
АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨТІНІШ БЕРУ, ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ТІРКЕУ 

ШАРТТАРЫ 

 

ӨТІНІШ БЕРЕТІН ҮМІТКЕР 

 

(1) Барлық өтініш түрлері Ардахан университетінің  ресми интернет web парақшасында 

және  e-пошта арқылы  жүргізіледі. Өтініш беру көрсетілген күндер аралығында 

берілмеген жағдайда өтініштер қабылданбайды. 

 

(2) Өтініш беретін үміткерлердің:  

 

a) Лицейді (жоғары сыныпты) бітіруші немесе бітіргендердің,   

1) Шетел азаматтарының, 

2) Туылғанда түрік азаматы болып туылып, Түркияның Ішкі істер Министрлігінен түрік 

азаматтығынан шығуға рұқсат алғандардың  бұның түрік азаматтығынан шығу құжатында 

көрсетілгендердің, 

3) Кейіннен түрік азаматтығына өткен шетелдік\ екі елдің азаматтығы барлардың,    

4) Орта мектепті Солтүстік Кипр Түрік Республикасы (СКТР) басқа шетелде бітірген 

Түркия азаматының (СКТР нан басқа шетелде түрік мектептерін бітіргендерді қосқанда); 

5) СКТР азаматы, СКТР тұратын және ортамектепті бітіріп, GCE AL (The General 

Certificate of Education – Advanced Level) емтиханын сәтті тапсырғандар және 2005-2010 

жылдары арасында басқа мемлекеттерге барып лицей немесе коледжі бітіріп  GCE AL 

емтихандарын тапсырғандардың, 

өтініштері қабылданады.  

b) Үміткерлерден; 

 

• 1) Орта мектепті толықтай Түркияда немесе СКТР да бітірген Түркия 

Республикасының азаматының,   

• 2)  Солтүстік Кипр Түркия Республикасы (СКТР) азаматтарының  (СКТР-да 

толықтай ортамектепті бітіріп, GCE AL (The General Certificate of Education – 

Advanced Level) емтиханын сәтті тапсырғандар және 2005-2010 жылдары арасында 

басқа мемлекеттерге барып лицей немесе коледжі бітіріп  GCE AL емтихандарын 

тапсырғандардан басқа), 



• 3) Алғашқы азаматтығы Түркия Республикасының азаматы болып, кейіннен екінші 

азаматтық алғандардың  (СКТР нан басқа шетелде түрік мектептерін 

бітіргендерден басқа), 

• 4) Азаматтығының бірі СКТР болған екі азаматтыққа иелер (СКТР-да толықтай 

ортамектепті бітіріп, GCE AL (The General Certificate of Education – Advanced 

Level) емтиханын сәтті тапсырғандар және 2005-2010 жылдары арасында басқа 

мемлекеттерге барып лицей немесе коледжі бітіріп  GCE AL емтихандарын 

тапсырғандардан басқа), 

• 5) Түркиядағы шетелдік елшіліктер жанындағы мектептер мен Түркиядағы 

шетелдік лицейлерді бітірген Түркия Республикасы азаматтарының немесе 

туғаннан кейін шетел азаматтығын алған екі елдің азаматтарының, 

өтініштері қабылданбайды. 

 

Университетіміз тарапынан  ...../……/2017  күні өткізілетін  АУШСЕ (ARÜYÖS)    

(Ардахан университеті  шетелдік студенттер үшін емтихан) емтиханына үміткерлер 

өтініш бере алады. Жалпы білім дәрежесін тексеретін осы емтиханның тестінен ең аз  

40 балл жинау керек. Түрік тілінің тест нәтижесі мамандық таңдауда назарға 

алынбайды. 

Ардахан университетіне оқуға түсу тестінен өткен барлық шетелдік студенттер 

Ардахан университетінің тіл үйрету орталығы өткізетін түрікше білу дәрежесін 

айқындайтын емтиханына кіреді.  

  Түрікше білу дәрежелері; 

 a)  C1 және C2 дәрежесі; Түрікшені жақсы біледі. Таңдаған мамандық бағдарламасына 

сәйкес оқуға қабылданады.   

b) B1 және B2 дәрежесі; Түрікшені жеткілікті білмейді, бірақ ары қарай жетілдіре алады. 

Түрікше курсына бару шартымен түскен мамандығына сәйкес оқуға қабылданады. 

Студент үшінші семестрдің басталуына дейін  C1 және C2 дәрежесіне жеткенін 

құжаттандыруы керек. Осы көрсетілген мерзімге дейін  B1 және B2 дәрежесінде түрікше 

білетіндер  C1 және C2 дәрежесіне жеткенін құжаттандырмаса оқуын жалғастыра 

алмайды. 

c) A1 және A2 дәрежесі; Түрікшесі жеткіліксіз. Түрікше курсқа баруы керек. Олар да 

үшінші семестрге дейін C1 және C2 дәрежесіне дейін түрікшелерін жетілдірулері керек. 

Түрікше білу дәрежесін C1 және C2 дәрежесіне жеткізгендер оқуға қабылданады.   B1 

және B2 дәрежесіндегілер  түрікше білу дәрежесін C1 және C2 дәрежесіне көтерулері 

керек.  



 

 АУШСЕ (ARÜYÖS)   (Ардахан университеті  шетелдік студенттер үшін емтихан) 

Түрікше білу дәрежесі және балдық көрсеткіштер төмендегілей:  

 

АУШСЕ Түрікшені білу 

көрсеткіштері 

Балдық көрсеткіштер Түсініктемелер 

C2 90-100 Түрікшесі жеткілікті 

C1 80-89 Түрікшесі жеткілікті 

B2 65-79 Түрікшесін қысқа уақытта 

жақсарта алады 

B1 50-64 Түрікшесін қысқа уақытта 

жақсарту мүмкіндігі бар 

A2 25-49 Түрікшесі жеткіліксіз 

A1 0-24 Түрікшесі жеткіліксіз 

 

SAT 1   емтиханынан кем дегенде жалпы 1100 балл және кем дегенде математикадан 600 

балл жинау, 2015-2017 жылдары арасында 2 жыл мерзімді емтихан балы есепке алынады. 

• GCE (A level) емтиханында, кем дегенде бір бағдарламаға өтініш беру және 3 

тақырыпта А дәрежесіне жету, 

• ACT емтиханында; Математикалық  (Math), Жаратылыстану  (Science Reasoning) 

және барлығы  (Composite) балл ретінде кем дегенде 24 балл, 

• Йордания және Палестинада өткізілген  Tawjihi емтихандарынан  Жаратылыстану 

пәндері бойынша (Science Stream) барлық пәндерден алынған емтихан балы кем 

дегенде  90 балл, 

• Любнанда өткізілген  Bakalorya (Baccalaureat Libanais)  емтиханынан 

жаратылыстану саласы бойынша  (Scientific Stream)  диплом балы кем дегенде 15, 

• Халықаралық Bakalorya дипломы бар және дипломның баға орталамасы 30, 

• ABITUR дәрежесі ең жоғары 3, Матура дәрежесі ең жоғары 3, 

• Сирияда өткізілген Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) емтиханынан   

жаратылыстану пәндері бойынша (Scientific Stream) 240 балдан инженерлік 

факультеттері үшін кем дегенде  190, басқа факультеттер үшін 175 балл, 

• Француз бакалориясы үшін диплом орталама бағасы кем дегенде  12,   

• Қытай Халық Республикасында өткен Gaokao емтиханынан өтініш білдірген 

бағдарламаға сәйкес  750 балдық шектеуден кем дегенде  540,  жинау керек. 

 



• 03.04.2013 күнгі Жоғары Білім беру Кеңесі Басқармасының хаты;  Ардахан 

университеті Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының  19 Mайыс 

университетінің Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 02.01.2017   күнгі Стамбул университеті ректоратының хаты; Ардахан университеті 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының  Стамбул университетінің 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 10.01.2017 күнгі Акдениз университеті ректоратының хаты; Ардахан университеті 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының   Акдениз университетінің 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 09.09.2013 күнгі Жоғары Білім беру Кеңесі Басқармасының хаты;  Ардахан 

университеті Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының  Османгази 

университетінің Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 07.02.2017 күнгі Жоғары Білім беру Кеңесі Басқармасының хаты;  Ардахан 

университеті Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының  Мармара 

университетінің Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 18.02.2016  күнгі Ататүрік университеті ректоратының хаты; Ардахан университеті 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының   Ататүрік университетінің 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 19.01.2017 күнгі Коджаели университеті ректоратының хаты; Ардахан 

университеті Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының   Коджаели 

университетінің Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 04.03.2017 күнгі Сулейман Демирел университеті ректоратының хаты; Ардахан 

университеті Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының Сулейман Демирел 

университетінің Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 20.01.2017 күнгі Думлупынар университеті ректоратының хаты; Ардахан 

университеті Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының   Думлупынар 

университетінің Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 23.01.2017  күнгі Мерсин университеті ректоратының хаты; Ардахан университеті 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының   Мерсин университетінің 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 08.02.2017 күнгі Эрджиес университеті ректоратының хаты; Ардахан университеті 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының   Эрджиес университетінің 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 



• 06.03.2017 күнгі Стамбул Гедик университеті ректоратының хаты; Ардахан 

университеті Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының   Стамбул Гедик 

университетінің Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 14.03.2017 күнгі Анкара университеті ректоратының хаты; Ардахан университеті 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының   Анкара университетінің 

Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 10.03.2017 күнгі Памуккале университеті ректоратының хаты; Ардахан 

университеті Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының   Памуккале 

университетінің Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 23.03.2017 күнгі Маниса Джелал Байар университеті ректоратының хаты; Ардахан 

университеті Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының  Маниса Джелал 

Байар университетінің Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес 

келеді; 

• 24.03.2017 күнгі Мұстафа Кемал университеті ректоратының хаты; Ардахан 

университеті Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының   Мұстафа Кемал 

университетінің Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

• 28.03.2017 күнгі Йузунджы Йыл университеті ректоратының хаты; Ардахан 

университеті Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханының   Йузунджы Йыл 

университетінің Шетелдік студенттерді қабылдау емтиханына сәйкес келеді; 

 

АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН 

ЕМТИХАНЫНЫҢ (ARÜYÖS) МАЗМҰНЫ 

Ардахан университеті  шетелдіктер студенттерді қабылдау емтиханында; 

80 Математикалық 

60 Түрікше 

Барлыңы 140 сұрақтан тұратын тапсырма беріледі. Емтихан уақыты: 3 сағат. 

Түркияның  Жоғары Оқу Орындарында білім алатын шетелдік студенттердің 

Түркияға кіру және Түркияда тұруға рұқсат алу үшін қажетті шаралар;    

• Түркияға келмей тұрып жасалатын жұмыстар (Паспорт шығару) 

• Түркияға келгеннен кейін жасалатын шаралар (Тұруға рұқсат шығару) 

• Тұруға рұқсат құжатын алғаннан кейінгі шаралар  (Хабардар ету)  

 

 

 

 



Түркияға келмей тұрып жасалатын жұмыстар (Паспорт шығару) 

 Университетімізге өтініш білдірген шетелдік студенттің адресіне қабылдау 

емтиханына шақырту жіберіледі. Студенттер осы шақырту хаттың негізінде өздеріне 

шетелге шығуға паспорт шығартады.   

 Түркияда білім алу барысында күн көрісін қамтамасыз ететіндей материалдық 

жағдайын көрсететін (банк есеп шоты, стипендия құжаты т.б.) анықтама. 

 Қажетті жағдайда қосымша құжат сұратылуы мүмкін. 

Түркияға келген күннен бастап жасалатын шаралар (Тұруға рұқсат шығару) 

 Түркияға кірген күннен бастап 30 күн ішінде  төмендегі құжаттарды алып, білім 

алатын жердің Облыстық Көші-Қон Басқармасының шетелдіктерді тіркейтін бөлімшесіне 

өтініш жасап, шетелдіктерге арналған тұру рұқсаты құжатын алу міндетті. 

 а. Жоғары оқу орнынан алынған  (тіркелгені, қабылданғаны т.б.) анықтама, 

 б.  Мерзімі өтпеген жарамды паспорт, 

 в.   Түркияда білім алу барысында күн көрісін қамтамасыз ететіндей материалдық 

жағдайын көрсететін (банк есеп шоты, стипендия құжаты т.б.) анықтама, 

 г.  Тұруға рұқсат беретін құжаттың төлемақысы, 

 е.  Қажетті жағдайда қосымша құжат сұратылуы мүмкін. 

Тұруға рұқсат құжатын алғаннан кейінгі шаралар  (Хабардар ету)  

 а. Білім алу мақсатында тіркеуге тұруға рұқсат алған шетелдік студенттер 1 күн 

ішінде   Облыстық Көші-Қон Басқармасынан Түркия Республикасы Жеке құжат нөмерін 

(TC Kimlik numarası) алуы керек.   

 б.  Тұру рұқсатын алған шетелдік студенттер құжатта көрсетілген тұру мерзімі 

бітпей немесе мерзімі біткеннен кейін  15 күн ішінде   Облыстық Көші-Қон Басқармасына 

өтініш беріп, мерзімін создырулары керек.  

 в.   Оқуды бітіргенде, оқудан шығып қалған т.б. жағдайларда 15 күн ішінде, адрес 

ауысқанда 48 сағат ішінде  Облыстық Көші-Қон Басқармасын хабардар ету керек.  

 г.  Тұруға рұқсат беретін құжатты бүлдіруге болмайды, жоғалған жағдайда тіке 

Облыстық Көші-Қон Басқармасын хабардар етіп, басқасын алу керек.   

 е.  Студенттер Облыстық Көші-Қон Басқармасынан тұруға рұқсат құжаты мен ТР 

Жеке құжат номерін алғаннан кейін, өздерінің өтініш берген университетінен анықтама 

алып, Облыстық Әлеуметтік Сақтандыру Басқармасына барып (SGK) Жалпыға Ортақ 

Медициналық Сақтандыру  құжатын жасатуы керек. 

 

 

 



ОҚУҒА ТОЛЫҚ ҚАБЫЛДАНУ КЕЗЕҢІ 

• Университетімізге түскен шетелдік студенттерге университеттен уақытша 

студенттік анықтама беріліп, студент  Облыстық Көші-Қон Басқармасына 

жіберіледі. Ол жерде студентке тұру рұқсат құжаты жасалады. Тұру рұқсаты 

жасалған шетелдік студентке 1 күнде Көші-Қон Басқармасынан ТР құжат нөмері де 

беріледі.       

• Тұруға рұқсат құжаты мен  ТР құжат нөмерін алған шетелдік студентке қайтадан 

студент екенін көрсететін анықтама беріліп, ол  Облыстық Әлеуметтік Сақтандыру 

Басқармасына (SGK) Жалпыға Ортақ Медициналық Сақтандыру  құжатын жасатуы 

үшін жіберіледі.  Медициналық Сақтандыру  1 күнде жасалады. 

• Тұруға рұқсат құжаты мен  ТР құжат нөмерін алған және Жалпыға Ортақ 

Медициналық Сақтандыру  құжатын жасатқаннан кейін ғана студенттің аты жөні  

толық қабылданғандар жүйесіне енгізіледі. 

• Толық қабылданғандар жүйесіне енгеннен кейін, шетелдік студенттің барлық 

құжаттары өзі оқитын студенттік канцеларияға жіберіледі. 

• Шетелдік студент толық қабылданғаннан кейін, студент туралы толық мәлімет 

университет тарапынан Облыстық Көші-Қон Басқармасына мен Облыстық 

Әлеуметтік Сақтандыру Басқармасына қызмет хат арқылы жіберіледі. 

ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТІҢ ТІРКЕЛУІ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР 

Орта мектеп (лицей) аттестатының түпнұсқасы және өз еліндегі Түркия 

Республикасының Елшіліктері немесе Консолдықтарынан мақұлданған түрікше нұсқасы, 

Орта мектеп (лицей) аттестатының түпнұсқасы ның түрік лийейлері берген 

аттестатқа сәйкес келетіні туралы Түркия Республикасы Білім Министрлігінен немесе 

Түркия Республикасы Елшілігінен алынған сәйкестік құжаты,   

Бағалары қойылған құжаттың түпнұсқасының өз елдеріндегі  Түркия 

Республикасының Елшіліктері немесе Консолдықтарынан мақұлданған түрікше нұсқасы, 

 Емтихан нәтижесі көрсеткіші құжаты түпнұсқасының  өз елдеріндегі  Түркия 

Республикасының Елшіліктері немесе Консолдықтарынан мақұлданған түрікше нұсқасы 

(егер КУНИБ (KÜNİB) емтиханын тапсырған жағдайда сұралады), 

 Жеке куәлік немесе паспортының өзі туралы мәлімет беретін парақтарының  

өз елдеріндегі  Түркия Республикасының Елшіліктері немесе Консолдықтарынан 

мақұлданған түрікше нұсқасы, 

 Оқудың үлес жарнасын  төлегені туралы банк түбіртегі, 

Үміткердің материалдық жағдайының Түркияда білімін жалғастыруға 

қолайлы екенін көрсететін құжат (Түркия Республикасында қызмет көрсететін 



мемлекеттік банктердің бірінде студенттің атына салынған 2000 АҚШ доллары 

болуы керек.)  

Халықаралық деңгейдегі шет тілін және түрік тілін білу дәрежесін дәлелдейтін 

құжаттардың Түркия Республикасының Елшіліктері немесе Консолдықтарынан 

мақұлданған нұсқасы, (осындай құжатқа ие болған жағдайда) 

10 дана құжаттық фото. 

ТР Жеке құжат нөмері  (Облыстық Көші-Қон Басқармасынан 1 күнде алынады.) 

Жалпыға Ортақ Медициналық Сақтандыру (Облыстық Әлеуметтік Сақтандыру 

Басқармасынан 1 күнде алынады.) 

  

Ескерту: Студенттік виза мемлекетіне қарамастан жойылған   

 

   АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТІНІҢ (ARÜ) 

ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЕМТИХАНЫНА (ШСЕ) ТӨМЕНДЕГІ 

УНИВЕРСИТЕТТЕРДІҢ  ЕМТИХАНДАРЫ СӘЙКЕС КЕЛЕДІ  

 

 

 

 

 

АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТІ 

2017-2018 ОҚУ ЖЫЛЫ ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ТІРКЕУ КЕСТЕСІ 

Университет атаулары Емтихан атауы 

Стамбул университеті СУШСЕ (İÜYÖS) 

Мармара университеті МУШСЕ (MÜYÖS) 

Османгази университеті ОГУШСЕ (OGÜYÖS) 

Ататүрк университеті АTAШСЕ (ATAÜYÖS) 

Сулейман Демирел университеті СДУШСЕ (SDÜYÖS) 

Думлупынар университеті ДПУШСЕ (DPÜYÖS) 

19 Майыс университеті ОМУШСЕ (OMÜYÖS) 

Акдениз университеті АУШСЕ (AKYÖS) 

Коджаели университеті КОУШСЕ (KOÜYÖS) 

Мерсин университеті МУШСЕ (MEYÖS) 

Эрджиес университеті ЭУШСЕ (EÜYÖS) 

Стамбул Гедик  университеті СГУШСЕ (İGÜYÖS) 

Анкара университеті АШСЕ (AYÖS) 

Памуккале университеті ПУШСЕ (PÜYÖS) 

Маниса Джелал Байар университеті МДБУШСЕ (MCBÜYÖS)  

Мустафа Кемал  университеті МКУШСЕ (MKÜYÖS) 

Йузунджы йыл университеті ЙЙУШСЕ (YYÜYÖS) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚЫМБАТТЫ ЖАСТАР  

ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨТІНІШ БЕРУ 

КҮНДЕРІ 

03.07.2017 

28.07.2017 

АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТІ ШЕТЕЛДІК 

СТУДЕНТТЕР ЕМТИХАНЫ 

(МАТЕМАТИКА-1 ЕМТИХАНЫ) 

ГУМАНИТАРЛЫҚ МАМАНДЫҚАР ҮШІН 

21.08.2017 

АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТІ ШЕТЕЛДІК 

СТУДЕНТТЕР ЕМТИХАНЫ 

(МАТЕМАТИКА-2 ЕМТИХАНЫ) 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ МАМАНДЫҚАР ҮШІН 

22.08.2017 

МАТЕМАТИКА-1 ЖӘНЕ МАТЕМАТИКА-2 

ЕМТИХАН НӘТИЖЕЛЕРІН БІЛУ 

25.08.2017 

АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТІ ШЕТЕЛДІК 

СТУДЕНТТЕР ЕМТИХАНЫ 

(ТҮРІКШЕ БІЛІМІН ТЕКСЕРУ ЕМТИХАНЫ) 

(БАРЛЫҚ СТУДЕНТТЕРГЕ ОРТАҚ 

ЕМТИХАН) 

05.09.2017 

ТҮРІКШЕ БІЛІМІН ТЕКСЕРУ 

ЕМТИХАНЫНЫҢ НӘТИЖЕСІН БІЛУ 

07.09.2017 

ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ 

МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ТОЛЫҚ  

ТІРКЕУ 

08.09.2017 

15.09.2017 



• Білім жолында негізгі әрекет адамға шоғырланған түсінікке ие, өздігін 

жоғалтпаған, жеке кісінің ерекшеліктерін бағалайтын, әрдайым басқаларға да 

құрметпен қарайтын және бір кісінің баласындай өмір сүру қағидасын ұстанған 

Университетіміз Сіздерді жеке ерекшеліктеріңізді сақтай отырып, қоғамдық бір 

болмыстың негізгі қозғаушы күші болуға,      

• Адамның болмысы мен тамырын, әлем мен өзін, өткені мен келешегін үздіксіз 

жалғастыруы үшін білім нұрына бөленуге, яғни біліммен сусындауға, білім 

шуағында болмысыңды күш-қуатқа, нұрға айналдырып,  алысты осылай 

жақындату  

АРДАХАН УНИВЕРСИТЕТІМЕН БІРГЕ БІЛІМ ШУАҒЫНА БӨЛЕНУГЕ 

ШАҚЫРАМЫЗ 

Ескерту: Өтініш беретін шетелдік студенттер шетелдік студенттер үшін өтініш беру 

кестесін толтырып, тіркеу үшін басқа да құжаттармен бірге төмендегі пошта адресіне 

жібере алады. Студенттер өтініш бергеннен кейін студенттердің пошта адресіне және 

мекен жайына Университет тарапынан шақырту жіберіледі. Сондықтан байланыс 

мәліметтерінің дұрыс толтырылуын сұраймыз.  

www.ogrenci@ardahan.edu.tr 

www.fazilfevzisaruhan@ardahan.edu.tr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ардахан университеті 2017-2018 оқу жылы шетелдік студент 

контингенті 

Бөлімдер Шетелдік Балдық түрі  Емтихан түрі 

http://www.ogrenci@ardahan.edu.tr/
http://www.fazilfevzisaruhan@ardahan.edu.tr/


контингент  

Ардахан Гуманитарлық факультет 

Археология мамандығы 

25 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Гуманитарлық факультет 

Археология мамандығы (кешкі оқу) 

25 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Гуманитарлық факультет  

География мамандығы 

30 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Гуманитарлық факультет Орыс тілі 

мен әдебиеті  мамандығы 

15 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Гуманитарлық факультет Грузин 

тілі мен әдебиеті  мамандығы 

10 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Гуманитарлық факультет Қазіргі 

түрік  тілдері мен әдебиеттері  мамандығы 

25 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Гуманитарлық факультет Тарих  

мамандығы 

30 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Гуманитарлық факультет Тарих  

мамандығы (Кешкі оқу) 

30 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Гуманитарлық факультет Түрік тілі 

мен әдебиеті   мамандығы 

30 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Гуманитарлық факультет Түрік тілі 

мен әдебиеті   мамандығы (Кешкі оқу) 

30 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Туризм менеджменті және қонақ үй Жоғары 

кәсіптік мектебі/Туризм менеджменті 

мамандығы  

20 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Медициналық қызмет Жоғары 

кәсіптік мектебі/Медициналық құжаттама 

және Хатшылық  мамандығы 

20 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Әлеуметтік ғылымдар Жоғары 

кәсіптік мектебі/Кеңсе менеждменті және 

Басқарушы көмекшісі  мамандығы 

20 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Әлеуметтік ғылымдар Жоғары 

кәсіптік мектебі/Кеңсе менеждменті және 

Басқарушы көмекшісі  мамандығы (Кешкі 

оқу) 

15 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Әлеуметтік ғылымдар Жоғары 

кәсіптік мектебі/Қаржы  мамандығы 

15 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Әлеуметтік ғылымдар Жоғары 

кәсіптік мектебі/Қаржы  мамандығы (Кешкі 

оқу) 

15 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Әлеуметтік ғылымдар Жоғары 

кәсіптік мектебі/Бухгалтерия және Салық  

мамандығы 

15 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Әлеуметтік ғылымдар Жоғары 

кәсіптік мектебі/Халықпен байланыс 

мамандығы   

15 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Әлеуметтік ғылымдар Жоғары 

кәсіптік мектебі/Қолданбалы ағылшынша 

және аудармашылық мамандығы   

15 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Әлеуметтік ғылымдар Жоғары 

кәсіптік мектебі/Экономика менеждменті 

мамандығы   

12 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  



Ардахан Әлеуметтік ғылымдар Жоғары 

кәсіптік мектебі/компьютер  бағдарламасы 

мамандығы   

20 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Ардахан Техникалық ғылымдар Жоғары 

кәсіптік мектебі/Азық түлік технологиясы 

мамандығы   

10 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Дене шынықтыру және Спорт Жоғары 

кәсіптік мектебі/Спорт мұғалімі мамандығы 

(шығармашылық емиханы бар)   

20 Гуманитарлық 

 Пәндер немесе 

Математика 

Математика -1 немесе Математика -

2+Түрікше деңгейлік 

емтиханы+шығармашылық емтихан 

Дене шынықтыру және Спорт Жоғары 

кәсіптік мектебі/Спорт менджменті 

мамандығы (шығармашылық емиханы бар)   

20 Гуманитарлық 

 Пәндер немесе 

Математика 

Математика -1 немесе Математика -

2+Түрікше деңгейлік 
емтиханы+шығармашылық емтихан 

Дене шынықтыру және Спорт Жоғары 

кәсіптік мектебі/Спорт менджменті 

мамандығы (шығармашылық емиханы бар)  

(Кешкі оқу) 

20 Гуманитарлық 

 Пәндер немесе 

Математика 

Математика -1 немесе Математика -

2+Түрікше деңгейлік 

емтиханы+шығармашылық емтихан 

Чылдыр Жоғары кәсіптік мектебі/логистика  

мамандығы 

20 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Экономика факультеті/Жалпыға ортақ 

бағдарлама    

130 Жаратылыстану 

пәндері 

Математика -2+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Экономика факультеті/Жалпыға ортақ 

бағдарлама   (Кешкі оқу) 

130 Жаратылыстану 

пәндері 

Математика -2+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Нихат Дели Балта Гөле Жоғары кәсіптік 

мектебі/Экономика менеждменті мамандығы 

15 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Нихат Дели Балта Гөле Жоғары кәсіптік 

мектебі/Лаборант және Мал дәрігер 

мамандығы 

20 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Пософ Жоғары кәсіптік мектебі/Ара өсіру 

(оташы) мамандығы 

10 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Пософ Жоғары кәсіптік мектебі/Ауру кісіге 

қарау мамандығы 

10 Гуманитарлық 

 пәндер 

Математика -1+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Медицина Жоғары кәсіптік 

мектебі/Медицина менеджменті  мамандығы 

25 Жаратылыстану 

пәндері 

Математика -2+Түрікше деңгейлік 

емтиханы  

Өнер факультеті/Суретші  мамандығы 

(шығармашылық емиханы бар) 

5 Гуманитарлық 

 пәндер немесе 

Жаратылыстану 

пәндері 

Математика -1 немесе Математика -
2+Түрікше деңгейлік 

емтиханы+шығармашылық емтихан 

Өнер факультеті/Түрік Халық музыкасының 

негіздері мамандығы (шығармашылық 

емиханы бар) 

2 Гуманитарлық 

 пәндер немесе 

Жаратылыстану 

пәндері 

Математика -1 немесе Математика -
2+Түрікше деңгейлік 

емтиханы+шығармашылық емтихан 

       


