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Эң көп 39 саат сабак берилет (кредит эмес)
Каттоо баракчасы 4 экземпляр чыгарылат
Транскриптине жана расписаниеге карап жасалышы
керек
Каттоо кылдаттык менен жасалуусу керек, окуу
мөөнөтүнүн узарышына, стипендия ала албай калышына,
акысыз окуган студенттердин акы төлөп окуп калышына
себеп болуп калышы мүнкүн
Биринчи астыңкы курстагы сабактар берилиши керек
Түркчө, орусча, кыргызча сабактардын тандалуусуна
көбүрөөк көңүл бурулуусу зарыл
Каттоо бүткөндөн кийин сабактар өзгөртүлбөйт
Жакшы окуган студенттер 5 саатка чейин жогорку
курстан сабак алганга укугу бар










Студент 1 сабактан 3 жумадан көп калтырса, ал
сабактан ийгиликсиз болуп эсептелинет.
Жоктоо менен ийгиликсиз болгон студент ал сабакка
келерки жылы кайра катышуусу керек.
Жоктоо сынак башталгандан эң аз 2 күн мурда
киргизилип бүтүрүлүүсү керек
Тизмелер чыккандан кийин жоктоо кирилсе дагы
эсептелинбейт
Ката кирип албоо үчүн акыркы жолу киргизгенден
кийин рапортту текшерип койуу керек
3 жумалык уруксат, ооруп же башка себептер менен
келе албай турган студенттерге берилген уруксат
болуп эсептелет.
Медициналык справкалар эсептелинбейт.









Мidterm жана Final болуп 2 сынак өткөрүлөт
Final 60%, Мidterm 40%
Final сынагынан эң аз 50 балл алуусу керек. М-100,
F- 40, = 64 болбойт
1 сабактан өтпөй калган студент 2 экзаменден да
калган болуп эсептелинет.
Сынактын жыйынтыгы, системага сынак
бүткөндөн кийин 1 жума аралыгында киргизилүүсү
керек
Сынак жыйынтыгына нараазы болгон студенттер,
сынактын жыйынтыгы чыккандан кийинки 1 жума
ичинде бөлүм башчылыгына арыз менен
кайрылуусу керек. Кайра текшерүү 7 күн ичинде
болуусу керек.

Ар семестрин аягында, группанын эң
ийгиликтүү 3 студентине берилет
 1- болгон студентке 2500, 2-ге 2000
жана 3-гө 1500 сом стипендия берилет
 1 сабагындан ийгиликсиз болгон
студент стипендия ала албайт анын
ордуна башка студентке берилет
 Даярдоо курсунда стипендия
берилбейт (акыркы семестрда)




Бөлүм алмаштыруу 1-курсту аяктагандан кийин башталат, акыркы
курста уруксат берилбейт



1 гана жолу алмаштырууга уруксат берилет



Өтпөй калган сабагы болбоосу керек



Бөлүм алмаштырууну каалаган студенттердин саны ал группанын
10 % тин ашпоосу керек, эгер көп болсо ийгиликтүү болгон
студенттин бөлүмү алмаштырылат




Келишими жаңы бөлүмүнө карата өзгөртүлөт
Каттоо баштала электеги 1 жума жана каттоо убагындагы 2 жума
аралыгында окуу бөлүм башчылыгына арыз менен кайрылуусу
керек



Сабактардын айырмасы 8 сабактан көп болбоосу керек, эгер көп
болсо астыңкы курстан баштайт

Даярдоо курсунда, 1-курста жана акыркы
курста университет алмаштырганга болбойт
 Даярдоо курсуну бүтүргөндөргө
академическая справка берилбейт
 Которулуп келгендер сабактардын айырмасы
көп болсо астыңкы курстан баштайт
 1-курсту бүтүрүп келгендер 2 курстун 1семестринен баштоосу керек, 1-курсту
бүтүрүп, 2-курстун 1-семестрин окубаган
студент 2-курстун 2-семестринен которула
албайт


Эң көп 2 семестр алса болот
 1 семестр үчүн контрактын 5 %,
2 семестр үчүн 10 % ти төлөнөт
 Эгер студент академиялык эс алуу алса,
окуу мөөнөтү узарат












Аттестат, окуп жаткан студенттерге берилбейт, аябай
маанилүү болсо 2,3 күнгө паспортуну таштап алып турса
болот
Студенттик билетин жоготкон студенттер “бюро
находок”тон справка алып келсе жаңы билет чыгарылып
берилет. Адреси Токтогул- Правда көчөсүнүн кесилишинде
Сынак жыйынтыктарын системага кирүү убактысы аяктап
жатат, 2-семестрге өткөндөн кийин бааларды кирүүгө
мүнкүн болбой калат, стипендия ала турган студенттер ала
албай калат
Сабактардын расписаниеси каттоодон мурда даярдалышы
керек
Окуу пландарын ар семестрдин башында кайрадан
текшерилип чыгуусу керек
Түркчө сабактары, жөнөкөй мектептен келгендер үчүн 2 ге
бөлүнүүсү керек

