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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. Академик Манаш Қозыбаев атындағы грант білім алушыларға университет есебінен 

білім алу құқығын береді.  

1.2. Осы ереже ақылы негізде білім алатын студенттер мен магистранттарға академик 

М. Қозыбаев атындағы грантты ұсыну мәселелерін реттейді.  

1.3. Грантты ұсынудың мақсаты білім алушылардың қызығушылығын ынталандыру және 

оларды оқу, ғылыми және қоғамдық жұмыстағы жетістіктері үшін мадақтау болып 

табылады.  

2. АКАДЕМИК МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ ГРАНТТЫ ТАҒАЙЫНДАУ ҮШІН 

ҮМІТКЕРЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР  

2.1. Конкурсқа қатыса алады 

1. студенттер: 

- 2-ші және одан жоғары курстарда білім алатын; 

- өткен семестрде тек қана «өте жақсы» (А, А-) және «жақсы» (В+, В, В-) бағалары 

бар; 

- халықаралық, республикалық деңгейдегі журналдарда, республикалық және 

халықаралық конференциялар материалдарында жарияланымдары бар, ҚР және әлем 

чемпионаттарының, универсиадалардың, олимпиадалардың, конкурстардың 

жеңімпаздары, жүлдегерлері болып табылатын. 

2. магистранттар: 

- 1-курстың 2-ші семестрінде және одан жоғары курста білім алатын; 

- өткен семестрде тек қана «үздік» (А, А-)  бағалары бар. 

- халықаралық, республикалық деңгейдегі журналдарда, республикалық және 

халықаралық конференциялар материалдарында жарияланымдары бар, ҚР және әлем 

чемпионаттарының, универсиадалардың, олимпиадалардың, конкурстардың 

жеңімпаздары, жүлдегерлері болып табылатын. 
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3. ГРАНТТЫ ҰСЫНУДЫҢ ТӘРТІБІ 

3.1 Академик Манаш Қозыбаев атындағы грантқа үміткер емтихандық сессия аяқталған 

күннен бастап бір апта мерзімде деканатқа/директоратқа келесі құжаттар пакетін 

ұсынады: 

1) университет ректорының атына жазылған өтініш;  

2) транскрипт;  

3) жеке куәліктің көшірмесі;  

4) растайтын құжаттардың көшірмелері: ғылыми еңбектердің негізгі беттерінің 

көшірмелері, дипломдар, мақтау қағаздар, алғыс хаттар, сертификаттар көшірмелері. 

3.2 Ректордың бұйрығымен бекітілген грант бойынша комиссия ұсынылған құжаттарды 

қарастырады және грант алуға ұсыныс туралы шешім қабылдайды.  

3.3 Академик Манаш Қозыбаев атындағы грантты алу конкурсына кәсіпорын, ұйымдар, 

мекемелер мен қорлар қаражаты есебінен білім алатын студентер мен магистранттар 

қатыспайды.  

3.4 Манаш Қозыбаев атындағы грантты алу конкурсына бұрын Манаш Қозыбаев 

атындағы гранттың немесе М. Қозыбаев атындағы СҚМУ ректоры грантының 

иегерлері атанған білім алушылар қатыса алмайды. 

3.5 Грантты тағайындау туралы бұйрық соңғы сессиядан кейін келесі семестрге қатысты 

әрекет етеді және өткен мен кейінгі семестрлерді қамтымайды.  

3.6 Гранттың әрекет ету мерзімі ішінде оқу тәртібі қатаң бұзылған жағдайда білім алушы 

бұзушылық жасаған сәттен бастап гранттан айырылуы мүмкін. Гранттан айыру туралы 

шешім ректормен институт директорының/факультет деканының ұсынысы бойынша 

қабылданады. 

 

Осы Ереже 2018 жылғы 26 сәуірдегі М. Қозыбаев атындағы СҚМУ Ғылыми кеңесінің 

отырысында қарастырылған және бекітілген, № 12 хаттама.  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о гранте имени академика Манаша Козыбаева 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Грант имени академика Манаша Козыбаева предоставляет обучающимся право на 

обучение за счет университета. 

1.2. Настоящее положение регулирует вопросы предоставления гранта имени академика 

Манаша Козыбаева студентам и магистрантам, обучающимся на платной основе.  

1.3. Целью предоставления гранта является стимулирование интереса обучающихся и 

поощрение их за успехи в учебной, научной  и общественной деятельности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ПРИСУЖДЕНИЕ 

ГРАНТА АКАДЕМИКА МАНАША КОЗЫБАЕВА  

2.1. В конкурсе могут принять участие 

1. студенты: 

- обучающиеся на 2 курсе и выше; 

- имеющие оценки только «отлично» (А, А-) и «хорошо» (В+, В, В-) за предыдущий 

семестр; 

- имеющие публикации в журналах международного, республиканского уровня, 

материалах республиканских и международных конференций, победители, призеры 

чемпионатов РК и мира, универсиад, олимпиад, конкурсов. 

2. магистранты: 

- обучающиеся на 1 курсе 2 семестра и выше; 

- имеющие оценки только «отлично» (А, А-) за предыдущий семестр; 

- имеющие публикации в журналах международного, республиканского уровня, 

материалах республиканских и международных конференций, победители, призеры 

чемпионатов РК и мира, универсиад, олимпиад, конкурсов. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

3.1. Претендент на грант имени академика Манаша Козыбаева в недельный срок со дня 

окончания экзаменационной сессии предоставляет в деканат/директорат следующий 

пакет документов: 

1) заявление на имя ректора университета; 

2) транскрипт; 

3) копию удостоверения личности; 
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4) копии подтверждающих документов: копии титульных листов научных трудов, 

копии дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов. 

3.2. Комиссия по грантам, утвержденная приказом ректора, рассматривает представленные 

документы и принимает решение о рекомендации на получение гранта.  

3.3. В конкурсе на получение гранта имени академика Манаша Козыбаева не участвуют 

студенты и магистранты, обучающиеся за счет средств предприятий, организаций, 

учреждений и фондов. 

3.4. В конкурсе на получение гранта имени Манаша Козыбаева не могут принимать 

участие обучающиеся, ранее являвшиеся обладателями гранта имени Манаша 

Козыбаева или гранта ректора СКГУ им. М. Козыбаева. 

3.5. Приказ о назначении гранта действует в отношении семестра, следующего за 

последней  сессией, и не распространяется на предшествующие и последующие 

семестры. 

3.6. В случае грубого нарушения учебной дисциплины в течение срока действия гранта 

обучающийся может быть лишен гранта с момента нарушения. Решение о лишении 

гранта принимается ректором по представлению директора института/декана 

факультета. 

 

Настоящее Положение рассмотрено и утверждено на заседании  Ученого совета 

СКГУ им. М. Козыбаева 26 апреля 2018 года, протокол № 12. 

 

 

 


