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ИлимиЙ-пзилдоо медициналык-соццалдык инстпryтунун(ИИМСРГ) студенттерин котор)ryнун,
окуудап чыгар}тнун жана окJryга калыбына келтирyyнун (тпкеленуу) тартиби жонундо ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1.1. Илимий-изилдоо медицинЕlJlык-социirлдык институтунун студенттерин
которуунун, окуудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтирlyнун тартиби жонyндоry
жобо (мындан ары Жобо) Кыргыз Республикасынын "Билим берyy жонундо"
мыйзамынын жана КРнын Окмотунун 2012-жылдын 29-rчrайындагы JS346 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин
которуунун, окуудан чыгаруунун жана окууга калыбыrrа келтирlyнyн тартиби rкенундо
жобосунун жана ИИМСИнин уставынын негизинде иштелип чыкты.

1.2. Бул Жобо ИИМСИнин студенттерин которуу.нун, окуудан чыгаруунун жана
окууга калыбына келтирlYнYн (тикеленуу) процедурzLларына жаJIпы талаптарды
белгилейт

2. Стуленттерди ИИМСИден башка ЖОЖго которуунун же
башка ЖОЖдон ИИМСИге кабыл алуунун тартиби

2.I.ИИМСИнин студеFIттерин которуу жайкы же кышкы каникул маалында студент
озY тандаган багыт боюнча тиЙиштlу курста ваканттык орундар болсо, окутууга кеткен
чыгымдарды толугу менен компенсациялоонун келишимдик негизинде ишке ашат.

2.2. Студент которулуп жаткан курска я(ана окутуунун формасына, негизги билим
берyy программасынын тyрyно байланыштуу чектоолордy койбойт.

2.3. Аккредитацияланбаган (аттестацияланбаган) rкогорку окуу жайларда билим ilJIган
жарандарды аккредитацияланган ЖОЖго окутуунун кааJIаган формасына которуу
экстернат формасындагы аттестациялоо укуктары ишке ашканда жyрryзyлот, экстернат

формасында окутуу жол берилбеген жогорку кесиптик билим беруунун
адистиктери/багытгары буга кирбейт.

2.4.Билим берyy уюму кайрадантyзyлyп же, жоюлгап учурунда студенттерди которуу
Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлиги менен бирдикте, карамагына
XtOXt кирген уюштуруучу тарабынан камсыздалат.

2.5. Окутуунун биринчи жана акыркы курстарында студенттерди которуу
жyрryзyлбейт.

2.6. Болок ЖОЖдон ИИМСИге билим алуусун улан,гуу yчyн которулуу, анын ичинде
бул которулууда окутуунун бардык формасы боюнча бир багыттын негизги билим берyy
lrрограммасынан башкасына оцy, ошондой эле аларды zlJIмаштыруу менен коштолсо,
студентти которуу анын лteкe арызы боюнча ишке ашат (l-тиркеме).

Арыз студентти аттестацияга киргизуy жонyндо чечлIмди кабыл алуу yчyн ректорго
(окуу болумунун башчысына) ясиберилет. Арызга сынак китепчеFIин (декан же окуу
болуму тарабынан тастыкталган) кочyрмосу (соцунда академиялык ма.Lлымат менен
текшерилет) тиркелет. Кредиттерди Которуунун я(ана Топтоонун Европа Системасын
(ECTS) колдонгон ЖОЖ yчyн,гранскрипт (баа.поо баракчасы) тиркелет.

2.7. Студентти которуу аттестациянын ногl{зиI-1де ишке ашат. Студентr,и
аттестациялоо аттестациялык комиссия тарабынан сы[Iак китепчесинин кочyрмосyн
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(транскрипт), баалоо баракчасын карап чыгуу меIIен журryзyлот. Аттестациялык
комиссия окуу белумyнyн башчысы (комиссиянын торагасы), багытгын билим берyy
про|раммасынын жетекчиси, окуу болумунун жана студенттик кадрлар болумунун
кызматкерлери же офис каттоочусунун (комиссиянын катIIысы) курамында тyзyлот.

Аттестациялык комиссия студенттин арызын, арыз берген кyндон тартып 10 кун
аралыгында, бирок окуу баштаJIганга чейин карап чыryусу керек. Эффективдyy иштерди
уюштуруу yчyн аттестациялык комиссиялар тектеш багытгар боюнча тyзyлyшy керек.

2.8. Айрым дисциплинzLлар студентке кайрадан зачеттолбосо же окуу пландарында
окутулбаган дисциплинаJIардан айырма болуп калган учурда, аттестациянын жыйынтыгы
менен студент аларды тапшырышы, башкача айтканда, академиялык айырманы жоюшу
керек. Бул учун кабыл алуучу (ИИМСИ) студенттин жекече окуу планын иштеп чыгып,
бекитиши керек. Анда окутууга тийиштуу дисциплиналардын тизмеси (же алардын
болумдеру), iшардын коломy жана сынак же отyмдордy тапшыруунун белгилонген
MooHoTY берилет. Академиялык аЙырма ошол академиялык жылдын ичинде жоюлушу
керек.

2.9. Аймактык билим берyy институтунда окутуу кредиттик технологиясынын
негизинде журryзyлгон учурда академиялык айырма транскрипт же баалоо
баракчаларынын негизинде окутулган дисциплинЕlJIардын аннотациясын берyy менен
ilлынган кредиттерге ылайык белгиленет. Академиялык айырма кредиттерде (зачетгук
бирдигинде) аныкталат (стуленттин жекече окуу планына кошумча киргизилет).

2.10. Которууда жаJIпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык, анын ичинде
милдет,цrl, базалык дисциплинirлар студент тарабынан окутулган коломдо кайрадан
отyмдор ilпынат. Сryдентти мурда билим алган ошол эле негизги билим б.рyy
программасына, же тектеш негизги билим б.рyy программасына башка ЖОЖго
которууда, аны менен катар ЖОЖ тарабынан бекитилген (мамлекеттик компонент)
математикаJIык, жzLлпы табигый илимдер дисциплинаJIарынан жана бардык
дисциплиналардын студенттин тандоосу менен кайрадан oTyM €tлынат.

же тектеш негизги билим берyy программасына которууда академиялык айырманы
тапшырууга томондогyлор кирет:

- математик€шык жана жаппы табигый илимдер, ж€Llrпы

дисциплин€Lлар боюнча тиешелyy мамлекеттик билим
мамлекеттик компонентине тиешелyi, болумдоry
пландарындагы айырма чегинен ашса, аныII
дисциплин€Lлардын коломyн озгортyyго ( 1 0-20%) укуктуу;

- ж€tлпы кесиптик жана атайын дисциплиналар боюнча

Студентти мурда билим ztltган ошол эле негизги билим берyy программасына,

кесиптик жана атайын
берyy стандартынын
багыттардын окуу

€rлкагында IrrrfrvIСИ

тиешелyl, мамлекеттик
билим берyy стандартынын мамлекеттик компонентине тиешел\y болумдогу
багыттардын окуу пландарындагы айырма.

Студентти тектеш эмес негизги билим б.рyy программасына которууда
тапшырууга тийиштуу (академиялык айырманы жоюу) дисциплин€Lлардын
тизмеси, окутуунун кредиттик технологиясын колдонбогон (учурда) (ЖОЖдор

tчyн) 7 дисциплинадан ашпоого тийиш. Окутуунун кредиттик технологиясын
колдонгон учурда (ЖОЖдор yчyн) тапшырууга тийиштуу (академиялык айырманы
жоюу) дисциплиналардын тизмеси зачеттолгон кредиттердин (зачеттуrс
бирдиктердин) негизинде аныкт€Lпат, мында кабыл алуучу ЖОЖ билим беруy
программасынын м€вмунуна жараша (багыттынlадистиктин ма€Lлымат пакети)
в€tлидирлейт/эсепке rulат.



2.1l. Аттестациянын жыйынтыгы боюнча аттестациялык комиссия жыйындын
протоколун даярдайт (2-тиркеме).

2.12. Которуу женyндо (студенттин бекитилген жекече окуу планы бар
болгондо) маселе оц жагына чечилсе, ИИМСИстудентке белгиленген yлryдоry
маzLпымкат берет (3-тиркеме). Берилген маЕuIымкатты студент окуп жаткан
жогорку окуу жайга корсотот жана которулгандыгына байланыштуу окуудан
чыгаруу жана которулгандыгына байланыштуу академиялык маzLпымат, оздyк
делосунан ИИМСИге кабыл €tлынууга негиз болгон билими тууралуу документти
беруусу тууралуу арызы менен кайрылат. Корсотулгон маалымкаттын жана
арызынын негизинде ИИМСИнин ректору арыз берген кyндон тартып 10 кун
араJIыгында аны окуудан чыгаруу туурасында томондоryдой формулировкадагы
буйругун чыгарат: ЖОЖго (башка окуу жайга) которулгандыгына
байланыштуу окуудан чыгарылды". Студенттин оздyк делосунан анын колуна
|ПЛVIСИге кабыл zlлынууга негиз болгон билими тууралуу документи (мындан ары
- билими тууралуу документ), ошондой эле белгиленген yлryдоry академиялык
ма€Lltыматы берилет. Оздук делодо ырастаган билими тууралуу документинин
кочyрмосy жана которулгандыгына байланыштуу окуудан чыгарылгандыгы
туурасында буйруктун кочyрмосy, ошондой эле студент тапшырган студенттик билет
жана сынак китепчеси кiLлат.

2.13. Студент,tи университетке которулгандыгына байланышryу кабыл itлуу жонyндо
буйрук ректор тарабынан билими тууралуу документ жана академиялык маалымат
ilJIынгандан кийин (тиешелуу окуу белумчосyнyн жетекчиси сынак
китепчесинин/транскриптин/ баалоо баракчасынын кочyрмосyн академиялык
маалыматка туура келгендигин текшерет) чыгарылат. Алар арыз ээсинин оздyк делосуна
тиркелет. Щокументгерди кабыл itлганга чейин ИИМСИнин ректору озyнyн буйруry
менен студентти сабактарга киргизylто укуктуу. Кабыл алуу жонyндо буйрукта
томондоryлор жазылат: "Которуу тартибинде ... ЖОЖдон, ИИМСИнин... адистигине
(багытына), курска,... окутуунун ... формасына кабыл алынды".

Эгер аттестациянын жыйынтыгы боюнча академиялык айырманы жоюунун
зарылдыгы келип чыкса, которуу жонyндо буйрукта студенттин жекече окуу планын
бекитуу боюнча жазуу болууга тийиш.

2.|4. ИИМСИде студенттин жацы оздyк делосу жасiLпып, каттоого iLпынат, ага
которулуу туурасында арызы, академиялык маzLлымат, билими тууралуу документ жана
которуу тартибинде кабыл аJIуу жонyнде буйруктун кочyрмосy, ошондой эле окутуу yчyн
чыгашаJIарды толук компенсанциялоо жонyндо келишим киргизилет. Которулган
студентко студенттик билет, сынак китепчеси тапшырылат.

Академиялык маiLлыматтан кайра зачет аJIынган дисциплинаJIар (дисциплиналардын
белумдору), практикiшар, курстук долбоорлор (иштер), ошондой эле академиялык
айырмаларды жоюу тууралуу жzвуулар белгиленген тартипте студенттердин сынак
китепчелерине/транскриптерге жана башка каттоо документтерге бааларды
(экзамен/отyмдорду) коюу менен киргизилет.

3. ИИМСИнин ичинде студенттерди которуунуп тартиптери
З.l.ИИМСИнин ичинде студенттин бир негизги билим берyy программасынан башка

(анын ичинде окутуу формасын алмаштыруу) программага оцyсy, семестрдин
аяктtlJIышы менен студентти кызыктырган адистиктин тиешелlY курсунда ваканттык
орун болгон учурда бул тартипке ылайык (2.|2. жана 2.13-пункттарын кошпогондо)
студенттин жеке арызы жана сынак китепчёсин/трансrgипти корсотyунyн негизинде
ишке ашат.



Сryлентгин бир негизги билим берyy программасынан башка программага отyyсyндо
ИИМСИнин ректору томондоry формулировка менен буйрук чыгарат: "... адистиги
(багыты) боюнча .... курстан .... адистиги (багыты) .... боlонча .... курска которулду".

Отrу боюнча буйрукта тиешелyi, окуу материа-пын тапшыруу (академиялык
айырманы хсоюу) боюнча студент"гин жекече планын бекитуу' жонyндо жазуу
камтылышы мyмкyн.

Буйруктун кочyрмосy студенттин оздyк делосуна киргизилет.
3.2. Стуленттин студенттик билети жана сынак китепчеси/транскрипти сактzLлып, ага

ректордун (проректордун) колу я(анаИИМСИнин Moopy менен тастыктiLлган тиешелyy
оцдоолорду киргизly менен, окуу пландарындагы айырманы тапшыргандыгы жz}зылат.
ИИМСИ тарабынан студенттин }кацы жекече карточкасы жасалат.

3.3. Эгер студент yIoM менен келишимде окутулуп }каткан болсо, анын которулушуна
уюмдун {tлдын-zL,Iа макулдугу керек.

4. Сryденттерди окуудан чыгаруу

4.1. Студент ИИМСИден оз демилгеси боюнча жеке арызынын негизинде рекгордун
буйругу менен чыгарылат (4-тиркеме) :

- оз качLлоосу менен (конкретгуу себептерин корсотпостен);
- башка ЖОЖго которулгандыгына байланыштуу;
- оорусуна байланыштуу (медициналык мекеменин маалымкатынын негизинде);
- уй-булелyк шартка байланыштуу.
4.2. Администрациянын демилгеси менен окуудан чыгаруу тиешелyl, окуу

белумчесyнyн жетекчисинин билдируусу боюнча ректордун буйруry менен жyзого
ашырылат (5-тиркеме);

- академиялык карыздары rryн;- окуу дисциплинасын бузгандыгы yчyн (окуу процессинин графигин
аткарбагандыгы, ИИМСИ менен байланышты yзгондyry, MooHoTy iшктагандан кийин
академиялык оргyyдон кайтпагандыгы yчyн); ички тартип, жатаканада жашоо
эрежелерин бузгандыгы r{yн;

- мамлекетгик жыйынтыктоо аттестациясынан отпогондyryне байланыштуу;
- мыйзамга туура келбеген аракеттерди кылгандыгы yчyн сот окyмyнун мыйзамдуу

кrryно киргенден кийин студент эркинен ажыратылса же окууну улантууга мyмкyн
болбогон башка жiвага тартылганда;

- окутууга болгон чыгашiLларды телей албай калган учурда.
Администрациянын демилгеси менен окуудан чыгарууда студентке окуудан

чыгуунун себептери жана моонотторy жонyндо жЕIзуу жyзyндо милдетцar тyрдо
кабарланат.

4.3. Студентти окуудан чыгарууда ага билими туураJIуу документинин тyп нускасы
жана анын суроосу боюнча белгиленген yлryдоry академиялык маiLпымат берилет.

5. СryдеlIттердин катарыIIа калыбына келтирyy

5.1. Калыбына келтирyy семестрдин аяктtlJIышы менен тиешелly курста студентти
кызыктырган багыт боюнча орун болсо, студент:гин х(еке арызы менен (6-тиркеме) хсана

академиялык маiшыматты корсотyy монен я(yзого ашат. ИИМСИде мурда окуудан
чыгарылган студентги кайрадан кitJIыбына келтирyy мyмкyнчyлyry студенттин окуу
карточкасынын/транскриптинин негизинде каралат.

5.2. Аттестация аттестациялык комиссия тарабынан академиялык маirлымкатты карап
чыryу жолу менен жyргyзyлот.



Курсту аныктоодо окуу пландарындагы айырма, 7 дисцlлплипадап ашпоого тийиш.
Бул учун кабыл алуучу -ИИМСИ студенттин жекече окуу планын иштеп чыгып, бекитет,
анда окутула турган дисциплинzLлардын (lIce алардын болумдорунун) тизмеси, алардын
коломy жана сынак/еryм тапшыруунун белгиленген моонотy каралышы керек.
Академиялык айырма ошол академиялык жыл ичинде жоюлушу зарыл.

5.3. Окутуунун кредиттик технологиясын колдонууда академиялык айырма iLлынган
кредиттерге ылайык транскрипт/баалоо баракчасынын негизинде окутулган
дисциплинirлардын аннотациясын б.рyy менен белгиленет. Академиялык айырма
кредиттери (отум бирдиктери) менен аныктtlJIы[, студенттин жекече окуу планына
кошумча киргизилет.

Аттестациянын жыйынтыгы менен аттестациялык комиссия жыйындын протоколун
даярдайт (2-тиркеме).

Калыбына келтир!y жонyндо маселе оц }кагына чечилсе калыбына келтирyyго
байланыштуу окууга кабыл алуу жонyндо буйрук чыгарылат.

5.4. Эгер окуудан чыгарылганга чейин студент ИИМСИде l курсту брпоген болсо
эки семестрден аз окуган болсо, анда ал окуунун улантуу yчyII калыбына келтирyl,

укугуна ээ болбойт.
5.5. Тиешелyy окуу болумчосу тарабынан студенттин жацы оздyк делосу жасtulып, ага

калыбына келтирyy }конyндоry арызы, академиялык маалыматы, билими тууралуу
документи, калыбына келтируу тартибинде окууга кабыл чtлуу жонyндоry буйруктун
кочyрмосy, жекече окуу планы киргизилет. Студентке студент:гик билет жана зарыл
болсо, сынак китепчеси тапшырылат.

5.6. Мамлекеттик аккредитацияга ээ эмес ЖОЖдон чыгарылган студент ушул жобого
ылайык башка ЖОЖго калыбына келтирилиши мyмкyн.

1-тиркеме

ИИМСИнин ректору



Арыз

Мага

багытынын(керсетучуз :

беrц.плуне которулууга уруксат берууцузду cyptlнtllvI.

Арыз ээси:

Академиялык айырма

(саны корсотулот)

сырттан) белумунон

"багытынын(керсетуцyз: кyндyзгу, сырттан )

колу.

дисциплина тyзот.

Жетекчинин колу
ll ll 20 -ж.

кYндYзry,

2-тиркеме
Жыйындын протоколунан кочyрмо

Аймактык билим берyy институгунун аттестациялык комиссиясынын чечимининнегизинде
(аты-хсену) (багыттын

каисы таипага
которулушу мyмкyн (которулбайт) жана томондоry дисциплинаrrар боюнча кайрадан сынаIdетуrrr
чtлынышы MYI!{KYH.

}ф Щисциплинанын
аталышы

Келому Саатгардын/зачет

бирдигинин формасы

Контролдоо

Каттоо номери

Ns ,Щисциплинанын
аталышы

Колому Сааттардын/зачет
бирдигинин

формасы

Мееноту Контролдоо Жоюу

Берyy датасы "_" 20_ Ж.

3-тиркеме



МААЛЫМКАТ

Берилди
(аты-жену толугу менен)

Ал хсеке арызынын жана
(ЖОЖлун аталышы)

тарабынан берилген (
(сынак китепчесин беруу датасы жана каттоо номери)

сынак китепчесинин кочyрмосyнyн негизинде аттестациlIга киргизилип, аны ийгиликтуу
тапшырды.

Бул адам
(жогорку кесиптик билим берyу багыттардын колдонуудагы классификаторуна ылайык

аталышы)
дzLярдоо багыты боюнча негизги билим бер\ry программасынаылайьтк билим алууну улантуу r{yн
билими туураJIуу документин N(ана академиялык маалыматын корсоткондон кийин которуу жолу
менен кабыл алынат.

Ректор
(колу)

4-тиркеме

ИИМСИнин ректору

(атьгжону)

(тайпасы, курсу)
дан

(аты-жону толук жазылат)

Арыз

багытынын

(корсотучуз:кyндyзry, сырттан ) белгуr"rунон (себебин корсотyy)байланыштуу окуудан

чьгарууну Сизден суранам.

Колу

5-тиркеме
ИИМСИнин ректору

,Щатасы



Билдируу

(аты-жону)

-курсунун
сырттан ) багытынын студенти

(аты-жону) (себебин корсотlry)

байланыштуу окууданчыгарууну Сизден суранам.

Тиешелуу окуу болумyнyн жетекчисинин колу

Арыз

Мени (корсотучуз: кyндyзгу, сырттан )

белумунун"

келтирyyго уруксат берууну Сизден суранам.

_-курсунунокутуунун

беrгуrrлунун

багытынан

байланыштуу окуудан чыгарылганмын.

"(багыттын аталышы)багытына калыбына

(керсетучуз: кyндyзгу, сырттан )

б-тиркеме
ИИМСИнин ректору

(аты-жону)

"(багыттын аталышы)

(чыгаруунун себеби корсетулет)

Арыз ээси: колу

ll
,.Щатасы: " 20 -ж.

-ж.


