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Өзбекстан Республикасы билимлендириў мекемелерине оқыўға қабыл етиў бойынша Мәмлекетлик
комиссиясы мәжилисиниң 2018-жыл 4-июльдағы 2-санлы баянында көрсетилген жоқары оқыў орынларында бир
талабаны төлемли-шәртнама тийкарында оқытыў муғдары (2018-жыл 1-сентябрьден киритиледи)на сәйкес, бир
тәрептен «Билимлендириў мекемеси» деп жүритилиўши Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық
институты
атынан
Нызамға
тийкарланып
ректор
Б.П.Отемуратов,
екинши
тәрептен
_________________________________________________________________________________________________
(басшының фамилиясы, исми, шәрипи)

__________________________________________________________________________________________________
(буйыртпашы тәрептиң аты)

(кейинги

орынларда «Буйыртпашы» деп аталады), үшинши тәрептен «Билим алыўшы»

ID КОД: 002-00____________________________________________________________________________________
(студенттиң фамилиясы, исми, шәрипи)

__________________________________________________________________________________________________
(билимлендириў бағдары (қәнигелик) аты)

жоқары билимли____________________________________________________________________таярлаў бойынша
(бакалавр күндизги, екинши қәнигелик, сыртқы, арнаўлы сыртқы, магистратура)
усы шәртнама дүзилди.

I. Тәреплердиң миннетлери:
1. «Билимлендириў мекемеси»:
-«Билим алыўшы»ға Өзбекстан Республикасы «Билимлендириў ҳаққында»ғы Нызамы ҳәм Кадрларды
таярлаўдың миллий бағдарламасына муўапық белгиленген барлық зәрүрли жағдайларды жаратып бериў ҳәм
билимлендириў мекемесиниң Уставына муўапық миннетлемелериниң орынланыўын тәмийинлеў;
-«Билим алыўшы»ны тастыйықланған оқыў жобасы ҳәм бағдарламаларына сәйкес мәмлекетлик
билимлендириў стандарты талаплары дәрежесинде таярлаў;
-стипендия муғдарын семестр жуўмағы бойынша студенттиң рейтинг көрсеткиши тийкарында белгилеў
ҳәм орнатылған мүддетте стипендия төлеўлерин әмелге асырыў;
- оқыў
жылы
ушын төленетуғын шәртнама төлеминиң баҳасына киретуғын, ҳәр айда
төленетуғын
стипендияның
муғдары
студенттиң
рейтинг көрсеткишлерине қарамастан қайта
есапланбайды, қайтарылып берилмейди.
- питкериўши курс студентлериниң оқыў ушын шәртнама төлемлеринен июль, август айларының
стипендиялары есабынан төлем-контракт суммасының соңғы белгиленген ўақыттағы стипендия муғдарының
базалық көлеминиң 0,75 коэффиценти қолланылған ҳалдағы суммасы шегириледи;
-басланатуғын оқыў жылында оқытыў ушын төленетуғын төлемлердиң белгиленген көлеми ҳаққында өз
ўақтында хабар берип барыў;
-ең аз мийнет ҳақының көлеми ямаса төлем тарифлери өзгерген жағдайда оқыўдың қалған мүддетлери
ушын төленетуғын төлемлердиң көлемлерин өз ўақтында көбейтип барыў ҳәм «Билим алыўшы» менен тазадан
шәртнама дүзиў;
-оқыў контракт төлеми жыл даўамында ең кем ис ҳақының муғдарының еселенген түринде көтерилген
жағдайда, оқыў жылының кейинги семестринде талаба тәрепинен контракт суммасының өзгертилген
(қымбатлаған ямаса азайтылган) бөлеги төленеди.
-тәреплердиң келисими бойынша басқа да шәртлерди орынлаў.

2. «Буйыртпашы»:
-ҳәр оқыў жылы ушын белгиленген контракт төлемин толық ҳәм өз ўақтында төлеў;
-оқыў ушын төленетуғын жыллық контракт төлеминиң 50 пайызын биринши курслар ушын
15-сентябрьге шекем, екинши ҳәм жоқарғы курслар ушын 1-октябрьге шекем, оқыў жылының екинши ярымы
ушын қалған көлемин 1-мартқа шекем толық көлемде төлеў;
-ең кем мийнет ҳақының көлеми ямаса төлеў тарифлери өзгерген жағдайда, оқыўдың қалған муддети
ушын он күнлик мүддетте «Билимлендириў мекемеси» менен тазадан шәртнама дүзиў ҳәм билимлендириў
мекемесине айырмасын толық көлемде төлеў;
-оқыў контракт төлеми жыл даўамында ең кем ис ҳақының муғдарының еселенген түринде көтерилген
жағдайда, оқыў жылының кейинги семестринде талаба тәрепинен контракт суммасының өзгертилген
(қымбатлаған ямаса азайтылган) бөлеги төленеди.
Бир студентке оқыў жылы ушын контракт төлем муғдары ең кем ис ҳақының________есеси муғдарында:
-төлеў мүддетлери бойынша_____________________________________________________________сўм
(толық оқыў жылы ушын)

_____________________________________________________________________________сўм төлениўи шәрт.
(оқыў жылының ярым жылы ушын)

3. «Билим алыўшы»:
-Өзбекстан Республикасының «Билимлендириў ҳаққында»ғы ҳәм Кадрларды таярлаўдың миллий
бағдарламасы талапларына муўапық жоқары билимге ҳәм маманлыққа ийе болыў;
-ең аз мийнет ҳақының көлеми ямаса төлеў тарифлери өзгерген жағдайда, оқыўдың қалған мүддети ушын
он күнлик мүддетте «Билимлендириў мекемеси» менен тазадан шартнама дүзиў ҳәм билимлендириў мекемесине
айырмасын толық көлемде төлеў;
-оқыў контракт төлеми жыл даўамында ең кем ис ҳақының муғдарының еселенген түринде көтерилген
жағдайда, оқыў жылының кейинги семестринде талаба тәрепинен контракт суммасының өзгертилген
(қымбатлаған ямаса азайтылган) бөлеги төленеди.

II. Тәреплердиң жуўапкершилиги:
2.1. Тәреплердиң бири усы шәртнама шәртлерин орынламаған жағдайда әмелдеги нызамшылықта
белгиленген тәртипте жуўап береди.

III. Шәртнаманың ҳәрекет етиў мүддетлери хәм бийкар етилиў жағдайлары:
3.1. Шәртнама тәреплер қол қойған күннен баслап күшке киреди ҳәм шәртнама шәртлери толық
орынланған мүддетке шекем даўам етеди.
3.2. Шәртнама төмендеги жағдайларда бийкар етилиўи мүмкин:
-тәреплердиң өз-ара келисими менен;
-билимлендириў мекемеси Уставына сәйкес, билим алыўшы оқыўдан шетлестирилгенде;
-тәреплердиң бири шәртнама шәртлерин орынламаған жағдайда;
-билим алыўшының өз қәлеўи менен ҳәм басқада себепли жағдайларда;
-буйыртпашы кәрхана сапластырылған жағдайда, бундай жағдайда тәреплер арасында тазадан шәртнама
дүзиледи;
-әмелдеги нызамшылықта көрсетилген басқада жағдайларда.

IV. Басқада шәртлер:
4.1. Шәртнамаға өзгерислер ҳәм толықтырыўлар тәреплердиң өз ара келисими арқалы киргизиледи.
4.2. Тәреплер арасында пайда болған келиспеўшиликлер нызамда белгиленген тәртипте шешиледи.
4.3. Шәртнама үш нусқада дүзилди ҳәм олар теңдей юридикалық күшке ийе.

V. Тәреплердиң юридикалық мәнзиллери ҳәм имзалары:
Әжинияз атындағы НМПИ «Контракт»
Нөкис қаласы, П.Сейтов н/ж
л/с: 4009 1086 0354 0179 5010 0079 002
ИНН НМПИ: 200 357 981
ОКОНХ: 92110
ОКЭД:
83300
Өзбекстан Республикасы Қаржы
Министрлиги Ғазнашылығы
Р/с:
23 402 000 300 100 001 010
банк: МБ ББ ХККМ Ташкент қаласы
ИНН Ғазна: 201 122 919
МФО: 00014
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