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1. Ж алпы негиздер
1.1. Бул эрежелер билим беруу жаатында Кыргыз Республикасынын “Билим беруу ж ен ун д е”
мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларына ылайык
иштелип чыккан жана жалпы республикалык тестирлеенун жы йынты гы боюнча КыргызТурк “ М анас” университетине абитуриенттерди кабыл алууну регламенттейт.
1.2. Мамлекеттик билим беруу грантын
алуу конкурсуна жалпы орто билимге (орто
кесиптик билим) ээ жана жалпы республикалык тестирлеенун ж ыйынтыгы боюнча КР
Билим беруу жана илим министрлиги аныктаган босого упайдан том ен упай албаган
сертификат ээлери катыша алышат.
1.3. Абитуриент Кыргыз-Турк “ Манас” университетинин Уставы, анын билим беруу
ишмердигине
алган
лицензиялары,
мамлекеттик
жана
башка
аттестациядан
(аккредитациядан)
еткендугу
тууралуу
сертификаттары,
Кыргыз-Турк
“ М анас”
университетине кабыл алуу эрежелери, ошондой эле кируу сынактарынын программалары
ж.б. кабыл алууга тийиш туу маалыматтар менен тааныш ууга укуктуу.
1.4. М амлекеттик билим беруу грантына талапкер абитуриенттерди кабыл алуунун планы,
тартиби жана шарттары Кыргыз Республикасынын екм етунун 2006-жылдын 2-июнундагы
№ 404 “Абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлееден еткерууну жана мамлекеттик
билим беруу гранттарын конкурстук белуштурууну ж енге салган жобону бекитуу ж е н у н д е ”
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында
студенттерге билим беруу учун мамлекеттик билим беруу гранттары ж енунде жобосунун”
жана Кыргыз Республикасынын екм етунун 2011-жылдын 27-майындагы № 256 токтому
менен бекитилген
“ Кыргыз
Республикасынын жогорку окуу жайларына жалпы
республикалык тестирлеенун жыйынтыгы боюнча абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу
тартиби ж енунде жобонун” негизинде жургузулет.
1.5. Кыргыз-Турк “ М анас” университетинде билим беруу кыргыз жана турк тилдеринде
жургузулет. Бул тилдерди билбеген студенттер негизги программаны окуурдан мурда 1 жыл
тил уйренуу программасынан (даярдык курсту) окушат.
1.6. Кыргыз-Турк “ М анас” университетине етуунун негизги критерийлери тем ендегудей:
- билим денгээли жана абитуриенттердин ж ендомдуулуктеру;
- жалпы республикалык тестирлеенун жыйынтыгы.

2. Ж огорку окуу жайдын гранттык комнсснясы
2.1. Гранттык комиссия мамлекеттик билим беруу гранттарына ээ болгон абитуриенттердин
ичинен тандоо жана кабыл алуу учун тузулет. Кыргыз Республикасынын екметунун 2006жылдын 2-июнундагы № 404 “Абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлееден
еткерууну жана мамлекеттик билим беруу гранттарын конкурстук белуштурууну ж енге
салган жобону бекитуу ж е н у н д е ” токтому менен бекитилген “ Кыргыз Республикасынын
жогорку окуу ж айларында студенттердин билим алуусу учун мамлекеттик билим беруу
гранттары ж ен ун д е жобонун” негизинде гранттык комиссиянын курамы жана ыйгарым
укуктары аныкталат.
2.2.
Гранттык
комиссиянын
негизги
милдети
Кыргыз
Республикасынын
Конституциясында, “ Билим беруу ж е н у н д е ” мыйзамда белгиленген ачык-айкындуулукту,
иштин объективдуулугун жана жарандардын укуктарын сактоону, ошондой эле кабыл
алуунун бардык жол-жоболорунун ачыктыгын камсыз кылуу болуп саналат.
2.3. Гранттык комиссиянын терагасы/терайы мы нын милдеттери - кабыл алуу планын
аткаруу, лицензиялык турде белунуп берилген квотаны сактоо, жогорку окуу жайга кабыл
алуу боюнча талаптарга, мыйзамдык актыларга, укуктук-ченемдик документтерге ылайык
иш жургузуу, кабыл алуу жана апелляция комиссиясынын милдеттерин аныктоо, иш алып
баруу тартибин бекитуу, кабыл алуу жана апелляция комиссиясынын иш графигин бекитуу.
2.4. Гранттык комиссиянын курамына Кыргыз-Турк “ М анас” университетинин ректору же
биринчи проректору, проректорлордун биреенен терага/терайым, терага/терайы мдын орун
басары, жооптуу катчы, жооптуу катчынын орун басарлары, жалпы республикалык
тестирлее боюнча гранттык орун белунген структуралык академиялык белум дерден бирден
тажрыйбалуу профессор же д оценггер кирет.
2.5. Гранттык комиссиянын жооптуу катчысы гранттык комиссиянын иш алып баруусуна
жооп берет. Гранттык комиссиянын жооптуу катчысы министрликтин макулдугу менен
университеттин жетекчилиги тарабынан дайындалат.

3. Д окум енттерди кабыл алуу
3.1. Кыргыз-Турк «М анас» университетине кабыл алуу жарандын езунун арыз жазуусу
аркылуу жургузулет. Ж огорку окуу жайга документтерди тапш ыруу учурунда абитуриент
инсандыгын жана жарандыгын кубелендурген документтерин керсетуш у керек. Арызга
мамлекеттик улгудегу орто мектепти/атайын кесиптик окуу жайын бутургендугу женунде
документ жана керектуу санда сурет тиркелет. Эгерде абитуриент кабыл алуунун
эрежелеринде керсетулген женилдиктерди талап кылса, кошумча документтер керектелет.
3.2. Кыргыз-Турк «М анас» университетине мамлекеттик билим беруу гранты менен
конкурска катышуу учун абитуриент Билим беруу жана илим министрлиги тарабынан
аныкталган босого упайдан тем ен болбогон жалпы республикалык тестирлеенун
жыйынтыгы боюнча берилген (учурдагы) сертификатын керсетуш у керек.

3.3. Гранттык (бюджеттик) орундарга тандоо жана кабыл алуу 2 тур менен етет:
1-тур - 8 -1 3 июль;
2-тур -1 5 -2 0 июль;
3-тур зарыл болгон учурда КРнын Билим беруу жана илим министрлигинин уруксаты менен
22-27-июль аралы гында еткерулет.
3.4.
К ы ргы з-Т урк «М анас» университетинде жалпы республикалы к тестирл ее
сертиф икаты ны н талондорун колдонуу тартиби. Жалпы республикалык тестирлее
сертификатына ээ болгон ар бир абитуриент, ар бир турда бирден талонду гранттык орунга
тапшыруу мумкунчулугуне ээ.
3.5.
Г рантты к орундарга конкурс менен кабыл алууда предм еттик тесттерди эске
алуу. Гранттык орундарга конкурс менен кабыл алууда (медициналык тармакты
кошпогондо) предметтик тестти болбогондор да конкурска катыша алышат. Бирок негизги
тестинде алган баллы, босого балл менен тен же андан жогору болушу шарт. Мындай учурда
абитуриенттерди конкурс менен кабыл алууда, тен баа алган жагдай жаралса, предметтик
тест жыйынтыгы бар болгон абитуриенттерге артыкчылык берилет. Калган бош орундар
негизги тесттин жы йы нты гы боюнча тапшырган абитуриенттерге сунуш кылынат.
4. Кабыл алуу
4.1. Кыргыз-Турк «М анас» университетинин студенттеринин катарына абитуриенттер
билими ж енундегу документинин туп нускасы (оригинал) жана жалпы республикалык
тестирлеенун жы йы нты гы боюнча алган упайын керсеткен сертификатынын туп нускасы
болгондо гана кабыл алынат.
4.2.
Кыргыз-Турк
«М анас»
университетинин
студенттеринин
катарына
жалпы
республикалык тестирлеенун жыйынтыгы боюнча абитуриенттерди кабыл алуу Кыргыз
Республикасынын екм етунун 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 “Абитуриенттерди жалпы
республикалык тестирл ееден еткерууну жана мамлекеттик билим беруу гранттарын
конкурстук белуш турууну ж е н ге салган жобону бекитуу ж е н у н д е ” токтому менен
бекитилген “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында студенттерди окутуу учун
мамлекеттик билим беруу гранттары ж енунде жобонун” жана Кыргыз Республикасынын
екметунун 2011-жылдын 27-майындагы № 256 токтому менен бекитилген “ Кыргыз
Республикасынын жогорку окуу -> жайларына жалпы республикалык тестирлеенун
жыйынтыгы боюнча абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу тартиби ж енунде ж обонун”
негизинде жургузулет.
4.3. Кыргыз-Турк «М анас» университетине кабыл алууга сунушталган абитуриент 3 кундун
ичинде Кыргыз-Турк «М анас» университетинде окуй тургандыгын билдирип, кабыл алуу
комиссиясына т е м е н д е керсетулген документтерди бериши керек:
паспорт же туулгандыгы тууралуу кубелук;
жалпы респибликалык тестирлеенун сертификатынын туп нускасы (оригиналы);
орт о мектепти бутургендугу ж енунде аттестаттын туп нускасы (оригиналы);
- аскердик билети же каттоо (приписной) кубелугу;
6 сурет (3x4 влчемунде).
-

-

4.4. Кыргыз-Турк «М анас» университетине тандоо жана кабыл алуу график менен
бекитилген м еенеттун негизинде 2 тур менен еткерулет. Ар бир тур 6 кунден турат,

алардын 2,5 куну абитуриенттерди каттоого, ташталган талондорду жыйноого кетет. Тандоо
жана кабыл алуу барды к турларда бирдей.
4.5. Учунчу турдагы тандоо жана кабыл алуу жогорку окуу жайлардын суроо-талаптары
жана министрликтин уруксаты менен 2-турдан кийинки талап кылынбаган гранты бар болсо
еткерулот.
4.6. Предметтик те с ти рл ееге талап кылынган багыт боюнча конкурстук кабыл алууга
(КРнын 2019-жылдын 4-июндагы № 684/1 буйругу) негизги жана предметтик тестирлоодон
алган упайы етм е (босого) упайдан жогору болгондор алынат.
4.7. Ж енилдиктер боюнча:
I, II топтогу майып;
согуштун катышуучулары жана согуштан майып болгондор менен бирдей укук (жецшдик)
жана мумкун чу л укт орго ээ болгондор;
- бала кезинен бери майып, тубаса майып;
- жетим балдар жана ата-энеси тарабынан кароосуз калган балдар;
- запастагы аскер кызматкерлери (запастагы капитан, командир,солдаттар);
- 2002-ж. 17-18-марттагы Аксы окуяларында курман болгондордун балдары;
- 2010-ж. апрель-июнь окуяларында курман болгондордун балдары;
“Кайрылман ” статусун алгандар.
-

Университетке бул категориядагы абитуриенттер конкурстук негизде гранттык орундарга
болунген квотага жараша кабыл алынышат. Кыргыз-Турк «Манас» университетинин
гранттык комиссиясы абитуриенттердин жеке арыздарынын негизинде даярдоо жана
адистик багыттары боюнча конкурстук турдо квоталарды белуштурот. Жогорудагы
керсотулген категорияларга болунген квоталар толбой калган учурда тандоо жана кабыл
алуунун 3-турунда абитуриенттердин арасында жалпы шарттарда б елуш турулуш у мумкун.

4 .7 . 1. М еен ет туу аскердик кы зм ат етеген абитуриенттерди кабы л алуудагы
езгеч ел ук тер . “ Аскер кызматындагылардын статусу ж е н у н д е гу ” мыйзамга ылайык,
меенеттуу аскердик кызмат е т е ге н д ер ге окуу жайга кабыл алууда артыкчылык берилет.
М еенеттуу кызмат е те ге н д е р аскердик кызматтарын е те е р д е н мурун жалпы республикалык
тестирлееге катышкан болсо, анын жыйынтыгы уч жылга чейин жарамдуу болуп эсептелет.
Бул жагдайдагы абитуриенттерге кээ бир учурда артыкчылык берилет (мисалы, бирдей балл
алган учурда). Бул жагдайдагы абитуриенттер аскердик кызмат е те е р д е н мурун алган жалпы
республикалык сертификатын пайдаланууда езу каалаган турда езу каалаган факульттеттин
оозу бекитилген ящ игине салуу менен конкурска катыша алат. Керектуу документ катары,
м еенетгуу аскердик кызматын етегендугу тууралуу аскердик билетин керсетуусу жетиштуу.
Быйылкы 2019-жылкы республикалык тестирлее боюнча конкурста аталган категориядагы
абитуриенттер 2018- же 2017-жылкы сертификаттарын колдоно алышат.
4.8. Окуу жайдын грант комиссиясы КР Билим беруу жана илим министрлигине гранттык
кабыл алуунун ж ы йы нты к отчетун 15-сентябрга чейин тапшырат.

