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1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ 

1.1. Осы Ереже М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетінде ақылы негізде білім алушыларға жеңілдіктер беру тәртібін 

анықтайды.  

1.2. Осы Ереже ПОҚ, кафедра меңгерушілері, ТжӘИ, МЖМ директорлары, факультет 

декандары және оқу үдерісіне қатысатын құрылымдық бөлімшелердің басшылары 

үшін міндетті. 

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

2.1. Осы құжат мынадай нормативтік құжаттарда баяндалған талаптар мен 

қағидаттарды ескере отырып әзірленді:  

- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім 

туралы» Заңы;  

- «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы               

1 наурыздағы №413-IV Заңы; 

- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және 

жекешелендіру комитеті Төрағасының 2012 жылғы 24 тамыздағы №823 

бұйрығымен бекітілген СҚМУ жарғысы.  

3. ОСЫ ЕРЕЖЕДЕ ҚАМТЫЛҒАН КЕЙБІР ҰҒЫМДАРДЫ ТҮСІНДІРУ 

3.1. Осы Ережеде қамтылған ұғымдар мынадай мағынада қолданылады: 

Жеңілдік – білім алушылардың жекелеген санаттарына олардың білім беру 

қызметтеріне ақы төлеу шығындарын қысқарту бойынша ұсынылатын игілік. 

Шегерім - осы Ережемен белгіленген мөлшерге және әрекет ету мерзіміне білім 

беру қызметтері  төлемін төмендетудің пайыздық көрінісі. 

Комиссия - университеттің қызметкерлері мен білім алушыларының арасынан 

қалыптасатын, қажеттілігіне қарай шақырылатын, жұмысы қоғамдық жүктеме 

болып табылатын және төлемді көздемейтін алқалы орган. 

4. ЖЕҢІЛДІКТЕР МЕН ШЕГЕРІМДЕР БЕРУ ТӘРТІБІ  

4.1. Жеңілдіктер (шегерімдер) бакалаврларды, магистрлерді, докторанттарды даярлау 

бағыттары бойынша күндізгі, сыртай оқу және күндізгі білім алушыларға 

қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы беріледі. 

4.2. Жеңілдіктердің негізгі түрлері: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ ректорының 

гранттары, академик Манаш Қозыбаев атындағы гранттар, пәндік олимпиада 

жеңімпаздары үшін М. Қозыбаев атындағы СҚМУ ректорының гранттары мен оқу 

ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер болып табылады. 
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4.3. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ ректорының гранты түріндегі жеңілдіктер                

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ ректорының гранты туралы 42 ереже СҚМУ ІНҚ-

пен регламенттеледі. СҚМУ ректорының гранты түріндегі жеңілдіктер                         

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ ректорының гранты туралы 41 ереже СҚМУ ІНҚ-

пен регламенттеледі. Пән олимпиадалары жеңімпаздары үшін СҚМУ ректорының 

гранты түріндегі жеңілдіктер М. Қозыбаев атындағы СҚМУ ректорының гранты 

туралы 83 ереже СҚМУ ІНҚ-пен регламенттеледі. 

4.4. Жеңілдіктер осы Ережеде көзделген негіздер болған жағдайда беріледі. 

4.5. Бір уақытта белгіленген оқу ақысын төлеуге қатысты бір ғана жеңілдік қолданылуы 

мүмкін. Білім алушыда бірнеше негіздер бойынша жеңілдіктер алуға құқығы 

болған жағдайда оған бір ең жоғары жеңілдік беріледі. Осы Ережеде көзделген 

жеңілдіктер жинақталмайды. 

4.6. Білім алушы СҚМУ-дан шығарылған жағдайда М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-да 

кез келген негіздер және оны кейіннен М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-ға қайта 

оқуға қабылдау бойынша бұған дейін оған берілген жеңілдік сақталмайды. 

4.7. Жеңілдіктер (шегерімдер) оқудың барлық кезеңіне немесе оқу жылына немесе бір 

академиялық кезеңге (семестрге) беріледі. 

4.8. Арктикалық мемлекеттік технологиялық университетінің студенттеріне ақылы 

негізде оқитын «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ 100% жеңілдік белгілеу, 

бакалаврларды даярлау бағыты бойынша қос дипломды білім беру бағдарламасы 

бойынша «6В04 Бизнес және Менеджмент» 3 студент және магистр дәрежесі 

бойынша «7М08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы», 

«7М08101 Агрономия» - 2 адам. Жеңілдік М. Қозыбаев атындағы СҚУ оқу 

мерзіміне беріледі. 

5. ЖЕҢІЛДІКТЕР МӨЛШЕРІ 

Ақылы негізде оқитындарға төмендегі жеңілдіктер түрлері мен мөлшерлері 

қарастырылған: 

5.1. Оқудың барлық кезеңіне күндізгі оқу нысанына қабылданған, табылатын: 

5.1.1. ата - анасының қамқорлығынсыз қалған тұлғаларға, жетімдерге, дене мүмкіндіктері 

шектеулі тұлғаларға - 10% білім алушының тек А, А-, В+, В, В-, С+ бағалары 

болған жағдайда және "қанағаттанарлықсыз" баламасына "FX" бағасымен 

қорытынды бақылауды қайта тапсырудан өтпегендерге; 

5.1.2. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ қызметкерлерінің балаларына – 10% білім 

алушының тек А, А-, В+, В, В-, С+ бағалары болған жағдайда және 

"қанағаттанарлықсыз" баламасына "FX" бағасымен қорытынды бақылауды қайта 

тапсырудан өтпегендерге; 

5.1.3.   2018 жылы оқуға түскен, 2018-2019 оқу жылында аударылған, қалпына келтірілген 

келесі бағыттар бойынша білім алушыларға: «Техникалық ғылымдар мен 

технологиялар», «Ауыл шаруашылығы ғылымдары» – 40%; «Білім беру» бағыты 

бойынша – 20% жеңілдік беріледі. 

5.2. Оқу жылына күндізгі оқу түріне қабылданған студенттерге: 

5.2.1. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-да бір мезгілде екі және одан да көп отбасы 

мүшелері - 10% білім алуда, растайтын құжаттарды ұсынумен оқитын отбасы 

өкілдері болып табылатын білім алушының тек А, А-, В+ бағалары болған 

жағдайда және "қанағаттанарлықсыз" баламасына "FX" бағасымен қорытынды 

бақылауды қайта тапсырудан өтпегендерге; 

5.2.2. ата-анасының біреуі (екінші ата-анасы болмаған жағдайда) немесе екеуі де 

мүмкіндігі шектеулі адамдар немесе зейнеткерлер болып табылатын көп балалы 

отбасылардың, отбасылардың өкілдері - 5%, растайтын құжаттарды ұсына отырып 

білім алушының тек А, А-, В+, В, В-, С+ бағалары болған жағдайда және 
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"қанағаттанарлықсыз" баламасына "FX" бағасымен қорытынды бақылауды қайта 

тапсырудан өтпегендерге; 

5.2.3. Университет қызметкерлері болып табылатын және негізгі ставкамен жұмыс 

істейтін қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы күндізгі оқу 

түріне қабылданған студенттерге Университетте жұмыс істеген кезеңінде тілдік 

білім беру бағдарламаларына – 40%, басқа да бағдарламаларға - 30% жеңілдік 

беріледі. Осы жеңілдік берілген кезде М. Қозыбаев атындағы СҚМУ қажеттілігін 

ескере отырып, оқытудың орындылығы мен қажеттілігі ескеріледі білім алушының 

тек А, А-, В+ бағалары болған жағдайда және "қанағаттанарлықсыз" баламасына 

"FX" бағасымен қорытынды бақылауды қайта тапсырудан өтпегендерге; 

5.2.4.   оқу жылы ішінде емтихан сессияларын табысты тапсырған студенттерге А, А-, В+ 

бағаларымен келесі оқу жылына мынадай мөлшерде 10% А, А- бағалардың жалпы 

санының бағасы бағалаудың жалпы санынан кемінде – 90% құрауы тиіс және 

"қанағаттанарлықсыз" баламасына "FX" бағасымен қорытынды бақылауды қайта 

тапсырудан өтпегендерге. 

5.3. Бір мезгілде бір академиялық кезеңге күндізгі оқу нысанына қабылданған білім 

алушылар, болып табылатын: 

5.3.1. жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық 

турларының және Ғылыми жобалардың (ҒЗЖ) республикалық байқауының  

жеңімпаздары мен жүлдегерлері):   

 1 орын - 50%;  

 2 орын - 35%;  

 3 орын - 20%; 

 Одан әрі 5.2.4.тармағына сәйкес: 

5.3.2. "Алтын белгі" иегерлеріне - 20% жеңілдік тағайындалады. 

 Одан әрі 5.2.4. тармағына сәйкес жеңілдік тағайындалады. 

5.4. Бір академиялық кезеңге оқитын: 

5.4.1. Спортшыларға университет құрама командаларының мүшелеріне жеңілдіктер  

"Сұңқар" спорт клубы басшысының ұсынысы бойынша комиссия шешімі негізінде 

оқу құнының 10% - ы мөлшерінде беріледі. Жеңілдіктер 1 семестрге әрекет етеді.  

Жеңілдік бір мезгілде беріледі, одан әрі 5.2.4 тармағына сәйкес жеңілдік 

тағайындалады ; 

5.4.2. 2 семестрден бастап емтихан сессиясын семестрде табысты тапсырған 

магистранттарға А, А-, В+ бағасымен келесі семестрге 10% көлемінде жеңілдік 

беріледі. Бағалар А, А- бағалардың жалпы санынан кемінде - 90% құрауы тиіс және 

"қанағаттанарлықсыз" баламасына "FX" бағасымен қорытынды бақылауды қайта 

тапсырудан өтпегендерге. 

6. ЖЕҢІЛДІКТЕР БЕРУ ЖҮЙЕСІ  

6.1. Оқу ақысын төлеу бойынша шегерімге (жеңілдікке) үміткер 1 курс білім алушысы 

«Шегерімдер (жеңілдіктер) беру жөніндегі конкурсқа қатысу» қызметінің 

Стандарттары тізілімінің 4.9.т. сәйкес СҚКТО қабылдау туралы бұйрық шыққаннан 

кейін 10 күн ішінде өтініш және растайтын құжаттар пакетін тапсырады.  

6.2. Оқу ақысын төлеу бойынша шегерім (жеңілдік) үміткер 2-5 курс білім алушысы 

«Шегерімдер (жеңілдіктер) беру жөніндегі конкурсқа қатысу» қызметінің 

Стандарттары тізілімінің  4.9.т. сәйкес СҚКТО академиялық кезең (семестр) 

басталғанға дейін 10 күн бұрын өтініш және растайтын құжаттар пакетін 

тапсырады. 

6.3. СҚКТО өтінішті және құжаттар топтамасын 30 (отыз) минут ішінде қабылдайды 

және СҚМУ Н ҚСТ-01-03-18 білім алушыларының өтініштерін тіркеу журналына 

тіркейді. 
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6.4. СҚКТО 1 (бір) жұмыс күні ішінде мынадай тәртіпте: факультет 

деканына/ТжӘИ/ЖМ директорына, ДАД студенттер бөлімінің басшысына, 

Академиялық қызмет департаментінің директорына, академиялық мәселелер 

жөніндегі проректорға, ректорға. қарауға және келісуге өтініш пен құжаттар 

пакетін береді. 

6.5.   Университет ректоры 1 (бір) жұмыс күні ішінде шегерімдер (жеңілдіктер) ұсыну 

бойынша конкурсқа қатысуға өтінішті келіседі және шегерімдер (жеңілдіктер) 

беруге үміткерлерді қарау жөніндегі комиссияға береді. 

6.6. Комиссия мүшелерінің үштен екі бөлігі қатысқан жағдайда Комиссия отырысы 

құқықтық болып есептеледі, онда Комиссия мүшелерінің бәрі қол қояды. 

Комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді, оған Комиссияның барлық 

мүшелері қол қояды. 

6.7. Комиссия шегерімдер (жеңілдіктер) беруге үміткерлерді оқытудың жаңа семестрі 

басталған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қарайды және бұйрықты 

қалыптастыру үшін жад студенттер бөліміне тапсырады. 

6.8. Комиссия шешімінің негізінде ректордың білім алушыларға жеңілдік мерзімі 

көрсетілген оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдік беру туралы бұйрығы 

шығарылады. 

6.9. Осы Ережелер Облыс әкімінің гранттары бойынша және кәсіпорындар қаражаты 

есебінен шарттар бойынша білім алушыларға қолданылмайды. 

7. ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ  

7.1. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту тәртібі 401-17 Ішкі 

нормативтік құжаттама СҚМУ ПРО рәсіммен анықталған. 

7.2. Осы Ереженің өзгерістері мен толықтырулары бойынша ұсыныстар енгізуді 

Ғылыми кеңес, ректорат, факультеттер/институт, кафедралар және Ережені 

орындауға тартылған құрылымдық бөлімшелер жүзеге асырады. 

7.3. Ережеге өзгерістер енгізу университет ректорының бұйрығы негізінде жүзеге 

асырылады. 

 

Ереже М. Қозыбаев атындағы СҚМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілді.  

 2019 жылғы 29 тамыздағы № 2 хаттама. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления льгот, скидок обучающимся на платной основе 

Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления скидок обучающимся 

на платной основе в Северо-Казахстанском государственном университете  

им. М. Козыбаева.  

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения директорами ИЯиЛ, ВШМ, 

деканами факультетов и руководителями структурных подразделений, 

задействованных в организации учебного процесса.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящий документ разработан с учетом требований и принципов, изложенных в 

следующих нормативных документах:  

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;  
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  Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»  от 01 марта 2011 

года № 413-IV; 

 Устав СКГУ им. М. Козыбаева, утвержденный приказом Председателя 

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан № 823 от 24 августа 2012 года.  

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В   

НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

3.1. Содержащиеся в настоящем Положении понятия применяются в следующем 

значении: 

Льгота – благо, предоставляемое отдельным категориям обучающихся по 

сокращению их расходов по оплате образовательных услуг.  

Скидка – процентное выражение снижения оплаты за образовательные услуги на 

установленные настоящим Положением размер и период действия. 

Комиссия – коллегиальный орган, созываемый по мере необходимости, 

формируемый из числа работников и обучающихся университета, работа в котором 

является общественной нагрузкой и не предусматривает оплату. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ И СКИДОК 

4.1. Льготы (скидки) предоставляются обучающимся по очной форме, заочной форме и  

очной с применением дистанционных образовательных технологий форме 

обучения по направлениям подготовки бакалавров, магистров, докторантов.  

4.2. Основными видами льгот являются: гранты ректора СКГУ им. М. Козыбаева, 

гранты имени академика Манаша Козыбаева, гранты ректора СКГУ им. М. 

Козыбаева для победителей предметных олимпиад  и скидки по оплате обучение. 

4.3. Льготы в виде гранта ректора СКГУ им. М. Козыбаева регламентируются ВНД 

СКГУ 42 Положение о гранте ректора СКГУ им. М. Козыбаева. Льготы в виде 

гранта имени академика Манаша Козыбаева регламентируются ВНД СКГУ 41 

Положение о гранте имени академика Манаша Козыбаева. Льготы в виде гранта 

ректора СКГУ им. М. Козыбаева для победителей предметных олимпиад 

регламентируются ВНД СКГУ 83 Положение о гранте ректора СКГУ им. М. 

Козыбаева для победителей предметных олимпиад. 

4.4. Скидки предоставляются при условии наличия оснований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

4.5. Одновременно может быть применен только один вид скидок по отношению к 

установленной оплате обучения. При наличии у обучающегося права на скидки по 

нескольким основаниям, ему предоставляется одна максимальная скидка. Скидки, 

предусмотренные настоящим Положением, не суммируются. 

4.6. В случае отчисления обучающегося из СКГУ им. М. Козыбаева по любым 

основаниям и последующего его восстановления в СКГУ им. М. Козыбаева ранее 

предоставленная ему скидка не сохраняется. 

4.7. Льготы (скидки) предоставляются на весь период обучения или на учебный год, 

или на один академический период (семестр). 

4.8. Установить 100% скидку для студентов Арктического государственного 

технологического университета, зачисленных на платную основу в НАО «СКУ им. 

М. Козыбаева» по программе двудипломного образования по направлению 

подготовки бакалавров «6В04 Бизнес и управление» в количестве 3 обучающихся и 

магистратуры 011 «7М08201 Технология производства продуктов 

животноводства», «7М08101 Агрономия» - 2 человека. Скидка предоставляется на 

период обучения в СКУ им. М. Козыбаева». 
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5. РАЗМЕР СКИДОК 

Обучающимся на платной основе предусмотрены следующие виды и размеры 

скидок:  

5.1. На весь период обучения обучающимся, зачисленным на очную форму обучения: 

5.1.1. лицам, оставшимся без попечительства родителей, сиротам, лицам с 

ограниченными физическими возможностями – 10% при условии, что 

обучающийся имеет только оценки А, А-, В+, В, В-, С+ и не проходившим 

пересдачу итогового контроля с оценкой «FX» соответствующему эквиваленту 

«неудовлетворительно»; 

5.1.2. детям сотрудников СКГУ им. М. Козыбаева – 10% при условии, что обучающийся 

имеет только оценки А, А-, В+, В, В-, С+ и не проходившим пересдачу итогового 

контроля с оценкой «FX» соответствующему эквиваленту «неудовлетворительно»; 

5.1.3. «лицам, поступившим в 2018 году, переведенным, восстановленным в 2018-2019 

учебном году обучающимся по направлениям: технические науки и технологии, 

сельскохозяйственные науки, предоставляется скидка – 40%; по направлению 

образование – 20 %». 

5.2. На учебный год студентам, зачисленным на очную форму обучения: 

5.2.1. представителям семей, обучающих одновременно в СКГУ им. М. Козыбаева двух и 

более членов семьи – 10% с предоставлением подтверждающих документов при 

условии, что обучающийся имеет только оценки А, А-, В+ , В, В-, С+ и не 

проходившим пересдачу итогового контроля с оценкой «FX» соответствующему 

эквиваленту «неудовлетворительно»; 

5.2.2. представителям многодетных семей, семей, в которых один (в случае отсутствия 

второго родителя) или оба родителя являются лицами с ограниченными 

физическими возможностями или пенсионерами – 5% с предоставлением 

подтверждающих документов при условии, что обучающийся имеет только оценки 

А, А-, В+, В, В-, С+ и не проходившим пересдачу итогового контроля с оценкой 

«FX» соответствующему эквиваленту «неудовлетворительно»; 

5.2.3. студентам, зачисленным на очную форму обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, являющимися сотрудниками университета и 

работающими на основной ставке, предоставляется скидка – 40% на языковые 

образовательные программы,  30% - на другие программы при условии, что 

обучающийся имеет только оценки А, А-, В+ и не проходившим пересдачу 

итогового контроля с оценкой «FX» соответствующему эквиваленту 

«неудовлетворительно» на период работы в Университете. При предоставлении 

данной скидки учитывается целесообразность и необходимость обучения с учетом 

потребности СКГУ им. Козыбаева; 

5.2.4. студентам, успешно сдавшим экзаменационные сессии за учебный год с оценками 

А, А-, В+ предоставляется скидка на следующий учебный год в размере  10%, при 

условии, что оценки А, А- составляют не менее 90% от общего числа оценок и не 

проходившим пересдачу итогового контроля с оценкой «FX» соответствующему 

эквиваленту «неудовлетворительно»; 

5.3. Единовременно на один академический период обучающимся, зачисленным на 

очную форму обучения: 

5.3.1. победителям и призерам  республиканских  предметных олимпиад и 

Республиканского конкурса НИР: 

1 место – 50%;  

2 место – 35%; 
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3 место – 20%; 

В дальнейшем назначается скидка в соответствии с пунктом 5.2.4. 

5.3.2. обладателям знака «Алтын белгі» – 20%;  

В дальнейшем назначается скидка в соответствии с пунктом 5.2.4. 

5.4. На один академический период обучающимся: 

5.4.1. спортсменам, членам сборных команд Республики Казахстан, участвующим на 

чемпионатах мира скидки предоставляются в размере 10% от стоимости обучения 

на основании решения Комиссии по представлению руководителя спортивного  

клуба «Сұнқар». Скидки действуют один семестр. 

Скидка предоставляется единовременно, в дальнейшем назначается скидка в 

соответствии с пунктом 5.2.4; 

5.4.2. магистрантам со 2-го семестра, успешно сдавшим экзаменационную сессию за 

семестр с оценками А, А-, В+  предоставляется скидка на следующий семестр в 

размере 10% при условии, что оценки А, А- составляют не менее 90% от общего 

числа оценок и не проходившим пересдачу итогового контроля с оценкой «FX» 

соответствующему эквиваленту «неудовлетворительно». 

6. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 

6.1. Обучающийся 1 курса, претендующий на скидку (льготу) по оплате за обучение, 

подает заявление и пакет подтверждающих документов в соответствии с п. 4.9. 

перечня Стандарта услуги «Участие в конкурсе по предоставлению льгот (скидок). 

в ЦОРС в течение 10 дней после выхода приказа о зачислении. 

6.2. Обучающийся 2-5 курса, претендующий на скидку (льготу) по оплате за обучение 

подает заявление и пакет подтверждающих документов в соответствии с п. 4.9. 

перечня Стандарта услуги «Участие в конкурсе по предоставлению льгот (скидок). 

в ЦОРС не позднее, чем за 10 дней до начала академического периода (семестра). 

6.3. ЦОРС принимает заявление и пакет документов в течение 30 (тридцати) минут и 

регистрирует в журнале регистрации заявлений обучающихся Ф СКГУ СТУ-01-03-

18. 

6.4. ЦОРС подает заявление и пакет документов на рассмотрение и согласование в 

течение 1 (одного) рабочего дня в следующем порядке: декану 

факультета/директору ИЯиЛ/ВШМ, руководителю студенческого отдела ДАД, 

директору Департамента академической деятельности, проректору по 

академическим вопросам, ректору. 

6.5. Ректор Университета согласует заявление на участие в конкурсе по представлению 

льгот (скидок) в течение 1 (одного) рабочего дня и передает в Комиссию по 

рассмотрению претендентов на предоставление льгот (скидок)  

6.6. Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии на нем не менее 

двух третей ее членов. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором 

подписываются все члены Комиссии.  

6.7. Комиссия рассматривает претендентов на предоставление льгот (скидок) в течение 

7 (семь) рабочих дней со дня начала нового семестра обучения и передает в 

студенческий отдел ДАД для формирования приказа. 

6.8. На основании решения Комиссии издается приказ ректора о предоставлении 

обучающимся скидки по оплате обучения с указанием периода действия скидки.  

6.9. Настоящие Правила не распространяются на обучающихся по грантам Акима 

области и по договорам за счет средств предприятий. 

 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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7.1. Порядок утверждения изменений и дополнений к данному Положению определен 

процедурой ПРО СКГУ 401-17 Внутренняя нормативная документация.  

7.2. Внесение предложений по изменениям и дополнениям данного Положения 

осуществляют Ученый совет, ректорат, факультеты/институт, кафедры и 

структурные подразделения, задействованные в исполнении Положения.  

7.3. Внесение изменений в Положение осуществляется на основании приказа Ректора 

Университета.  

 

Положение утверждено на заседании Ученого совета СКГУ им. М. Козыбаева. 

 Протокол № 2 от 29 августа 2019 года. 

 

 

 
 

 


