
 

 

«Нархоз университеті» АҚ  

Ғылыми кеңесінің отырысында  

БЕКІТІЛГЕН 

хаттама № 11, 26 маусым 2018 ж.  
 

 

Барлық дайындық мамандықтарының  

4 курс (4 жылдық оқу) және 3 курс (3 жылдық оқу) үшін   

2018-2019 оқу жылына оқу үдерісінің   

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ 

(күндізгі, кешкі оқу нысандары) 

 

 
№ Сабақ түрлері Күнтізбелік мерзімдер 

Күзгі семестр 

1.  Қайта тіркеу мерзімі (Add/drop)  27 тамыз – 07 қыркүйек 2018 ж. 

2.  Күзгі академиялық кезеңнің басталуы  1 қыркүйек 2018 ж. 

3.  Мерзімінен кеш тіркелу   10-14 қыркүйек 2018 ж. 

4.  Пәннен бас тарту   14 қыркүйекке дейін 2018 ж. 

5.  1-ші семестраралық бақылау  22-26 қазан 2018 ж.  

6.  2-ші семестраралық бақылау  10-14 желтоқсан 2018 ж. 

7.  Қысқы емтихандық сессия   17 желтоқсан 2018 ж. –  

04 қаңтар 2019 ж. 

8.  Демалыс кезеңі  07-25 қаңтар 2019 ж. 

9.  Күзгі академиялық кезеңнің аяқталуы  25 қаңтар 2019 ж. 

    

                                                             Барлығы: Теориялық оқу – 15 апта;  

                                                                                      Қысқы сессия – 3 апта;  

                                                                                      Демалыс кезеңі – 3 апта 
 

 

 

Көктемгі семестр (оқу мерзімі бойынша) 

4 курс (4 жылдық оқу) үшін 

1. Көктемгі академиялық кезеңнің 

басталуы 

 28 қаңтар 2019 ж. 

2. Практика өтуге даярлықты 

ұйымдастыру аптасы  

 28 қаңтар – 1 ақпан 2019 ж. 

3. Өндірістік, дипломалды практикасы,  

диплом жұмысын (жобасын) 

орындауды қосқанда 

 04 ақпан 2019 ж. –  

12 сәуір 2019 ж. 

4. Практика бойынша есеп беруді 

қорғау  

 15-19 сәуір 2019 ж. 

5. Диплом жұмысын рәсімдеу  22 сәуір – 3 мамыр 2019 ж.  

6. Шолу дәрістері   06 - 10 мамыр 2019 ж. 

7. Кешенді мемлекеттік емтихан   13 - 17 мамыр 2019 ж.  

8. Диплом жұмысын/жобасын қорғау 

немесе екі пән бойынша 

мемлекеттік емтихан тапсыру 

 20 - 31 мамыр 2019 ж. 

 

Барлығы: Өндірістік, дипломалды практика – 5 - 10 апта; шолу дәрістері - 1 апта; кешенді 

мемлекеттік емтихан - 1 апта; диплом жұмысын рәсімдеу және қорғау - 4 апта 

 

 



 

 

3 курс (3 жылдық оқу) үшін 

1. Көктемгі академиялық кезеңнің 

басталуы 

 28 қаңтар 2019 ж. 

2. Практика өтуге даярлықты 

ұйымдастыру аптасы  

 28 қаңтар – 1 ақпан 2019 ж. 

3. Өндірістік, дипломалды практикасы  04 ақпан 2019 ж. –  

8 наурыз 2019 ж. 

4. Практика бойынша есеп беруді 

қорғау 

 11-15 наурыз 2019 ж. 

5. Диплом жұмысын (жобасын) 

орындау 

 18 наурыз - 19 сәуір 2019 ж.  

6. Диплом жұмысын (жобасын) 

рәсімдеу 

 22 сәуір – 3 мамыр 2019 ж. 

7. Шолу дәрістері   06-10 мамыр 2019 ж. 

8. Кешенді мемлекеттік емтихан   13-17 мамыр 2019 ж.  

9. Диплом жұмысын/жобасын қорғау 

немесе екі пән бойынша 

мемлекеттік емтихан тапсыру 

 20-31 мамыр 2019 ж. 

 

 

Мейрам және демалыс күндері  

• Құрбан айт мейрамы 21 тамыз 2018 ж. 

• ҚР Тұңғыш Президенті күні 1 желтоқсан 2018 ж. 

• Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні 16-17 желтоқсан 2018 ж. 

• Жаңа жыл 1-2 қаңтар 2019 ж. 

• Рождество 7 қаңтар 2019 ж. 

• Халықаралық әйелдер күні 8 наурыз 2019 ж. 

• Наурыз мейрамы 21-23 наурыз 2019 ж. 

• Қазақстан халықтарының бірлігі мейрамы  1 мамыр 2019 ж. 

• Отан қорғаушылар күні  7 мамыр 2019 ж. 

• Жеңіс күні  9 мамыр 2019 ж. 

• Астана күні  6 шілде 2019 ж. 

 

 

Барлығы: Өндірістік, дипломалды практика – 5 апта; диплом жұмысын (жобасын) орындау 

– 4 апта;  шолу дәрістері - 1 апта; кешенді мемлекеттік емтихан - 1 апта; диплом 

жұмысын рәсімдеу және қорғау - 4 апта 

 

 


