
 

Әлімхан Ермеков атындағы 

стипендия тағайындау туралы 

ереже 

 

1. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын мәңгі есте қалдыру аясында, оның 

ішінде Қазақстанның еркіндігі, тәуелсіздігі және аумақтық тұтастығы үшін 

күресте ерлік көрсеткен «Әлімхан Ермеков және қазақстандық мемлекеттіліктің 

қалыптасуы» халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференциясының 

резолюциясымен «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық 

университеті»  КЕАҚ-ға университет студенттеріне  қоғамдық-саяси қызметі, 

жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар саласындағы жетістіктері және  

үздік үлгерімі үшін Әлімхан Ермеков атындағы атаулы шәкіртақыны 

тағайындау ұсынылды. 

2. Стипендия мемлекеттік білім беру гранты негізінде де, ақылы негізде де 

оқитын, қоғамдық - саяси, оқу және ғылыми-зерттеу қызметінде елеулі 

жетістіктері бар  Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ студенттеріне 

тағайындалады. 

3. Стипендияны тағайындау негізінде, ректорлық стипендияларды 

тағайындау жөніндегі комиссияның шешімі Әбілқас Сағынов атындағы 

Қарағанды техникалық университетінің  Басқарма төрағасы – ректордың 

бұйрығымен жүзеге асырылады. 

4. Әр факультеттен стипендияға үміткерлер, комиссияға жеке 

жетістіктерінің портфолиосын ұсынуы тиіс, олар Әлімхан Ермеков атындағы 

атаулы стипендия алуды бағалау критерийлері бойынша бағаланатын болады 

(1-қосымша). 

5. Стипендия оқу семестріне тағайындалады. 

6. Стипендия бір адамға бірнеше рет берілуі мүмкін. 

7. Стипендияларды төлеу оқу семестрі бойы ай сайын университеттің 

бюджеттен тыс қаражатынан жүргізіледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша1 
Форма 

 

Әлімхан Ермеков атындағы 

атаулы стипендия алуға үміткерлерді бағалау критерийлері 

 

Келесі бағыттардағы жетістіктер мен атқарылған жұмыстар: белсенді қоғамдық-саяси 

қызмет, жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар саласындағы жетістіктер, үздік 

үлгерім (GPA кемінде 3,5) 

 

№ Атқарылған жұмыстың сипаттамасы Ұпай саны 

1 Қалалық деңгейдегі іс-шараларды ұйымдастырғаны үшін 15 ұпай 

2 ЖОО ауқымындағы іс-шараларды ұйымдастырғаны үшін 10 ұпай 

3 Факультеттерде іс-шараларды ұйымдастырғаны үшін 5 ұпай 

 

4 Республикалық деңгейдегі іс-шараларға қатысқаны үшін 15 ұпай 

5 Облыстық деңгейдегі іс-шараларға қатысқаны үшін 10 ұпай 

6 Қалалық деңгейдегі іс-шараларға қатысқаны үшін 7 ұпай 

7 ЖОО іс-шараларына қатысқаны үшін 5 ұпай 

8 Факультеттердегі іс-шараларға қатысқаны үшін 2 ұпай 

 

9 Халықаралық журналда мақала жариялағаны үшін 10 ұпай 

10 Республикалық журналда мақала жариялағаны үшін 7 ұпай 

11 Аймақтық журналда мақала жариялағаны үшін 5 ұпай 

 

12 Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысқаны 

үшін 
10 ұпай 

13 Республикалық ғылыми-практикалық конференцияға қатысқаны 

үшін 
7 ұпай 

14 Аймақтық ғылыми-практикалық конференцияға қатысқаны үшін 5 ұпай 

 

15 Республикалық деңгейдегі алғыс хаттар, марапаттар, грамоталар 15 ұпай 

16 Облыстық деңгейдегі алғыс хаттар, марапаттар, грамоталар 10 ұпай 

17 Алғыс хаттар, марапаттар, қалалық деңгейдегі грамоталар 7 ұпай 

18 Жоғары оқу орны деңгейіндегі алғыс хаттар, марапаттар, 

грамоталар 
5 ұпай 

  150 ұпай 

 

 

                                                                                                                                                                                            


