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1. Жалпы ережелер 

 

"Тұран-Астана "Университеті" мекемесінің профессор-оқытушылар 

құрамының, қызметкерлері мен білім алушыларының академиялық адалдық 

кодексі (бұдан әрі – Кодекс) Қазақстан Республикасы: 

 - Қазақстан Республикасының Конституциясымен (ҚР); 

- ҚР "Білім туралы" Заңымен»; 

- ҚР "Ғылым туралы" Заңымен»; 

- "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңымен»; 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 

499 қаулысымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік қағидалары); 

- ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 

125 бұйрығымен бекітілген Жоғары оқу орындарында білім алушылардың 

үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау 

жүргізудің үлгі ережесі (31.03.2017 ж.); 

- "Тұран – Астана "Университеті" мекемесінің (бұдан әрі-

Университет) Жарғысымен);  

- Университеттің 2017 жылғы 23 қарашадағы № 134 бұйрығымен. 

 

Осы Кодекстің мақсаты-Университет қызметінің стратегиясы мен 

негізгі бағдарламаларын саналы қолдауды қамтамасыз ету мақсатында 

білім беру үрдісінің барлық субъектілері (білім алушылар, оқытушылар, 

әкімшілік, техникалық персонал және т.б.) арасында адал қарым-қатынас 

орнату және ашық қарым-қатынасты қалыптастыру. 

 

Академиялық адалдық саясатын енгізу міндеттері: 

 

- университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы( ПОҚ), 

қызметкерлері мен білім алушылары арасында академиялық алаяқтық, 

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілерін болдырмау және жою ; ; 

- университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен білім алушыларында 

сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағымсыз қарым-қатынасты 

қалыптастыру; 

- университеттің білім алушылары арасында сапалы білім алу 

идеясын қалыптастыру және насихаттау; 

- университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен білім алушыларының 

этикалық мінез-құлқын қамтамасыз ету;  

 - университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен білім алушыларының 

арасында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 

анықталған плагиатқа шыдамсыз қарым-қатынас және авторлық құқықты 

бұзуға тәрбиелеу;;  

- ПОҚ, қызметкерлер мен білім алушылардың академиялық 

адалдығын дамыту бойынша тұрақты мақсатты жұмыс жүргізу.  



 

2. Академиялық адалдық принциптері 

 

Университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен білім алушыларының 

академиялық адалдығының негізгі қағидалары: 

- адалдық-университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен білім алушыларының 

өз функционалдық міндеттерін адал және мұқият орындауы. Адалдықтың 

негізгі құраушылары еңбекқорлық пен парасаттылық болып табылады; 

– автордың және оның құқықтық мирасқорларының құқығын қорғауды 

жүзеге асыру-авторлық құқық объектісі болып табылатын туындыларды қорғау 

және авторлық құқықты тану, бөтен сөзді, ойды дұрыс беру және 

жарияланымдардың, ғылыми мақалалардың және ғылыми-әдістемелік 

материалдардың барлық түрлерінде ақпарат көздерін көрсету арқылы; 

- университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен білім алушыларының арасында 

ашықтық пен ашықтық, өзара сенім, ақпараттар мен идеялармен ашық алмасу; 

- университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен білім алушыларының 

құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу; 

- университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен білім алушыларының пікірлері 

мен идеяларын еркін білдіру құқығы; 

- университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен білім алушыларының ар-

намысы мен абыройына нұқсан келтірмейтін, дөрекілікке, сквер қызметіне жол 

бермейтін өзара сыйластық; 

- университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен білім алушыларының осы 

Кодексті сақтау және оның ережелерін бұзғаны үшін тең жауапкершілікте болу 

міндеті. 

 

3. ПОҚ, қызметкерлердің міндеттері 

және университеттің білім алушыларының 

Академиялық адалдығы 

 

Академиялық адалдық университеттің ПОҚ, қызметкерлері мен 

оқытушы-профессорлар арасындағы өзара қарым-қатынастың негізгі принципі 

болып табылады. 

Университеттің ПОҚ және қызметкерлері міндетті: 

- университеттің лайықты өкілі болу, Университетті басқару стратегиясы 

мен тактикасын бөлу, университет қызметінің нәтижелерін қалыптастыруда 

осы Кодекстің мәлімделген корпоративтік мақсаттары мен мақсаттарын іске 

асыру үшін жауапкершілікті өзіне алу; 



- сабақтардың барлық түрлерін сапалы жүргізу, Оқу, дипломдық және 

диссертациялық жұмыстарды жазу және сабақтарға дайындау кезінде сенімді 

және сенімді көздерді таңдауда университет білім алушыларына қажетті қолдау 

көрсету; 

- университеттің барлық білім алушыларының түсіндірмелерді, 

сілтемелерді, Пайдаланылған әдебиеттер тізімін ресімдеу тәсілдерін 

белгіленген тәртіпке сәйкес барлық дәйексөзге келтірілетін авторлардың 

авторлығын көрсете отырып, орындауын қамтамасыз ету; 

- университеттің әріптестері мен білім алушылары арасында осы 

Кодексте белгіленген талаптарды бұзудың кез келген мүмкіндігіне кедергі 

жасау;; 

Білім алушылар міндетті: 

- осы Кодекстің мәтінімен танысу және оның бұзылу салдарын білу; 

- оқу, дипломдық және диссертациялық жұмыстарды жазу кезінде 

академиялық адалдықты мүлтіксіз сақтау; 

- оқу, дипломдық және диссертациялық жұмыстарды жазу кезінде 

автордың, жұмыстың атауын, шыққан жылы мен орнын, беттерін көрсете 

отырып, бөтен адамның сөзі мен ойларын берудің белгіленген тәртібін 

пайдалану;;  

- оқу, дипломдық және диссертациялық жұмыстардың соңында 

белгіленген тәртіппен Пайдаланылған әдебиеттер тізімін көрсету; 

- оқу, дипломдық және диссертациялық жұмыстарды жазу кезінде сенімді 

және сенімді ақпарат көздерін пайдалану;; 

- бөтен зияткерлік меншікті пайдалануға қатысты негізгі қағидаларды 

құрметтеу және сақтау; 

- Академиялық адалдық танытқаны үшін жауапкершілік туралы білу және 

аталған бұзушылықтар болған жағдайда осы Кодекс шеңберінде белгіленген 

шаралар қабылданатынына дайын болу. 

 

 

3. ПОҚ, қызметкерлердің жауапкершілік шаралары 

Академиялық адалдық кодексінің талаптарын сақтамағаны үшін 

 

4.1. ПОҚ, қызметкерлер мен білім алушылар осы Кодекстің талаптарын 

бұзғаны үшін ҚР қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес тәртіптік 

және өзге де жауапкершілік түрлеріне тартылуы мүмкін. 

4.2. ПОҚ, қызметкерлер мен білім алушылар ҚР қолданыстағы 

заңнамасының нормаларына сәйкес мүдделер қақтығысына әкеп соққан 



жағдайлардың туындауы үшін тәртіптік жауапкершілікке және басқа да 

жауапкершілікке тартылады. 

4.3. Университеттің ПОҚ және қызметкерлері ҚР қолданыстағы 

заңнамасының талаптарына сәйкес тәртіптік және басқа да жауапкершілікке 

тартылуы мүмкін, өзінің қызметтік жағдайын жеке пайда табу үшін заңсыз 

қолданғаны, өз отбасы мүшелеріне және жақын таныстарына көмек көрсеткені 

үшін. 

Мұндай мінез-құлық рұқсат етілмейді, университеттің ПОҚ мен 

қызметкерлерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін бұзады. 

4.4. Университеттің білім алушылары кез келген заңсыз әрекеттері үшін: 

 емтихан тапсыру кезінде оқытушыларды алдап, немқұрайлықпен, 

есептен шығару немесе жаңылыстырып қою; 

оқу, дипломдық және диссертациялық жұмыстарды жазу және қорғау 

кезінде плагиат немесе компиляция фактілерін анықтаумен, 

 - университет қызметкерлері белгіленген тәртіппен ресімделген және қол 

қойған жазбаша акті негізінде университеттен шығарғанға дейін тәртіптік 

жауапкершілікке тартылады. 
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