ГРАНТ

ОҚУҒА ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ?

Конкурстық
іріктеуден
табысты
өткен
үміткерлер таңдаған Қазақстан Республикасының
ЖОО қабылданады.

1. www.enic-kazakhstan.kz
сайтындағы
ақпаратты ОҚЫҢЫЗ
2. Қажетті
құжаттарды
ұсыну
арқылы
порталда ТІРКЕЛІҢІЗ
3. Қазақстандық ЖОО мен білім беру
бағдарламасын ТАҢДАҢЫЗ
4. Бейімделу әлеуетін анықтауға арналған
тестілеуді ӨТІҢІЗ
5. Онлайн әңгімелесуге шақыруды КҮТІҢІЗ
6. Өзіңізді
стипендиаттар
тізімінен

Стипендия келесілерді ҚАМТИДЫ:




таңдаған білім беру бағдарламасының толық
оқу кезеңінде тегін оқуы;
студенттің академиялық табысына қарай
оқудың барлық кезеңіне арналған ай сайынғы
стипендия.

Стипендия келесілерді ҚАМТЫМАЙДЫ:





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ТАБЫҢЫЗ.

жол жүру шығындары;
тұруы;
виза, медициналық сақтандыру.

БОЛОН ПРОЦЕСІ ЖӘНЕ АКАДЕМИЯЛЫҚ
ҰТҚЫРЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

ҚҰЖАТТАРДЫ ОНЛАЙН ТАПСЫРУ МЕРЗІМІ
КОНКУРСТЫҚ ІРІКТЕУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ
Стипендиялық
бағдарлама
бойынша
үміткерлерді іріктеу Комиссиясы барлық түсу
талаптарына сәйкес келетін және қажетті
құжаттарды ұсынған үміткерлерді қарастырады.
Үміткерлерді іріктеу ұсынылған құжаттар
және бейімделу әлеуетін анықтауға арналған
онлайн-тестілеу, онлайн әңгімелесу, нәтижелері
негізінде жүргізіледі.
Стипендиаттар тізімі ҚР БҒМ Болон процесі
және
академиялық
ұтқырлық
орталығының
сайтында орналастырылады.

1 наурыз – 1 маусым 2020 жыл

Бағдарлама операторы:
ҚР БҒМ Болон орталығы және
академиялық ұтқырлық орталығы
010000, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан
Қабанбай батыр даңғылы, 28, 3 офис
Тел.: + 77172 287 526
email: admission@n-k.kz
website: www.enic-kazakhstan.kz

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
СТИПЕНДИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫ

НҰР-СҰЛТАН, 2020

БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАСЫ ДЕГЕН НЕ?
Шетел азаматтары, оның ішінде Қазақстан
Республикасының азаматы болып табылмайтын
ұлты
қазақ
тұлғалардың
бакалавриат
бағдарламасына
түсуі
Стипендиялық
бағдарламаларға қатысу үшін үміткерлерді іріктеу
ережесіне сәйкес конкурстық негізде жүзеге
асырылады және Қазақстан университеттерінің
бірінде
180-240
ECTS
кредитін
меңгеруін
қарастырады.

МАГИСТРАТУРА БАҒДАРЛАМАСЫ ДЕГЕН НЕ?
НЕ??
Шетел азаматтары, оның ішінде Қазақстан
Республикасының азаматы болып табылмайтын
ұлты
қазақ
тұлғалардың
магистратура
бағдарламасына
түсуі
Стипендиялық
бағдарламаларға қатысу үшін үміткерлерді іріктеу
ережесіне сәйкес конкурстық негізде жүзеге
асырылады және Қазақстан университеттерінің
бірінде
60-120
ECTS
кредитін
меңгеруін
қарастырады.

ДОКТОРАНТУРА БАҒДАРЛАМАСЫ ДЕГЕН НЕ?
НЕ??
Шетел азаматтары, оның ішінде Қазақстан
Республикасының азаматы болып табылмайтын
ұлты
қазақ
тұлғалардың
докторантура
бағдарламасына
түсуі
Стипендиялық
бағдарламаларға қатысу үшін үміткерлерді іріктеу
ережесіне сәйкес конкурстық негізде жүзеге
асырылады және Қазақстан университеттерінің
бірінде 180 ECTS кредитін меңгеруін қарастырады.

КІМ ӨТІНІМ БЕРЕ АЛАДЫ?
КІМ ӨТІНІМ БЕРЕ АЛАДЫ?


кемінде «жақсы» деген бағасы бар орта білімді
аяқтауды растайтын құжатқа ие

КІМ ӨТІНІМ БЕРЕ АЛАДЫ?


шетел азаматы, оның ішінде
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ тұлға









жеке
басын
куәландыратын
құжаттың
көшірмесі;
алдыңғы білім деңгейі туралы құжаттың
көшірмесі (транскриптімен);
қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі
уәждемелік эссе;
үміткердің білім алған оқу орнынан немесе
жұмыс берушіден қазақ немесе орыс немесе
ағылшын тіліндегі ұсыным хат;
үміткердің
тұрғылықты
жерінің
ресми
денсаулық сақтау органы берген шетелде білім
алуға арналған денсаулық жағдайы туралы
медициналық анықтама, сондай-ақ адамның
иммун тапшылығы вирусының (АИТВ) және
ЖҚТБ
болмауы
туралы
медициналық
анықтама;
қазақстандық ЖОО-нан шақыру хаты (егер бар
болса).





ҚАНДАЙ ҚҰЖАТТАР КЕРЕК?

ҚАНДАЙ ҚҰЖАТТАР КЕРЕК?









жеке
басын
куәландыратын
құжаттың
көшірмесі;
алдыңғы білім деңгейі туралы құжаттың
көшірмесі (транскриптімен);
қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі
уәждемелік эссе;
үміткердің білім алған оқу орнынан немесе
жұмыс берушіден қазақ немесе орыс немесе
ағылшын тіліндегі ұсыным хат;
үміткердің
тұрғылықты
жерінің
ресми
денсаулық сақтау органы берген шетелде білім
алуға арналған денсаулық жағдайы туралы
медициналық анықтама, сондай-ақ адамның
иммун тапшылығы вирусының (АИТВ) және
ЖҚТБ болмауы туралы медициналық анықтама.
қазақстандық ЖОО-нан шақыру хаты (егер
бар болса).

кемінде 2.33 (4.0-ден) GPA орташа балымен
магистр дипломы немесе оның білім беру
ұйымдарында алған баламасына ие;
шетел тілін білетіндігін растайтын халықаралық
сертификаты бар

шетел азаматы, оның ішінде
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ тұлға

шетел азаматы, оның ішінде
Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ тұлға

ҚАНДАЙ ҚҰЖАТТАР КЕРЕК?


кемінде 2.33 (4.0-ден) GPA орташа балымен
бакалавр немесе маман дипломы немесе оның
білім беру ұйымдарында алған баламасына ие













жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
алдыңғы білім деңгейі туралы құжаттың көшірмесі
(транскриптімен);
қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі
уәждемелік эссе;
үміткердің білім алған оқу орнынан немесе жұмыс
берушіден қазақ немесе орыс немесе ағылшын
тіліндегі ұсыным хат;
үміткердің тұрғылықты жерінің ресми денсаулық
сақтау органы берген шетелде білім алуға
арналған
денсаулық
жағдайы
туралы
медициналық анықтама, сондай-ақ адамның
иммун тапшылығы вирусының (АИТВ) және ЖҚТБ
болмауы туралы медициналық анықтама;
диссертациялық зерттеу тақырыбына қазақ
немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі негіздеме;
шетел тілін білетіндігін растайтын халықаралық
сертификат.
қазақстандық ЖОО-нан шақыру хаты (егер бар
болса).

ГРАНТ
Претенденты,
успешно
прошедшие
конкурсный отбор, зачисляются в выбранный вуз
Республики Казахстан.

Стипендия ВКЛЮЧАЕТ:




бесплатное обучение в течение всего срока по
выбранной образовательной программе;
ежемесячную стипендию
в течение всего
срока
обучения
в
зависимости
от
академических успехов обучающегося.

Стипендия НЕ ВКЛЮЧАЕТ:





транспортные расходы;
проживание;
расходы по визе, медицинской страховке.
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР И ЗАЧИСЛЕНИЕ

КАК ПОСТУПИТЬ?
1. ИЗУЧИТЕ
информацию
на
сайте
www.enic-kazakhstan.kz
2. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на портале с
предоставлением необходимых документов
3. ВЫБЕРИТЕ
казахстанский
вуз
и
образовательную программу
4. ПРОЙДИТЕ тестирование на выявление
адаптационного потенциала
5. ДОЖДИТЕСЬ приглашения на онлайн
собеседование
6. НАЙДИТЕ себя в списках стипендиатов.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЦЕНТР БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА И
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

СРОКИ ОНЛАЙН ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

1 марта – 1 июня 2020 года

Претенденты,
соответствующие
всем
минимальным вступительным требованиям и
предоставившие
необходимые
документы,
рассматриваются
Комиссией
по
отбору
претендентов по стипендиальной программе.
Отбор
претендентов
проводится
на
основании
представленных
документов
и
результатов онлайн-тестирования на выявление
адаптационного
потенциала,
онлайн
собеседования.
Список стипендиатов размещается на сайте
Центра Болонского процесса и академической
мобильности МОН РК.

Оператор программы:
Центр Болонского процесса и
академической мобильности МОН РК
010000, г. Нур-Султан, Казахстан
пр. Кабанбай батыра, 28, офис 3
Тел.: + 77172 287 526
email: admission@n-k.kz
website: www.enic-kazakhstan.kz

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НУР-СУЛТАН, 2020

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА?

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ?

Поступление на программу бакалавриата для
иностранных студентов, в том числе лиц казахской
национальности, не являющихся гражданами
Республики
Казахстан,
осуществляется
на
конкурсной основе в соответствии с Правилами
отбора
претендентов
для
участия
в
стипендиальных программах и предусматривает
освоение 180-240 кредитов ECTS в одном из
университетов Казахстана.

Поступление на программу магистратуры для
иностранных студентов, в том числе лиц казахской
национальности, не являющихся гражданами
Республики
Казахстан,
осуществляется
на
конкурсной основе в соответствии с Правилами
отбора
претендентов
для
участия
в
стипендиальных программах и предусматривает
освоение 60-120 ECTS кредитов в одном из
университетов Казахстана.

Иностранный гражданин, т.ч. лицо казахской
национальности, не являющееся гражданином
Республики Казахстан

Иностранный гражданин, т.ч. лицо казахской
национальности, не являющееся гражданином
Республики Казахстан
имеющий
документ,
подтверждающий
завершение среднего образования, с оценкой
не менее чем «хорошо».



КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ?









копия документа удостоверяющего личность;
копия документа о предыдущем уровне
образования (с транскриптом);
мотивационное эссе на казахском или русском
или английском языках;
рекомендательное письмо на казахском или
русском или английском языках от организации
образования, в котором претендент обучался,
или от работодателя;
медицинская справка для выезжающего на
обучение за рубеж, а также медицинская
справка об отсутствии вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекция) и заболевания
СПИД, выданные официальным органом
здравоохранения
страны
проживания
претендента;
письмо-приглашение от казахстанского вуза
(при наличии).

Поступление на программу докторантуры для
иностранных студентов, в том числе лиц казахской
национальности,
не
являющихся
гражданами
Республики Казахстан, осуществляется на конкурсной
основе в соответствии с Правилами отбора
претендентов для участия в стипендиальных
программах и предусматривает освоение 180 ECTS
кредитов в одном из университетов Казахстана.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Иностранный гражданин, т.ч. лицо казахской
национальности, не являющееся гражданином
Республики Казахстан

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?



ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА ДОКТОРАНТУРЫ?

имеющий диплом бакалавра или специалиста
средний балл не менее 2.33 (из 4.0) GPA или
его эквивалент полученный в образовательных
учреждениях.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ?










копия документа удостоверяющего личность;
копия документа о предыдущем уровне
образования (с транскриптом);
мотивационное эссе на казахском или русском
или английском языках;
рекомендательное письмо на казахском или
русском или английском языках от организации
образования, в котором претендент обучался,
или от работодателя;
медицинская справка для выезжающего на
обучение за рубеж, а также медицинская
справка об отсутствии вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекция) и заболевания
СПИД, выданные официальным органом
здравоохранения
страны
проживания
претендента;
письмо-приглашение от казахстанского вуза
(при наличии).





имеющий диплом магистра средний балл не
менее 2.33 (из 4.0) GPA или его эквивалент
полученный в образовательных учреждениях;
имеющий
международный
сертификат,
подтверждающий владение иностранным языком.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ?












копия документа удостоверяющего личность;
копия
документа
о
предыдущем
уровне
образования (с транскриптом);
мотивационное эссе на казахском или русском
или английском языках;
рекомендательное письмо на казахском или
русском или английском языках от организации
образования, в котором претендент обучался,
или от работодателя;
медицинская справка для выезжающего на
обучение за рубеж, а также медицинская справка
об отсутствии вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция) и заболевания СПИД, выданные
официальным органом здравоохранения страны
проживания претендента;
обоснование
темы
диссертационного
исследования на казахском или русском или
английском языках;
международный сертификат, подтверждающий
владение иностранным языком;
письмо-приглашение от казахстанского вуза (при
наличии).

GRANT
Applicants who have successfully passed the
competitive selection are enrolled to the selected
university of the Republic of Kazakhstan.

Scholarship COVERS:




full cost of tuition fees;
monthly allowance, depending on the academic
progress.





travel cost;
accommodation expences;
visa, medical insurance expences.

Scholarship DOES NOT COVER:

HOW TO ENTER THE UNIVERSITY?
1. LEARN the information on the website
www.enic-kazakhstan.kz
2. REGISTER on the portal by providing the
necessary documents
3. CHOOSE
Kazakhstan
university
and
educational program
4. PASS online-testing for the identification of
adaptative potential
5. WAIT FOR invitation for online interview
6. FIND yourself in the list of scholars.

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
THE BOLOGNA PROCESS AND
ACADEMIC MOBILITY CENTER

DEADLINE
SELECTION AND ENROLLMENT

1 March – 1 June 2020

Applicants who meet all the minimum entry
requirements and submit the necessary documents
are considered by the Commission for the selection of
applicants for the scholarship program.
The selection of applicants is carried out on the
basis of the submitted documents and the results of
online testing for the identification of adaptative
potential, online interview.
The list of scholars is posted on the website of
the Bologna process and academic mobility center of
MES RK.

Program operator:
the Bologna process and
academic mobility center of MES RK
010000, Nur-Sultan city, Kazakhstan
Kabanbay batyr avenue, 28, office 4
Phone: + 77172 287 526
email: admission@n-k.kz
website: www.enic-kazakhstan.kz

SCHOLARSHIP PROGRAM OF
THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN

NUR-SULTAN, 2020

WHAT IS BACHELOR DEGREE PROGRAM?

WHAT IS MASTER DEGREE PROGRAM?

WHAT IS PhD DEGREE PROGRAM?

The studying in Kazakhstan university under
Bachelor degree program for the foreign students,
including persons of Kazakh nationality who are not
citizens of the Republic of Kazakhstan, determined by
the Regulations for the selection of applicants for
participation in the scholarship programs and means
the necessary mastering of 180-240 ECTS.

? The studying in Kazakhstan university under
Master degree program for the foreign students,
including persons of Kazakh nationality who are not
citizens of the Republic of Kazakhstan, determined by
the Regulations for the selection of applicants for
participation in the scholarship programs and means
the necessary mastering of 60-120 ECTS.

The studying in Kazakhstan university under
PhD degree program for the foreign students,
including persons of Kazakh nationality who are not
citizens of the Republic of Kazakhstan, determined by
the Regulations for the selection of applicants for
participation in the scholarship programs and means
the necessary mastering of 180 ECTS.

WHO CAN APPLY?

Foreign citizen, including
a person of Kazakh nationality
who is not citizen of the Republic of Kazakhstan:


having a document confirming the completion of
secondary education with an assessment of no
less than “good”.

WHO CAN APPLY?

WHO CAN APPLY?

Foreign citizen, including
a person of Kazakh nationality
who is not citizen of the Republic of Kazakhstan:


having diploma of bachelor or specialist with at
least 2.33 (out of 4) GPA or its equivalent in
educational institutions.

Foreign citizen, including
a person of Kazakh nationality
who is not citizen of the Republic of Kazakhstan:




having diploma of master with at least 2.33
(out of 4) GPA or its equivalent in educational
institutions;
having an international certificate confirming the
knowledge of a foreign language.
THЕ REQUIRED DOCUMENTS:

THE REQUIRED DOCUMENTS:









copy of identification document;
copy of document on previous level of education
(with transcript);
motivational essay in Kazakh or Russian or English
languages;
letter of recommendation in Kazakh or Russian or
English from the educational organization in which
the applicant studied, or from the employer;
a medical certificate for studying abroad, as well
as a medical certificate about the absence of a
human immunodeficiency virus (HIV infection)
and AIDS diseases issued by an official health
authority of the candidate’s country of residence;
letter of invitation from the Kazakhstan university
(if available).

THE REQUIRED DOCUMENTS:









?
copy of identification document;
copy of document on previous level of education
(with transcript);
motivational essay in Kazakh or Russian or English
languages;
letter of recommendation in Kazakh or Russian or
English from the educational organization in which
the applicant studied, or from the employer;
a medical certificate for studying abroad, as well
as a medical certificate about the absence of a
human immunodeficiency virus (HIV infection)
and AIDS diseases issued by an official health
authority of the candidate’s country of residence;
letter of invitation from the Kazakhstan university
(if available).

copy of identification document;
copy of document on previous level of education
(with transcript);
 motivational essay in Kazakh or Russian or English
languages;
 letter of recommendation in Kazakh or Russian or
English from the educational organization in which
the applicant studied, or from the employer;
 a medical certificate for studying abroad, as well
as a medical certificate about the absence of a
human immunodeficiency virus (HIV infection)
and AIDS diseases issued by an official health
authority of the candidate’s country of residence;
 PhD research proposal in Kazakh or Russian or
English languages;
 international certificate confirming the knowledge
of a foreign language;
 letter of invitation from the Kazakhstan university
(if available).



