ШҚМТУ ректорымен
БЕКІТІЛГЕН
«___» ___________ 2017ж.

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ 2017-2018 оқу жылына арналған Академиялық
күнтізбе
(бакалавриат, күндізгі оқу түрі)
Студенттерді университетке қабылдау
Қазақстан Республикасының Конституция күні
Бағдарлау аптасы, 1 курс студенттеріне арналған элективті
пәндерді ұсыну және тіркеу
Құрбан айт
Күзгі семестр
Күзгі семестрдің басталуы
1 межелік бақылау
Қазақстан Республикасының бірінші Президентінің
Күні
2 межелік бақылау

10 тамыз - 28 тамыз
30 тамыз
28 тамыз – 2 қыркүйек
1 қыркүйек

4 қыркүйек
23 қазан - 28 қазан
1 желтоқсан

Күзгі семестрдің аяқталуы
Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні
Қысқы емтихандық сессия
Жаңа жыл
Рождество

11 желтоқсан – 15
желтоқсан
15 желтоқсан
16-17 желтоқсан
19 желтоқсан – 6 қаңтар
1-2 қаңтар
7 қаңтар

Каникулдар

8 қаңтар - 20 қаңтар

Теоретиялық оқыту
Қысқы сессия
Қысқы каникул

15 апта
3 апта
2 апта

Көктемгі семестр
Көктемгі семестрдің басталуы

22 қаңтар

Халықаралық әйелдер күні
Наурыз мейрамы
1 межелік бақылау
Қазақстан халықтарының бірлігі мейрамы
Қазақстан Отан қорғаушысының күні
Жеңіс күні
2 межелік бақылау
2 межелік бақылау (5В012000 мамандығының 1 курсы)
Көктемгі семестрдің аяқталуы
Көктемгі семестрдің аяқталуы (5В012000 мамандығының 1
курсы)

8 наурыз
21-23 наурыз
12 наурыз – 17 наурыз
1 мамыр
7 мамыр
9 мамыр
30 сәуір – 5 мамыр
8 мамыр – 12 мамыр
5 мамыр
12 мамыр

2018-19 оқу жылына арналған элективті курстарды ұсыну

26 ақпан - 10 наурыз

2018-19 оқу жылына арналған элективті курстарды тіркеу

12 наурыз – 24 наурыз

Көктемгі емтихандық сессия
Көктемгі емтихан сессия (5В012000 мамандығының 1 курсы)
Барлық іс-тәжірибе түрлері, бітіруші курстардан басқа
Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе (5В012000
мамандығының 1 курсы)
Педагогикалық іс-тәжірибе (5В012000 мамандығының 3
курсы)

8 мамыр – 26 мамыр
14 мамыр – 26 мамыр
28 мамыр – 18 шілде
5 наурыз – 10 наурыз

Диплом алдындағы іс-тәжірибе (4,5 курс)

22 қаңтар – 31 наурыз

Бітіруші курс студенттері үшін шолу дәрістері (мемлекеттік
емтиханға дайындық)
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
Дипломдық жобаны (жұмысты) орындау
Дипломдық жобаны (жұмысты) плагиатқа тексеру
Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға дайындау

2 сәуір – 7 сәуір

29 қаңтар – 17 ақпан

9 сәуір – 21 сәуір
23 сәуір – 12 мамыр
30 сәуір – 12 мамыр
14 мамыр – 26 мамыр

Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау, қосымша мемлекеттік 28 мамыр – 9 маусым
емтихандар
жазғы семестр

4 маусым – 14 шілде

Астана күні

6 шілде

Оқу жиыны (әскери кафедра)
Каникулдар

23 шілде – 25 тамыз
19 шілде – 31 тамыз

Теориялық оқыту
Көктемгі сессия
Жазғы каникулдар

15 апта
3 апта
6 апта

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген
«___»_______ 2017ж. № ___ хаттамасы

ОӘЖ жөніндегі проректордың м.а.
___________________ Н.Н.Линок
Академиялық қызмет
басқармасының басшысы

Декан ЖТҒФ________________ А.Н. Бубняк
Декан ИФ___________________ М.В.Дудкин

___________ Г.Тажибаева
Декан АТжЭМ______________ Н.Ф.Денисова
Тіркеуші Офисі басшысы
_____________ Е.Егорова

Декан СҚФ___________________ А.В. Хапин
Декан БжКП______________ Ж.Т.Конурбаева

