
ИлимиЙ-изилдоо медпцпналык-соцпаJIдык институтунуп (IММСИ) кyндyзгy окуу болумундо
окугап студеIIттерге окуу толомдорyнон жециллIIt:терди берyy боюнча

Жобо

Кыргыз РеспубликасыньIн билим-илим жана жаштар саясатьI министрлиги тарабьшагl

2005-жылдын 27-октябрындагы М709/1 буйругу менен беклtтилген "Кыргыз ресlIубликасынын
}КОЖнун, атайытl кесиптик билим беруучу орто окуу жайларынын студенттерине ol(yy
толомдорyноII жециллик беруу боюн.tа бирдиктуу мамиле )l(онyндогy" KopcoTмocyнo ылайык,
Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институту (ИИМСИ) "Кыргыз РеспубликасыныtI
"Билим беруу жонyндогy" мыйзамынын, укуктук-нормативдик актыларынын негизинде
студенттерге окуу толомдорyнон жецилдик беруунyн томонкyдой тартибин киргизет:

жобо Иимсинин
Окумупrтуулар кецешинде
каральш, бекитууго сунуштirлган
Протокол Ms r'9/3
"tl:'-МЩ_2019-жыл

1.1.

ктору
ампагаров

,' 2019-я<.

15-октябрына жаIIа

экиIIIIи жарым л{ылдыкта 15-мартка .lейин жyргyзyлот.

1.2. Ректордун буйругу менен тyзyлгоII соци&лдIIII( жецилдиктер боюIца комиссия

окуу толомдорyI{он х(ециллик алуу yчyн берилгсtl иш кагаздарын карап чыгып,

коlt{иссия IIе1Iимин окуу жайлr,Iн жетекчисиIlс сунуштаilт.
1.з. Окуу толомдорyнон бошlотуу окумуштуулар кецешинин чечимиIIиI{ негизинде

ректордуп буItругу менен бекитилет.
|,4. Кунлузгу белумде окуган томонкy категориядагы студенттерге }кецилдиктер

берилет:

- КР "Билим беруy женунде" мыйзамынын (N92, 30-апрель, 2003-жыл) 51

береltесиниrr 3 болугуне ылайык чет олколордо яtаlпагаII этникальIк кыргыздар yчyгI

Кыргызстандын жарандары катарьIпда окуу толомлорyнyII тологоII студенттер катары
(Окуу >rсайдын тарифи боIон.Iа, 55"/. эсебинде) окуу жьIлында коюлгаII окуу
акысынын негизиIIде;

- -ИИМСИнин спорт жаатында дацазалаган спортсмендер Азия, дуйнелук
чемпиоIIаттарда яiаIIа олимпиадада, дуйltолуrс уIILIверсиадаларда олимпиадалыIt

оюндардын TypJlopy боюнча чемпиоII болушкан студеIIттерге окуу жайдыrl

мYмкYнчYJIYгYно карата керсотYлет.

2. Социалдык жецилдик алууга кереIстелyyl{y пегизги иш-кагаздар
2.1. Негизги документтер:

- ректорлун наамына жазылган apbl3;

- паспорттун I(опиясы;

- башка иш кагаздары (уй-бyлосy тууралуу TaKTaI\Ia, мыйзамдуу окyлдор туураJIуу

маалыматтар);

2.2. ИИМСИнин спорт жаатында дацазалагаII спортсмендер Азия, дуt:iне.шуlс
аIемпионаттарда жапа олимпиадада, луйlIелук универсиадаларда олимпиадалык

оюнлардын тyрлорy боюtI.1а чемпион болушкаtt стуленттер:
- ректордун наамьII{а жазьIлган ары3;
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-туулгандыгы тууралуу кyболyк же паспортунун кочyрмесy
-спорт боюнча байгелуу орунду алгацдыгын далилдеген локументтин кочyрмосy
(Диплом, кубелук, орден жана медалдардын ж.б. документтердин кечурмесу)
Жогорудагы аталган бардык иш кагаздарыII туура, аныктыгы yчyн социалдык
жецилдиктер боюнча комиссиянын торагасы (торайымы) жооптуу болот.

3. Жецилдиктерли беруунун тартиби
3.1. Жецилдиктер бир гана окуу жылына берилет ([окументтер ар окуу жылында

кайрадан комIlссияга кою жолу менен)
3.2. Жецилдик алууну каалагаII студеIIттердин арыздарыII кароо yчyн атайын

социалдык жецилдиктер боюнча комиссия кецешме откорyп, чечим кабыл алат. Чечим
ИИМСИнин Окумуштуулар кецешинде каралып, бекитилет.

3.3. Бекитилген чечимге социалдык жецилдиктер боюнча комиссиянын торагасы
(терайымы) рскторлун наамына билдируу ясолдойт. Билдируунун негизинде
окумуштуулар кецешинде каралып ректор буйрук чьшарат.

З.4. Окуу толомдорyнон бошотуу окуу жайдын Усатвына ылайык каржылык
мyмкyнчyлyкторyн, ошондой эJIе студенттин, ата-энесинин (мыйзамдуу окyлдорyнyн)

материалдык абалын эске алуу менен жyргyзyлот.

3.5. Жобого туура келбеген студенттердин арызы канааттандырылбайт.

4. Социалдык жецилдиктер боюнча комиссиянын курамы
4.1. ИИМСИниII социалдьIкжецилдиктер боюнчакомиссиясынын курамына

томонкyлор кирет:
. окуу иштери боюнча проректор* - комиссиянын торагасr,I (терайымы);
о окуу болумунун баш,tысы - MY,Io;

. ИИМСИниrr башкы эсепчиси - мyчо;

. ИИМСИнин кесиптик кошундун торагасы (торайымы) - мyчо;
о жаштlр комитетинин торагасы (терайымы) - мyчо;
о юрист


