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1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ 

1.1. «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан Университеті» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының осы Ережесі (бұдан әрі – Қоғам) ақылы негізде оқитын 

студенттер мен магистранттарға академик Манаш Қозыбаев атындағы грант беру 

мәселелерін реттейді. 

1.2. Ереже қоғамның білім беру қызметін жоспарлауға, ұйымдастыруға және қаржылық 

қамтамасыз етуге қатысатын барлық бөлімшелерге арналған. 

 

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

2.1. Осы ереже мынадай нормативтік құжаттарға негізделеді: 

1) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан 

Республикасының Заңы; 

2) «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысы (ҚР Қаржы министрлігі 

Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Төрағасының 2020.25.05 № 315 

бұйрығымен бекітілген) 

 

3. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

3.1. Академик Манаш Қозыбаев атындағы Грант -  бұл стипендия алмай оқу ақысын 

төлеу үшін конкурстық негізде білім алушылардың жекелеген санаттарына 

(студенттер, магистранттар) қоғамның бюджетінен тыс берілетін қаражаттың 

мақсатты сомасы. 

3.2. Үлгерімнің орташа балы (Grade Point Average – GPA) - таңдалған бағдарлама 

бойынша белгілі бір кезеңдегі білім алушының оқу жетістіктері деңгейінің орташа 

өлшенген бағасы (берілген оқу кезеңіндегі осы жұмыс түрлері бойынша 

кредиттердің жалпы санына оқу жұмысының барлық түрлері бойынша қорытынды 

баға балдарының сандық эквивалентіндегі кредиттер сомасының қатынасы). 

 

4. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

4.1. Академик Манаш Қозыбаев атындағы грант тиісті оқу жылына бекітілген өтеулі 

білім беру қызметтерін көрсету туралы шартта және білім беру қызметтері 
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құнының прейскурантында көрсетілген оқу құнын Қоғам қаражатынан 100% өтеуді 

қамтамасыз етеді. 

4.2. Академик Манаш Қозыбаев атындағы грант беру мақсаты білім алушылардың 

қызығушылығын ынталандыру және олардың ғылыми – зерттеу, оқу және 

қоғамдық қызметтегі табыстары үшін көтермелеу болып табылады  

4.3. Академик Манаш Қозыбаев атындағы гранттар саны Қоғамның қаржылық 

мүмкіндіктеріне байланысты жыл сайын Басқарма отырысының шешімімен 

анықталады. 

4.4. Білім алушы кез келген негіздер бойынша Қоғамнан шығарылған және кейіннен ол 

қоғамға қайта қабылданған жағдайда оған Академик Манаш Қозыбаев атындағы 

бұрын берілген грант сақталмайды. 

4.5. Оқу процесінде босаған Академик Манаш Қозыбаевтың гранты қайта бөлуге 

жатпайды. 

 

5. АКАДЕМИК МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ ГРАНТТЫ ТАҒАЙЫНДАУ 

ҮШІН ҮМІТКЕРЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

5.1. Конкурсқа қатыса алады: 

1) 2-ші және одан жоғары курста оқитын, бүкіл оқу кезеңінде тек А, А -, В+, В, В - 

бағалары бар студенттер, бұл ретте үлгерімнің орташа балы (GPA) кемінде 3,7 

балл болуы тиіс, халықаралық/ республикалық деңгейдегі журналдарда немесе 

республикалық/халықаралық конференциялар материалдарында 

жарияланымдары бар және (немесе) Қазақстан Республикасы мен әлем 

чемпионаттарының/универсиадалардың/олимпиадалардың/конкурстардың 

жеңімпаздары жүлдегерлері болып табылады. 

2) 2-ші курста оқитын, барлық оқу кезеңінде тек А, А- бағалары бар магистранттар 

үлгерімнің орташа балы (GPA) 4,0 балдан кем болмауы тиіс, 

халықаралық/республикалық деңгейдегі журналдарда немесе 

республикалық/халықаралық конференциялар материалдарында 

жарияланымдары бар және (немесе) Қазақстан Республикасы мен әлем 

чемпионаттарының/универсиадалардың/ олимпиадалардың/конкурстардың 

жеңімпаздары/жүлдегерлері болып табылады. 

5.2. Үміткерлердің жетістіктері тең болған жағдайда үлгерімнің ең жоғары орташа балы 

(GPA) бар білім алушылар басым құқыққа ие болады. 

5.3. Үлгерімнің орташа балының (GPA) көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек А, 

А- бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады, келесі кезекте - А, А- 

бастап В+, В, В дейінгі бағалар. 

5.4. Манаш Қозыбаев атындағы грантты алу конкурсына кәсіпорындар, ұйымдар, 

мекемелер мен қорлар қаражаты есебінен білім алатын және (немесе) бұрын 

Манаш Қозыбаев атындағы академик грантының немесе Басқарма Төрағасы – 

Қоғам Ректорының грантының иегері болған студенттер мен магистранттар қатыса 

алмайды. 

 

6. ГРАНТТЫ ҰСЫНУДЫҢ ТӘРТІБІ 

6.1. Академик Манаш Қозыбаев атындағы грант бір оқу жылына беріледі 

6.2. Ашық конкурс туралы хабарландыру Қоғамның ресми сайтында 

«Хабарландырулар» бөлімінде гранттардың санын және конкурстық істерді 

тапсыру мерзімдерін көрсете отырып, орналастырылады. 
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6.3. Академик Манаш Қозыбаев атындағы грантына үміткер 1 маусымнан бастап 20 

тамызға дейін Студенттерге қызмет көрсету және тіркеу орталығына құжаттар 

топтамасын ұсынады (құжаттарды ұсынудың өзге мерзімдері Басқарма шешемімен 

қарастырылады):  

1) Өтініш (1 қосымша); 

2) транскрипт; 

3) жеке куәліктің көшірмесі; 

4) растайтын құжаттардың көшірмелері: ғылыми еңбектердің көшірмелері 

(жинақтың титул парағы, мазмұны, мақала), университетте оқу кезеңінде 

алынған дипломдар, мақтау қағаздар, алғыс хаттар, сертификаттар 

көшірмелері. 

6.4. Басқарма Төрағасы – Қоғам Ректорының бұйрығымен бекітілген гранттар 

жөніндегі Комиссия грант алуға үміткерлердің ұсынылған құжаттарын қарайды 

және Қоғам Басқармасымен бекітуі үшін таңдалған үміткерлерді ұсынады. 

6.5. Конкурстық комиссияның құрамына: төраға (Академиялық сауалдар жөніндегі 

басқарма мүшесі), төрағаның орынбасары (келісім бойынша Академиялық қызмет 

департаментінің өкілі), комиссия мүшелері (тиісті бағыттар бойынша құрылымдық 

бөлімшелердің басшылары, «Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесінің комплаенс академ 

офицері), Жастар ісі жөніндегі комитеттің өкілі,  студенттік ректор, 

қоғамдастықтың немесе үкіметтік емес ұйымның өкілі, комиссия хатшысы 

(студенттік бөлімнің әдіскері) кіреді. 

6.6. Конкурстық комиссияның құрамы 3 жылға қалыптастырылады. Кадрлық өзгерістер 

кезінде оның құрамына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. 

6.7. Конкурстық комиссияның отырыстары, егер оған оның мүшелерінің кемінде 2/3-і 

қатысса, заңды болып табылады.  

6.8. Конкурстық комиссияның шешімдері оның отырыстарында ашық дауыс беру 

арқылы қабылданады және егер отырысқа қатысып отырған Комиссия мүшелерінің 

көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. 

6.9. Комиссия мүшелері шешім қабылдау кезінде тең дауысқа ие болады. Дауыстар тең 

болған жағдайда, Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

6.10. Конкурстық комиссия хатшысының дауыс беру құқығы жоқ.  

6.11. Конкурстық комиссияның қабылдаған шешімі комиссия төрағасы мен хатшысы 

қол қоятын хаттамамен рәсімделеді. 

6.12. Комиссияның қызметі оның құзыретіне кіретін мәселелерді талқылау және шешу 

кезінде айқындық пен ашықтық негізінде жүзеге асырылады. 

6.13. Конкурстық комиссия Академик Манаш Қозыбаевтың грантын беруге 

үміткерлердің өтініштері мен конкурстық істерін осы Ережеде айқындалған 

критерийлерге сәйкес қарауды жүзеге асырады. 

6.14. Егер ұсынылған құжаттар осы Ережеде жазылған конкурс талаптарына сәйкес 

келмесе, сондай-ақ құжаттар оларды қабылдаудың белгіленген аяқталу мерзімінен 

кеш түссе, комиссия өтінішті конкурсқа қатысудан кері қайтарады. 

6.15. Академик Манаш Қозыбаев атындағы грантты тағайындау туралы бұйрық 

кандидатураларды Қоғам Басқармасы бекіткеннен кейін Қоғам Басқармасы 

хаттамасының көшірмесі негізінде қалыптастырылады және оқу жылына қатысты 

қолданылады, алдыңғы және кейінгі жылдарға қолданылмайды. 

6.16. Академик Манаш Қозыбаев атындағы грант иегерлерінің тізімі Қоғамның ресми 

сайтында «Хабарландыру» бөлімінде жарияланады. 

6.17. Берілген гранттар мынадай жағдайларда жойылады: Академиялық адалдық 

қағидаларын бұзғаны үшін, Жарғыны, Қоғамның ішкі тәртіп қағидаларын бұзғаны 

үшін; студенттерде 3,7 баллдан және магистранттарда 4,0 баллдан кем GPA-мен 
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академиялық кезеңді (семестрді) аяқтағаны үшін; Мемлекеттік білім беру грантына 

ауыстырған кезде. Грант келесі академиялық кезеңнен (семестрден) күшін жояды. 

6.18. Академик Манаш Қозыбаев атындағы гранттың күші Басқарма Төрағасы – Қоғам 

Ректорының бұйрығымен Қоғам Басқармасы отырысының шешімі негізінде 

жойылады.  

 

7. ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

7.1. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту тәртібі СҚУ ПРО 401-20 Ішкі 

нормативтік құжаттама процедурасымен анықталған. 

7.2. Осы Ережені өзгерту мен толықтыру бойынша ұсыныстар енгізуді Ережені 

орындауға тарттырылған факультеттер, кафедралар мен құрылымдық бөлімшелер, 

Директорлар кеңесі, Басқарма (ректорат), Ғылыми кеңес жүзеге асырады.  

7.3. Ережеге өзгерістер енгізу «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Басқарма 

Төрағасының – Ректорының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гранте имени академика Манаша Козыбаева Некоммерческого акционерного 

общества «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение Некоммерческого акционерного общества «Северо-

Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (далее – Общество) регулирует 

вопросы предоставления гранта имени академика Манаша Козыбаева студентам и 

магистрантам, обучающимся на платной основе. 

1.2. Положение предназначено для всех подразделений, задействованных в 

планировании, организации и финансовом обеспечении образовательной 

деятельности Общества. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее положение основывается на следующих нормативных документах: 

1) Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III; 

2) Устав некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский 

университет имени Манаша Козыбаева» (утвержден приказом № 315 Председателя 

Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК от 25.05.2020 г.). 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. Грант имени академика Манаша Козыбаева – это целевая сумма средств, 

предоставляемая из внебюджета Общества отдельным категориям обучающихся 

(студенты, магистранты) на конкурсной основе для оплаты обучения без получения 

стипендии. 

3.2. Средний балл успеваемости (Grade Point Average – GPA)  - это 

средневзвешенная оценка уровня учебных достижений обучающегося за 

определенный период по выбранной программе (отношение суммы произведений 

кредитов на цифровой эквивалент баллов итоговой оценки по всем видам учебной 
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работы к общему количеству кредитов по данным видам работы за данный период 

обучения).  

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Грант имени академика Манаша Козыбаева обеспечивает 100%-ное возмещение из 

средств Общества стоимости обучения, указанной в Договоре о возмездном 

оказании образовательных услуг и прейскуранте стоимости образовательных услуг, 

утвержденном на соответствующий учебный год. 

4.2. Целью предоставления гранта имени академика Манаша Козыбаева является 

стимулирование интереса обучающихся и поощрение их за успехи в научно – 

исследовательской, учебной и общественной деятельности. 

4.3. Количество грантов имени академика Манаша Козыбаева определяется ежегодно 

решением заседания Правления в зависимости от финансовой возможности 

Общества. 

4.4. В случае отчисления обучающегося из Общества по любым основаниям и 

последующего его восстановления в Общество ранее присужденный ему грант 

имени академика Манаша Козыбаева не сохраняется.  

4.5. Высвободившийся в процессе обучения грант академика Манаша Козыбаева 

перераспределению не подлежит. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА 

ПРИСУЖДЕНИЕ ГРАНТА АКАДЕМИКА МАНАША КОЗЫБАЕВА 

5.1. В конкурсе могут принять участие:  

1) Студенты, обучающиеся на 2 курсе и выше, имеющие оценки только А, А-, В+, 

В, В- за весь период обучения, при этом средний бал успеваемости (GPA) должен 

быть не менее, чем 3,7 баллов, имеющие публикации в журналах международного/ 

республиканского уровня или в материалах республиканских/ международных 

конференций и (или) победители/призеры чемпионатов Республики Казахстан и 

мира/универсиад/олимпиад/конкурсов.  

2) Магистранты, обучающиеся на 2 курсе, имеющие оценки только А, А- за весь 

период обучения при этом средний бал успеваемости (GPA) должен быть не менее, 

чем 4,0 баллов, имеющие публикации в журналах международного/ 

республиканского уровня или в материалах республиканских/международных 

конференций и (или) победители/призеры чемпионатов Республики Казахстан и 

мира/универсияд/олимпиад/конкурсов. 

5.2. При равенстве достижений претендентов, преимущественным правом обладают 

обучающиеся,  с наиболее высоким средним баллом успеваемости (GPA). 

5.3. В случае одинаковых показателей среднего балла успеваемости (GPA), 

преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие оценки только А,  

А- , в следующую очередь - оценки от А, А- до В+, В, В-.  

5.4. В конкурсе на получение гранта имени академика Манаша Козыбаева не 

принимают участие студенты и магистранты, обучающиеся за счет средств 

предприятий, организаций, учреждений и фондов, и (или) ранее являвшиеся 

обладателями гранта имени академика Манаша Козыбаева или гранта 

Председателя Правления – Ректора Общества. 
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6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

6.1. Грант имени академика Манаша Козыбаева предоставляется сроком на один 

учебный год. 

6.2. Объявление об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Общества в 

разделе «Объявления» с указанием количества грантов и сроков сдачи пакета 

документов. 

6.3. Претендент на грант имени академика Манаша Козыбаева с 1 июня по 20 августа 

(иные сроки предоставления документов предусматриваются решением Правления) 

предоставляет в Центр обслуживания и регистрации студентов пакет документов: 

1) заявление (приложение 1); 

2) транскрипт; 

3) копию удостоверения личности; 

4) копии подтверждающих документов: копии научных трудов (титульный лист 

сборника, содержание, статья), копии дипломов, грамот, благодарностей, 

сертификатов, полученных в период обучения в Обществе. 

6.4. Комиссия по грантам, утвержденная приказом Председателем Правления – Ректора 

Общества, рассматривает конкурсные дела претендентов на получение гранта и 

рекомендует выбранных претендентов для утверждения Правлением Общества.      

6.5. В состав конкурсной комиссии входят: председатель (член Правления по академическим 

вопросам), заместитель председателя (представитель Департамента академической 

деятельности по согласованию), члены комиссии (руководители структурных 

подразделений по соответствующим направлениям, комплаенс академ офицер проектного 

офиса «Саналы ұрпак»), представитель комитета по делам молодежи, студенческий 

ректор, представитель общественности или неправительственной организации, секретарь 

комиссии (методист студенческого отдела). 

6.6. Состав конкурсной комиссии формируется на 3 года. При кадровых изменениях в 

её состав вносятся изменения и дополнения. 

6.7. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 членов. 

6.8. Решения конкурсной комиссии принимаются на её заседаниях открытым 

голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

6.9. Члены конкурсной комиссии при принятии решений обладают равными голосами. 

В случае равенства голосов, голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. 

6.10. Секретарь конкурсной комиссии не имеет права голоса.  

6.11. Принятое решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем комиссии. 

6.12. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на основе прозрачности и 

открытости при обсуждении и решении вопросов, входящих в ее компетенцию. 

6.13. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявления кандидатур на 

присуждение гранта академика Манаша Козыбаева в соответствии с критериями, 

определенными настоящим Положением. 

6.14. Заявление отклоняется конкурсной комиссией от участия в Конкурсе, если 

представленные конкурсные дела претендентов не соответствуют критериям 

Конкурса, изложенным в настоящем Положении, а также если документы 

поступили позже установленного срока окончания их приема. 

6.15. Приказ о назначении гранта академика Манаша Козыбаева формируется после 

утверждения кандидатур Правлением Общества на основании выписки из 
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протокола Правления Общества и действует в течении одного учебного года, не 

распространяется на предшествующие и последующие учебные годы. 

6.16. Списки обладателей грантов академика Манаша Козыбаева публикуются на 

официальном сайте Общества в разделе «Объявления». 

6.17. Предоставленные гранты аннулируются в следующих случаях: за нарушение 

Правил академической честности, за нарушение Устава, правил внутреннего 

распорядка Общества; за завершение академического периода (семестра) с GPA 

меньше 3,7 баллов у студентов и 4,0 у магистрантов; при переводе на 

государственный образовательный грант. Грант аннулируется со следующего 

академического периода (семестра). 

6.18. Грант академика Манаша Козыбаева аннулируется приказом Председателя 

Правления - Ректора Общества на основании решения заседания Правления 

Общества. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

7.1. Порядок утверждения изменений и дополнений к данному Положению определен 

процедурой ПРО СКУ 401-20 Внутренняя нормативная документация. 

7.2. Внесение предложений по изменениям и дополнениям данного Положения 

осуществляют факультеты, кафедры и структурные подразделения, 

задействованные в исполнении Положения, Совет директоров, Правление 

(ректорат), Ученый совет. 

7.3. Внесение изменений в Положение осуществляется на основании приказа 

Председателя Правления – Ректора НАО «СКУ им. М. Козыбаева».  
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Приложение 1 

Председателю Правления - Ректору  

НАО СКУ им. М. Козыбаева 

Шуланову Е.Н. 

__________________________________________ 
/вуз, факультет/ 

__________________________________________ 
/группа, форма обучения/ 

__________________________________________ 
/по гранту, на платной основе/ 

__________________________________________ 

от________________________________________ 
/Ф. И. О. заявителя (при его наличии) полностью/ 

____________________________________

__________ 

__________________________________________ 
/контактные данные услугополучателя/ 

____________________________________

__________ 
/адрес проживания/ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе по 

присуждению гранта академика Манаша Козыбаева на четный / нечетный 

семестр 20__ - 20__ учебного года. 

 

Прилагаю следующий пакет документов:  

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 
Согласен на использование личных данных. 

 
 
     ______________                                                                     ______________ 
               (дата)                                                                                                                                          (подпись) 

 

 

Консультант ЦОРС:___________________ 

Директор ЦОРС: ______________________ 

 
Декан факультета____________ 
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М. Қозыбаев атындағы СҚУ КеАҚ  

Басқарма Төрағасы – ректоры. 

Е. Н. Шулановқа 

__________________________________________ 
/жоо, факультет/ 

__________________________________________ 
/топ, оқыту түрі/ 

__________________________________________ 
/грант, ақылы түрде/ 

кімнен___________________________________ 
/Өтініш берушінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) 

толығымен/ 

____________________________________

__________ 

__________________________________________ 
/көрсетілетін қызметті алушының байланыс деректері/ 

_______________________________________________________________ 

/тұрғылықты мекен-жайы/ 

 

 

ӨТІНІШ 

 

Сізден 20__ - 20__ оқу жылының жұп / тақ семестріне академик Манаш 

Қозыбаевтың грантын тағайындау жөніндегі конкурсқа қатысу үшін менің 

кандидатурамды қарастыруыңызды сұраймын. 

 

Келесі құжаттар пакетін ұсынамын: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 
Жеке мәліметтерді пайдалануға келісемін. 

 
     ______________                                                                     ______________ 
               (күні)                                                                                                                                             (қолы) 

 

 

 

СҚКТО кеңесшісі  ______________________ 

СҚКТО директоры______________________ 
 

 

Факультет деканы____________ 


