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И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин 

(КМТУ)  2020-2021-окуу жылына мамлекеттик  грант жана контрактык негизде 

кабыл алуу эрежеси  негизги нормативдик документ болуп эсептелип, анын 

негизинде: 

- документтер кабыл алынат; 

- гранттык жана контрактык окуу формаларына орундарды конкурстук 

бөлүштүрүүнү уюштурат, жана ошондой эле кабыл алууда  ЖРТнын 

жыйынтыгын талап кылбаган даярдоо багыттарга кабылдоодо 

абитуриенттин билим деңгээлин аныктайт; 

- унаа жана машина куруу факультетине, энергетикалык факультетине, 

технологиялык факультетине, маалыматтык технологиялар факультетине, 

Инженер – экономикалык факультетине (ИЭФ),  Кыргыз-Герман  

техникалык институтуна (КГТИ), Биргелешип  билим берүү программалар 

институтуна (ББПИ), Электроника жана телекоммуникация институтуна 

(ЭжТИ), Башкаруу жана бизнес институтуна (БжБИ), КМТУнун Токмок 

шаарындагы филиалына, КМТУнун Кара-Балта шаарындагы филиалына, 

КМТУнун Кызыл-Кыя шаарындагы филиалына, КМТУнун Кара-Көл 

шаарындагы филиалына, И.Раззаков атындагы КМТУнун политехникалык 

колледжине абитуриенттерди киргизет. 

Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетине кабыл алуу эрежеси 

төмөндөгү нормативдик документтердин негизинде түзүлдү: 

- “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуу тартиби” 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 - жылынын  27 – майындагы 

№256 - токтому менен бекитилген (2012 - жылдын 28 – мартындагы №215, 

2012 - жылдын 19 – июнундагы №429, 2013 - жылдын 13 – сентябрындагы 

№514, 2014 - жылдын 16 – июнундагы №328,  2017 - жылдын 8 – 

июнундагы №355, 2018 - жылдын 28 – мартындагы №157,  2018 - жылдын 

11 – июнундагы №279, 2019 - жылдын 30 – декабрындагы №718 

Токтомдорунун редакцияларына ылайык); 

- “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына  абитуриенттерди 

жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча тандоо жана 

киргизүү жөнүндөгү жобосу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 - 



жылынын  27 – майындагы №256-токтому менен бекитилген (2012-

жылдын 28 – мартындагы №215, 2012 - жылдын 19 – июнундагы №429, 

2013 - жылдын 13 – сентябрындагы №514, 2014 - жылдын 16 – июнундагы 

№328, 2015 - жылдын 7 – декабрындагы №841,  2017 - жылдын 8 – 

июнундагы №355, 2018 - жылдын 28 – мартындагы №157,  2018 - жылдын 

11 – июнундагы №279, Токтомдорунун редакцияларына ылайык); 

- “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларында 

студенттерди  мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде окутуу 

боюнча жобосу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылынын  2 

– июнундагы №404-токтому “Абитуриенттерди жалпы республикалык 

тестирлөө жүргүзүүнү жана мамлекеттик билим берүү гранттарын 

конкурстук бөлүштүрүүнү жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө” 

менен бекитилген (2007 - жылдын 27 – августундагы №377, 2009 - жылдын 

3 – июнундагы №336, 2012 - жылдын 31 – январындагы №69, 2012 - 

жылдын 19 – июнундагы №429, 2014 - жылдын 16 – июнундагы №328, 2015 

- жылдын 7 – декабрындагы №841,  2018 - жылдын 28 – мартындагы №157, 

2018 - жылдын 11 – июнундагы №279, Токтомдорунун редакцияларына 

ылайык). 

- Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлигинин 

(ББжИМ) “Адистиктердин тизмесин бекитүү жөнүндө” 2020-жылынын 14-

февралындагы №151/1  буйругу; 

- Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлигинин 

(ББжИМ) “2020/2021-окуу жылына абитуриенттерди тандоо турларын 

жана кабыл алууну өткөрүү графиктерди бекитүү жөнүндө” 2020-

жылынын 6-июлу №545/1  буйругу. 

1. Жалпы жоболор 

1.1. И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети 

студенттерди кабыл алууну төмөндөгү формалар боюнча жүргүзөт: 

- ББИМ буйругуна ылайык даярдоо багыттарына жана жогорку кесиптик билим 

берүү  адистиктерине мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде 

бюджеттик окуу формасына; 

- даярдоо багыттарына жана жогорку кесиптик билим берүү  адистиктери боюнча 

жогорку билим алуу үчүн түзүлгөн КМТУ менен жеке же юридикалык 

тараптардын  келишиминин негизинде акы төлөп окуу формасына. 

1.2. "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык 

КМТУнун I курсуна тапшыруу укугу конкурстук негизде берилет:

 

 



- Кыргыз Республикасынын жарандары жана башка улуттун жарандары болуп 

саналган кыргыз улутундагы жарандар үчүн жалпы орто, орто кесиптик билим, 

орто жалпы билим жана жогорку билим программасын ишке ашырууга тийиш 

болгон башталгыч кесиптик орто билим берүү (биринчи жолу жогорку кесиптик 

билим алуу шартында мамлекеттик билим берүү грантына талапкерлер үчүн). 

1.3. Казакстандын, Россиянын, Белорусиянын жана Тажикстандын жарандары 

“Келишимге катышуучу мамлекеттердин жарандарына экономика жана 

гуманитардык чөйрөлөрүндө окууга тапшыруу интеграциясын тереңдетүү 

максатында тең укуктуулукту камсыздоо (1999ж.)” макулдашуусунун негизинде: 

- мамлекеттик билим берүү гранты боюнча КМТУнун даярдоо багыттарынан 

кесиптик жогорку билим алууга  конкурстук негизде жалпы республикалык 

тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча тапшырууга; 

- контрактык окуу формасынын негизинде кесиптик жогорку билимди  алууга  

укуктуу. 

1.4. Башка өлкөлөрдүн жарандары: 

- КМТУнун бюджеттик окуу формасына мамлекет аралык жана өкмөт аралык 

макулдашуулардын жана келишимдердин негизинде; 

- КМТУнун контрактык окуу формасына КМТУ менен жеке же юридикалык 

тараптардын ортосундагы келишимдин негизинде кабыл алынат. 

1.5. Чет өлкөлүк жарандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын 

жалпы орто билими, кесиптик орто же жогорку билими тууралуу мамлекеттик 

документине эквиваленттүү билими тууралуу документин көрсөтүшү керек. Чет 

өлкөлүк жарандын документинин экспертизасы КР ББИМи тарабынан 

жүргүзүлөт. Чет өлкөлүк жарандар КР ББИМ тарабынан берилген, билиминин 

мазмун деңгээлинин ылайыктуулугу жөнүндө маалымкатты көрсөтпөсө, кабыл 

алынбайт. 

1.6. Чет элдик жарандар талапка жооп берген баардык документтерди (орто 

мектепти бүтүргөндүгү тууралуу аттестат, паспорт, виза, медициналык 

маалымдама) тапшыруу менен жалпы негизде кабыл алынат. 

1.7. Абитуриенттердин КМТУнун Уставы, билим берүү лицензиясы жана 

мамлекеттик аттестациянын сертификаты менен таанышууга акысы бар. Андан 

тышкары КМТУга кабыл алуу эрежелери, кабыл алуу сынактарын өткөрүү 

шарттары, документерди тапшырууга тиешелүү маалыматтар жана мамлекттик 

билим берүү гранттарынын конкурстук бөлүштүрүлүшү жөнүндөгү маалыматтар 

менен таанышууга укуктуу. 



1.8. Контрактык формада окууга тапшырууда кабыл алуу комиссиясы 

абитуриентти түзүлүүчү келишим, окуу процессинин жүрүшүндөгү өз ара 

милдеттери, окуунун наркы жана канча төлөөрү менен тааныштырышы керек. 

1.9. КМТУнун факультетине жана институтуна тапшырган абитуриенттердин 

документтерин иштеп чыгуунун тарифи боюнча акы төлөө аталган банктык 

реквизиттерге акча каражаттарын которуу аркылуу жүргүзүлөт. 

1.10. Биринчи курста окуу үчүн акы төлөө КМТУнун факультеттерине жана 

институттарына тапшыруу учурунда жүргүзүлөт жана акча каражатын аталган 

банктык реквизиттерге которуу аркылуу төлөнөт. 

1.11. Тийиштүү профилдеги орто кесиптик билиминин мамлекеттик диплому бар 

жарандар тиешелүү адистиктердин тездетилген программалары боюнча 

университеттерде окууга кабыл алынат. Орто кесиптик билим берүүнүн 

профилинин жогорку кесиптик билим берүү профилине ылайык келиши 

университет тарабынан өз алдынча аныкталат. Түрдүү деңгээлдеги мамлекеттик 

жогорку билими бар жарандар КМТУда тездетилген программалар боюнча 

окууга кабыл алынат. 

1.12. Жогорку кесиптик билими бар жарандар экинчи жогорку билимди 

тездетилген программалар боюнча КМТУнун 1-курсына кабыл алгандан кийин 

алышат (топту комплектөө  шарттары мнен) же академиялык дисциплиналар 

боюнча айырмаланган тандаган адистигинин тиешелүү курсуна жазыла алышат. 

2. Төлөп окуу формасына документтерди кабыл алуу тартибы 

2.1. ЖРТнын жыйынтыктары боюнча абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу 

"Абитуриент онлайн" автоматташтырылган маалымат тутуму аркылуу 

2020.edu.gov.kg сайтында ишке ашырылат. 

2.2. Чет өлкөлүк жарандарды, орто кесиптик жана жогорку кесиптик билим 

берүүнүн тездетилген программаларына, ошондой эле магистратурага кабыл 

алуу жеке арыз менен жүргүзүлөт. Арыз берүү КМТУнун атайын электрондук 

формасы боюнча онлайн режиминде жүргүзүлөт. Абитуриент онлайн режиминде 

каттоодон өтөт; тизмеден факультетти / институтту тандайт; керектүү 

электрондук документтерди тиркеп, сурам калтырат. 

Электрондук документтердин тизмеси: 

- жалпы орто, кесиптик орто, же жогорку билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү 

документ; 

- 3х4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт. 



Абитуриент керектүү документтердин сканерленген варианттарын кабыл алуу 

комиссиясынын электрондук почтасына же WhatsApp номерине же КМТУнун 

www.kstu.kg сайтында көрсөтүлгөн электрондук формасына документтерди 

жөнөтөт. 

2.3. Эгерде абитуриент КМТУнун кабыл алуу эрежелеринде каралган 

жеңилдетүүлөргө ээ болгусу келсе, негизги документтерге кошумча 

документтердин (ата-энесинин өлгөндүгү тууралуу күбөлүк; медициналык-

социалдык экспертизанын корутундусу; спорттук наамынын бар экендигин 

ырастоочу документтер; мөөнөттүү аскердик кызматты өтөгөндүгү жөнүндө 

белгиси бар аскердик билет ж.б.) сканерленген варианттарын тиркөөсү керек. 

2.4. КМТУнун акы төлөө келишим боюнча орундарга документтерди кабыл алуу 

2020-жылдын 31-августуна чейин жүргүзүлөт. 

3. КМТУнун гранттык комиссиясы КМТУга киргизүүгө көргөзмө 

берген абитуриенттердин документтерин кабыл алуу тартиби 

3.1. Ушул жылдагы ЖРТнын жыйынтыгы боюнча абитуриенттерди тандоо жана 

кабыл алуу КМТУнун гранттык комиссиясы  тарабынан Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (мындан ары - КР 

ББИМ) белгилеген мөөнөттөрдө 2020.edu.gov.kg сайтындагы " Абитуриент 

Online " АМС аркылуу жүргүзүлөт. Гранттык кабыл алуу конкурсуна негизги 

тест боюнча КР ББИМи тарабынан аныкталган босого баллына барабар же андан 

жогору балл алган абитуриенттер киргизилет. Абитуриенттин мөөнөттүү аскер 

кызматын өтөгөнгө чейин тапшырган ЖРТнын жыйынтыктары 3 жыл ичинде 

жарактуу. 

3.2. КМТУга кабыл алууга сунушталган абитуриент 3 күндүн ичинде кабыл алуу 

комиссиясына төмөндөгү документтерди тапшыруу менен КМТУда окууну 

каалагандыгын тастыктоо керек: 

-  паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк; 

- ЖРТ сертикатынын түпнускасы; 

- орто билими жөнүндө күбөлүктүн түп нускасы, орто билим жөнүндө диплом же 

анын дубликаты; 

- аскердик күбөлүгү же каттоо күбөлүгү; 

-  3x4 6 сүрөт. 



ОРТ жыйынтыгы боюнча документтерди электрондук түрдө "Абитуриент 

Online" АМС аркылуу бергенден кийин, студенттердин катарына киргизүүгө 

уруксат берилет. 

Абитуриент документтердин түпнускаларын жана тийиштүү сүрөттөрдүн санын 

2020-жылдын 31-августуна чейин КМТУнун кабыл алуу комиссиясына 

тапшыруусу керек. 

Документтердин түп нускасын жана техникалык комиссияга документтерди 

иштеп чыгуу үчүн акы төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны тапшыргандан кийин, 

абитуриент документтердин келип түшкөндүгү жөнүндө тил кат алат. 

4. КМТУнун жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн акы төлөп окуу формасына 

кабыл алуу, киргизүү тартиби жана апеляциялоо 

4.1. Конкурстук негизде КМТУнун бардык окуу формасына окутуу наркын төлөө 

келишими боюнча абитуриенттерди киргизүү ушул жылдагы жалпы 

республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде гана 2020.edu.gov.kg 

сайтында "Абитуриент Online " АМС аркылуу жүргүзүлөт. Абитуриентте босого 

баллдан жогору баллы бар сертификат болсо, кабыл алуу комиссиясы анын 

конкурска катышуусуна тоскоолдук кыла албайт. Абитуриенттин мөөнөттүү 

аскер кызматын өтөгөнгө чейин тапшырган ЖРТнын жыйынтыктары 3 жыл 

ичинде жарактуу. 

4.2. ЖРТнын жыйынтыгы талап кылынбаган келишимдик окуу формасына кабыл 

алууда, КМТУга кабыл алуунун негизги критерийлери болуп, абитуриенттин 

билим деңгээли жана орто билими жөнүндө күбөлүктүн орточо баасы (11-класс) 

же маалыматтык – коммуникативдик технологиялар жана мессенджрелер 

аркылуу онлайн маектешүү эсептелет 

4.3. Окуу наркын төлөө келишими каралган орундарга конкурс өткөрүү мөөнөтү 

жана тартиби, гранттык орундарга жүргүзүлгөн турлардын мөөнөтү жана 

тартибине  дал келет. Ар бир турда абитуриент "Абитуриент Online " АМС 

аркылуу сертификаттын электрондук талонун берүү жолу менен бир ЖОЖду 

тандоого укуктуу. Конкурс мамлекеттик гранттык билим алууга талапкерлер 

үчүн түзүлгөн талапкерлердин категорияларын эске албастан өткөрүлөт жана эң 

жогорку балл алган талапкерлерди кабыл алуу сунушталат. 

Сынактын жана күндүзгү – сырттан, сырттан анын ичинде аралыктан окутуу 

технологияларын колдонуу окуу формаларына кабыл алуу күндөрүн КМТУ өз 

алдынча белгилейт. Жалпы республикалык тестирлөөдөгү кошумча предметтик 

баллды талап кылуучу адистиктер жана багыттардын окуу наркын төлөө 

келишиминин негизинде окуу формасына тапшыруу үчүн конкурска предметтик 



баллы бар абитуриент менен катар эле предметтик баллы талапка жооп бербеген, 

бирок негизги баллы босого балдан жогору абитуриенттер да катышууга укуктуу. 

Бирок киргизүүдө предметтик тестин жыйынтыгы бар абитуриенттер алынган 

оорундардан тышкаркы оорундарга гана негизги тестин гана жыйынтыгы бар 

абитуриенттер киргизилет. 

4.4. КМТУ кабыл алуу сынактарын төмөнкүлөргө өткөрөт: 

-  чет өлкөлүк жарандардын абитуриенттерине үчүн; 

- ЖРТнын жыйынтыгы талап кылынбаган адистиктерге жана багыттарга 

тапшырган абитуриенттер үчүн. 

4.5. Чет өлкөлүк жарандар болгон абитуриенттер үчүн кирүү сынактары 

маалыматтык - коммуникациялык технологиялар жана мессенджерлер аркылуу 

онлайн аңгемелешүү форматында жүргүзүлөт. 

4.6. Кирүү сынактары ЖРТнын жыйынтыктары боюнча абитуриенттерди тандоо 

турларын өткөрүү менен бирге өткөрүлүшү мүмкүн. 

4.7. Экинчи жана кийинки курстарга кабыл алууда, анын ичинде которуу 

тартибинде сынак профилдик кафедранын башчысынын катышуусу менен 

КМТУнун өз алдынча онлайн аңгемелешүү түрүндөгү аттестациялык 

сыноолорунун негизинде жүргүзүлөт. 

4.8. "Дизайн" багыты боюнча кирүү сынактары, орто билими жөнүндө 

аттестаттын орточо баллына кошумча түрдө сүрөт жана композиция боюнча 

чыгармачыл экзамендер 2020-жылдын 10-июлунан 20-августуна чейин онлайн 

режиминде өткөрүлөт. Санитардык-эпидемиологиялык ченемдерди сактоо менен 

кабыл алуу комиссиясынын графиги боюнча реалдуу убакытта кирүү 

сыноолорун жүргүзүүгө жол берилет. 

"Текстиль жана костюмдун искусствосу" багыты боюнча кирүү сынактары, 

жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги тестине кошумча 2020-жылдын 10-

июлунан 20-августуна чейин сүрөт жана композиция боюнча чыгармачыл 

экзамендер өткөрүлөт. Санитардык-эпидемиологиялык ченемдерди сактоо менен 

кабыл алуу комиссиясынын графиги боюнча реалдуу убакытта кирүү 

сыноолорун жүргүзүүгө жол берилет. 

Негизги тесттин баллы босого деңгээлинен жогору болгон абитуриенттер сүрөт 

жана композиция сынагына киргизилет. 

4.9. Окутуунун контракттык формасындагы даярдоо багыттарына жана 

адистиктерине конкурс болгон учурда, кабыл алууга сунушталган абитуриенттер 



кабыл алуу боюнча комиссиянын кийинки турдагы отурумуна чейинки мөөнөттө 

окутуунун жылдык наркынын 50% нан кем эмесин төлөөгө тийиш. Эгер 

айтылган убакытка чейин төлөнбөсө ал орундар ваканттык орун болуп, кийинки 

турдагы конкурска чыгат. 

4.10. Кабыл алуу экзамендеринин жыйынтыктары боюнча апелляцияга 

кайрылгандардын арыздары сынактын жыйынтыктары жарыяланган күнү гана 

техникалык комиссиялар тарабынан кабыл алынат жана КМТУнун 

апелляциялык комиссиясы тарабынан кийинки күнү каралат. 

4.11. Биринчи турда киргизүүгө көргөзмө берилбеген абитуриенттер кийинки 

турдагы кирүү сынактарына катышууга укуктуу. 

4.12. Кирүү сынагын өткөрүү ирээти кабыл алуу комиссиясынын төрагасы 

тарабынан бекитилип, кабыл алуу комиссиясынын маалымат тактасына илинет. 

4.13. Экинчи жогорку билимди (бардык окуу формалар боюнча) алууну каалаган 

жарандар үчүн кирүү сынагы тандаган багытынын профилдик сабагы боюнча 

аңгемелешүү формасында жүргүзүлөт.  

4.14. Тездетилген программанын негизинде окууну каалаган, тиешелүү адистик  

боюнча (орто кесиптик билим берүү профилинин жогорку кесиптик билим берүү 

профилине ылайыктыгын КМТУ өз алдынча аныктайт) орто адистик билими бар  

абитуриенттерди киргизүү жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы 

босого баллдан жогору болсо же аңгемелешүү формасында өткөрүлгөн  

сынактын жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт. 

5. Акы төлөп окуу формасына киргизүү ирээти 

5.1. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын 

жарандары үчүн акы төлөнүүчү окуу түрүнө күндүзгү билим алуу үчүн кабыл 

алуу 2020 - жылдын 25 - августунда жана окутуунун башка формалары үчүн 2020 

- жылдын 30 - августунда аяктайт. Чет элдик жарандардын арасынан 

абитуриенттерди кабыл алуу мөөнөтү 2020-жылдын 15-октябрына чейин 

узартылышы мүмкүн. 

5.2. Акы төлөп окуу формасына киргизүү кабыл алуу комиссиясы тарабынан 

киргизүү сынактарын ийгиликтүү өткөндөн кийин  жана  жылдык төлөмдүн 50 

%дан кем эмес бөлүгүн төлөгөндөн кийин гана жүргүзүлөт.  

5.3. Абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча 

студенттердин катарына киргизүү тестирлөөнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 

сертификаттын түп нускасын тапшыргандан кийин,  сертификаттагы балл  

билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору тарабынан тастыкталып 



келгенден кийин гана жүргүзүлөт. Университетте окууну каалаган 

абитуриенттердин, кабыл алуу комиссиясына керектүү документтерди 

тапшыргандан кийин ЖРТнын жыйынтыгын билимди баалоо жана окутуу 

усулдары борбору буйрук берерден мурун тастыкташы керек. 

5.4. Жогорку билими бар абитуриентти акы төлөп аралыктан окутуу 

технологиясын колдонуу менен сырттан  окуу формасына киргизүү 

академикалык айырманы аныктоо менен тиешелүү курска (семестр) жүргүзүлөт. 

5.5. Кабыл алуу комиссиясынын иш тартибинин график www.kstu.kg сайтында 

жарыяланат жана мезгил-мезгили менен жаңыланып турат. 

5.6. Окутуу наркын төлөө келишиминин негизинде жетиштүү баллы бар 

төмөндөгү абитуриенттер конкурстан тышкары киргизилет: 

- жетим балдар жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар (ушул жылдын 

1-октябрына карата 18 жашка чейинки); 

- медицина кызматкерлери тарабынан ЖОЖ тиешелүү адистигинде окуу ден 

соолугуна зыян алып келбестигин тастыктаган документи бар майыптар; 

- үстүбүздөгү жылда тандаган адистиги боюнча профилдик предметтен эл 

аралык жана республикалык олимпиадалардын жеңүүчүсү (1-3 орун)  деп 

табылган абитуриенттер. 

5.7. "Кыргыз Республикасынын спорт чебери", "эл аралык класстагы Кыргыз 

Республикасынын спорт чебери" спорттук наамдары бар спортчулар, мөөнөттүү 

аскер кызматын бүткөн адамдар, мамлекеттик тилди билүү деңгээлиндеги 

Кыргызтест тутумун эске алуу менен мамлекеттик тил боюнча ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын мамлекеттик күбөлүгүнө ээ адамдар КМТУга кабыл 

алынууда артыкчылыкка ээ болот. 

5.8. КМТУга тапшырууга даярдоо курстарынын угуучулары жалпы негизде 

кабыл алынат. 

6. Кабыл алуу комиссиясы 

6.1. Кабыл алуу комиссиясы КТМУнин бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ар 

кандай программалары боюнча негизги жана экинчи жогорку билимди алуу үчүн 

документтерди кабыл алуу менен бирге, кирүү сынактарын өткөрүп, 

абитуриенттерди тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөргө киргизет. 

6.2. КМТУнун түзүмдүк бөлүмдөрүнө документтерди кабыл алуу жана киргизүү 

тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдүн техникалык кабыл алуу комиссиясы тарабынан 

жүргүзүлөт. 



6.3. КМТУнун бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнө акы төлөп окуу формасына 

киргизүү сынактары кабыл алуу комиссиясынын секретариаты тарабынан 

техникалык комиссиясынын катышуусу менен жүргүзүлөт. 

6.4. Кабыл алуу комиссиясы КР ББИМ кабыл алуу жөнүндө акыркы маалыматты 

өз убагында тапшырат: 

- бюджеттин эсебинен окутуу үчүн - 15-сентябрга чейин; 

- акы төлөп окуу негизинде - 15-октябрга чейин. 

 

Кабыл алуу комиссиясынын     Б.И. Сариев  

жооптуу катчысы 

 


