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Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин (КМТУ)  2020-2021-

окуу жылына мамлекеттик  грант жана контрактык негизде магистратурага 

кабыл алуу эрежеси  негизги нормативдик документ болуп эсептелип, анын 

негизинде: 

- документтер кабыл алынат; 

- КМТУнун контрактык окуу формасына кабыл алууда  абитуриенттин 

билим деңгээлин аныктайт жана мамлекеттик гранттык орундарды 

конкурстук бөлүштүрүүнү уюштурат; 

- магистрдык окуу программаларына киргизилет. 

Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин магистратура 

программалары боюнча  кабыл алуу эрежеси 2003-жылдагы “КР билим 

берүү” мыйзамынын, “Кыргыз Республикасындагы адистик билим берүү 

окуу программаларынын түзүмдөрү жана аларды  ишке ашыруу шарттары 

жөнүндөгү” 2004 ж. жобосунун, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

жогорку окуу жайларында студенттерди  мамлекеттик билим берүү 

гранттарынын негизинде окутуу боюнча жобосу” (Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2018-жылынын  28 – мартдагы  №157-токтому менен 

бекитилген); Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүсүнүн 

магистратура боюнча мамлекеттик билим берүү стандартынын  жана 

магистратура жөнүндөгү жобонун негиздеринде түзүлдү.    

1. Жалпы жоболор 

1.1. И.Раззаков атындагы КМТУда жарандарды магистратурада даярдоону 

ишке ашуруу жана даярдоо максаты болуп төмөндөгүлөр эсептелет: 



- жарандарды багыты боюнча тереңдетилген түптамырдуу жана 

кесиптик даярдыктын негизинде өз алдынчалуулукка, анын ичинен илимий – 

изилдөө жана илимий-педагогикалык иштерине үйрөтүү; 

- университеттин профессордук-окутуучу курамын жана илимий 

ишкерлерин жандандырууну  аспирантурада  окууну каалаган кандидаттарды 

даярдоо   менен ишке ашыруу. 

1.2. И.Раззаков атындагы КМТУнун магистрдык даярдоосу ББжИМ 

тарабынан берилген лицензияда аныкталган программалар боюнча 

жүргүзүлөт. 

1.3. КМТУда магистрдык окутуу КР мыйзамында каралган бюджеттик 

финансылоонун негизинде жана жеке магистрдык программаны ишке 

ашыруудагы бардык чыгымдарды компенсациялоо үчүн контрактык негизде 

жүргүзүлөт. 

 

2. Магистратурага кабыл алуу ирээти 

2.1. Магистр даярдоо программасы боюнча окутууга "бакалавр" 

академиялык даражасы ыйгарылган жогорку кесиптик билими жөнүндө 

мамлекеттик үлгүдөгү диплому же "адис" квалификациясы ыйгарылганын 

ырастоочу жогорку кесиптик билими бар адамдар кабыл алынат."Магистр" 

академиялык даражасын ыйгаруу менен жогорку кесиптик билим алууга 

талапкер абитуриенттин билим деңгээли: 

- тийиштүү же жакын багыт боюнча "бакалавр" академиялык даражасы 

ыйгарылган же өз адистиги боюнча "адис" квалификациясы ыйгарылган 

жогорку кесиптик билим. Багыттардын жана адистиктердин жакындыктары 

Окуу-методикалык бирикмеси (ОМБ) тарабынан аныкталат. 

- техникалык жана табигый-илимдер  багыттары  боюнча "бакалавр" 

академиялык даражасы ыйгарылган жогорку кесиптик билим же жакын 

адистик боюнча “адис” деген квалификациясы бар техника жана табигый-

илимдер  багыттары  боюнча адистер (эл аралык  эксперименталдык 

“Информатика жана программалоо технологиясы” багыты боюнча 

“Информатика экинчи компетенция” аттуу TEMPUS проектисинин 

негизинде ишке ашырылуучу магистрдык программа үчүн ); 

- теңдөөчү курстар - тиешелүү багыт (адистик) боюнча базалык билими жок 

студент-магистрант тарабынан биринчи окуу жылында базалык кесиптик 

билим алуу жана багыттар боюнча магистрлерди даярдоонун негизги билим 

берүүчү программаларын өздөштүрүүгө талап кылынган компетенцияларга 

ээ болуу үчүн өздөштүрүлүүчү дисциплина. 



2.2. КМТУнун магистратурасынын бюджеттик негизде окуу формасына 

бакалавр диплому бар жана бул деңгээлдеги билимди биринчи жолу алып 

аткан Кыргыз Ремпубликасынын жарандары кабыл алынат.  

КРдин  жана КМШ мамлекеттеринин жарандары толук жогорку 

билими бар (академиялык бакалавр даражасын ыйгарган мамлекеттик 

үлгүдөгү диплому бар же жогорку кесиптик билими бар “адис” 

квалификациясы ыйгарылган жаран) жана КМТУга окуу үчүн келген чет 

өлкөнүн жарандары контрактык негизде окууга мүмкүнчүлүгү бар. 

2.4.  Магистрдык программалар боюнча окутууга кабылдоо  конкурстук 

негизде төмөндөгүдөй өткөрүлөт: 

- бакалавриат программаларынан магистратуранын бюджеттик формасына 

окууну ийгиликтүү аяктаган абитуриент киргизилет; 

- магистратуранын контрактык формасына толук жогорку билими барлар; 

КРде туруктуу жашабаган чет мамлекеттин жарандары; КМТУнун 

магистратурасынын бюджеттик орундарына конкурстан өтпөй калгандар 

киргизилет. 

2.5. Магистратурага кабыл алууну уюштуруу жана кабыл алуу үчүн 

ректордун приказы менен кабыл алуу комиссияся түзүлөт.  

Кабыл алуу комиссиясы:  

- абитуриенттердин документтерин кабылдайт жана карап чыгат; 

- магистратурага тапшыргандар үчүн текшерүүнү уюштурат жана өткөрөт; 

- Кабыл алынган документтердин жана конкурстук сынактардын негизинде 

ар бир магистрдык программа боюнча магистрды киргизүүгө тиешелүү 

документтерди даярдап, КМТУнун магистратурасына  киргизүү приказынын 

долбоорун даярдайт (стандарттык форманын негизинде). 

2.6. Магистратурага тапшыруучу абитуриент төмөндөгү документтерди 

тапшырышы керек: 

-  магистратурага кабыл алуу жөнүндөгү, тандалган магистрдын 

программасы көрсөтүлгөн, абитуриенттин өз колу менен КМТУнун 

ректорунун атына жазылган арыз; 

- бакалавр дипломунун түп нускасы (ичиндеги зачеттук ведомосттон алынган 

баалардын көчүрмөсү менен), чет малекеттен окуган жана КМШга кирген 

мамлекеттердин жарандары үчүн, тиешелүү дипломдун көчүрмөсү жана чет 

мамлекеттен алган билими жөнүндөгү дипломдун КРдин кесиптик билим 

берүүсүнүн документтерине теңдеш келе тургандыгы жөнүндөгү күбөлүк; 

- мамлекеттик аттестациялык комиссиясынын (МАК) магистратурага 

тапшыруусуна берген көрсөтмөсү; 



- контрактык негизде магистратурага тапшыруучу комиссияга жогорудагы 

саналган документтерден тышкары окууга түзүлгөн келишим жана 

төлөгөндүгү тууралуу документ. 

2.7. Талапкер абитуриенттерди конкурска кабыл алуу бюджеттик жана 

контракттык окуу формасындагы магистратура жыйынтыгы орто 

деңгээлдеги балл берүүчү (GРА) абитуриенттин мурдагы даярдыгынын 

деңгээлин боюнча гана жүргүзүлөт. 

2.8. Магистратурага окууга талапкерлердин ранжирдеген тизмесин, 

бюджеттик же контракттык формасына киргизүүгө талапкерлерди, негизинде 

мурдагы даярдыгынын деңгээлин окутуунун орто деңгээлдеги балл берүүчү 

(GРА) кабылдама комиссиясы тарабынан түзүлөт.  

2.9. Магистратурага окууга талапкерлер, бюджеттик негизге окутууга 

киргизүүгө сунушталган болсо, И.Раззаков ат. КМТУ окууга каалаганын 

тастыктоо учун кабыл алуучу комиссияга белгиленген мөөнөтүнүн ичинде 

керектүү документтерди, мурдагы деңгээлин жөнүндө билим дипломду 

тапшырүү жана бюджеттик формада билим берүү окутуу жөнүндөгү 

келишимге кол коюушу керек. Мындай шарттарды макулдашылган 

мөөнөттө, комиссиянын киргизүү боюнча кийинки турдун отурумуна чейин, 

аткарбаган учурда, бул орундар вакантуу деп эсептелет жана кийинки турдун 

конкурсына чыгарылат. 

2.10. Магистратуранын контрактык  формасына киргизүүгө көргөзмө 

берилген магистратурада окууга талапкер,  И.Раззаков атындагы КМТУда 

окууй тургандыгын бышыктап, кабыл алуу комиссиясына бекитилген 

мөөнөткө чейин тиешелүү документтерди тапшырып, акы төлөп окуу 

жөнүндөгү келишимди түзүшү керек. 

2.11. Магистратуранын даярдоо багыттарына контракттык окутуу формасына 

конкурсу болгондо, киргизүүгө сунушталган абитуриенттер, комиссиянын 

киргизүү боюнча кийинки турдун отурумуна чейин, акы төлөп окуу 

жөнүндөгү келишимди түзүшү керек. Бекитилген мөөнөттө төлөнбөсөө, бул 

орундар вакантуу деп эсептелет жана кийинки турдун конкурсына 

чыгарылат. 

2.12. Документтерди кабылдоо жана магистратурага өтүүгө сынактар кабыл 

алуу комиссиясы тарабынан бекитилген мөөнөттөрдө жүргүзүлөт. 

2.13. Магистратурага документтерди кабыл алуу 2020-жылдын 20-июнунда 

башталат. 

2.14. Бюджеттик окуу формасына конкурстук тандоо бекитилген графиктин  

негизинде 2020-жылдын 8 июлдан 1 августка чейин жүргүзүлөт. 

2.15. Конрактык окуу формасына конкурстук тандоо бекитилген графиктин  

негизинде 2020-жылдын 8 июлдан 1 октябрга чейин жүргүзүлөт. 



2.16. И.Раззаков атындагы КМТУнун магистратурасынын 1-курсуна 

киргизүү кабыл алуу комиссиясынын көрсөтмөсү тарабынан ректордун 

приказынын негизинде жүргүзүлөт. 

Кабыл алуу комиссиясынын Б.И. Сариев 

жооптуу катчысы 


