


СТУДЕНТТІК ӨМІР



42 Студенттік өмір / ҚазҰАУ студенттерінің міндеттері мен құқықтары

ҚазҰАУ студенттерінің міндеттері мен құқықтары

Университетте білім алушылардың: 
1. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру шегінде университеттің спорттық 

құрал-жабдықтарын, ғимараттарын, спорттық базаларын, ақпаратты-есептеу 
орталықтарын, кітапханаларын, оқу залдарын, аудиторияларын, 
кабинеттерін, зертханаларын пайдалануға;

2. Университет және студенттердің ғылыми ұйымымен, студенттік өзін-өзі 
басқаруымен ұйымдастырылатын ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуға;

3. Оқу барысының, үлгерімінің, білім алушының оқу және еңбек тәртібінің 
жетілдірілуінің, жатақхана орындарының бөлінуін талап етуге және 
студенттің оқуы мен тұрмыстық жағдайына байланысты мәселелерді 
студенттік кәсіподақ, кеңес және т.б. арқылы талқылауға қатысуға;

4. Университет, факультет, курс, студенттік топ деңгейінде студенттік өзін-өзі 
басқару құрылымын жетілдіруге және оның жүйелі жұмысын 
ұйымдастыруға, университтетің спорттық-дене шынықтыру, мәдени-
көпшілік, қоғамдық жұмыстарына қатысуға;

5. Жоғары оқу орны әкімшілігімен студенттің өзін-өзі басқару арасындағы 
қарым-қатынас құрылымын университеттің басқару жүйесінің (Ғалымдар 
кеңесі, ректорат, деканаттар) барлық деңгейі бойынша жасау мен 
жетілдіруге;

6. Студенттің өзін-өзі басқарудың өкілі ретінде университеттің стратегиялық 
маңызы бар шешімдеріне, студенттік өмір мәселелеріне, білім алушылардың 
құқығына қатысты құжаттар дайындығына қатысуға, сонымен қатар 
(әкімшілік жазалау мен оқудан шығару, т.б.) тәртіптік мәселелерді қарауға;

7. Студенттің факультет деканаттарын дамыту және олардың факультет 
декандарымен қарым-қатынасының орнықты механизмін қалыптастыруға;

8. Бұқаралық ақпарат құралдарына студенттік өзін-өзі басқару қызметі туралы 
ақпарат ұсынуға;

9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігінің мемлекеттік 
тапсырысы бойынша «Студенттің әскери дайындығы туралы ережелері» 
бұйрығына сәйкес, запастағы офицерлер дайындау бағдарламасы бойынша 
университеттің әскери кафедрасында оқуға; 

10. Қосымша ақылы білімдік қызметтерді (оған қоса аударма қызметін) алуға 
құқығы бар.

Мен өз құқығымды 
                      білемін!
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БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА:

1. Жоғары оқу орны әкімшілігінің рұқсатынсыз зертханлардан, оқу 
аудиторияларынан және басқа ғимараттардан құралдар мен басқа да 

түрлі заттарды  шығаруға;

2           . Оқу сабақтарына үй киімімен, спорттық киіммен, суға түсетін киіммен, 
демалуға арналған киіммен, ішімдік ішіп және есірткі қолданған күйінде 

келуге тыйым салынады.

МАҢЫЗДЫСЫ! 

Жақсы үлгерімі мен ғылыми-зерттеу жұмыстарында жоғары көрсеткіштерге 
жеткені, факультет пен университеттің қоғамдық өміріне белсенді 

қатысқаны үшін білім алаушылар төмендегі көтермелеулерге ие болады:
алғыс;

мақтау қағазымен марапаттау;
құнды сыйлықпен марапаттау;

сыйақы беру.

Оқу тәртібі мен осы Ережелерді бұзғаны үшін 
білім алушыға келесі тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін:

ескерту;
сөгіс жариялау;

ескерту мен қатаң сөгіс;
оқу орнынан шығару. 



Студенттік өзін-өзі басқару ұйымы 

Қазақстан Республикасының жастар саясатына сәйкес студенттердің 
шығармашылық және кәсіптік өзін-өзі танытуға және студенттік өмірінің 
әртүрлі салаларындағы мәселелерді шешуге бағытталған университетте 
жүргізіліп жатқан тәрбие жұмысы түрінің бірі.

Университеттегі Студенттердің  өзін-өзі басқару қызметін жүйелендіру 
және жетілдіру

СТУДЕНТТІК 
ӨЗІН – ӨЗІ БАСҚАРУ 

ҰЙЫМЫ

Факультеттердің
 студенттік деканаты 

«Kaznau EVENT» 
студенттік ән-кештерді 

ұйымдастыру

«SBBP» студенттік 
білім және ғылым 

бюросы

Intellectual student

КаzNAU_PR_Labaratory

«Достық» 
студенттік ассамблеясы
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+7 727 264 25 14

www.kaznau.kz
  

Тасилова Айгерім Айтбайқызы

№1А ,  №8 кабинетғимараты

aigerim-tasilova@mail.ru
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Студенттік кәсіподақ ұйымы
      ҚР Азаматтық Кодексі және ҚР Конституциясы негізінде азаматтардың 
заңдық қызығушылықтары мен құқықтарын жүзеге асыру үшін кәсіби 
ортақ қызығушылықтары мен еркін ерік білдіру негізінде құрылған 
студенттер кәсіподағы ерікті, дербес, тәуелсіз, бекітілген және жеке 
мүшелігі бар  үкіметтік емес қоғамдық бірлестік болып табылады.

         Мақсаттары мен атқаратын қызмет түрлері: 
   – Қазақстан Республикасының бекітілген Заңына сәйкес ұйымдасқан 
қорғау мен ұсыным негізінде өз мүшелерінің әлеуметтік-экономикалық 
құқықтары мен қызығушылықтарын ұйымдасып қорғау, жағдайды 
жақсарту, мүшелерінің еңбегі мен денсаулығын қорғау, бірігіп әрекет етіп:
- еңбек етуге, оқуға қауіпсіз жағдайлар жасау;
- шығармашылық еңбек ету мен оқуға жағдай жасау;
- медициналық көмек көрсету, емделу және демалуға, тұрмыстық-үй 
жағдайларын жақсартуға мүмкіндік жасау және т.б.;
- жұмыспен қамтумен қамтамасыз ету.
        
         Студенттік кәсіподағына мүше болу.
   Кәсіподақ мүшесі болып кез келген Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінде білім алатын Жарғыны және оның барлық талаптарын 
қабылдаған азамат бола алады.
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Студенттік құрылыс отряды мен «Жасыл ел» отряды 

   Негізгі міндеттері: 
-  жастардың білім және тәрбие сапасы бойынша саясаты мен мақсатын 
іске асырады;
-  студенттердің демалыс кезіндегі жұмыстарын ұйымдастырады;
-  студенттердің құқығы мен міндеттерінің орындалуын бақылау;
-  студенттердің жатақханада тұру ережелерінің орындалуын бақылау.
  

СҚО-және «Жасыл ел» төмендегі 
көрсеткіштер бойынша жарыс өткізеді: 

-  орындалған жұмыс көлемі;
-  орындалған жұмыс сапасы;
-  жұмыс тәртібін бұзу жағдайларының көрініс алмауы; 
-  отрядта тәрбие және идеологиялық жұмыстардың өткізілу деңгейі. 
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Аграрлық университет 
студенттері ерікті ретінде 
Университеттің ішкі жұмыстарына 
ғана емес, қалалық және 
республикалық ауқымдағы 
іс-шараларына  да қатысады.
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