ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОРПОРАЦИЯСЫ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

«SCHOLARSHIPS» АРНАЙЫ
СТИПЕНДИЯСЫНЫҢ
ЕРЕЖЕСІ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СПЕЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
«SCHOLARSHIPS»

1. «Scholarships» арнайы спипендиясы (ары қарай
мәтінде - арнайы стипендия) ақылы негізде білім
алатын, бірақ әртүрлі жағдайға байланысты (отбасылық
жағдайы, денсаулығы, қаржылық жағдайы және т.б.)
оқу ақысын төлеуге мүмкіндігі жоқ - ең дарынды ХБК
магистранттарына,
студенттеріне,
ҚазБСҚА
жанындағы СжҚК / ҚАУ жанындағы АБК / ҚазБСҚА
жанындағы Лицей / ҚАУ жанындағы Мектеп білім
алушыларына тағайындалады.
2. Арнайы стипендия соңғы емтихан сессиясының
нәтижелері бойынша (практика бойынша емтихан
сессиясын қоса алғанда) қайта тапсырмаған күндізгі
оқу нысанындағы білім алушылар үміткер бола алатын
оқуға 100% немесе 50% жеңілдік білдіреді:
1) магистратураның, бакалавриаттың және колледждің
барлық курстарының күндізгі бөлімінде білім
алушылар.
2) ҚАУ жанындағы Мектепте және ҚазБСҚА
жанындағы Лицейде 5-11 сыныптарының білім
алушыларына.
3. Арнайы стипендия беріледі:
- күндізгі оқу бөлімінде білім алушыларға бір оқу
семестіріне;
- ҚАУ жанындағы мектеп / ҚазБСҚА жанындағы лицей
оқушыларына жарты жылдыққа.
4. ҚР азаматтарымен қатар, арнайы стипендия басқа
мемлекет азаматтары болып табылатын қазақ ұлтына,
шетел азаматтарына және Қазақстан Республикасында
тұрақты тұратын азаматтығы жоқ тұлғаларға
тағайындалады. Басқа шетел азаматтары мен
азаматтығы жоқ тұлғалар да арнайы стипендия
бірыңғай жағдай ретінде (корпорацияның қоғамдық
өміріне белсенді қатысу және т.с.с.) тағайындалады.
5. Арнайы стипендия білім алушыларына қатарынан 2
реттен артық тағайындалмайды.
6. Арнайы стипендияның міндетті және қажетті
шарттары:
1) соңғы емтихан сессиясының нәтижесі бойынша оқу
үлгерімі үздік болу («А-» бағасынан төмен емес);
2)оқу-ғылыми-зерттеу іс-шараларына (конферен-да
баяндамалар оқу, басылымдар дайындау және т.с.с.)
және корпорацияның қоғамдық өміріне қатысу;
3) жоғары оқу орнының жетістіктерін насихаттау және
білім беру ұйымының жоғары имиджін қолдау;
4) студенттер мен ұзтаздар ортасында лайықты беделге
ие болу.

1. Специальная стипендия «Scholarships» (далее по
тексту – специальная стипендия) присуждается наиболее
одаренным магистрантам и студентам МОК, учащимся
КАиС при КазГАСА /АКС при КАУ/ Лицея при
КазГАСА/ Школы при КАУ, обучающимся на платной
основе, но в силу различных обстоятельств (семейное
положение, состояние здоровья, финансовые проблемы и
т.п.) не имеющих возможности оплатить за учебу.
2. Специальная стипендия означает 100%-ную или 50%ную скидку на обучение, на которую могут претендовать
обучающиеся очной формы, не имеющие пересдач по
результатам последней
экзаменационной
сессии
(включая экзаменационную сессию по практике):
1) обучающиеся очной формы всех курсов магистратуры,
бакалавриата и колледжа.
2) обучающиеся в 5-11 классах Школы при КАУ/Лицея
при КазГАСА.
3. Специальная стипендия присуждается:
- обучающимся очной формы обучения на один учебный
семестр;
- учащимся Школы при КАУ/Лицея при КазГАСА на
полугодие.
4. Наравне с гражданами РК специальная стипендия
присуждается лицам
казахской национальности,
являющимся
гражданами
других
государств,
иностранным гражданам и лицам без гражданства,
постоянно проживающим в Республике Казахстан.
Другим иностранным гражданам и лицам без
гражданства стипендия в порядке исключения (при
активном участии в общественной жизни корпорации и
т.п.).
5.
Разрешается
предоставлять
обучающимся
специальную стипендию подряд, но не более 2 раз.
6. Обязательным и необходимым условием для
присуждения специальной стипендии являются:
1) отличная успеваемость по результатам последней
экзаменационной сессии (оценки не ниже «А-»);
2)
участие
в
учебно-научно-исследовательской
деятельности
(выступление
с
докладами
на
конференциях, подготовка публикаций и т.п.) и
общественной жизни корпорации;
3) пропаганда достижений вуза и поддержание высокого
имиджа организации образования;
4)
заслуженный
авторитет
в
студенческой,
преподавательской среде.

7. Шағын топтардың білім алушыларына арнайы
стипендия тек ерекше жағдайда ғана тағайындалады
(бекiтiлген байқау комиссиясының шешімі негізінде).
8. Бақылаудағы шаралардың күнтізбесі бойынша
бекітілген мерзімге дейін арнайы стипендия
үміткерлері Бірінші басшының атына материалдық
қиыншылық себептерін көрсетіп, бекітілген формадағы

7. Обучающимся из малочисленных групп, специальная
стипендия присуждается только в исключительных
случаях (на основании решения конкурсной комиссии).
8. Претенденты на присуждение специальной стипендии
подают на имя первого руководителя заявление на
специальном
бланке
утвержденной
формы
в
установленные Календарем контрольных мероприятий
сроки, с указанием причин материальных затруднений. К
заявлению в обязательном порядке прилагаются
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арнайы бланкідегі өтінішті толтырып өткізеді.
Өтінішке міндетті түрде сәйкес құжаттар тіркеледі.
Қажетті құжаттардың ең аз тізімі арнайы өтініш
бланкісінде көрсетіледі.
9. Студенттердің өтініштерін Бірінші басшы
басқаруымен байқау комиссиясы қарастырып, шешім
қабылдайды. Байқау комиссиясының бекітілген құрамы
туралы бұйрық әр жаңа оқу жылының басында
бұйрықпен бекітіледі.
10. Байқау комиссиясының отырысында міндетті түрде
хаттама рәсімделеді. Шешім байқау комиссиясы
мүшелерінің ашық дауыс беруімен қабылданады.
Байқау комиссиясының мүшесі бір үміткер бойынша
шешімге келіспеушілігі болған жағдайда, комиссия
мүшесінің айырықша пікірі хаттамаға жазылады.
Байқау комиссиясының шешімі, арнайы стипендияны
тағайындау бойынша бұйрыққа қол қойған күннен
бастап күшіне енеді.
11. Факультет декандары және колледждер/ ҚАУ
жанындағы мектеп/ ҚазБСҚА жанындағы лицей
директорлары екі күн ішінде байқау комиссиясының
шешімімен білім алушыларды қол қойдырып
таныстырады.
12. Арнайы стипендия беруге конкурс бойынша
өтпеген барлық білім алушыларға оқуға ақы төлеу
мерзімі – арнайы стипендия тағайындау туралы
бұйрыққа қол қойылған күннен бастап он күн
белгіленеді.
13. Арнайы стипендия тағайындау туралы бұйрық
ұйымның сайттарында орналастырылады.
14. Арнайы стипендиялар ақылы негізде ХБК/
ҚазБСҚА жанындағы СжҚК / ҚАУ жанындағы АБК /
ҚазБСҚА жанындағы Лицей /ҚАУ жанындағы
мектепте оқу бойынша кірістерден қалыптастырылған
қаражаттан беріледі және олардың санын әрбір
семестрге білім беру ұйымының бірінші басшысы
айқындайды, бірақ ақылы негізде білім алушылар
контингентінің 2% - дан аспайды, оның үштен біріоқуға 100% жеңілдік және үштен екісі-оқуға 50%
жеңілдік.

соответствующие документы, минимальный перечень
которых определен в специальном бланке заявления на
участие в конкурсе.
9. Заявления обучающихся рассматриваются конкурсной
комиссией, которую возглавляет Председатель комиссии
- первый руководитель. Приказ об утверждении состава
конкурсной комиссии издается в начале каждого нового
учебного года.
10. Заседание конкурсной комиссии обязательно
протоколируется. Решения принимаются простым
большинством путем открытого голосования членов
конкурсной комиссии. В случае несогласия члена
конкурсной комиссии с решением по какому-либо
претенденту, особое мнение члена комиссии вносится в
протокол. Решение конкурсной комиссии вступает в силу
с даты подписания приказа о присуждении специальной
стипендии.
11. Деканы факультетов и директора колледжей/ Школы
при КАУ/Лицея при КазГАСА в течение двух дней
ознакамливают обучающихся под роспись с приказом о
присуждении специальной стипендии.
12. Всем обучающимся, не прошедшим по конкурсу на
присуждение специальной стипендии, устанавливается
срок оплаты за обучение – десять дней с даты подписания
приказа о присуждении специальной стипендии.
13. Приказ о присуждении специальной стипендии
размещается на сайтах организации.
14. Специальные стипендии предоставляются из средств,
сформированных от доходов по обучению на платной
основе в МОК/КАиС при КазГАСА/АКС при КАУ/Лицее
при КазГАСА/Школе при КАУ и их количество
определяется на каждый семестр первым руководителем
организации образования, но не более 2% от контингента
обучающихся на платной основе, из них одна треть 100% скидка на обучение, и две трети - 50% скидка на
обучение.

