
Оқу құны студент алдағы семестрде  меңгеруді жоспарлаған кредиттер құнына теңеседі.  КИМЭП 
Университеті студентке өзінің ұнатуы мен қаржылық мүмкіндіктерінен шыға отырып, пәндер санын өз 
бетінше анықтау құқығын береді. 

Кредиттік оқу технологиясы – бұл білімдік траекторияны дараландыру, таңдаулылық және кредиттер түрінде 
білімді есепке алу негізінде  өздігінен білім алу мен білімді шығармашылық тұрғыда меңгеру деңгейін 
жетілдіруге бағытталған білімдік технология.

Кредиттік технология студенттің бірінші курстан бастап соңғы курсқа дейін өспелі траектория бойынша 
кредиттер санын толықтыратын жинақтаушы жүйені көрсетеді.  

Оқу құнын есептеу мысалы, теңгеде

Семестр Кезең 1 академиялық 
кредиттің құны 

Жылына 
ұсынылған 
жүктеме

Оқу 
траекториясы 

Бір жылға оқу 
құны (теңге)

Бір жылға оқу құны

Күзгі семестр тамыз - 
желтоқсан

99 670 теңге 30 - 36 кредит
10 - 12 пән

4 жылда
(146 кредит)

2 990 100 –  
3 588 120 теңге

Көктемгі 
семестр қаңтар - сәуір

Жаз - 1 ** мамыр - шілде
Жаз - 2** шілде - тамыз 

Әкімшілік және студенттік жарналар
Студенттік 
жарна Семестр үшін Студенттермен жұмыс бөлімі:  

+7 727 2704310 (ішкі нөмірі 3157) 6 950 теңге

Дәрігерлік 
тексеру үшін 
жарна 

Оқу жылы үшін Медицина Орталығы:  
+7 727 2374805 (ішкі нөмірі 1087) 4 000 теңге 

Оқулықтарды 
пайдалану үшін 
кепілдік жарна

Оқу жылы  үшін 
Кітапхана: +7 727 237 47 54
(ішкі нөмірі 2502) 
Моб.+77057229016

45 340 теңге 

Басқа жақтан келген студенттер мен халықаралық студенттер үшін тұру шығындары 
Жатақхана Бір ай үшін Жатақхана: +7 727 2374773  

(ішкі нөмірі  1022)  
Моб. +77016794709

65 970 теңге
Жатақхана үшін 
депозит 

Бір семестр 
үшін 43 450 теңге 

Бакалаврлар үшін базалық ағылшын тілі (Foundation program)
Foundation
Күніне 3 
сағат сабақ, 
аптасына 5 рет, 
225 байланыс 
сағаттары

Бір деңгей үшін Бағдарлама үйлестірушісі: 
+77017173806 416 660 теңге 

 

**КИМЭП Университеті келесі оқу жылдарында оқу құны мен басқа жарналардың мөлшерін өзгерту 
құқығын өзінде қалдырады.  

**жазда оқуды  студент өзі шешеді. 

сабақ кестесін құрастыру, құнын есептеу және пәндерге тіркелу мәселелері бойынша студенттерді 
академиялық қолдау орталығына  хабарласу қажет: тел: +7 727 2704268 (ішкі нөмірі 3175/3213), 
2704310 (ішкі нөмірі 3157). 

КИмЭп Бухгалтериясы: +7 727 2704231 (вн.2353/2038)

2022-2023 оқу жылына бакалавриат 
бағдарламаларына оқу құны



Оқу төлемақысын төлеу нұсқалары  

КИмЭп-те оқу төлемақысын төлеудің икемді жүйесі жұмыс істейді. студенттерге 
төлемақы төлеудің келесі нұсқалары беріледі:     
1. Бүкіл оқу кезеңі үшін бірден төлеп тастау (білімдік қызмет көрсету шартын жасаған кезде). Мұндай 

жағдайда оқу құны оқу мерзімі біткенге дейін өзгеріссіз қалады. Ерекшелікті пәнді қайтадан өту және 
қосымша пәндерге тіркелу жағдайлары құрайды.  

2. Семестр үшін оқу төлемақысын семестрдің басында біріңғай төлеммен төлеу.  
3. Семестр үшін оқу төлемақысын семестрдің ішінде үш траншпен төлеу.  
4. Жеке оқу төлемінің графигі, ол Студенттерді қаржылық қолдау бөлімінің жәрдемімен құрастырылады. 

Барлық сұрақтарға +7 727 2704316, +77079704316 телефондары бойынша хабарласуға болады.

қазақстан республикасының аумағында КИмЭп-те оқу, жатақханада тұру және 
басқа қызмет көрсетулерге төлемақы енгізу тәсілдері:
1. Төлемді екінші деңгейлі банктердің (ЕДБ) кез келген филиалдарында/ бөлімшелерінде/кассаларында, 

сонымен қатар «КИМЭП Университеті» БАҚ банк шотына аударым жасауға мүмкіндік болатын төлем 
терминалдары мен банкоматтары (Cash-in), банк қолданбалары арқылы жүргізуге болады. Бұл ретте 
төлемнің барлық міндетті шарттарын  сақтау керек.    

2. «КИМЭП Университеті» БАҚ қызмет көрсетулерге төлемді «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Банк 
ЦентрКредит» АҚ арқылы жүргізуді ұсынады, өйткені бұл банктер университеттің серіктестері болып 
табылады.

3. Төлемді өз бетінше тікелей тұтынушылар (студенттер), сондай-ақ үшінші тұлғалар (ата-аналар, 
туысқандар, демеушілер және т.б.) жүргізулеріне болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шоттағы ақша қаражатының қалдығы төлемшіге қайтарылады. 

«КИмЭп университеті» Бақ қызмет көрсетулерін төлеу кезіндегі міндетті 
шарттар:
Төлеуші банкті таңдау және төлеу тәсіліне қарамастан төлем жүргізу кезінде міндетті тәртіпте 
(параметрлерді) көрсетуі қажет:  
1. Аударым жүргізетін төлеушінің аты-жөні және ЖСН-ы және аударым жүргізілетін студенттің аты-жөні 

мен ЖСН-ы 
2. Студенттік нөмірі (ID), ол КИМЭП-те онлайн өтініш толтырған кезде беріледі  
3. Міндетті түрде төлем мақсатының кодын – 861 және жоғарыдағы кестеден қызмет атауын көрсету керек 

Осы төлем шарттарын сақтаған жағдайда «КИМЭП Университеті» БАҚ қызмет көрсетулері үшін төленген 
ақша қаражаты уақытында және дұрыс келіп түседі.  

назар аударыңыз! Құрметті төлемшілер! Қызмет көрсетулер үшін төлемді алдын ала төлеулеріңізді 
өтінеміз, өйткені ҚР екінші деңгейлі банктері арқылы (ЕДБ) ақша қаражатын аудару 3 (үш) күнге дейін 
немесе одан да көп жұмыс күндерінде жүргізілуі мүмкін.

унИВерсИтет дереКтемелерІ: 
«КИмЭп университеті» Бақ 
050010, Алматы қаласы, Абай даңғылы 4
БСН 040 740 001 010
КБе 17

«ЦентрКредит Банкі» ақ
KZT: KZ63 8560 0000 0003 8823;
KCJBKZKX
Банк БСН-ы 981 141 000 668

«қазақстан Халық Банкі» ақ
KZT: KZ84 6017 1310 0001 1567;
HSBKKZKX
Банк БСН-ы 940 140 000 385


