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1. Жалпы ережелер  

 

1.1 Орталық Қазақстан академиясы (бұдан әрі - ОҚА) Қазақстан Республикасы Орталық 

өңірінің өндірістік және әлеуметтік салалары үшін басым бағыттар бойынша жоғары кәсіптік 

білімі бар мамандарды дайындайды. 
1.2 ОҚА қызметі тұтынушылардың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары 

мен нормативтік талаптарына сәйкес сапалы білім беру қызметтерін үздіксіз ұсынуға бағытталған, 

бұл аймақтың инновациялық және шығармашылық ойлау типтері бар мамандармен қамтамасыз 
ету қажеттілігін ескереді. 

1.3  ОҚА сапа менеджменті жүйесінің негізін қалайтын MS ISO 9000 сериясындағы іргелі 

қағидалар мен талаптарға сүйене отырып, жоғары білім берудегі, Орталық Қазақстан  аумағының 

экономикасын дамытудағы қазіргі әлемдік тенденцияларды ескере отырып, жоғары білім берудің 
ұлттық моделінің ережелерін енгізу арқылы өзінің жұмысының тиімділігін үнемі жақсартуға 

тырысады. 

1.4 Студенттерді оқыту және тәрбиелеу, олардың Академиядағы күнделікті қызметі осы 
ережелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

1.5 ОҚA студенттерінің ар-намыс кодексін  академияның барлық студенттері білуге және 

оларды қатаң сақтауға міндетті. 

 

2. Студенттің құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері 

 

2.1 Студенттің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандартына сәйкес ақылы негізде білім алуға құқығы бар. 

2.2 Студенттің даулы және жанжалды мәселелерді шешу үшін әкімшілікпен байланысуға 

құқығы бар.  
2.3 Студент  академияның кітапханасын және ақпараттық ресурстарын ақысыз пайдалануға 

құқылы.  

2.4 Студент жалпы ұйымдастырушылық мәселелер бойынша және оқу процесіне қатысты өз 
пікірін білдіруге, осы Кодекстің ережелерін бұзумен байланысты жағдайларды талдауға қатысуға 

құқылы.  

2.5 Студент Қазақстан Республикасының лайықты азаматы, таңдаған мамандығы бойынша 

кәсіби маман болуға, шығармашыл тұлғаның ең жақсы қасиеттерін дамытуға ұмтылады. 
2.6 Студент Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін, Қазақстанның ұлттық 

мәдениетін, тарихы мен мемлекеттілігін біледі және құрметтейді, Академия дәстүрлерін мұқият 

сақтайды және жетілдіреді. 
 2.7 Студент елдегі тәртіпті тұрақсыздандыруға бағытталған ақпаратты таратуға, сондай-ақ 

рұқсат етілмеген жиналыстарға, шерулерге, митингілерге, пикеттерге, акциялар мен шерулерге 

қатысуға жол бермеуі керек.  

2.8 Студент  Академияның мүдделеріне қайшы келетін, Академияның имиджі мен беделіне 
нұқсан келтіретін кез-келген шараларға қатысудан сақтану керек.  

2.9 Студент Академия аумағында немесе ОҚА атынан өткізілетін іс-шаралардың саяси 

дұрыстығын байқылау қажет.  
2.10 Студент студенттер қауымдастығының беделіне немесе Академия сеніміне нұқсан 

келтіретін әрекеттен аулақ болу керек. 

2.11 Студент толеранттылық пен басқа халықтардың салт-дәстүрлеріне құрметпен қарап, 
әртүрлі этностық, әлеуметтік топтар мен діни конфессиялардың мәдени және басқа ерекшеліктерін 

ескереді.  

2.12 Студент басқа студенттермен қарым-қатынас кезінде студенттік этика нормаларын 

және іскери мінез-құлық ережелерін сақтайды. 
2.13 Студент таңдалған мамандық бойынша теориялық білімді, практикалық дағдылар мен 

дағдыларды табанды түрде игереді, өзінің кәсіби және мәдени деңгейін көтеру үшін үнемі жұмыс 

жасайды.  
2.14 Студент оқу жоспары мен бағдарламаларында қарастырылған оқу-тәжірибелік 

тапсырмаларды уақытында орындайды.  

2.15 Студент санитарлық ережелерді, қауіпсіздік шараларын қатаң сақтайды, ЖОО мүлкін 
қорғайды, бұзақылық көріністеріне жол бермейді, салауатты өмір салтын жүргізеді және жаман 

әдеттерден аулақ болады. 



2.16 Студент киім үлгісі іскери стильде, ұқыпты, сыртқы түріне қойылатын талаптарды 

сақтайды. 
 2.17 Жатақханада тұратын студент бөлмедегі тәртіпті, тату көршілік атмосферасын 

сақтайды, басқа тұрғындармен және әкімшілікпен жанжалдан аулақ болады.  

2.18 Студент үлкендерге құрметпен қарайды, айналасындағыларға дөрекілік танытпайды, 
нормативтік емес, жеке басын қорлайтын лексиканы қолдануға жол бермейді, әдептіліктің, 

мәдениет пен моральдың үлгісі болып табылады, азғындық көріністеріне төзбейді және 

жыныстық, ұлттық немесе діни белгісі бойынша кемсітушілік көріністеріне жол бермейді.  

          2.19 Студент оқытушылармен, қызметкерлермен, Академия әкімшілігінің өкілдерімен 
қарым-қатынаста сыпайылық танытады, оларға таныс болуға жол бермейді және дөрекілік пен 

дөрекілік көріністерін болдырмайды. 

           2.20 Студент шығармашылық белсенділікті (ғылыми-білім беру, спорттық, көркемдік және 
т.б.) дамытуға, ЖОО-ның корпоративтік мәдениеті мен имиджін арттыруға бағытталған кез келген 

қызметті қажетті және пайдалы деп таниды. 

           2.21 Студент академиялық жауапсыздықтың барлық түрлерімен күресуді өзінің парызы деп 

санайды. Оқу сабақтарына себепсіз кешігу және қатыспауға болмайды. 
          2.22 Студент академиялық жауапсыздықтың барлық түрлерін Қазақстанның болашақ 

экономикалық, саяси және басқару элитасына лайықты сапалы және бәсекеге қабілетті білім 

алумен үйлесімсіз деп қарастырады. 
 

     Студенттің басқа ережелері мен міндеттері Академия әкімшілігі өкілдерінің бұйрықтарымен 

және өкімдерімен, нұсқаулықтармен немесе өзге де жергілікті актілермен айқындалады. 
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