2020-2021 оқу жылына арналған Сәтбаев университетінде жоғары оқу
орнынан кейінгі білім алуға шетелдік азаматтарды қабылдау
бағдарламасы
1. Шетелдіктерді докторантураға қабылдау ақылы негізде жүзеге
асырылады. Жоғары оқу орнынан кейінгі ақысыз білім берудің мемлекеттік
білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде шетелдіктердің түсуі,
магистратураға арналған стипендиялық бағдарламаны қоспағанда,
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.
2. Шетелдік азаматтарды жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білімнің білім беру бағдарламаларына немесе ғылыми ұйымдарға ақылы
негізде оқуға қабылдау күнтізбелік жыл ішінде жоғары және (немесе)
жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары немесе
ғылыми ұйымдардың қабылдау комиссиялары өткізген әңгімелесу
нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын қабылдау
келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын академиялық
күнтізбеге сәйкес жүзеге асырылады.
3. Докторантураға өтініштер қабылдауды СУ ақпараттық жүйесінің қабылдау
комиссиясы ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 3 тамызына дейін жүзеге
асырады.
4. Қабылдау емтихандары күнтізбелік жылдың 4 - 20 тамызы аралығында
өткізіледі.
5. Тіркеу - күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін.
SU кіру үшін бірінші кезекте kb.satbayev.university сайтында тіркелу
керек
Оператор растағаннан кейін, СУ қабылдау комиссиясына келесі
құжаттарды тапсырыңыз:
1) өтініш (еркін нысанда);
2) білімі туралы құжат (қабылдау комиссиясына құжаттар тапсырған
кезде түпнұсқа);
3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
4) кадрлар туралы жеке парақ немесе жұмыс орны бойынша кадр
қызметі куәландырған еңбек қызметін растайтын басқа құжат;
5) өлшемі 3х4 сантиметр болатын алты фотосурет;
6) 086-У нысанындағы медициналық анықтама;
7) соңғы 3 күнтізбелік жылдағы ғылыми және ғылыми-әдістемелік
жұмыстардың тізімі (ғылыми жарияланымдар, зерттеу жоспары,
очерктер және басқа құжаттар);
8) қысқа ғылыми жоба (зерттеу ұсынысы);
9) жұмыс орнынан мөрмен куәландырылған диссертацияны басқаруға
ғылыми жетекшінің жазбаша келісімі (жақсырақ);

10) уәждеме хат (кемінде 250 сөз, Times New Roman 14 шрифт, интервал
1,5).
Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге олардың
түпнұсқалары өтініш берушінің қатысуымен жүзеге асырылатын тексеру үшін
ұсынылады. Тексеруден кейін құжаттардың түпнұсқалары қайтарылады.
Егер осы тармақта көрсетілген құжаттардың толық емес тізімі ұсынылған
болса, қабылдау комиссиясы өтініш берушілерден құжаттарды қабылдамайды.
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Сұхбаттасу процесі:
Докторантура бағдарламалары тобына сұхбатты докторантураға түсетін СУ
дербес жүргізеді. Сонымен бірге, үміткер докторантура тобына тек өзі кіретін
университетте сұхбаттасады.
Докторантураға сұхбаттасу кезеңінде СУ-да білім беру бағдарламалары топтары
үшін емтихан комиссиялары құрылады. Персоналды даярлаудың байланысты
бағыттары бойынша бір емтихан комиссиясын құруға жол беріледі.
Білім беру бағдарламалары топтары бойынша емтихан комиссиялары СУ
профессорлық-оқытушылық құрамының, докторантурасы немесе ғылым
кандидаты немесе PhD докторы дәрежесі бар СУ қызметкерлерінің санынан
құрылады.
Емтихан комиссияларының құрамы олардың төрағаларын көрсете отырып, СУ
бастығының бұйрығымен бекітіледі.
Білім беру бағдарламалары топтарының сұхбаттасу бағдарламалары мен кестесін
(емтихан нысаны, күні, уақыты мен орны, консультациялар) СУ әзірлейді және
қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді және талапкерлерге қабылдау
емтиханы басталардан 3 (үш) күн бұрын хабарлайды.
Білім беру бағдарламаларының топтарына сұхбаттасу видео және (немесе)
аудиожазбамен жабдықталған сыныптарда (бөлмелерде) жүргізіледі.
Әңгімелесу нәтижелері таңбалар тізімімен және комиссияның еркін нысандағы
хаттамасымен ресімделеді, олар нәтижелерді жариялау үшін қабылдау
комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) беріледі. Комиссия
хаттамасына төраға мен қатысқан барлық комиссия мүшелері қол қояды.
Әңгімелесу нәтижелері олар өткізілген күні жарияланады.
Докторантураға докторантураның білім беру бағдарламалары тобының
профилі бойынша сұхбат нәтижелері бойынша және мүмкін 100 балдан кемінде
50 балл жинаған адамдар қабылданады.
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