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ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
2016 – 2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА арналған
АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ
Эдвайзерлермен әңгімелесу
Әр жұма сайын
Студенттерді ЖОО-ға қабылдау
10 – 28 тамыз
Конституция Күні
30 тамыз
1 курс студенттері мен магистранттарын пәндерге тіркеу
25 – 29 тамыз
КҮЗГІ СЕМЕСТР
Білім күні
1 қыркүйек
Күзгі семестрдің басталуы
1 қыркүйек
Құрбан айт
12 қыркүйек
Бірінші аралық бақылау
14 – 20 қазан
Екінші аралық бақылау
2 – 8 желтоқсан
1 желтоқсан
Қазақстанның Тұңғыш Президенті күні
Күзгі семестрдің аяқталуы
15 желтоқсан
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 16-17 желтоқсан
Күндізгі оқу түрінің студенттері мен магистранттарының қысқы
19 желтоқсан – 7 қаңтар
емтихан тапсыру сессиясы
Жаңа жыл
1 – 2 қаңтар
Сырттай оқу түрі 1-5 курс студенттерінің қысқы сессиясы,
26 желтоқсан – 21 қаңтар
бітіруші курстың емтихан тапсыру сессиясы және МАК
26 желтоқсан – 31 қаңтар
Күзгі семестрдің
теориялық оқыту – 15 апта
барлық апта саны:
қысқы сессия –3,5 апта
қысқы демалыс – 2 апта
КӨКТЕМГІ СЕМЕСТР
Рождество
7 қаңтар
Көктемгі семестрдің басталуы
23 қаңтар
Халықаралық әйелдер күні
8 наурыз
Бірінші аралық бақылау
6 – 11 наурыз
Наурыз мейрамы
21 - 23 наурыз
Келесі оқу жылының пәндеріне тіркеу
10 – 31 наурыз
Екінші аралық бақылау
24 – 29 сәуір
Қазақстан халықтарының бірлігі күні
1 мамыр
Көктемгі семестрдің аяқталуы
6 мамыр
Отан қорғаушылар күні
7 мамыр
Жеңіс күні
9 мамыр
Күндізгі оқу түрі студенттері мен магистранттарының жазғы
10 – 27 мамыр
емтихан тапсыру сессиясы
Сырттай оқу түрі студенттерінің жазғы емтихан тапсыру сессиясы 22 мамыр – 13 маусым
Астана Күні
6 шілде
Күндізгі және сырттай оқу түрі бітіруші курс студенттерінің МАК 30 мамыр – 30 маусым
және магистрлік диссертацияларды қорғауы
Кәсіптік практика
1 маусым – 23 шілде
Әскери жиыннан өтетін студенттерге арналған практика
29 маусым – 27 тамыз
Жазғы семестрге жазылу
20 мамыр – 1 маусым
Көктемгі семестрдің
теориялық оқыту – 15 апта
барлық апта саны:
жазғы сессия – 3 апта
практика – 4 – 8 апта
жазғы демалыс – 8 – 12 апта
ЖАЗҒЫ СЕМЕСТР
1 маусым – 31 шілде

