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Докторанттардың іссапары ту рал ы
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 Қаз¥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 Қаз¥У
қызметкерлері мен білім алушыларын шетелге жіберу тәртібіне сәйкес,
БҰЙЫРАМЫН:
Келесі білім алушылар:
1. Сабыргалиева Назгул Бактыгалиевна, тарих, археология және
этнология факультетнің 2 курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен,
27.09.2018 ж. - 20.10.2018 ж. аралығында Орынбор қаласы (РФ) Орынбор
облыстық мемлекеттік мұрағатына ғылыми-зерттеу жұмыстарын үшін шетелдік
іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығьшдары «¥лы Дала тарихы мен мәдениеті» жоба есебінен
қаржыландырылады.
Негіздеме: білім алушының өтініші, тарих, археология және этнология
факультетнің Ғылыми Кеңесінің 28.08.2018ж. № 1хаттамасынан үзіндісі, шет
елге шығу жөніндегі комиссия отырысының 19.09.2018ж. №38 хаттамасынан
үзінді.
2 , Пернекулова М айра Мухтаровна, философия және саясаттану
факультетінің 2 курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен, 10.10.2018ж. 25.11.2018 ж. аралығында Милан қаласы (Италия) IULM университетіне
докторантура бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жүмыстарын жүргІзу
үшін 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 ҒК Философия, саясаттану және
дінтану институтының Ғылыми Кеңесінің 13.09.2018ж. №6 хаттамасынан
үзіндісі, шет елге шығу жөніндегі комиссия отырысының 19.09.2018ж. №38
хаттамасынан үзінді.

I
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D докторанттарды дайындау бағдарламасы
каражатынан, ал қалған шығындар өз есебінен өтелінеді.
I Негіздеме: білім алушының өтініші тарих, археология және этнология
Iфакультет! Ғылыми Кеңесінің 28. 08. 2018ж. №1 хаттамасынан үзіндісі, шет елге
I шығу жөніндегі комиссия отырысының 19.09.2018ж. №38 хаттамасынан үзінді.
8. Үсіпбек Ботагөз Абдыханқызы, биология және биотехнология
к факультетінің 2 курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен, 07.10.2018 ж. I 04.04,2019 ж. аралығында Гранада қаласына (Испания), Гранада университетіне
I докторантура бағдарламасы бойынша гылыми-зерттеу жұмыстарын үшін
I шетелдік іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D докторанттарды дайындау бағдарламасы
I каражатынан, ал қалған шығындар өз есебінен өтелінеді.
Негіздеме: білім алушының өтініші биология және биотехнология факультеті
I Ғылыми Кеңесінің 29.08.2018ж. №1 хаттамасынан үзіндісі, шет елге шығу
I жөніндегі комиссия отырысының 19.09.2018^№31Пгаттамасынан үзінді.
РЕКТОР_________ / __________________________

Г.МҮТАНОВ

Келісілді:
Ғылым және инновациялық қызмет
жөніндегі департамент директоры

С. Мухамбетжанов

Қүқықтық жұмыс басқармасының
басшысы
Экономика және қаржы
деяартаментінің директоры
Енгізілді:
Ғылыми кадрларды даярлау және
аттестаттау басқармасының басшысы
Жауапты орындаушы
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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 атьшдағы ҚазҰУ
қызметкерлері мен білім алушыларын шетелге жіберу тәртібіне сәйкес,
Б ҰЙ Ы Р А М Ы Н :

Келесі білім алушылар:
1.
Кусембаева
Куаныш Канатбековна,
механика-математика
факультеті 2-курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен, 1.05.2018ж. 30.06.2018ж. аралығында Таллин қаласы (Эстония) Таллин техникалық
университетіне докторантура бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізуге, 12.06.2018ж. - 15.06.2018ж. аралығында Клайпеда
қаласы (Литва) докторантура бағдарламасы бойынша «Чистое и безопасное
Балтийское море и энергетическая безопасность для стран Балтии» 7-ші
IEEE/OES Балтық симпозиума қатысу үшін шетелдік іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D
докторанттарды дайындау
бағдарламасы қаражатынан, ал қалған шығындар өз есебінен өтелінеді.
Негіздеме: білім алушыньщ өтініші, механика-математика факультеті
Ғылыми Кеңесінің 30.03.2018ж. №7 хаттамасынан үзіндісі, шет елге шығу
жөніндегі комиссия отырысының 11.04.2018ж. №15 хаттамасынан үзіндісі,
жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру қүжаты.
2. Заурбекова Гүлзат
Н үрғалиқы зы ,
ақпараттық
техно логиялар факультеті
3-курс докторанты, шәкіртақысының
сақталуымен,
23.04.2018ж. - 17.07.2018ж. аралығында Павия қаласы
(Италия) Павия
университетіне докторантура бағдарламасы бойынша
ғылыми-зерттеу жүмыстарын жүргізуге шетелдік іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D
докторанттарды дайындау
бағдарламасы қаражатынан, ал қалған шығындар өз есебінен өтелінеді.

пздем е. білш алушыньщ етшіші, ақпараггык технологиялар
»теті Ғылыми Кеңесшін 30.03.2018*. №2 хаттамасынан узіндісі шет
лыгу ж өніндеп комиссия отырысыньщ 11.04.2018*. №15 хатгамасынан
дісі, жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру құжаты.
3. Ризулла Аида на
Р изуллаевна, философия және саясаттану
жультеті 2-курс докторанты, шәкіртакысының сақталуымен, 4.06.2018ж. .09.2018ж. аралыгында Варшава қапасы (Польша) SWPS элеуметтік жэне
гуманитарлық гылымдар университетіне докторантура багдарламасы
бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жургізуге шетелдік іссапарға
жіберілсін.
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D
докторанттарды дайындау
бағдарламасы қаражатынан, ал қалған шығындар өз есебінен өтелінеді.
Негіздеме: білім алушының өтініші, философия және саясаттану
факультеті Ғылыми Кеңесінің 15.03.2018ж. №8 хаттамасынан үзіндісі, шет
елге шығу жөніндегі комиссия отырысының 11.04.2018ж. №15 хаттамасынан
үзіндісі, жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру қүжаты.
4. М урзалим ова А сель К абды галиевна, география және табиғатты
пайдалану факультеті
2-курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен,
1.05.2018ж. - 14.06.2018ж. аралығында Ардахан қапасы (Түркия)
Ардахан университетіне докторантура багдарламасы бойынша ғылымизерттеу жұмыстарын жүргізуге шетелдік іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D
докторанттарды дайындау
багдарламасы қаражатынан, ал қалган шығындар өз есебінен өтелінеді.
Негіздеме: білім алушының өтініші, география және табигатты
пайдалану факультеті Гылыми Кеңесінің 6.04.2018ж. .№5 хаттамасынан
үзіндісі, шет елге шығу жөніндегі комиссия отырысының 11.04.2018ж. №15
хаттамасынан үзіндісі, жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру құжаты.
5. С а р се м б ае в
М агж ан
С м агулович, ақпараттық технологиялар
факультеті 3-курс докторанты, шәкіртақысының сақгалуымен, 20.04.2018ж.
- 20.07.2018ж. аралыгында Белград қаласы (Сербия) SANU математика
институтына докторантура багдарламасы
бойынша
гылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізуге шетелдік іссапарға жіберілсін.
Іс-сапар шығындары ҚР БҒМ Ph.D
докторанттарды дайындау
багдарламасы қаражатынан, ал қалган шыгындар өз есебінен өтелінеді.
Негіздеме: білім алушының өтініші, ақпараттық технологиялар
фақультеті Ғылыми Кеңесінің 30.03.2018ж. № 2 хаттамасынан үзіндісі, ш ет
елге шығу жөніндегі комиссия отырысыньщ 11.04.2018ж. №15 хаттамасынан
үзіндісі, жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру қүжаты.
6. Үсіпбек Б отагөз
А бды ханқы зы , биология және биотехнология
факультеті
1-курс докторанты, ш әкіртақысының сақгалуымен, оқу
кредиттерін қайта есептеумен, 30.04.2018ж. - 31.07.2018ж. аралыгында
Гранада қаласы (Испания) Гранада университетіне Erasm us + багдарламасы
бойынша
гылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге ш етелдік іссапарға
жіберілсін.
Іс-сапар шыгындары Erasmus + багдарламасы қараж атынан, ал қалған
шыгындар өз есебінен өтелінеді.

Негіздеме: білім алушының өтініші, биология және биотехнология
ракультеті Ғылыми Кеңесінің 30.03.2018ж. №7 хаттамасынан үзіндісі, шет
елге шығу жөніндегі комиссия отырысының 11.04.2018ж. №15 хаттамасынан
үзіндісі, жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру қүжаты.
7. Сахаева Айгерим Куандыковна,
механика-математика
факультеті 1-курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен, 1.05.2018ж. 30.06.2018ж. аралығында Таллин қаласы (Эстония) Таллин техникалық
университетіне, 12.06.2018ж. - 15.06.2018ж. аралығында Клайпеда қаласы
(Литва) докторантура бағдарламасы бойынша «Чистое и безопасное
Балтийское море и энергетическая безопасность для стран Балтии» 7-ші
IEEE/OES Балтық симпозиума қатысу үшін 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, механика-математика факультеті
Ғылыми Кеңесінің 30.03.2018ж. №7 хаттамасынан үзіндісі, шет елге шығу
жөніндегі комиссия отырысының 11.04.2018ж. №15 хаттамасынан үзіндісі,
жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру құжаты.
8. Нұғыманова Айжан
Олжабекқызы,
физика-техникалық
факультеті
1-курс докторанты, шәкіртақысының сақталуымен, оқу
кредиттерін қайта есептеумен, 30.04.2018ж. - 31.07.2018ж. аралығында
Гранада қаласы (Испания) Гранада университетіне Erasmus + бағдарламасы
бойынша
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге шетелдік іссапарға
жіберілсін.
Іс-сапар шығындары Erasmus + бағдарламасы қаражатынан, ал қалған
шығындар өз есебінен өтелінеді.
Негіздеме: білім алушының өтініші, физика-техникалық факультеті
Ғылыми Кеңесінің 29.03.2018ж. №7 хаттамасынан үзіндісі, шет елге шығу
жөніндегі комиссия отырысының 11.04.2018ж. №15 хаттамасынан үзіндісі,
жеке жоспар, шетелдік ЖОО шақыру құжаты.

РЕК ТО Р

Ғ. М ¥ТА Н О В

Келісілді:
Ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі
проректор

Т. Рамазанов

Құқықтық жұмыс басқармасының
басшысы

Б. Қүрманалиев

Экономика және қаржы департамент
директоры
Ғылым және инновациялық қызмет
жөніндегі департамент директоры

X. Малаев
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С. Мухамбетжанов

Енгізілді:
Ғ ылыми кадрларды даярлау және
аттестаттау басқармасының басшысы

Р .Құдайбергенова

Жауапты орындаушы

Л. Мусапирова

