Қашықтықтан оқыту кезіндегі
міндеттемелер

Интернетке қосылған компьютер немесе ноутбук
болу керек
Сабақ барысында камераны қосыңыз
Камера алдындағы көрінісіңіз (дресс код)
Сабаққа оқытушыдан бұрын, кешікпей кіріңіз.
Сабақты бастамас бұрын ұялы телефоныңызды
дыбыссыз режимге қосқаныңызға көз жеткізіңіз
Сабақ барысында: тамақ ішуге, сағыз шайнауға,
телефонмен сөйлесуге болмайды.

Бірінші курс студенттерінің шұғыл істер тізімі

Sirius бағдарламасынан логин мен пароль алыңыз
Электрондық пошта ашыңыз
«general_medicine_1kurs» инстаграм парақшасына тіркеліңіз
Білім беру қызметтерін көрсету шартына (грант) қол қойыңыз.
Студенттің академиялық тұтастық кодексін оқып, қол қойыңыз.
Академиялық адалдық ережелерін сақтаңыз (ережені сақтамаған
үшін категориялар бойынша шара қолданылады).
Комплаенс - парағына қол қойыңыз

Сабақ оқитын орыныңызды таңдаңыз

Өзіңізге нақты жұмыс орнын таңдаңыз және
табиғи жарық көзінің түсуін қадағалаңыз.
Айналаңыздағы кеңістікті ұйымдастырыңыз
(айналаңыздың тазалығын және бөгде
адамдар болмауын қадағалаңыз).

Оқу жетістіктерін есепке алуға арналған баллдық-рейтингтік
әріптік жүйе
Әріптер жүйесі
бойынша балл
А
А-

В+
В
ВС+
С
С-

D+
DFX

F

Цифрлық
эквивалент

Пайыздық
көрсеткіш (% )

3,33
3,0
2,67
2,33

85-89
80-84
75-79
70-74

4,0
3,67

2,0
1,67

1,33
1,0
0,5
0

95-100
90-94

65-69
60-64

55-59
50-54

49-29
24-0

Дәстүрлі
балдық
көрсеткіш

Өте жақсы
Жақсы

Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлықсыз

Студенттік ұйымдар

Студенттің жеке дамуы, шығармашылық бастаманың көрінісі,
университеттегі көшбасшылық қасиеттер мен ұйымдастырушылық
қабілеттерін дамыту үшін университеттің барлық студенттік
ұйымдары мен үйірмелерінің есіктері ашық, соның ішінде:
Университеттің Студенттік Үкіметі:
Мектеп / факультеттің студенттік үкіметі
Мектеп / факультеттің студенттік деканаты
Жастар ұйымдар комитеті
«Мейірімді жүрек» еріктілер ұйымы
«ТОП-100» клубы
Зияткерлік клуб
«Alma-mater» пікірсайыс клубы
«Бірлік» кіші Ассамблеясы
«Concordia» би тобы
Студенттік ақындар клубы
Барлық студенттік ұйымдардың қызметін Университеттің
Студенттік Үкіметі бағыттайды.

Университет «Жатақханасы»

Шет жақтан келген студенттерді жатақханамен қамтамасыз етумен тәрбие
жұмысы бөлімі айналысады. Шет жақтан келген студент жатақханадан
орын алу үшін:
sirius.kaznmu.kz сайтындағы жеке кабинетіңізге кіріңіз
«Жатақханадағы модульді» таңдаңыз
Жатақхана модулінде жатақхана модулімен жұмыс істеу нұсқаулығы бар
Нұсқаулыққа сәйкес жатақханаға тапсырыс беріңіз
Жатақханаға өтініш беру үшін студенттің қолында ЭЦП кілті және
құрылғысында (компьютер ) NCLayer бағдарламасы қондырылған болуы тиіс.

Жастар саясаты басқармасының жатақханаға
жауапты маман:
Итенова Алиман Абдразаковна
itenova.a@kaznmu.kz,
№2 оқу корпус, каб.205.
338-70-90, ішкі номер:7092,
87058117815

Жалпы медицина мектебі-1
Жалпы медицина мектебі-1 деканы
Измайлова Слу Хабибиевна
87078096773
1 курс декан орынбасары
Жакупова Қырмызы Баймухамбетқызы
87053016788
zhakupova.k@kaznmu.kz
1 курс бас маманы
Қуатбекова Ақнұр Қуатбековна
87776801155
kuatbekova.a@kaznmu.kz

Кеңсе тіркеушісі

Кеңсе тіркеушісі - студенттердің оқу жетістіктерінің барлық бағаларын
тіркейтін және бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды
қамтамасыз ететін академиялық қызмет. Кеңсе тіркеуші студенттің
транскрипті мен статистикасын жүргізеді.
Тіркеуші кеңсе жетекшісі
Набиева Гульназ Социаловна
1 курсқа жауапты инспектор
Ілан Сымбат Қаниятқызы.
№7 корпус 103 кабинет, 5 терезе.
8776 666 94 95

Кітапхана қоры

Кітапхана жетекшісі:
Модовов Нурбол Алимбаевич
338-70-90, ішкі номері: 7286
87473133301
modovov.n@kaznmu.kz
№2 корпус (Богенбай батыр көшесі)

Алматыдағы қоғамдық көлікте пайдалануға арналған «Оңай» студенттік
көлік картасы. Деректер «Алматы көлік холдингі» мәліметтер базасына
енгізіледі, содан кейін мәліметтер базасы әр студентке төлем кодын жасайды.
Төлем коды студентке беріледі және студент QIWI терминалындағы төлем
коды арқылы көрсетілген соманы төлейді. Депозитке салынған сома «Алматы
көлік холдингі» деректер базасында көрсетіледі. Осыдан кейін студент
толтырылған көлік картасын деканаттан 15 жұмыс күн ішінде алады. Көлік
картасы жоғалған жағдайда студент «Алматы көлік холдингінде» ақысын төлеу
үшін картаны дербес қалпына келесі мекенжай бойынша келтіреді: Алматы қ.
Рысқұлбеков к-сі, 33/1 (ҚазБСҚА-ға қарама-қарсы). Студенттің жеке куәлігі
+ деканаттан анықтама болуы керек.
«Оңай» көлік картасына жауапты:
Сеитова Инкар Альмахановна
8705 807 11 11
87016241515
i.seitova@kaznmu.kz

Университеттің әскери жұмылдыру бөлімі

Әскери тіркеудің барлық сұрақтары бойынша университеттің
Әскери жұмылдыру бөліміне хабарласыңыз:
1.Ахметханова Сания Халелхановна
akhmetkhanova.s@kaznmu.kz
87011212506
2.Аубакирова Құндыз Елемесовна
aubakirova.k@kaznmu.kz)
87022985884

Алғашқы медициналық көмек және диагностика орталығы
Орталықта медициналық қызметтердің барлық түрлерін
С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің жетекші
мамандарынан алуға болады.
1курсқа жауапты дәрігер
Божанов Асқар Табиғатович
87478141424
bozhanov.askar@mail.ru
1 курсқа жауапты мейірбике
Турдахун Гулинур Абдиманапқызы
87022358007
gulinur_007@mail.ru

ҚазҰМУ БМСК және диагностика орталығының мекен-жайы:
Алматы қ., Шевченко көшесі, 126.,
pmspkaznmu@gmail.com.
Жұмыс уақыты 8.00-17.00, дүйсенбі-жұма, түскі үзіліс: 13.00-14.00

