, 5В050800 Есеп және аудит, 
5В050900 Қаржы, 5В050300 Психология мамандықтарының студенттері үшін шет тілі деңгейін 
анықтауғатестілеудің қорытындысы 60 баллдан кем емес немесе 5,0 баллдан кем емес IELTS 
сертификатының болуы; 

 5В020700 Аударма ісі мамандығы бойынша студенттер үшін шет тілінің деңгейін анықтау 
қорытындысы бойынша 75баллданкем емес немесе нәтижесі 5,0 баллдан кем емес IELTS 
сертификатын ұсыну; 

 5В050300 Психология мамандығының студенттері үшін саны 32 сағаттан кем емес 
психологиялық тренингтерден өткені туралы сертификаттың болуы. 



Басқа университеттің 3курс студентінеКАЗГЮУ УниверситетініңЭкономика Жоғары Мектебінің 
мамандықтарына 3–4 курсына ауысуы үшін қойылатын Шарттар: 

 Сәйкес мамандықтар үшін жоғарыда аталған шарттардың сақталуы;  

 Міндетті пәндерді меңгеру қорытындысы бойынша бағалар 9 кестеде ұсынылғаннан төмен 
болмауы керек; 

 Академиялық айырма және студенттің оқу курсы студенттің осыған дейін игерген кредиттер 
санына, Экономика Жоғары Мектебінің Академиялық сапа Комитетімен келісілген пәндер 
пререквизиттеріне байланысты және университетке ұсынған транскриптісіне (академиялық 
анықтама) сәйкес анықталады. 
 
Кесте9. Қазақстан Республикасының басқа университеттерінен ауысатын студенттердің 
академиялық үлгеріміне қойылатын Талаптар 
 

№ 
Академиялықүлгерім бағасы 

параметрлерінің аталуы 

К
р

ед
и

тт
ер

 с
ан

ы
 

Пәндер бойынша қорытынды баға,  
пайызбен 

Э
ко

н
о

м
и

ка
 

Қ
ар

ж
ы

 

Ес
е

п
 ж

ән
е 

ау
д

и
т 

М
ен

ед
ж

м
ен

т 

Ту
р

и
зм

 

П
си

хо
ло

ги
я 

А
уд

ар
м

а 
іс

і 

1 Базалық шет тілі деңгейі  (B1) 3 - - - - - - 60 

2 Базалық шет тілі деңгейі  (B2)        60 

3 Кәсіби қазақ (орыс) тілі        50 

4 Ағылшын тілі теориясының негіздері         60 

5 
Аудармашының кәсіби қызметінің 
негіздері 

       60 

6 Кәсіби бағытталған ағылшын тілі         

7 Жазбаша аударма         

8 
Экономикалық 
теория/Экономикалықтеория негіздері 

2 60 60 60 50 50 - - 

9 Микроэкономика 2 60 55 55 50 50 - - 

10 Макроэкономика 3 60 55 55 50 50 - - 

11 Эконометрика 3 60 - - - - - - 

12 Қаржы 3 55 60 55 50 50 - - 

13 
Бухгалтерлік есеп негіздері/ Бухгалтерлік 
есеп 

3 50 55 60 50 50 - - 

14 Қаржылық есеп 1 3 - - 60 - - - - 

15 Басқару есебі 3 - - 60 - - - - 

16 Менеджмент 3 50 50 50 60 - - - 

17 Кәсіпорын экономикасы 3 60 60 60 - - - - 

18 Бизнесті ұйымдастыру 3 - - - 60 - - - 

19 Кәсіпкерлік 3 60 - - - - - - 

20 Туризмология негіздері 3 - - - - 60 - - 

21 Туризм менеджменті 3 - - - - 60 - - 

22 
Туризмнің белсенді түрлерінің 
техникасы мен тактикасы 

3 - - - - 60 - - 

23 Халықаралық туризм географиясы 3 - - - - 60 - - 

24 Экскурсиятану 2 - - - - 60 - - 

25 Туризм маркетингі 4 - - - - 60 - - 

26 Жалпы психология 3 - - - - - 60 - 

27 Жалпы және салыстырмалы 3 - - - - - 60 - 



психологияға кіріспе 

28 
Жас ерекшелікжәне әлеуметтік 
психологиясы 

3 - - - - - 60 - 

29 
Жеке тұлғаның дифференциалды 
психологиясы 

3 - - - - - 60 - 

30 Эконометрика 2 3 60 - - - - - - 

31 Қолданбалы экономика 3 60 - - - - - - 

32 Корпоративтік қаржы 3 - 60 - - - - - 

33 Қаржылық менеджмент 3 - 60 - - - - - 

34 Аудит 3 - - 60 - - - - 

35 Психологиялықкеңесберудіңнегіздері 3 - - - - - 60 - 

36 
Эксперименталды психология 
жәнепсиходиагностика бойынша 
практикум 

4 - - - - - 60 - 

37 Медициналық психология 2 - - - - - 60 - 

 
Берілген ережеге Экономика Жоғары Мектебінің Академиялық сапа Комитетінің ұсыныстары 
бойынша өзгерістер енгізілуі мүмкін.  
 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ОҚУҒА ТҮСУ ТАЛАПТАРЫ 
 

ЭЖМ оқытушылар мен студенттердің әртүрлі елден болғанын құптайды және біз сіздің КАЗГЮУ 
Университетінің ЭЖМ таңдап жатқанынызға өте қуаныштымыз. Біз бұл мұнарада оқу және 
Астанадағы біздің жатақханада тұрудың қандай екенін зерттеуге шақырамыз. 
Құжат тапсыру уақыты  
Халықаралық студенттер интернет арқылы құжат тапсыруы керек. Ол ЭЖМ барлық бакалавр 
студенттеріне 1 шілдеден 1 қазанға дейін (Көктемгі семестр) және 1 қаңтардан 1 мамырға дейін 
(Күзгі семестр) жұмыс істейді. Сіздің құжаттарыңыз конкурстық іріктеу критерийлерінен өтеді.   Ең 
жақсы академиялық білікті студенттер түсуге құқығы болады. GPA және Тіл талаптары 
академиялық біліктіліктің негізгі міндеттері болып табылады. 
Студенттер аудару кредиттері және курстарды нақтылау мақсатында өтініш мерзімі аяқталғанға 
дейін кеңесшіге байланысуы керек. 
Ағылшын тіліне талаптар 
Ағылшын сіздің бірінші тіліңіз болмаса, сіздің ағылшын тілі дағдыларыныз сіз ағылшын тілінде 
оқытылатын қарқынды және күрделі академиялық курсты қабылдауға жеткілікті дәрежеде 
болғаны маңызды. Сондықтан, сіз төменде аталған ресми біліктіліктердің бірін тапсыруыңыз 
керек*. 
 IELTS – минималды жалпы баға 5,0 
 TOEFL IBT- ең төменгі 75 балл 
 TOEFL PBT – ең төменгі500 
 English: Proficiency – баға A немесе B. 
 SAT: кем дегенде 650 балл 
 

* Егер сізде осы формальды талаптардың бірі жоқ, бірақ сіз қазіргі уақытта ағылшын тілінде 
оқитын болсаңыз, кеңес алу үшін кеңесшілерінің бірі хабарласыңыз. 
 
Тіркелгі дерегінің бағалаушылары 
ЭЖМ сіздің мектептің ресми мәртебесін талап етеді, сондай-ақ келесі құжаттардың түпнұсқалығын 
қажет: 

 транскрипттер(түпнұсқа транскрипттердің көшірмесі аудармасымен қоса берілуге тиіс) 

 екі ұсыным хат 

 Түсу мақсатыңызды көрсететін шығарма (500 сөз) 
 



Виза туралы ақпарат 
Кеңесшілер кеңсесі және Студенттерге қызмет көрсету орталығы шетелдік үміткерлерге егжей-
тегжейлі ақпарат береді.  
 
Қаржылай қолдау дәлелі 
Студенттер олар білім алу үшін жеткілікті қаражат бар екенін дәлелдеу үшін ағылшын тілінде 
сертификатталған банк анықтамасын қамтамасыз етуі тиіс. 
Медициналық күтім мен медициналық сақтандыру 
ЭЖМ, ҚАЗГЮУ университетіне түсуге шешім қабылдаған барлық студенттер студенттік 
медициналық пункт арқылы толтырылған медициналық кітапша өткізуі қажет. 
ЭЖМ халықаралық бакалавриат студенттерінен медициналық сақтандыруды сатып алуды талап 
етеді. 
 
Жатақхана 
Сіз оқитын студенттердің бірі болып және сіз жатақханада тұруды жоспарлап отырсаңыз, ол сіз 
келерден бұрын сіздің талаптарыңызға сәйкес келетініне көз жеткізу үшін орынға алдын ала 
тапсырыс жасағаныңыз жақсы. 
Бөлме брондау туралы қосымша ақпарат алу үшін Студенттік мәселелер жөніндегі орталыққа 
хабарласыңыз. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ЖҮКТЕМЕСІ 
 

Жеке оқу жүктемесін қалыптастыру мақсатында студенттеракадемиялық күнтізбеге сәйкес 
күзгі/көктемгі семестрдің пәндеріне АИЖ Platonus арқылы онлайн тіркеу рәсімін өтеді. Төмендегі 
12-ші кестеде студенттің оқитын бір семестрдегі (күзгі/көктемгі) кредиттер саны жайлы ақпарат 
көрсетілген. 
 
Кесте 12. Бір семестрдегі оқудың кредит саны   
 

№ 
р/с 

Семестр Минималды   
ECTS/кредит саны 

Максималды  
ECTS/кредит саны 

1 1 – 2 30/18 36/22 

2 3 – 7 20/12 36/22
1
 

3 8 0 10/6
2
 

4 Жазғы мектеп 0 10/6
3
 

 
7 – 8 семестрде курсты қайта оқитын студенттер үшін, кредиттер саны бұрын игерген кредиттер 
санына байланысты жеке қарастырылады. 
Егер студенттің бір семестрдегіминималды кредиттер санына тіркелмеген және академиялық 
демалысы рәсімделмеген жағдайда, ол оқуын жалғастыруға бас тартты деген себеппен 
университеттен шығарылуы мүмкін. 
 

                                                           
1
Жеке жағдайларды Экономика ЖоғарыМектебінің Академиялық Сапа Комитеті қарастырады. 

2
 Жеке жағдайларды Экономика Жоғары Мектебінің Академиялық Сапа Комитеті қарастырады. 

3 Әскери кафедрасында оқитын студенттерге әскери жиындардан өту кезiнде, кемінде 4 кредитке тіркелулеріне рұқсат етіледі. 


