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Докторанттардың іссапары туралы
ҚР Үкіметінің 23.08.2012 ж. № 1080 қаулысы мен бекітілген М Ж М Б С
«Жоғары оку орньш ан кейінгі білім берудің м ем лекеттік ж алп ы ға м індетті
стандарты. Д окторантура» (өзгерістер мен толы қты руларм ен), әл-Ф араби
атьшдағы Қ а з¥ У Ғылымн-әдістемелік Кеңес м әж ілісінде 26.12.2013 ж.
бекітілген А кадемиялы қ
саясатына,
№3
хаттам а
(ө згерістер
м ен
толықтырулармен), 31.08.2012 ж. бекітілген әл-Ф араби аты н дағы Қ а з ¥ У
қызметкерлері мен білім алушыларын ш етелге ж іберу тәр тіб ін е сәйкес,

БҮЙЫРАМЫН:
Келесі білім алушылар:

Щ Сайранбаев Дархан С ер га зи еви ч , физика-техникалық факультетінің
2 курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен, 01.10.2018 ж. - 21.12.2018 ж.
аралығында Оарай каласы (Ж апония) Жапон Атом энергетикасы агенттігіне
докторантура бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу
үш ін шетелдік іссапарға ж іберілсін.

t

Іс-сапар шығындары шақырушы жақ есебінен қаржыландырылады.
Негіздеме: білім алушының өтініші, физика-техникалық факультетінің
Ғылыми Кеңесінің 31.08.2018ж. № 1хаттамасынан үзіндісі, шет елге шығу
жөніндегі комиссия отырысыңың 26.09.2018ж. №39 хаттамасынан үзінді.
2.
Қурманғаж ы Гүлнархан, химия және химиялық технология
факультетінің 3 курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен, 26.09.2018ж. 25.12.2018 ж. аралығында М әскеу қаласы (Ресей) РҒА А. В. Топчиев атындағы
мүнай-химия синтезі институтына докторантура бағдарламасы бойынша
ғылыми-зерттеу жұмыстарын ж үргізу үш ін шетелдік іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар ш ығындары ҚР БҒМ Ph.D докторанттарды дайындау
бағдарламасы қаражатынан, ал қалған шығындар өз есебінен өтелінеді.
Н егіздеме: білім алуш ы ны ң өтініші, хим ия және хим иялъщ технология
факультетінің Ғы лы м и К еңесінің 19.09.2018ж. № 2 хаттамасынан үзіндісі, шет
елге ш ы ғу ж өніндегі ком иссия отырысыньщ 2 6.09.2018ж. № 39 хаттамасынан
р ін д і

3. Нурымова Сауле Кенесовна9 халықаралық қатынастар факультетінің
курс докторанты, шәкіртакысының сақталуымен, 15.10.2018 ж. -15.01.2019 ж.

Іс-сапар шығындары № АР05132799 жобасы есебінен қаржыландырылады.
Негіздеме: білім алушының өтініші, химия жэне химиялық технология
факультеті Ғылыми Кеңесінің 29. 0 9 .2018ж. №3 хаттамасьгаан үзіндісі, шет елге
шығу жөніндегі комиссия отырысының 26.09.2018ж. №39 хаттамасынан үзінді.
8. Қуанбай Әйгерім Қ үрманбекқызы , биология және биотехнология
факультетінің 2 курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен, 01.09.2018 ж. ; 28.02.2019 ж. аралыгында Вильжуиф қаласына (Франция), Густав Рози
I Мнститутына докторантура
бағдарламасы
бойынша
ғылыми-зерттеу
: жрыстарын жүргізу үшін шетелдік іссапарға жіберілсін. Іс-сапардан қайтып
келген соң, педагогикалық тәжірибеден өтуге рұқсат берілсін.
Іс-сапар
шығындары
«Абай-Верн»
бағдарламасы
есебінен
қаржыландырылады.
Негіздеме: білім алушының өтініші, биология және биотехнология
факультеті Ғылыми Кеңесінің 27. 06, 2018ж. №12 хаттамасынан үзіндісі, шет
елге шығу жөніндегі комиссия отырысының 26Д)9^0Т8ж. №39 хаттамасынан
үзінді.
РЕКТОР

Г.М ҮТАНОВ

Келісілді:

Ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі
проректор
Құқықтық жұмыс басқармасының
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Т. Рамазанов

_ Б. Құрманалиев

Н. Шинтаев
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Енгізілді:
Ғилыми кадрларды даярлау және
аттестаттау баеқармасының баспіысы
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_ Г. Даутова
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Докторанттардың іссапары туралы
ҚР Үкіметінің 23.08.2012 ж. № 1080 қаулысымен бекітілген МЖМБС
«Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты. Докторантура» (өзгерістер мен толықтырулармен), әл-Фараби
атындағы Қ аз¥У Ғылыми-әдістемелік Кеңес мәжілісінде 26.12.2013 ж.
бекітілген Академиялық саясатына, №3 хаттама (өзгерістер мен
толықтырулармен), 31.08.2012 ж. бекітілген әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
қызметкерлері мен білім алушыларын шетелге жіберу тәртібіне сәйкес,
БҰ Й Ы РА М Ы Н :
Келесі білім алушылар:
1. С екербаев Кайролла Секербаевич, физика-техникалық факультеті
3-курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен, 10.05.2018ж.
20.05.2018ж. аралығында Мәскеу қаласы (Ресей) Ломоносов М.В. атындағы
Мәскеу мемлекеттік университетіне, 21.05.2018ж. - 10.07.2018ж. аралығында
Валенсия қаласы (Испания) Валенсия
университетіне докторантура
бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жүмыстарын жүргізуге шетелдік
іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D
докторанттарды дайьшдау
бағдарламасы қаражатынан, ал қалған шығындар өз есебінен өтелінеді.
Негіздеме: білім алушының өтініші, физика-техникалық факультеті
Ғылыми Кеңесінің 26.01.2018ж. №6 хаттамасынан үзіндісі, шет елге шығу
жөніндегі комиссия отырысының 7.03.2018ж. №10 хаттамасынан үзіндісі,
жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру қүжаты.
2. М ухатаев Ж усипбек Еркинович, биология жоне биотехнология
факультеті 1-курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен, 10.06.2018ж.
- 10.06.2019ж. аралығьгада Чикаго қаласы (АҚШ) Файнберг атындағы
медицина
мектебі
Солтүстік-Батыс
университетіне
докторантура
бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жүмыстарын жүргізуге шетелдік
іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығындары 90 күнтізбелік күн үшін ҚР БҒМ Ph.D
докторанттарды дайындау бағдарламасы қаражатынан, ал қалған шығьшдар
өз есебінен өтелінеді.

Негіздеме. білім алушының өтініші, биология және биотехнология
факультеті Ғылыми Кеңесінің 26.01.2018ж. №6 хаттамасынан үзіндісі, шет
елге шығу жөніндегі комиссия отырысыньщ 7.03.2018ж, №10 хатгамасынан
үзіндісі, жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру қүжаты.
3. К ұдайбергенов Нүрболат Ж ары лқасы нүлы , химия және химиялық
технология факультеті 2-курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен,
2.05.2018ж. - 30.07.2018ж. аралығында Венеция қаласы (Италия) Ка-Фоскари
университетіне докторантура бағдарламасы бойынша гылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізуге шетелдік іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D
докторанттарды дайындау
бағдарламасы қаражатынан, ал қалған шығындар өз есебінен өтелінеді.
Негіздеме: білім алушының өтініші, химия және химиялық технология
факультеті Ғылыми Кеңесінің 26.01.2018ж. №6 хаттамасынан үзіндісі, шет
елге шығу жөніндегі комиссия отырысының 7.03.2018ж. №10 хаттамасынан
үзіндісі, жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру құжаты.
4. Баймурзина
Айнур
Амангалиевна, филология және әлем
тілдері факультеті
3-курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен,
1.04.2018ж. - 30.04.2018ж. аралығында Вашингтон қаласы (АҚШ) Тілдер
бойынша Бірлескен Ұлттық Комитетіне докторантура бағдарламасы
бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге шетелдік іссапарға
жіберілсін.
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D
докторанттарды дайындау
бағдарламасы қаражатынан, ал қалған шығындар өз есебінен өтелінеді.
Негіздеме: білім алушының өтініші, ҚР БҒМ FK А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институты Ғылыми Кеңесінің 2.03.2018ж. №6
хаттамасынан үзіндісі, шет елге шығу жөніндегі комиссия отырысьшың
7.03.2018ж. №10 хаттамасынан үзіндісі, жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру
құжаты.
5. Қуанбай Әйгерім Қүрманбекқызы, биология және биотехнология
факультеті 1-курс докторанты, шәкіртақысының сақгалуымен, 1.06.2018ж. 31.07.2018ж. аралығында Вильжюиф қаласы (Франция) Густав Рози
институтына докторантура бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізуге шетелдік іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D
докторанттарды дайындау
бағдарламасы қаражатынан, ал қалған шығындар өз есебінен өтелінеді.
Негіздеме: білім алушының өтініші, биология және биотехнология
факультеті Ғылыми Кеңесінің 26.01.2018ж. №6 хаттамасынан үзіндісі, шет
елге шығу жөніндегі комиссия отырысының 7.03.2018ж. №10 хаттамасынан
үзіндісі, жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру құжаты.
6. Рашева Г ульнур Койшыновна, заң факультеті
1-курс
докторанты, 1.06.2018ж. - 1.09.2018ж. аралығында Стамбұл қаласы (Түркия)
Стамбүл университетіне докторантура бағдарламасы бойынша гылымизерттеу жұмыстарын жүргізуге шетелдік іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығындары университеттің тыс қаражатынан, ал қалған
шығындар өз есебінен өтелінеді.
^ _ Л1^1е^ 3^ еме:
алУшының өтініші, заң факультеті Ғылыми Кеңесінің
. .2018ж. №5 хаттамасынан үзіндісі, шет елге шығү жөнінлегі комиссия

тырысының 7.03.2018ж. №10 хаттамасынан үзіндісі, жеке жоспар, шетелдік
ЮО шақыру құжаты.
7. Сейтжанова М акпал Азизовна, химия және химиялық технология
ракультеті 2-курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен, 2.05.2018ж. £8.07.2018ж. аралығында Неаполь қаласы (Италия) Неаполь қаласындағы
Редерико II университетіне докторантура бағдарламасы бойынша ғылымизерттеу жұмыстарын жүргізуге шетелдік іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D
докторанттарды дайындау
бағдарламасы қаражатынан, ал қалған шығындар өз есебінен өтелінеді.
Негіздеме: білім алушының өтініші, химия және химиялық технология
факультеті Ғылыми Кеңесінің 26.01.2018ж. №6 хаттамасынан үзіндісі, шет
елге шығу жөніндегі комиссия отырысының
0і'8ж7№10 хаттамасынан
үзіндісі, жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыр^
гы.
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F. МҰТАНОВ

Келісілді:
/
F ылыми-инновациялық жүмыс жөніндеті
проректор
Құқықтық жүмыс басқармасыньщ
басшысы
/Экономика және қаржы департамент

/ директоры
ду
Ғылым және инновациялық қызмет
жөніндегі департамент директоры

С. Мухамбетжанов

Енгізілді:

Ғ ылыми кадрларды даярлау және
аттестаттау басқармасының басшысы
Жауапты орындаушы

Р.Қүдайбергенова
Л. М усапирова

