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1. Милдети жана колдонуу тармагы
• Эларалык инновациялык технологиялар университетинде ECTS
кредиттик технологиялар системасын колдонуу менен окуу
процессин уюштуруу КР 0кмeтYHYн 2011 -жылдын 23-июлундагы
№496 “Кыргыз Республикасында эки баскычтуу жогорку кесиптик
билим берYY тYЗYMYн орнотуу тууралуу” токтомуна жана Кыргыз
Республикасынын Билим берYY жана илим министрлигинин 2012 жылдын 16 - апрелиндеги “244/1- буйругуна ылайык ишке ашырылат.
• Бул Регламентте колдонулган негизги тYШYHYктeргe аныктама:
Аудитордук окуу сабактары - борборлоштурулган сабактын кезмети
боюнча студенттердин потогу жана тайпаларына eткeрYлгeн сабактар:
лекциялар, семинарлар, практикалык сабактар, лаборатордук иштер.
Кредиттерди кайрадан эсептее Европалык системасы (ECTS) студенттер окуган дисциплиналардын кeлeмY, ири масштабдуу студенттик
мобилдYYЛYктY колдоо каражаты катары ишке ашырылуучу зачеттук
бирдиктердин (кредиттердин) кайра эсептee европалык системасы.
Жыйынтык кеземел - семестрде дисциплинаны окуп бYткeндeн кийин
eткeрYЛYYЧY кeзeмeл формасы.
Компетенция - талапка ылайык тармакта кесиптик ишмердYYЛYк менен
алек болуу YЧYн зарыл болгон жеке сапаттардын, билим, жeндeм жана
кeндYмдeрдYн динамикалуу комбинациясы;
Билим алуучулардын окуу жетишкендиктерине кеземел -конкреттYY
дисциплина боюнча ар кандай тYPдeгY кeзeмeл тапшырмаларынын негизинде
(жазуу иштери, тесттер, практикалык иштер, портфолио, оозеки сурамжылоо
ж.б.) билим алуучулардын билим децгээлин текшерYY; ал кезектеги кeзeмeл,
рубеждик кeзeмeл жана жыйынтык кeзeмeл деп бeлYнeт.
Кредит (зачеттук бирдик) - окуу планында каралган анын окуу
ишмердYYЛYгYHYн бардык тYPYн eзYнe камтыган, анын ичинде аудитордук жана
eз алдынча ишти, практиканы, билим алуучунун окуу ЖYГYHYH кeлeмYн
ченeeчY бирдейлештирYY бирдиги.
Билим беруунун кредиттик системасы - белгал^ даражаны же кесиптик
квалификацияны алуу y4Yh окуу ишинин аныкталган кeлeмYн (белгилYY
кeлeмдeгY) аткаруу талаптарына куралган билим берYYHYн предметтик-курстук
системасы.
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Жогорку билим беруунун кредиттик системасы: белгилуу жалпы
алардын санынан ийгиликтуу ездештурулген кредиттердин санын кээ бир
03YH40 дисциплинасынын жана билим берYY программасынын бYTYндей
студент тарабынан ездештYPYY децгээлин караган окуу процессин уюштуруу
системасы.
Модуль - коюлган максатка жана окутуунун жыйынтыгына карата
белгилYY логикалык аяктоого ээ болгон окуу дисциплинасынын (темалардын,
белYмдердYн жыйындысы), аяктагандыгы боюнча студенттердин билимине
рубеждик кеземел жYргYЗYлет.
Рубеждик кеземел - модулдун материалдары боюнча билиминин жана
жендемYHYн толуктугун текшерYY.
Студенттин ез алдынча иши - окутуучу менен байланышта жана анын
катышуусуз, аудиторияда же андан сырткары жерлерде аткарылуучу ез алдынча
ишмердYYЛYктYн бардык тYрлерY. в з алдынча иш теменкY учурларда ишке
ашырылат:
а) аудитордук сабактар процессинде (лекцияларда, практикалык,
семинардык, лаборатордук сабактарда ж.б.);
б) окутуучу менен байланышта. жYГYртмеден сырткары (окуу суроолору
боюнча консультация, карыздарды жоюу, жекече сабактар, кошумча сабактар
ж.б.);
в) окутуучунун катышуусуз (китепканада, Yйде, жатаканада ж.б.)
Кезектеги кеземел - кезектеги модулдун маалыматтары боюнча
аудитордук жана аудиториядан тышкаркы студенттердин иштеринин бардык
тYрлерYне кеземел жYргYЗYY, аын жыйынтыгы рубеждик кеземелге чейин
бааланат.
• Эларалык инновациялык технологиялар университетинде жогорку
кесиптик билим берYYHYн билим берYY программалары ишке ашырылат.
• Окутуу
Кыргыз
Республикасынын
Мамлекеттик
билим
берYY
стандарттарына ылаайык кесиптик билим берYY программалары боюнча
багыттар (адистиктер) боюнча те м ен ^ нормативдик окуу меенеттерY
боюнча ишке ашырылат:
Окуу формасы

ЖКББ
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бакалавриат
4 -5 жыл
5 жыл

2. ОКУУ ЖЫЛЫНЫН ТУЗУМУ
• Студенттердин
жетишкендигин
жана
алардын
ишинин
ритмикалуулугун,
окутуунун жыйынтыктарын
(компетенциясын)
баалоонун объективдYYЛYГYн, окутуунун сапатын кeзeмeлдee YЧYн, окуу
жылы эки семестрге бeлYнeт. Бир семестрдин узактыгы орточо 16
жуманы тYзeт.
• Окуу жылынын ичинде жалпы жыйынтыгы он жумага созулган кышкы
жана жайкы эс алуу мерчемделет.
• КYндYЗГY бeлYмдe окуган студенттер y4Yh практика окуу процессинин
графигине ылайык теориялык окуудан кийин уюштурулат. Сырттан
окугандар y4Yh окуу жана eндYPYштYк практика eткeрYYHYн ордуна
кафедралар жана иш берYYчYлeр менен макулдашып адистиги боюнча
компетенцияларын жогорулатуу y4Yh дисциплиналар боюнча тандоо
курстарын киргизилди, анткени сырттан окуган студенттер негизинен
ишканаларда иштегендер болгондуктан eндYPYштYк кeндYмдeрдY ал жерден
деле алышат.
• БYTYPYYЧY курста 2-4 жума мамлекеттик аттестация каралган.
• Кыргызстандын тарыхы, Кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстандын
географиясы боюнча комплекстYY сынакка сырттан окуу формасында
окугандар YЧYH - “0” кредит каралган, анткени студенттер талапка ылайык
компетенцияны алуу YЧYн окуу планы боюнча Кыргызстандын тарыхы “4” кредит, Кыргыз тили жана адабияты - “8”, Кыргызстандын
географиясы боюнча - “2” кредит окушат.
• Ар бир семестр тeмeнкYдeй бeлYмдeрдeн (окуу процессинин графигине ылайык)
турат:
- теориялык окутуудан;
- практикадан;
- кезектеги жана чектик кeзeмeлдeн;
- 2 жумага созулган жыйынтык кeзeмeлдeн.
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2.6. Потоктор дисциплиналар YЧYH багыттар жана факультеттердин алкагында
калыптанат:
- гуманитардык - лек. 150 адамга чей., семинарлар -50 адамга чей.;
- тилдик - практ. сабак - 20 адам.;
- ОПД жана ТИ - лек. 100 адамга чей., практ. сабак 30 адам., лаб. иштер - 20
адамга чей.;
- КПВ дисциплиналары -100 адамга чей., практ. сабак 30 адамга чей., лаб.
иштер - 20 адамга чей.;
- адистик дисциплиналар - лек. 60-100 ад., практ. сабак- 30 ад., лаб. иштер - 20
адамга чей.
Студеттердин лабораториялык иштер боюнча - 9 адам, практикалык
сабактар боюнча - 20 ад., лекциялык сабактар боюнча - 30 ад. минималдык
кирYY саны
Окуу башкармалыгы потокторду гуманитардык, тилдик, ОПД жана ЕН,
КПВ (профилдиктерден сырткары) дисциплиналарга аралаш багыттар боюнча
же ЖОП боюнча бирдей окуу сеткалары шартында потокторду тYзе алат.

•

•

•

•
•
•
•
•

•
ЭЛАРАЛЫК ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР
УНИВЕРСИТЕТИНДЕГИ ECTS КРЕДИТТИК СИСТЕМАСЫ
Кредиттик система максаты окутуунун жыйынтыгын - компетенттYYЛYктY
алуу болуп эсептелген, билим берYY программасын ездештYPYY YЧYн талап
кылынган, студенттик иштин жалпы иш келемYне негизделген.
Кредиттер ЕСТS кредиттери менен саналбаган “Дене тарбия”
дисциплинасынан тышкары окуу планына киргизилген ар бир
дисциплинага берилет.
Окуу пландарындагы окуу иштеринин бардык тYрлерYHYн иш келемY ECTS
кредиттери менен аныкталат. 1 кредит ECTS 30 академиялык саатка тецелип
кабыл алынат. Академиялык сааттын узактыгы бакалавр боюнча аныкталганы
-40 мYнет
Программалардын иш келемY теменкYлердY тYзет:
бакалавриат - 240 ЕСТS кредитин,
магистратура-120 ЕСТS кредитин,
адистерди даярдоо программасы - 300 ЕСТS кредитин,
орто кесиптик билим берYY адистерди даярдоо программасы- 120 ЕСТS
кредитин.
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•

Билим алуучулардын толук ЖYГY кредит менен тeмeнкYлeрдY тYзeт:
• КYндYЗГY окуу формасындагылар YЧYн - семестрде 30 кредиттен аз эмес
жана окуу жылында 60 кредиттен аз эмес;
• Сырттан окуу формасындагылар YЧYн семестрде - 24 кредит жана окуу
жылында 48 кредитти тYзeт.
•
Студенттер семестрде (окуу жылында) аталган мезгилге билим берYY
программасын eздeштYPYY YЧYн аныкталгандан азыраак сандагы кредит
топтой алышат, бирок кYндYЗГY окуу формасындагылар окуу жылы YЧYн 36
кредиттен, дистанттык технологияны колдонуу менен сырттан окуу
формасындагылар YЧYн 36 кредиттен аз болбоосу зарыл.

•
•

•
•

•

•

•

• ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖАНА БААЛОО
Окутуунун кредиттик системасы тeмeнкYлeрдY колдонууну божомолдойт:
Окутуунун интерактивдYY, инновациялык жана маалыматтык технологияларын
(кейс-стади, ишкер оюндар, тренингдер, диспуттар, тегерек YCTe^eP ,
семинарлар ж.б.);
Окуу процессин уюштурууда окутуунун техникалык, мультимедиялык
каражаттарын;
Электронндук каражаттарды; окутуунун жыйынтыктарын баалоонун
модулдук-рейтингдик системасын; окуу программасын eздeштYPYYДe
студенттердин eз алдынча ишин (С0И) кYчeтYY. Ошону менен катар эле С0И
студеттен кYHYгe eз алдынча ишти талап кылуучу тапшырмалар менен
бекемделиши керек.
Студенттер кээ бир окуу дисциплиналарын башка жогорку окуу
жайларында окуй алышат. Мындай учурда жогорку окуу жайларынын
ортосунда мыйзамдык тартипте аныкталган келишим TYЗYЛYШY зарыл.
Ар бир семестрде окуу сабактары тYЗYмдYк бeлYмдYн жетекчиси тарабынан
бекитилген жYгуртмe боюнча жYргYЗYлeт. Дисциплиналар боюнча окуу
сабактарынын тYрлeрY жана алардын саат боюнча ECTS кредити боюнча
кeлeмY окуу планы менен аныкталат.
Студент
факультативдик
сабактардан
сырткары
жYГYртмeгe
киргизилген бардык сабактарга катышууга милдеттYY. Катышуу эсебин
тайпанын старостасы, сабак eraeH окутуучунун кeзeмeлY астында,
атайын
тайпанын
журналында
жYргYзeт.
Журнал
окуу
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башкармалыгында сакталат жана ^ h y h 0 сабак башталар алдында
старостага берилет.
Студент, сабактарды калтырган, аталган дисциплина боюнча кийинки сабакка
чейин
окуу
башкармалыгына
келип
жазуу
тYPYнде
сабакты
калтыргандыгынын себебин тYШYндYPYп берYYге милдеттYY. Ооруп калган
учурда студент бейтапканадан берилген медициналык маалымдаманы алып
келиши керек. Студенттин башка себептер(YЙ-бYлелYк шарттар, аскердик
белYкке, тергее органдарына чакыруу ж.б.) менен жок болгондо ал кYндерY
документ менен тастыкталышы зарыл.
Семестр ичинде окутуучу студенттерди окутуунун жыйынтыктарын
алардын ез алдынча иштеринин бааларын эске алуу менен кезектеги,
рубеждик жана жыйынтык кеземелдY еткерет. “Дене тарбия” сабагынан
тышкары, ал боюнча жыйынтык кеземел гана еткерYлет.
Окуу жетишкендиктери - студенттерди окутуунун жыйынтыктары
(компетенциялар) 100 баллдык система боюнча бааланат, жана ЕСТS
системасына дал келет.
Студенттердин академиялык рейтинги рубеждик жана жыйынтык
кеземелдYн жыйынтыгы боюнча тYЗYлет.
Дисциплина боюнча окуу жылынын жыйынтыгында “канааттандырарлык
эмес” деген жыйынтык бааны алган студент кийинки окуу жылында
кезектеги окуу жылы YЧYн аныкталган акы телееге ылайык, акы телее
негизинде, аталган дисциплинаны кайрадан укканга жана экзамен
тапшырганга укуктуу.
Дисциплина боюнча студентти окутуунун жыйынтыктарын баалоо кезектеги
жана жыйынтык кеземелдYн баллдарынын сумаасынан темен^дей
Кезектеги жана рубеждик
Жыйынтык кеземел
кеземел
80%
20%
Дисциплиналар боюнча баллдардын максималдык саны - 100
балл
• КЕЗЕКТЕГИ ЖАНА ЧЕКТИК К 0З0М 0Л
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• Модуль - аны окугандан кийин ЭИТУнун студенттеринин билимин чектик
кeзeмeлдee жYргYЗYлeт, анын кредитине карабай эки модулдуу болуп
калтырылсын.
• Студеттердин кYHYмдYк жетишкендигине кeзeмeл окуу сабактарынын
бардык тYрлeрYндe кYHYгe ишке ашырылат. Дисциплина боюнча кезектеги
кeзeмeлдeeнYн
формасын
жана
ыкмасын
окутуучу
аныктайт.
Компетенциялары 100 - баллдык баалоо шкаласы боюнча бааланат.
• Модуль боюнча чектик кeзeмeл тYЗYмдYк бeлYмдYн окуу процессинин
графигинде
кeрсeтYЛгeн жYГYртмeгe
ылайык
жYргYЗYлeт жана
жыйынтыктары кезектеги кeзeмeлдY эске алуу менен студенттин кезектеги
жетишYY жана жыйынтык кeзeмeл ведомостуна 100-баллдык шкала боюнча
коюлат.
• Окуу процессинин графигинде чектик кeзeмeл тeмeнкYдeй аныкталат:
• 1- 8-жумада;
• 2- 16-жумада;
• С0И кабыл алуу 16-17- жумада.
• Жыйынтык
кeзeмeлдYн
алдында
ар
бир
студенттин
окуунун
жыйынтыктарынын кезектеги кeзeмeлдeрYHYн орточо баллдары эсептелип,
экзамендик ведомостко коюлат.
• Дистанттык технологияны колдонуу менен сырттан окуу формасында окуган
студенттерге орнотуучу сессия eткeрYЛYШY зарыл, андан соц чектик кeзeмeл
жазуу формасында жYргYЗYлeт.

•
•
•
•

• ЖЫПЫПТЫК1К0З0М0Л (зачеттук-экзамендик сессия)
Жыйынтык кeзeмeл лекциялык жана практикалык сабактар аяктаган соц
жYPГYЗYлeт.
Семестрдеги экзамендердин жана зачеттордун саны 8ден ашпашы керек.
Жыйынтык кeзeмeл окуу процессинин графигине ылайык жыйынтык
кeзeмeлдY eraePYY жYГYртмeсY боюнча жYргYЗYлeт.
Зачеттордун жана экзамендердин жYГYртмeсY Окуу башкармалыгы
тарабынан тYЗYлeт, ЭИТУ ректору тарабынан бекитилет жана
экзамендердин башталаарына 2 жума калганга чейин окутуучуларга жана
студеттерге маалымат жеткирилет.
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Бир кYнде экиден кеп эмес экзамендерди еткерYYге жол берилет, эгерде
алардын жалпы убактысынын узактыгы 6 сааттан ашсапаса.
0згече учурларда гана кафедра башчысынын етYHYЧY менен жана
студенттердин арызынын негизинде ЭИТУнун окуу башкармалыгынын
башчысынын уруксааты менен кээ бир экзамендерди же сессияны
меенетYне мурда тапшырууга, окуу тайпаларына дагы, кээ бир студенттерге
дагы мYмкYндYк берилет.
Сессияга бардык студенттер киргизилет.
Экзамендин алдында окуу башкармалыгы студенттин келишимдик акы
телегендYГYн тактайт жана киргизилген студеттердин тизмесин
кафедрага берет.
Экзамендерге жана зачетторго чоочун жактардын катышуусуна ОТИ
боюнча проректордун жана ЭИТУнун окуу башкармалыгынын башчысынын
уруксаатысыз жол берилбейт.
Жыйынтык кеземелдYн формасы катары дифференцияланган зачет “Дене
тарбия” сабагы YЧYH гана каралган. Зачетторду тапшыруунун жыйынтыгы
100-баллдык баалоо шкаласы боюнча бааланат.
Курстук иштер (долбоорлор) жана дагы практиканын бардык тYрлерY 100баллдык баалоо шкаласы боюнча бааланат.
Окуу планына ылайык жыл бою же семестрде окулган дисциплиналар
боюнча экзамендер кеземелдеенYн жазуу, оозеки, компьютердик, аралаш
формаларында еткерYлет. Экзамендерди еткерYY формалары ЭИТУнун
кафедра башчылары тарабынан аныкталат. Ошону менен катар, экзамендин
жазуу байланышсыз формасы алардын жалпы санынын 50%дан кем эмес
дисциплиналарында аныкталышы зарыл.
Жазуу экзамендери окуу тайпаларында же потокто атайын барактарда,
курамы жYГYртме менен кошо бекитилген окутуучулардын арасынан
кеземелдеечYлердYн кеземелY астында жYргYЗYлет.
Экзамен убагында студенттер экзаменатордун макулдугу менен сурама
адабияттар жана башка колдонмолор менен колдоно алат.
Студент экзаменге анын башталаарына 10 мYнет калганга чейин келYYге,
калем сап (кара же кек сыядагы), калем, сызгыч, ечYргYч же экзаменатор
тарабынан макулдук берилген башка жабдыктарды алып келYYге милдеттYY.
Студент аудиторияга кирип жатканда кеземелдеечYге зачеттук китепчесин же
ездYГYн тастыктоочу башка, документтерин керсетYYCY зарыл.
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Аудиторияга R^raBYY кeзeмeл тапшырмалары менен конвертти ачуудан
кийин же аларды таратуу мезгилинен кийин токтотулат.
Эки саат аралыгында студенттерге аудиториядан чыгууга тыю салынат.
Экзамен эки сааттан узакка созулса зарыл болгон убакта студенттер чыга
алышат, бирок экзамендик барагын кeзeмeлдeeчYгe тапшыруусу зарыл.
Жазуу иштери окутуучу тарабынан иштерди текшерип жана баалагандан
кийин студенттердин же старостонын жана курстун менеджеринин
катышуусунда ачылат.
Экзамендердин жыйынтыгы экзаменди eткeргeндeн Yч кYндYн ичинде
ведомостко киргизилет, деканатка (окуу бeлYMYнe) тапшырылат.
Жазуу иштери деканатта эки жыл сакталат жана акт боюнча жок кылынат.
Оозеки экзамендер окуу тайпаларында окутуучу-лектор тарабынан
милдеттYY окутуучу-ассистенттин катышуусу менен бекитилген
гарификке ылайык жYргYЗYлeт. Дисциплина боюнча экзамендик билеттер
окутуучу тарабынан тYЗYлeт жана кафедра башчысы бекитет.
Экзамендерди аралаш формада жана компьютердик тестирлее
формасында eraePYYHYH тартиби каф. башчысы тарабынан аныкталат.
Эгерде студент жазуу экзамендеринин жыйынтык баалары менен
макул эмес болсо, аталган дисциплина боюнча жыйынтыктар
жарыялангандан кийин Yч кYндYн ичинде ЭИТУнун тYЗYмдYк
бeлYмдeрYHYн жетекчилеринин атына апелляция берYYгe укуктуу.
Жазуу экзамендерин кайрадан текшерYYДe биринчи текшерYYHYн
жыйынтыктары жокко чыгарылат. Ведомостко биринчи текшерYYHYн
жыйынтыгына карабай, экинчи текшерYYHYн жыйынтык баасы коюлат.
Жыйынтык кeзeмeл аяктагандан кийин электронндук зачеттук китепчеге
жыйынтык баалар коюлат. Электронндук зачеттук китепчеде катталгандар
окуу башкармалыгы тарабынан текшерилет жана ЭИТУнун окуу
башкармалыгынын башчысынын колу менен тастыкталат.
Экзаменотор уруксаат бербеген барактарды, конспектилерди, китептерди
колдонуу, экзамен же зачет учурундагы CYЙлeшYYлeр, кeчYPYп жазуулар,
тартип бузуулар студенттерди экзаменден чыгарууга шылтоо боло алат.
Андай учурда кeзeмeлдeeчY же экзамен алуучу тарабынан протокол
тYЗYЛYп, каф. башчысына жана андан ары окуу башкармалыгынын
башчысына берилет. Студент аталган экзаменден “0” балл алат, бирок
башка экзамендерин тапшырууну улантат.
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• Эгерде студент кышкы сессияда бир же бир нече сабактардан
канааттандырарлык эмес баа алса, анда ага окуу жылынын биринчи эки
жумасында академиялык карызын жабууга уруксаат берилет.
• Эгерде студент жайкы сессияда бир же бир нече сабактардан
канааттандырарлык эмес баа алса, анда жайкы сессия аяктагандан кийин
биринчи эки жумада академиялык карызын жабууга уруксаат берилет.
Академиялык карызды жоюу алкагында экзамендерди кайтадан
тапшырганда кезектеги рейтинги жокко чыгарылат, ал эми жыйынтык баасы
катары кайтадан тапшыруудан баллынын саны эсептелет, алардын саны
12ден кеп болбоосу зарыл.
• Дисциплина боюнча кышкы сесиядагы кезектеги кеземелдYн жана
экзамендин (зачеттун) жыйынтыктары академиялык жетишпестик боюнча
окуудан чыгаруу же башка чараларды керYYге негиз болуп бербейт.
• Эгерде дисциплина окуу жылы бою окулса жыйынтык баа темен^дей
куралат:
• Кезектеги кеземел эки семестрдин жыйынтыгы боюнча орто
арифметикалык катары чыгарылат;
• Жыйынтык кеземел жайкы сессияда еткерYлет.
• Бир дисциплина боюнча кайра тапшыруу окутуучуга бир гана жолу берилет
жана кайтадан езгече учурларда комиссиялык тYPде гана жол берилет.
• Эгерде студент бул дисциплиналар боюнча дагы “канааттандырарлык
эмес " же “зачет эмес " алса анда ал окуудан чыгарылат же арызы боюнча
дисциплинаны кредиттик система боюнча акы телее негизинде кайрадан
окуйт.
• Эгерде студент негизги сессияга себепсиз келбей калса (тастыктоочу
документтери жок), анда ал ЭИТУнун тYЗYмдYк белYмдерYHYн
жетекчилеринин уруксааты менен кайра тапшырууга киргизилет.
• Эгерде
студент
тарабынан
экзамендик
сессиянын
убагында,
документалдуу тастыкталган, негиздYY себептер менен бир же бир нече
экзамендер тапшырылбай калса, экзамендик сессияны артка жылдыруу
ЭИТУнун окуу башкармалыгынын башчысынын буйрутмасы менен
тастыкталат. Буйрутма каф. башчысы кол койгон, акыркы экзаменди
тапшыруу меенетY такталган, студенттин арызынын негизинде
чыгарылат. ЖYГYртмеге ылайык окуу белYMYне экзамендик ведомость
берилет жана экзамен еткерYЛгенден кийин кайра тапшырылат:
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Оозеки экзамен, компьютердик тестирлee - экзамен тапшырган кYHY;
• жазуу, аралаш - экзамен eткeргeндeн кийин 3 кYндYн ичинде.
Эгерде окутуучу студенттен экзаменди экзамендик барак боюнча кабыл
алса, баракты экзамен ^ hy деканатка (окуу бeлYMYнe) тапшырууга
милдеттYY. Баракты студенттерден же башка адамдардан берууге тыю
салынат.
Эгерде студент экзамендердин жYГYртмeсYндe (экзамендик баракта)
кeрсeтYлгeн кYHY келбей калса, же бул экзаменден канааттандырарлык эмес
баа алса, анда ал окутуучуга кайтадан бир жолу гана тапшыра алат.

• Студенттерди курстан курска которуу
• Студенттерди кийинки курска которуу YЧYн кредит топтоо системасы
колдонулат.
• ECTS кредиттик системасы боюнча билим алган студенттер жана аталган
курс YЧYн окуу планынын талаптарын толук аткарган, бардык
экзамендерди жана зачетторду ийгиликтYY тапшырган жана 60 ЕСТS
кредитин топтогондор жана аларга тецештирилгендер, ЭИТУ
студенттерин которуу, калыбына келтирYY, окуудан чыгаруу жана
академиялык eргYY берYY тууралуу Жобого ылайык чыгарылган
буйрутманын негизинде кийинки курска которулат.
• Бир жылдык окутуудан экинчисине которуу кезектеги семестрдин
жыйынтыгы боюнча, зарыл болгон тeмeнкY тосмодон жогору топтогондо
ишке ашырылат:
а) кYндYЗГY-сырттан окуу жана сырттан (дистанттык) окуу формасында дардоо
программаларындагы студенттер YЧYн :
бакалаврлар YЧYн:
• Биринчи окуу жылынан экинчи окуу жылына которулуу YЧYн 43 кредит
• Экинчи окуу жылынан YЧYнчY окуу жылына которулуу YЧYн 91 кредит
• YчYнчY окуу жылынан тeртYнчY окуу жылына которулуу YЧYн 139 кредит
• ТeртYнчY окуу жылынан бешинчи окуу жылына которулуу YЧYн 187
кредит;
• 60 кредиттен аз, бирок 45 кредиттен ^ п топтогон студенттер кийинки
курска кийинки окуу жылында тапшыра албаган сабактарын кайталап окуу
шарты (улантылып окула турган сабактардан сырткары) тапшырылбаган
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дисциплиналардын саны (15 кредиттен кеп эмес) жана окуу меенетY
керсетYЛYY менен езYнче буйрутма аркылуу которулат. ЭИТУ студенттерин
которуу, калыбына келтирYY, окуудан чыгаруу жана академиялык ергYY
берYY тууралуу Жобого ылайык чыгарылган буйрутманын негизинде
кийинки курска которулат. Буйрутмага кол коюлгандан кийин окуу
белYMYнде телее YЧYH студентке дисциплинаны кайталап окуу тууралуу
маалым кат толтурулат. Кайталап окулуучу сабактары бар студенттер
талапка ылайык курстун тайпасынын журналына тизмеге киргизилет.
Сабактарга катышуу, рубеждик жана жыйынтык кеземелдY тапшыруу
аталган тайпанын жYГYртмесYне ылайык еткерYлет. Кайталап окуган
дисциплинасын аныкталган меенетте тапшыра албаган студент ЭИТУ
каф. башчысынын билдирYYCYне ылайык кийинки курска которулуу
шарттарын аткаруусуна байланыштуу которулган курсунан окуудан
чыгарылат.
• Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча (аныкталган меенетте академиялык
карыздарын жоюу мYмкYнчYЛYГYнен кийин) 45 кредиттен аз топтогон
студенттер университеттен окуудан чыгарылат же арыздын негизинде окутуу
формасына карабай (бюджеттик/бюджеттик эмес) келишимдик негизде
кайрадан ошол курска калтырылат.
• ОКБ дипломунун базасында аттестациялык баарлашуунун негизинде экинчи
жана кийинки курстарга кабыл алынган студенттерди башка багыттарга
которууга тыю салынат.
• ОКБ дипломунун базасында аттестациялык баарлашуунун негизинде экинчи
жана кийинки курстарга кабыл алынган студенттер биринчи окуу жылында
академиялык карыздары YЧYн (15 кредиттен кеп) окуудан чыгарылганда
кайра калыбына келтирYYге болбойт жана аныкталган тартипте кайрадан
тапшырат.

О
ЭИТУ

Эларалык инновациялык технологиялар
университетинин студенттерин
кредиттик технология боюнча окутуунун
Регламенти
ЭИТУнун ОКда бекитилди

№ 10
Протокол
09.07.2019ж

СМК-3-01-2019

14 бет 14 ден

1. Тиркеме
Окутуунун жыйынтыгын баалоо шкаласы
ECTS
боюнча
баалоо

100 бал.
ичинен
баалоо
шкаласы

Градация

А

87 ден 100ге
чейин

87-100

В
C

74 ден 87 ге
чейин

80-86
74-79
68-73

D
61 ден 74 га
чейин

61-67

E
FX

1 ден 61 ге
чейин

F
зачет

61 ден 100 ге
чейин

Аныктама
Эц жакшы (жыйынтык
окутуучунун талаптарына дал
келет)
Жакшы (орточо жыйынтык)
Жакшыраак (ортодон жогору)
Канааттандырарлык
(бир аз жетишсиздиктери менен
начар жыйынтык)
Канааттандырарлык
(жыйынтык минималдуу
талаптарга жооп берет)

41-60

Канааттандырарлык эмес, кайра
тапшыруусу мYмкYн

1-40

Келген жок

61-100

Жыйынтык окутуучунун
талаптарына дал келет

Макулдашылды:
ОТИнин проректору Касымов Т.М.
ОБ башчысы Сапарбаева А.

Баасы

Эц жакшы
«5»
Жакшы
«4»

Канааттандырарлык
«3»

Канааттандырарлык эмес
«2»
«0»
«зачет»

