
  

  



  

№ Мазмұны 

1 Жалпы ережелер 

2 Осы Кодексте бекітілген студенттердің/ магистранттардың моральдық-этикалық 
нормалары мен мінез-құлық қағидаларына сәйкестігі 

3 Студент/ магистрант пен Университет басшылығы  арасындағы қарым-қатынас 
4 Университет студенттері /магистранттары арасындағы        өзара қарым-қатынас 
5 Университетте оқитын әрбір студент/ магистрант                                                  құқылы 
6 Университетте оқитын әрбір студент/ магистрант                                                   міндетті 
7 Қорытынды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

Осы Кодекс Кредиттік оқыту технологиясы жағдайында жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу 

орындарында оқу процесінде студенттің/ магистранттың мінез-құлқына бірыңғай 

талаптарды белгілейді. 

 1.1. Студенттер мен магистранттар Қызылорда «Болашақ» университетінің басты 

миссиясын                                                                                                              қолдайды. 

 1.2. Университеттің миссиясына сүйене отырып, студенттер / магистранттар өз 

алдына келесі міндеттерді қояды: 

 Сұранысқа ие маман болу; 

 Елдің мәдени, қоғамдық, экономикалық және саяси өміріне лайықты  қатысу, 

атсалысу. 

 Университеттің адамгершілік, мәдени және ғылыми дәстүрлерін жинақтау, беделін 

сақтау және арттыру. 

Болашақ университетінің әр студенті / магистранты осы Ар-намыс Кодексін 

қабылдайды және оны мүлтіксіз орындауға міндеттенеді.  

 

2. ОСЫ КОДЕКСТЕ БЕКІТІЛГЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ/ 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ МОРАЛЬДЫҚ-ЭТИКАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ МЕН МІНЕЗ-

ҚҰЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРЫНА СӘЙКЕСТІГІ 

 2.1. Өзара сыйластық. Студент/ магистрант профессор-оқытушылар құрамының, 

қызметкерлердің, басқа да студенттердің / магистранттардың өзара сыпайылығы мен Ішкі 

тәртіп ережелерін сақтауы тиіс. 

2.2. Адалдық. Оқу процесінің тәртібін мүлтіксіз сақтау. Міндетті оқу сабақтарына 

қатысу, Оқу жоспары мен білім беру бағдарламаларында көзделген тапсырмалардың барлық 

түрлерін белгіленген мерзімде орындау. Студент / магистрант оқуда жоғары нәтижелерге 

қол жеткізу үшін қолынан келгеннің бәрін жасауы тиіс. 

2.3. Тәртіптілік. Студент / магистрант тәртіпті, ұқыпты киінген болуы тиіс. 

Университет студенттерінің/ магистранттарының бөтеннің мүлкін ұрлау, университетте мас 

күйде болу, спирттік ішімдіктерді ішу, ғимаратта, ғимаратқа кірер алдында темекі шегу 

сияқты әрекеттерге жол берілмейді. Оқу ғимараттарында қатты сөйлесуге, сабақ кезінде 

телефонмен сөйлесуге, шу шығаруға және оқу процесіне кедергі келтіретін басқа 

әрекеттерге тыйым салынады. Оқу сабақтары арасындағы үзілістерде студенттер / 

магистранттар осы үшін бөлінген орындарда демалады. 

2.4. Ұқыптылық. Студенттер/ магистранттардың аудиторияға кіруі кестеде белгіленген 

уақытта жүзеге асырылады. Оқу сабақтары кезінде аудиторияға кіруге және шығуға 

болмайды. 

2.5. Белсенділік. Студент / магистрант университеттің оқу, қоғамдық және спорттық 

өміріне белсенді қатысуы керек. 

2.6. Үнемділік. Материалдық меншікке ұқыпты қарауға: оқу ғимараттарына, 

зертханалардың, жатақханалардың ғимараттарына, жиһаздарына және басқа жабдықтарына 

зақым келтірмеуге, үстелдерде және басқа жерлерде жазулар жасамауға; Студент/ 

магистрант университеттің кітапхана қорын ұқыпты ұстауға міндетті. 

2.7. Жауапкершілік. Университет ережелеріне сәйкес студент/ магистрант белгілі бір 

құқықтар мен міндеттерге ие, осы Кодекстің ережелері мен нормаларының сақталуына жеке 

жауап береді. 

 

3. СТУДЕНТ/ МАГИСТРАНТ ПЕН УНИВЕРСИТЕТ БАСШЫЛЫҒЫ 

АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 

 3.1. Студент / магистрант белгіленген тәртіппен оқу және қоғамдық қызмет 

мәселелері бойынша басшылыққа жүгіне алады. 

 3.2. Студент / магистрант университет оқытушылары мен басшылығына қатысты 



  

этика мен әдептілік ережелерін сақтауы тиіс. 

 

4. УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІ /МАГИСТРАНТТАРЫ АРАСЫНДАҒЫ        

ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 

4.1. Университет студенттері / магистранттары арасындағы қарым-қатынас сенім, 

ынтымақтастық, өзара түсіністік және өзара көмек қарым- қатынасы негізінде құрылады. 

4.2. Студент / магистрант басқа студенттерге ескерту және әдепті болуы тиіс, 

студенттердің / магистранттардың бір-бірімен әңгімелесуінде басқа студенттердің / 

магистранттардың кәсіби немесе адами қасиеттерін көпшілік алдында сынауға жол 

берілмейді. 

4.3. Студент / магистрант білім беру процесі субъектілерінің барлық формалары мен 

сөздерінде кемсіту жағдайларына жол бермеуі тиіс. 

 

5. УНИВЕРСИТЕТТЕ ОҚИТЫН ӘРБІР СТУДЕНТ/ МАГИСТРАНТ 

ҚҰҚЫЛЫ 

5.1. Мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарына сәйкес білім алу; 

5.2. Жоғары оқу орнының кітапханаларын, ақпараттық қорларын, оқу, ғылыми, емдеу 

және басқа бөлімшелерінің қызметтерін тегін  пайдалануға құқығы; 

5.3. Тәрбие жұмысы немесе студенттердің демалысы шеңберінде ЖОО-да 

ұйымдастырылатын іс-шараларға қатысу құқығы; 

5.4. Моральдық немесе материалдық көтермелеу мен сыйақы алу, оның ішінде атаулы 

стипендияларға ұсыну (ЖОО Президентінің және т. б.); 

5.5. Өзін азамат, жеке тұлға, білім беру процесінің субъектісі ретінде құрметтеу 

құқығы; 

5.6. ЖОО-да оқытуды регламенттейтін заңнамалық актілер туралы хабардар ету, 

сондай-ақ жекелеген нормативтік-құқықтық ережелерді түсіндіру құқығы; 

5.7. Кез-келген дәрежедегі білім беру процесіне қатысушылардың заңсыз 

әрекеттері жағдайында құқықтық (заңдық) қорғауды алу; 

5.8. Университеттің Ғылыми кеңесінің құрамына сайлану құқығы,                               студенттік өзін-өзі 

басқару органдары; 

5.9. Оқу-тәрбие процесінде бұзушылық фактілері туралы ақпаратты беру кезінде 

құпиялылыққа (студенттің өтініші бойынша) құқық; 

5.10 Жұмысқа орналастыру және еңбек нарығының қажеттіліктері                                              туралы қолда бар 

ақпаратты алу құқығы; 

5.11. Студенттік өзін-өзі басқару органдарын және студенттік қоғамдық  ұйымдарды 

құру құқығы. 

 

6. УНИВЕРСИТЕТТЕ ОҚИТЫН ӘРБІР СТУДЕНТ/ МАГИСТРАНТ 

МІНДЕТТІ 

6.1 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерін білу және  оларға құрметпен 

қарау; 

6.2. Студент / магистранттың басты міндеті – оқуға жауапкершілікпен қарау; 

6.3. Қызылорда «Болашақ» университеті студенттерінің/ магистранттарының Ар-

намыс кодексін, оқу-тәрбие процесін регламенттейтін бұйрықтар мен басқа да нормативтік-

құқықтық құжаттарды білу және сақтау; 

6.4. Мінез-құлықта басқа адамдарға қатысты ықтимал кемсітушілік актілеріне, сондай-

ақ біреулердің басқаларға күш көрсетуі немесе қауіп-қатеріне, бір-біріне дөрекі қарым-

қатынас жасауға және қорлауға, басқалардың және ЖОО-ның мүлкін ұрлауға, агрессиялық 

немесе бұзақылық мінез-құлыққа (дөрекі мінез-құлық, айқайлау, түкіру, балағат сөздер және 

т. б.) жол бермеу; 

6.5. Университетте бар әлеуметтік-мәдени және тұлғалық даму мүмкіндіктерін 

барынша пайдалану, қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 



  

 


