
КИМЭП Университеті оқуға түсу барысында қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі немесе осы тілдерге 
куәландырылған аудармасымен құжаттарды қабылдайды.  

1-ҚАДАМ. ОНЛАЙН ӨТІНІШ БЕРУ
Талапкер порталы тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн қолжетімді 
1. Талапкер порталында онлайн сауалнаманы толтыру: https://www.kimep.kz/ext/application/online/kk-KZ/
2. Порталға  сканерленген жеке куәліктің  көшірмесін жүктеу 
3. Бар болған жағдайда мерзімі бойынша жарамды IELTS/TOEFL сертификаттарының көшірмелерін жүктеу
4. Сандық  фото

Өзіңіздің сандық фотосуретіңізді  нақ «Фото» өрісіне жүктеу өте маңызды, өйткені КИМЭП-тің барлық 
департаменттері сіздің тұлғаңызды сәйкестендіру үшін осы жердегі сіздің суретіңізді пайдаланатын болады. 
Ажыратымдылығы 300 ppi (дюймға пиксель), өлшемі 8 МП-ден (мегапиксель) кем емес, төмен сығылыммен 
(жоғары сапа) JPEG форматындағы сандық фотосурет. 

5. Гранттар мен қаржылық қолдау алуға конкурсқа қатысу үшін 9-11-шы сыныптарда республикалық және/
немесе халықаралық олимпиадалар мен конкурстардағы жүлделі орындар үшін алған грамоталар мен 
марапаттардың көшірмелерін жүктеу қажет.  

Гранттар мен қаржылық қолдау мәселелері бойынша келесі байланыс телефондары арқылы хабарласу қажет:  
+7 727 2704316, ұялы/ватсап +77079704316, finaid@kimep.kz 

2 -ҚАДАМ. НЕгІзгІ ҚұжАТТАРДың кӨШІРМЕЛЕРІН жүкТЕУ
Бұл секциядағы құжаттар бірден олардың тиісті түпнұсқаларын алғаннан кейін тапсырылады 
1. Орта білімі туралы аттестаттың көшірмесі (қосымшасымен) 
2. Талапкер порталындағы ҰБТ секциясында ТЖК нөмірі мен ҰБТ сертификаты бойынша алған баллдарды 

көрсету қажет

3-ҚАДАМ. кИМЭП ҚАБыЛДАУ кОМИссИясыНА ҚұжАТТАРДың ТүПНұсҚАЛАРыН ТАПсыРУ
Бұл секциядағы құжаттар дайын болуына қарай тапсырылады
1. Орта білімі туралы аттестаттың түпнұсқасы (қосымшасымен)* 
ҰБТ өту балын ҚР Білім және Ғылым Министрлігі белгілейді. 

Бірыңғай ұлттық тестілеудің таңдау және бейінді пәндер бойынша пәндерді көрсетумен 
мамандықтар тізбесі

Мамандық Өту ұпайлары Таңдау бойынша пән Бейінді пән
Экономика 

Жалпы 50-ден кем емес және әр 
пәннен – 5-тен кем емес География Математика

Менеджмент
Есеп және аудит
Қаржы
Мемлекеттік және 
жергілікті басқару
Маркетинг
Халықаралық құқық Жалпы 75-тен кем емес және әр 

пәннен – 5-тен кем емес Дүниежүзі тарихы Құқық негіздеріҚұқықтану

Халықаралық қатынастар Жалпы 50-ден кем емес және әр 
пәннен – 5-тен кем емес

Шетел тілі Дүниежүзі тарихы 

Шетел тілі: екі шетел тілі Жалпы 75-тен кем емес және әр 
пәннен – 5-тен кем емес

Когнитивті ғылымдар

Жалпы 50-ден кем емес, 
математикалық сауаттылықтан –  
8-нан кем емес, және қалған 
пәндерден – 5-тен кем емес

Аударма ісі Жалпы 50-ден кем емес және әр 
пәннен – 5-тен кем емесАқпараттық жүйелер Математика Физика/Информатика

Журналистика 
*ҰБТдан Қазақстан тарихы 
мен оқу сауаттылығы 
баллдары ескеріледі 

Жалпы 50-ден кем емес және әр 
пәннен – 5-тен кем емес

Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан 

*Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттарда қазақ немесе орыс тіліне нотариалдық куәландырылған 
аудармасының болуы және бірінші академиялық семестрде нострификациялау/тану рәсімінен өтуі тиіс.

Бакалавриат Бағдарламасына түсу
ҚазаҚстан азаматтары үшін

+7 727 2704213, +7 707 170 42 13/uao@kimep.kz/www.kimep.kz
Facebook/Instagram: KIMEP/KIMEP University



кИМЭП Медицина Орталығына медициналық құжаттардың түпнұсқасын тапсыру 
1.  Қазақстан азаматтарына берілетін 075/у медициналық анықтамасы немесе шетелдік азаматтар үшін осы 

анықтаманың баламасы. КИМЭП Медициналық орталығы медициналық анықтаманың баламасының 
нотариалды расталған аудармасын талап етуі мүмкін, сондықтан шетелдік студенттерге медициналық 
тексерістен Алматыға келгеннен кейін өтуге кеңес береміз.

2.  Екі дәрігердің қолы мен екі дәрігерлік мөрі бар флюорографиялық түсірілімнің түпнұсқасы (мерзімі 6 айдан 
аспаған анықтама ғана жарамды). 

3.  Егу картасының көшірмесі (ф-065/у)         
Құжаттардың түпнұсқаларын курьерлік пошта қызметін пайдалана отырып жіберуге болады: 050010, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ. 4, офис 103, 103А, 107 – Қабылдау  комиссиясы

4-ҚАДАМ. АҒыЛШыН ТІЛІН МЕңгЕРУ ДЕңгЕЙІН АНыҚТАУ
KEPT тестіне қатысу үшін онлайн сауалнаманы толтырып  Талапкер Порталында жеке куәліктің көшірмесін 
жүктеу қажет:  https://www.kimep.kz/ext/application/online/ru-RU/
Сіз тестілеу өткізу кестесімен келесі сілтеме бойынша КИМЭП сайтынан таныса аласыз: https://kimep.kz/
prospective-students/ru/admission/kimep-university-tests-schedule/
Тест нәтижелері келесі сілтеме бойынша қолжетімді: https://kimep.kz/prospective-students/ru/admission/ 
Мерзімі бойынша жарамды халықаралық сертификаттарын көрсеткен  жағдайда талапкер KEPT тестін өтуден 
босатылады.    

Level of English 
Foundation 
Course 

KEPT CEFR+ 
IELTS 
Academic/ 
IELTS indicator

TOEFL 
IBT 

TOEFL PBT/ 
Institutional 
TOEFL 

Revised 
TOEFL paper- 
delivered test

Duolingo 
English test 

Academic 
English 80-100% B2 

5.5 (not less 
than 5.0 in the 
writing section) 

70 523 52 85-90

UF A 51-79% B1 4.5 -5.0 57-69 475-522 42-51 65 -84

UF B 30-50% A1 3.5 – 4.0 27-56 380-474 19-41 45-64

UF C < 30 % 
Beginner 
or False 
Beginner 

<3.0 <26 <379 <18 <44

5-ҚАДАМ. ОҚУҒА ҚАБыЛДАУ ТУРАЛы ШЕШІМДІ БІЛУ жәНЕ БІЛІМДІк ҚызМЕТ кӨРсЕТУ 
ШАРТыНА ҚОЛ ҚОю
1.  Электрондық пошта КИМЭП Университетінің талапкермен ресми байланыс арнасы болып табылғандықтан 

онлайн өтініште көрсетілген электрондық поштаның адресі студенттер қатарына қабылдау кезінде жарамды 
болуы тиіс. 

2.  КИМЭП Университетіне қабылдану туралы хабарлама Сіздің электрондық поштаңызға жіберілетін болады 
және Талапкер Порталындағы «Acceptance Package» секциясына орналастырылады.   

3.  Білімдік қызмет көрсету шарты да Сіздің Талапкер Порталындағы «Acceptance Package» секциясына 
орналастырылатын болады. Өзіңіз басып шығарып, қолыңызды қойған шарттың екі көшірмесін пәндерге 
тіркелу аяқталғанға дейін Қабылдау комиссиясына тапсыруыңыз керек.     

6-ҚАДАМ. ПәНДЕРгЕ ТІРкЕЛУ
Сабақ кестесін құрастыру, төлем ақысын есептеу және пәндерге тіркелу мәселелері бойынша Студенттерді 
академиялық қолдау орталығына хабарласу қажет: тел: +7 727 2704268 (ішкі нөмірі 3175/3213), 2704310 (ішкі 
нөмірі 3157), advising@kimep.kz    

 


