ƏЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ
СТУДЕНТІНІҢ
АР-НАМЫС КОДЕКСІ
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті студенттерінің қауымдастығы:
- Университеттің жоғарғы санатты жəне
адамгершілігі аса жоғары мамандарды
дайындау миссиясын жүзеге асырудағы өз
жауапкершілігін сезіне отырып,
- Университеттік қауымдастықтың бірлескен мəдениетін қолдау мен дамытуды,
ҚазҰУ-дың Қазақстан Республикасындағы
кəсіби мамандарды дайындаудың жетекші
орталығы жəне отандық білім берудің
көшбасшысы ретіндегі имиджін сақтауды
өзінің міндеті ретінде санай отырып,
- ҚазҰУ-да студенттермен, қызметкерлермен жəне жоғарғы оқу орнының əкімшілігі
арасында шынайы демократиялық қарымқатынастар жүйесін қалыптастыруға ұмтыла
отырып,
- ҚазҰУ студентінің аталып отырған арнамыс Кодексін қабылдайды жəне оны
қалтқысыз орындауға міндеттенеді.
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1-бап.
ҚазҰУ студенті Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, ҚазҰУ
Жарғысына, ішкі тəртіп Ережесіне, жатақханада тұру Ережесіне жəне басқа да ҚазҰУдың нормативті актілеріне бағынады.
2-бап.
ҚазҰУ студенті ұлттық мəдениет пен
Қазақстан мемлекеттінің қалыптасу тарихын
біледі жəне оларды қастерлейді, университет
дəстүрлерін кіршіксіз сақтайды жəне оларды
құрметтейді.
3-бап.
ҚазҰУ студенті басқа студенттермен,
оқытушылармен жəне ҚазҰУ əкімшілігінің
өкілдерімен қарым-қатынас барысында ізеттілік, кішіпейілділік жəне ұқыптылық танытады.
4-бап.
ҚазҰУ студенті кез келген азаматқа оның
шығу тегі мен ұлтына, əлеуметтік дəрежесіне,
діни немесе дүниетанымдық ұстанымдарына
қарамастан, құрметпен қарайды.
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5-бап.
ҚазҰУ студенті өзінің оқу міндеттерін
қатаң орындайды, төмендегідей академиялық
нормаларды бұзушылыққа жол бермейді:
- Плагиат;
- Алдау;
- Шпаргалка пайдалану, білімді бақылаудың барлық деңгейлері мен түрлерінен өту
барысында көшіру жəне біреуден сұрау;
- Білімді бақылау процедурасынан бөтен
тұлғаның атынан өту;
- Жоғары баға алу үшін туысқандық
немесе қызметтік байланыстарын пайдалану;
- Пара беру;
- Оқытушыны алдау жəне оны сыйламау;
- Сабақтарды жіберу жəне кешігу, оқу
сабақтарына немесе олардың бір бөлігіне белгісіз себептермен қатыспау.
6-бап.
ҚазҰУ студенті университет мүлкінің
сақталуына қамқорлық жасайды жəне университет аумағында жүгенсіздік көріністерінің
орын алуына жол бермейді;
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7-бап.
ҚазҰУ студенті университеттің кітапханалық-ақпараттық ресурстарына қамқорлықпен
қарайды жəне бұл ресурстарға қатысты
салғырт қараушылық пен нұқсан келтірушілікке жол бермейді.
8-бап.
ҚазҰУ студенті ұқыптылықты сақтайды.
Оның сыртқы түр келбеті этикалық жəне
эстетикалық нормаларға сəйкес келеді.
9-бап.
ҚазҰУ студенті салауатты өмір салтын
ұстанады, өзінің мəдени, адамгершілік жəне
тұлғалық даму деңгейін жетілдіруге ұмтылады, университеттің қоғамдық-мəдени, ғылыми жəне спорттық өміріне белсене атсалысады.
10-бап.
ҚазҰУ студенті университетте жəне оның
аумағынан тыс жерлерде де құқық бұзушылық
əрекеттерге жол бермеуге тиіс.
11-бап.
ҚазҰУ студенті тəртіп бұзуға бағытталған
ақпараттың таратылуына жол бермеуі, сондай4

ақ заңмен рұқсат етілмеген жиналыстарға,
демонстрацияларға, митингілерге, ереуілдерге, акцияларға жəне шерулерге қатыспауы
тиіс.
12-бап.
ҚазҰУ студенті университет мүддесіне
қайшы келетін жəне ҚазҰУ имиджі мен
беделіне нұқсан келтіретін кез келген ісəрекетке қатысудан бой тартады.
13-бап.
ҚазҰУ студенті аталған Кодекс ережелерінің бұзылуын анықтаған сəтте оны өз
күшімен түзетуге тырысады, ал мұндай əрекет
мүмкін болмаған жағдайда бұл келеңсіздіктер
туралы студенттік өзін-өзі басқару ұйымдарына немесе ҚазҰУ əкімшілігіне хабарлауға
құқылы.
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КОДЕКС ЧЕСТИ
СТУДЕНТА КАЗАХСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Сообщество студентов Казахского национального университета имени аль-Фараби,
- сознавая свою ответственность за реализацию миссии университета,
- считая своим долгом поддержание и
развитие корпоративной культуры и имиджа
КазНУ как ведущего центра подготовки профессиональных кадров Республики Казахстан
и лидера отечественного образования,
- стремясь к формированию в КазНУ
системы подлинно демократических отношений между студентами, сотрудниками и
администрацией вуза,
принимает настоящий Кодекс чести
студента КазНУ и обязуется неукоснительно
ему следовать.
Статья 1
Студент КазНУ соблюдает Конституцию и
законы Республики Казахстан, Устав КазНУ,
Правила внутреннего распорядка, Правила
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проживания в общежитии и другие нормативные акты КазНУ.
Статья 2
Студент
КазНУ
знает
и
чтит
государственные
символы
Республики
Казахстан, национальную культуру, историю
и государственность Казахстана, бережно
хранит и приумножает традиции университета.
Статья 3
Студент КазНУ проявляет вежливость,
корректность и внимательность в общении с
другими студентами, преподавателями и
администрацией КазНУ.
Студент 4
Студент КазНУ относится с уважением к
любому человеку независимо от его
происхождения
и
национальности,
социального статуса, религиозных или
мировоззренческих убеждений.
Статья 5
Студент КазНУ строго выполняет свои
учебные обязанности, не допускает этические,
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академические и правовые нарушения, в том
числе:
- плагиат;
- подлог;
- использование шпаргалок, списывание и
подсказки на всех этапах разных форм контроля знаний;
- использование родственных или служебных связей для получения более высокой
оценки;
- взяточничество;
- обман преподавателя и неуважительное
отношение к нему;
- прогулов и опозданий без уважительной
причины.
Статья 6
Студент КазНУ заботится о сохранности
имущества КазНУ и пресекает проявления
вандализма на его территории.
Статья 7
Студент КазНУ бережно относится к
библиотечно-информационным
ресурсам
университета, не допуская небрежного или
вредительского отношения к ним.
8

Статья 8
Студент КазНУ опрятно выглядит, его
внешний вид соответствует эстетическим
нормам.
Статья 9
Студент КазНУ ведет здоровый образ
жизни, стремится к повышению своего культурного, нравственного и физического уровня,
принимает активное участие в общественнокультурной, научной и спортивной жизни
университета.
Статья 10
Студент КазНУ не должен допускать
противоправных поступков как в университете, так и за его пределами.
Статья 11
Студент КазНУ не должен допускать
распространения информации, направленной
на дестабилизацию порядка в стране, а также
участвовать в несанкционированных собраниях, демонстрациях, митингах, пикетах,
акциях и шествиях.
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Статья 12
Студент КазНУ воздерживается от участия
в какой-либо деятельности, противоречащей
интересам университета, наносящей урон
имиджу и репутации КазНУ.
Статья 13
Студент КазНУ, обнаруживший нарушение положений Кодекса, пытается пресечь
его собственными силами или извещает об
этом органы студенческого самоуправления
или администрацию.
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