Для поступающих и обучающихся на платной основе Ассоциация «КАZENERGY» объявляет о начале конкурсного отбора на
оплату обучения за 2018-2019 учебный академический год за счет средств недропользователей (тел. 8 7172 794975,
www.kazenergy.com)
В конкурсе могут принять участие поступающие и обучающиеся по востребованным специальностям в
нефтегазовой и энергетической отраслях:
- выпускники общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, профильных школ;
- студенты ВУЗов и колледжей.
Прием и регистрация
документов для
Условия участия в конкурсе для лиц,
допуска
поступающих
к обучающихся в колледжах:
к участию в конкурсе
1. гражданство Республики Казахстан;
осуществляется:
2. соответствие среднего балла свидетельства об
для абитуриентов
основном среднем образовании не менее 4,0 (из 5,0)
с 10 июля по 25 августа
или аттестата общего среднего образования не менее
2018 года
80% от максимального значения, установленного
МОН РК;
для студентов
3. сертификат ЕНТ/КТ* не менее 60% от
2-4 курсов
максимального значения, установленного МОН РК;
с 10 июля по 15 августа
4. средний балл успеваемости не менее 4,5 (из 5,0);
2018 года
5. справка о зачислении на обучение/об обучении с
указанием стоимости обучения за один акад. учеб.
Электронную заявку
год.
необходимо заполнить
на сайте:
grant.kazenergy.com
Условия участия в конкурсе для лиц,
в указанные выше
поступающих
и обучающихся в ВУЗах:
сроки
1. гражданство Республики Казахстан;
2. соответствие среднего балла аттестата общего
Рассмотрение
среднего образования не менее 80% от
документов* кандидатов
максимального значения, установленного МОН РК
осуществляется в
и/или соответствие сертификата ЕНТ/КТА не менее
течение 20 (двадцать)
60 % от максимального значения, установленного
календарных дней со
МОН РК;
дня окончания приема
3. средний балл успеваемости по диплому не менее 4,5
документов.
(из 5,0) либо GРА не менее 3,33 (В+);
4. справка о зачислении на обучение/об обучении с
указанием курса, формы и стоимости обучения за
один акад. учеб. год. Установленной для оплаты
юридическими лицами.заверенная подписью
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Перечень документов:
заявление установленного образца (www.kazenergy.com - Образовательная программа Стипендии и гранты - Обучение за счет средств недропользователей);
копия удостоверения личности;
копия документа, подтверждающего получение предыдущего образования и балла
успеваемости по результатам ЕНТ, КТ (для поступающих на 1-й курс) или выписка из
ведомости успеваемости (в случае отсутствия справка с указанием среднего балла за
предыдущий год обучения, заверенная учебной частью);
подтверждение о зачислении на обучение/об обучении с указанием стоимости обучения
за один акад. учеб. год;
адресная справка;
справка о составе семьи (только для многодетных семей);
документ, подтверждающий принадлежность кандидата к той или иной из указанных
категорий: малообеспеченная и неполная семья, сирота, инвалид (при наличии);
при наличии копии документов, свидетельствующих об участии в конкурсах, олимпиадах
и т.д.
Перечень документов:
заявление установленного образца (www.kazenergy.com - Образовательная программа Стипендии и гранты - Обучение за счет средств недропользователей):
копия удостоверения личности;
копия документа, подтверждающего получение предыдущего образования и балла
успеваемости по результатам ЕНТ, КТ (для поступающих на первый курс) или
транскрипта с указанием GРА (для обучающихся);
подтверждение о зачислении на обучение/об обучении с указанием стоимости обучения за
один акад. учеб. год;
адресная справка;
справка о составе семьи (только для многодетных семей);
документ, подтверждающий принадлежность кандидата к той или иной из указанных
категорий: малообеспеченная и неполная семья, сирота, инвалид (при наличии);
при наличии копии документов, свидетельствующих об участии в конкурсах, олимпиадах
и т.д.
мотивационное письмо (для претендующих на получение академической степени
«магистр» за рубежом

* Рабочий орган, Комиссия вправе запрашивать дополнительные документы.

«КАZENERGY» қауымдастығы ақылы негізде оқуға түсетіндер және оқитын студенттер үшін 2018-2019 академиялық оқу жылына жер
қойнауын пайдаланушылар есебінен оқу ақысы төленетін байқауға іріктеу басталғанын жариялайды (тел. 8 7172 794975,
www.kazenergy.com)
Байқауға мұнай-газ және энергетика саласына талап етілетін мамандықтар бойынша оқуға түсетіндер мен білім алып жатқан
- орта білім беретін мектеп, лицей, гимназия, салалық мектептердің түлектері;
- ЖОО және колледждердің студенттері қатыса алады.
Байқауға қатысуға
Колледжге түсетін және колледжде оқитын
рұқсат
тұлғаларға
байқауға қатысу үшін қойылатын талаптар:
беру үшін құжаттарды
1.
Қазақстан
Республикасының азаматы болу;
қабылдау және тіркеу
2. негізгі орта білім туралы куәлігіндегі орта баллдың
мынадай кезеңде
4,0 (5,0-ден) аз болмауы немесе жалпы орта білім
жүргізіледі
туралы аттестаттың ҚР БҒМ белгіленген максималды
абитуриенттерге
мәннің 80%-ынан аз болмауы;
2018 жылғы
3. ҰБТ/КТ сертификаты ҚР ҒБМ белгілеген
10-шілдеден бастап
максималды мәннің 60%-ынан аз болмауы;
25-тамызға дейін
2-4 курс студенттеріне
2018 жылғы 10шілдеден бастап 15тамызға дейін
Электрондық өтінімді
жоғарыда көрсетілген
мерзімде

4.
5.

үлгерімнің орташа баллы 4,5 (5,0-ден) аз болмауы;
бір акад. оқу жылының оқу ақысы көрсетілген оқуға
қабылданғаны туралы оқып жүргені туралы
анықтама.

ЖОО-ға түсетін және ЖОО-да оқитын тұлғаларға
байқауға қатысу үшін қойылатын талаптар:
grant.kazenergy.com
1.
Қазақстан Республикасының азаматы болу;
сайтында толтыру
2.
жалпы орта білімі туралы аттестатының орта баллы
қажет
ҚР БҒМ белгілеген максималды мәннің 80% -ынан
аз болмауы жэне ҰБТ/КТ сертификаты ҚР ҒБМ
Үміткерлердің құжаттары
белгілеген максималды мәннің 60%-ынан аз
қабылдау аяқталған соң
болмауы;
20 (жиырма) күнтізбелік
3. диплом бойынша үлгерімінің орта баллы 4,5-тен
күн ішінде қаралады.
(5,0-ден) немесе GРА 3,33-тен (В+) аз болмауы;
4. бір акад. оқу жылының оқу акысы көрсетілген оқуға
қабылданғаны туралы/оқып жүргені туралы
анықтама.
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Құжаттар тізімі:
белгіленген нұсқадағы өтініш (www.kazenergy.com - Білім беру бағдарламасыСтипендиялар мен гранттар - Жер қойнауын пайдаланушылар есебінен оқу);
жеке куәлігінің көшірмесі;
бұрын алған білімін және ҰБТ, КТ қорытындысы бойынша (1-курсқа түсетіндерге)
үлгерім балын растайтын құжаттың көшірмесі немесе оқу үлгерімі ведомосінің көшірмесі
(егер ол болмаса бұрын алған білімінің орта балы көрсетілген, оқу бөлімі куәландырған
анықтама);
бір акад. оқу жылының оқу акысы көрсетілген окуға қабылданғаны туралы/оқып жүргені
туралы растау;
тұрғылықты мекен-жайы туралы анықтама;
отбасы мүшелері туралы анықтама (тек көп балалы отбасылар үшін);
үміткердің мынадай санаттардың біріне жататынын растайтын құжат (егер ондай құжаты
болса): табысы аз және толық емес отбасы, жетім, мүгедек;
егер бар болса, байқауларға, олимпиадаларға және т.б. қатысқаны туралы куәландыратын
құжаттардың көшірмесі.
Құжаттар тізімі:
белгіленген нұсқадағы өтініш (www.kazenergy.com - Білім беру бағдарламасыСтипендиялар мен гранттар - Жер қойнауын пайдаланушылар есебінен оку);
жеке куәлігінің көшірмесі;
бұрын алған білімін және ҰБТ, КТ қорытындысы бойынша (1-курсқа түсетіндерге)
үлгерім балын растайтын құжаттың немесе GPA көрсетілген транскрипт көшірмесі (оқып
жүргендерге);
бір акад. оқу жылының оқу ақысы көрсетілген окуға қабылданғаны туралы/оқып жүргені
туралы растау;
тұрғылықты мекен-жайы туралы анықтама;
отбасы мүшелері туралы анықтама (тек көп балалы отбасылар үшін);
үміткердің мынадай санаттардың біріне жататынын растайтын құжат (егер ондай құжаты
болса): табысы аз және толық емес отбасы, жетім, мүгедек;
егер бар болса, байқауларға, олимпиадаларға және т.б. қатысқаны туралы куәландыратын
құжаттардың көшірмесі.
Мотивациялық хат (шетелде «магистр» академиялық дәрежесін алуға ниет білдіретіндер
үшін

* Жұмыс орган, Комиссия қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.

