
 

Ү ҚазҰАУ 701-06-16.  Білім беру қызметтерін көрсету шарты. Үшінші басылым  

 

 

Білім беру қызметтерін көрсету  

№  __________________ШАРТЫ 

     

          Алматы қаласы                                                                                                                                    «______» _____________20____ж. 
  

«Қазақ ұлттық аграрлық университеті» (Қазақстан Республикасы Алматы қаласы 0500010, Абай даңғылы 8. 2011 жылғы 3 

шідедегі Қазақстан Республикасы Ауыл Шаруашылығы министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетімен берілген 

АБ № 0142690 мемлекеттік лицензия), бұдан әрі «Университет» деп аталатын бір жағынан оның атынан 2012 жылғы 10 сәуірдегі № 

14-2-151 сенімхат негізінде әрекет ететін Қаржы-экономикалық және құқықтық жұмыстар жөніндегі проректор Г.М. Қалдыбалина. 

және бұдан әрі «Білім алушы» деп аталатын азамат (ша)______________ 

 

________________________________________________________________________________________екінші жақтан, немесе бұдан әрі  

                                              (тегі, аты, әкесінің аты) 
 

«Тапсырыс беруші» деп аталатын ______________________________________________________________  негізінде және азамат (ша) 

(заңды тұлғаның атауы) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                        (заңды тұлғаның немесе басқа уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы) 

 

_________________________________________________________________________________  азаматтың (шаның) мүддесін қорғаушы  

                                                                ( білім алушының тегі, аты, әкесінің аты) 

 

____________________________________________________________________  ретінде жұмыс істейтіндермен төмендегідей ретте осы 

шарт жасалды: 

                                                                                                                               

1.  ШАРТТЫҢ МӘНІ 

1.1. Университет: 

1) білім алушының «________________» ________________________________________________________________________________                                                                                                                            

                                            шифр                                                    (мамандықтың  атауы) 
мамандығы бойынша ___________________________________________ бөлімдегі оқуын мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарға 

сәйкес ұйымдастыру                (күндізгі, сырттай, қысқартылған) 

және толық курсты аяқтағандығы жөнінде мемлекеттік үлгідегі диплом беру бойынша; 

2) университеттің оқу жоспарларына сәйкес білім алушыға білім беру қызметін ұсыну міндеттемелерін алады. 
 

2.  ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
2.1. Университет міндетіне алады: 

1) _________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (білім алушының тегі, аты, әкесінің аты) 
 

_______________________________ қабылдау __________________________________  мерзімінде байқаудың қорытындысы бойынша                                 

                 курсқа                                                                          жыл 

университетте білім  алушылардың қатарына қабылдау шарты студенттердің өзімен немесе тапсырыс беруші (өкіл) университеттің 3.8 

тармақшасының талабына сәйкес төлем мөлшерін білім алушыны оқуға қабылдағанға дейін университет белгілеген соманы, қалған 

соманы жылдық төлем мөлшері бойынша университеттің талабына сәйкес төлеуге міндеттеу. 

2) осы шартты жасау кезінде білім алушыны университет Жарғысымен, білім беру қызметін жүргізу құқығына берілген 

лицензиясымен, университеттің ішкі қабылдау тәртібін реттейтін тәртіп ережелерімен және басқа да нормативтік құқықтық 

кесімдермен, сондай-ақ оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру жөніндегі негізгі құжаттармен таныстыру; 

3) мамандарды Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес 

даярлауды қамтамасыз ету; 

4) білім алушының оқу жүктемесінің көлемін және сабақ кестесін қолданыстағы нормативтерге сәйкес үзілістермен анықтауға, білім 

алушының салауатты, қауіпсіз оқу жағдайын жасау; 

5) университет кітапхана қорының ақпараттық қорларына, оқулықтарға, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдарға 

еркін қол жеткізуді және оларды пайдалануды қамтамасыз етуге; 

6) білім алушыға оқу бағдарламалары шеңберінде тапсырмаларды орындау үшін университеттің ректоры бекіткен жекелеген 

ережелермен қаралған тәртіпте компьютерлік техниканы пайдалану мүмкіндігін беру; 

7) университеттің оқу жоспарына сәйкес білім алушының кәсіптік практикадан өтуін ұйымдастыру; 

8) білім алушының өтініші бойынша білім саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіпте қайта қабылдау; 

9) білім алушының өтініші негізінде бір мамандықтан екінші мамандыққа немесе бір оқу нысанынан екіншісіне, сондай-ақ басқа білім 

беру ұйымына білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіпте ауыстыру; 

10) білім алушы шартты бұзған кезде барлық оқу мерзіміне алдын-ала ақы төлеген жағдайда, төленген ақшасын ағымдағы оқу 

кезеңіндегі шығыстарды алып тастау арқылы, оған бұйрық шыққан сәттен бастап қайтарып беру; 

11) білім алушыны оның келісімінсіз және оқу үрдісіне зиян тигізетін қоғамдық және басқа да тапсырмаларды орындауға тартуға жол 

бермеу; 

12) білім алушыға ерікті түрде университетілік және халықаралық ғылыми-мәдени спорттық іс-шараларға қатысуға мүмкіндік беру; 

13) толық оқу курсын ойдағыдай аяқтаған соң және қорытынды аттестаттаудан өту нәтижелері бойынша білім алушыға мемлекеттік 

үлгідегі диплом табыстау; 

14) университет таратылған немесе білім беру қызметі тоқтатылған жағдайда білім алушыға басқа білім беру ұйымында оқу жылын 

аяқтау мүмкіндігін жасау. 
 

2.2. Университет құқылы: 
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1) білім алушыдан осы шарт пен университеттің ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес тиісті міндеттерді адал орындауды, сондай-ақ оқу 

тәртібін қадағалауды, университеттің оқытушыларына, қызметкерлері мен білім алушыларына дұрыс әрі құрметпен қарауды талап 

етуге; 

2) оқу тәртібін, осы шарт талаптарын, ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін білім алушыларға тәртіптік ықпал ету шараларын 

қолдануға; 

3) білім алушыдан университеттің мүліктеріне ұқыпты қарауды, компьютерлік және басқа да техникалармен жұмыс істеу ережелерін 

қадағалауды талап етуге. Білім алушының әрекеттерінен материалдық залал келген жағдайда Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған тәртіппен оны қалпына келтіруге кеткен шығындардың орнын толтыруды талап етуге; 

4) оқудағы, ғылыми және шығармашылық қызметтердегі жетістіктері үшін білім алушыны ынталандыруды және марапаттауды жүзеге 

асыруға; 

5) оқуға төлем жасау тәртібіне қатысты айрықша жағдайларда жеке жеңілдіктер беруді қарастыруға; 

6) білімалушы осы шарттың 2.3 және 4.1 тармақтарында көрсетілген міндеттерін орындамаған жағдайда білімалушыны оқудан 

шығаруға; 

7) білім алушы өз еркімен оқуын тоқтатқан, оқудан шыққан және университеттің ішкі тәртібін бұзған жағдайларда келісімшартты 

бұзуға құқылы. 
 

2.3. Білім алушы міндетті: 
 

1) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының толық көлеміндегі білімді, іскерліктерді және практикалық дағдыларды 

меңгеруге, оқу және практикалық сабақтарға қатысуға; 

2) дәлелді себептермен сабақтар жіберген жағдайда, өзі немесе туыстары арқылы болған жағдай туралы хабар беруге; 

3) білім алушы амбулаториялық немесе стационарлық емделуде болған кезінде растайтын құжаттарын көрсету арқылы университетті 

хабардар етуге; 

4) университет ректорының бұйрықтары мен өкімдерін, Жарғысын,  ішкі тәртіп Ережелерін және осы шарт талаптарын қадағалауға 

және орындауға; 

5) университеттің мүліктеріне ұқыпты қарауға және оны тиімді пайдалануға, оқу мен жатақханада тұру үшін қалыпты жағдай жасауға 

қатысуға; 

6) әскери есепке тұру ережелерін сақтауға; 

7) университеттің оқытушыларына, қызметкерлері мен білім алушыларына құрметпен қарауға. 

8) мекен-жайы өзгергендігі жөнінде өзгерген сәттен бастап 5 (бес) күн ішінде Университетке жазбаша хабарлау; 
 

2.4. Білім алушы құқылы: 

1) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіпте университет ректорының бұйрығы негізінде бір оқу нысанынан 

екіншісіне, бір білім беру ұйымынан екіншісіне, бір мамандықтан басқа мамандыққа, сондай-ақ ақылы оқудан мемлекеттік білім 

тапсырысы бойынша оқуға ауысуға; 

2) барлық оқу мерзімі үшін оқу шығындарын алдын ала төлеуге, бұл жағдайда шарт сомасы оқу мерзімі аяқталғанға дейін өзгеріссіз 

қалады; 

3) оқу шығындарын сатылап төлеуге, бұл жағдайда төлем мөлшері еңбекке төлем жасау шығындарымен инфляция индексі ұлғайған 

жағдайда тараптардың келісімі бойынша жылына бір реттен аспай өзгеруі мүмкін (ҚР үкіметінің қаулыларына сәкес); 

4) қосымша ақыға мемлекеттік стандарттардан тыс қосымша білім беру қызметін алуға; 

5) кітапханалар мен оқу залдары базаларында оқулық, оқу-әдістемелік әдебиеттер қорына еркін қол жеткізіп, пайдалануға; 

6) студенттің өзін-өзі басқару органдарына қатысуға; 

7) жоғарыда аталған мүмкіндіктерді осы шартқа қосымша келісіммен бекітілуі арқылы университет шешімімен жеке оқу жоспары  

мен жеделдетілген бағдарламалар бойынша оқуға; 

8) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіппен университетке қайта қабылдануға құқылы. 
 

2.5.Тапсырыс берушінің міндеттері:  

1. Оқу шығындарын өз уақытында толық көлемде төлеуге 

2. Білім алушлардың Университтетке жәрдем көрсетуіне 

3. Университет сабақтарына білім алушылардың қатысуын қамтамасыз етуге 

2.6.Тапсырысберушінің құқығы: 

1. Университеттен оқу үлгерімі туралы ақпаратты алу 

                                  

3.  БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН ТӨЛЕУДІҢ МӨЛШЕРІ МЕН ТӘРТІБІ 

 

3.1. Бірінші оқу жылының оқу ақысы ___________ (_______________________________________________________________) тенге                                                                                                       

                                                                          санмен                                                                              жазумен                         
     Тиісті мемлекеттік стандарт шеңберінде көрсетілетін білім беру қызметі үшін төлем жасау валютасы теңгемен бектіледі. 

3.2. Білім саласындағы уәкілетті органның бекіткен тарифіне сәйкес (баға прейскурантына) универсиетет ректорының бұйрығымен 

оқу ақысын төлеу сомасы жылына 1 рет өзгереді 

3.3. Төлем түрі - университеттің есепшотына сәйкес төлемді аудару. 

       Білімалушылардың төлеу мерзімдері: 

       - Жаңа қабылданған студенттер үшін - оқуға қабылдау бұйрығы шыққан күнге дейін 50% (елу) пайыз төлемді өтеу; 

       - Күндізгі бөлім студенттері үшін  - қысқы сессия басталғанға дейін 50% (елу) пайыздық және көктемгі сессияға дейін 50% 

пайыздық төлемді өтеу; 

       - Сырттай оқитын студенттер үшін – емтихан басталғанға дейін 100% пайыздық төлемді өтеу; 

       Осы тармақта көрсетілген төлем мерзімдері университеттің оқу жоспарына сәйкес анықталады.  

3.4. Оқу ақысын төлеу туралы шарттық міндеттемелер білімалушының щқудан шығару туралы бұйрық шыққан күнге дейін сақталады. 

3.5. Білім алушы екінші жылға қалдырылса, төлемақы өзгереді.Білім алушылар ағымды жылға белгіленген оқу ақысын білім 

саласындағы құзыретті органдардың келісіп бекіткен тарифті бойынша төлейді.Бұл жағдайда алдын-ала төленген оқу ақысы 

сақталынбайды (екінші жылға қалдырылған студенттің оқу ақысы есепке алынбайды). 

3.6. Білімалушы қайта қабылданған жағдайда оқу төлемақы сомасы өзгереді. Білімалушы қайта қабылданған ағымды жылдағы сол 

курс студенттеріне арналған білім беру саласының құзыретті ұйымдармен бекітілген тарифтеріне сәйкес соманы төлейді. 
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3.7. Білімалушы бір мамандықтан басқасына немесе оқудың бір түрінен басқа түріне ауысқан жағдайда оның оқу төлемақы 

сомасының айырмашылығы Білімалушы ауысқан курс студенттері үшін сол жылға сәйкес белгіленген сомада төленеді. 

3.8. Білімалушыға академиялық демалыс берілген жағдайда академиялық демалыс кезеңіне оқу үшін төлемақы тоқтатылады. Бұл 

жағдайда Білімалушы академиялық демалыстан келген кезде оқу жұмыс жоспарларында айырмашылықтар бар болса, оны жоюға 

міндетті.   

3.9. Академиялық айырмашылықтар, пәндерді қайтадан оқу, жеке оқу жоспарынан тыс қосымша оқылатын пәндер және т.б. бір 

мамандықтан басқасына немесе оқудың бір түрінен басқа түріне ауысқанда, басқа  оқу орнынан ауысқанда, білім алушыны қайта 

қабылданғанда пайда болатын төлемдерді білім беру саласының құзіретті ұйымдарымен бекітілген тарифтерге (баға прейскуранты) 

сәйкес Білімалушы бөлек төлейді. 

3.10. Университет бастамасы бойынша академиялық топтармен мамандықтарды қысқартылған сонмен қатар басқада 

жағдайларда университеттің уәкілетті органының шешімі бойынша осы шарттың 3.9 тармағында көрсетілген төлем тегін.  

3.11. Оқу үшін төлемақы сомасы өзгерген жағдайда соған сәйкес қосымша келісім жасалады. 

 

 

 

4. ШАРТТЫ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ТАРАПТТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ 

4.1. Оқу ақысын төлемеген жағдайда білім алушы тиісті сессияға жіберілмейді және университеттен шығарылады. Оқығаны үшін 

жинақталған қарызы Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіппен өндіріліп алынады. 

4.2. Білім алушы оқуға қабылдау бұйрығы шыққанға дейін университетте оқудан бас тартқан жағдайда, университет оның төленген 

ақшасынан 5000 теңге ұсталып, қалғаны қайтарылады. Қалдырылған қаржы, студентті қабылдауды ұйымдастыруға жұмсалған 

шығындарды жабуға жұмсалады. 

4.3) Білім алушы өз еркімен шартты бұзғанда немесе басқа университетке ауысқан жағдайда оқуға төлеген төлемақы оқудан 

шығарылғаны туралы    бұйрық шыққан мерзімге дейін ұсталады. 

4.4.Тараптар ссы шартта көзделген өз міндеттемелерін орындамағаны үшін Қазақстан Республикасы заңнамаларында белгіленген 

жауапкершіліктерді мойнына алады. 

5.  ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ 
5.1. Осы шартты орындау үрдісіне туындаған келіспеушіліктер мен даулар, тікелей тараптардың өзара қолайлы шешімдерге келуі 

мақсатында шешіледі. 

5.2. Тараптар арасында келіссөздер, өзара қолайлы шешімдер жасау жолымен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамаларына сәйкес шешіледі. 

5.3. Тараптар өзара шарттың орындалу орны университет болатындығы туралы келісімге келді: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Абай 

даңғылы, 8. 

Дауларды сот тәртібімен шешу жағдайында дау шарт жасалған жерде орындалады. 

 

6.  ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ 
6.1. Осы шарт тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және толық орындалғанға дейін әрекет етеді. Жаңа шарт жасау кезінде 

жаңа шарт жасау сәтінде белгіленген талаптар әрекет етеді. 

6.2. Осы шарттың талаптары тараптардың өзара жазбаша келісімдері бойынша өзгеруі және толықтырылуы мүмкін. 

6.3. Тараптар арасындағы шарттық қатынастардың тоқтау сәті университет ректорының тиісті бұйрығын шығаруы болып табылады. 

6.4. Осы шартпен  реттелмеген басқа мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешіледі 

6.5. Осы шарт үш данада жасалады, ал Тапсырыс беруші қатысса төрт данада мемлекеттік немесе орыс тілінде бірдей заң күшімен 

жасалады және бір данадан білім алушы мен Тапсырыс берушіге беріледі, ал екі данасы университетте қалады. 

 

Тараптырдың заңды мекен-жайлары мен банктік реквизиттері: 

Университет: 

«Қазақ ұлттық аграрлық университеті»  

Университеттің тұрғылықты жері:  050010,  Алматы қаласы, Абай даңғылы, 8,  

Университеттің СТН-ы: 600900017388 

Университеттің есеп шоты: «Банк Центркредит»  АҚ-ның Алматы қалалық филиалы,  

БИН 990240005606,  

ИИК KZ518560000000011879, 

БИК KCJBKZKX,  

КБЕ 16 

Қаржы-экономикалық және құқықтық жұмыстар жөніндегі проректор Қалдыбалина Г.М.  _____________________________________ 

                        қызметі                                                (Тегі, аты, әкесінің аты)                                     (қолы)                              М.О.  

 

Жауапты қызметкер _________________________________________________     ______________________________________________                                                                                                      
                                                            (Тегі, аты, әкесінің аты)                                                                                                                                 М.О. 

 

Атқарушы_______________________________________________________ ___________________________________________________ 

                                                           (Тегі, аты, әкесінің аты)                                                                                                          факультеті                                                      

 

Кәсіби бағдар беруші__________________________________________________    _____________________________________________ 

                                                    (Тегі, аты, әкесінің аты)                                                                                                           кафедрасы 

 

Білімалушы: ________________________________________________________________________________________________________ 

                                              (толық аты-жөні)                                                                                                                                                 

___________________,берілген __________________ ж. №_______________________,__________________________________________ 

                                                                                                        (күәлік, төлқұжаттық деректері)                                          

Мекен-жайы:_______________________________________________________________________________________________________, 

 ___________________________________________________________________________________________________________________, 
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колы: _____________________ 

Тапсырыс беруші:___________________________________________________________________________________________________, 

(Тегі, аты, әкесінің аты және атауы) 

Тұрғылықты жері немесе мекен-жайы: _________________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

СТН-ы_________________________________Есеп шоты (болған жағдайда): __________________________________________________ 

Қолы: ______________________________________________ 

                       М.О.(заңды тұлға үшін) 

 

 


