








Камкорчулар кенешинин милдеттери темен депул ер:
(1) Камкорчулар кенешинин иштвв принциптерин жана негиздеркн жоболор аркылуу 

аныктоо;
(2) Ректорлук же Камкорчулар кецешинин мучелерунун бирининин сунушу менен 

жады факультет, институт, жогорку мектеп, илимий изилдее борбору, белум же 
адистиктерди ачуу, жабуу же бириктируу;

(3) Академиялык жана административдик кызмат орундарын аныктоо жана 
академиялык жана административдик кызмат орундары учун теле не турган минималдуу 
жана максималдуу айлык маяна елчемдерун белгилее;

(4) Университет тин академиялык жана административдик кызматкерлеринин 
келишимдериниь негиздерин жана яштее шарттарын аныктоо;

(5) Университеттин жылдык иш планын аныктоо жана гжи тараптын екметтеру 
каржылай турган тэлемдерге ылайык Ректорлук даярдаган университеттин бюджетин 
карал чыгып, бекитуу, зарыл учурларда текшеруу жургузуу, айрыкча кийинки жыл учун 
талап кылына турган телемдерду аныктоо, май айынын содуна чейин эки елкенун 
екметтеруне жалпы билдируу жасоо;

(6) Ректорлук тарабынан кун тартибине киргизилген башка маселелер боюнча чечим 
кабьш алуу;

(7) Бул Кыргыз-Турк “Манас” университетинин Уставынын аркылуу Окумуштуулар 
кеценшне берилген милдеттерден тышкары, аталган Уставдын ишке ашырылыши менек 
байланышкан материапдык, административдик жана академиялык маселелер боюнча 
гийищтуу жооолорду кабыл алуу;

(8) Жыл сайын университеттин бир жылдык ишмердуулухунун жыйьштьп ы боюнча. 
отпет «у .-лекдардык жылдын аягында Туркия Республикасыньш Улуттук ага рту у 
д таяс  гкрл п-.яе, Туркля Республикасыньш Жо горку Пилим беруу комилетине ж а т  
Кыргыч Республикасыньш Билим беруу жана илим мчнистирлш ине тааш.пыуу учун
СЛФУ)?гЮО.

Текшеруу комиссиясы  
6-берене

Университеттин башкаруу. каржы жана билим беруу ипггерин текшеруу жни 
Тараптардын дайьшдаган 4тен мучеден тузулген Текшеруу комиссиясы тарабынан сир 
жылда кеминде бир жолу жургузулет. Бул Комиссиянын мучелеру Камкорчулар 
Кецешккик чучелбрун дайындоо тартибине ылайык 5 жылга дайындалат. Т ш иеру/ 
коьшсскясьмын терагасы 2 жылда бир жолу кезекгеигуу менен Текшеруу комиссдясыньш 
мучелерунун арасындан Тарашар тарабынан аныкталат.

Текшеруу комиссиясы Камкорчулар кедсшшшд сарнтоилорун жана башка 
кшмердуулугун да текшерет.

'Текшеруу кенешинин бирден мумсу эки тараптын Финансы минисгрлигинии 
бюджеттик маселелер боюнча кызматкерлеринин ичичен дайъшдалат.

Камкорчулар кенеши езу белгиаетен меенет ичинде университстте илимий, 
административдик жана каржы багытта текшеруулерду жургузет жана бул максатта ички 
текшеруу органык тузе адат.

Ар жкшы жургузуле турган текшеруудердун жыйынтыгы боюнча тузулген 
стчетгун бирден нускас?ы Туркия Республикасыньш Улуттук агартуу минчстрлитине,



Туркия Республикасынын Жогорку бклим беруу комитетике жана Кыргыз 
Республикасынын Билим беруу жака илим министирлиги менен Камкорчулар Кенешинин 
Терагасынатаанышуу учун сунушталат.

Туркия Республикасынын Улуттук агартуу министрлигинин атынан Туркия 
Республикасынын Жогорку билим беруу комитетинин терагасы менен Кыргыз 
Республикасынын Билим беруу жана илим министри зарыл деп тапкан учурларда ар 
дайым кошумча текшеруу жургузуу талабын коё алышат.

УЧУНЧУ Б0ЛУМ  
Университеттин органдары

Ректор жана Бирннчи проректор
7-берене

Ректор жана Биринчи проректор келишимде белгиленген шарт боюнча 4 жылдык 
меезетке- дайындалат. Мввнету аяктаган Ректор жана Биринчи проректор кайрадан 
даиындалышы • мумкун. Ректордун Биринчи проректордон сырткары Зтен ашпаган" орун 
басарлары (проректорлор) болот. Проректорлор Биринчи проректордун пикирин эске-алуу 
менен Ректор тарабынан 4 жылдык меенеткв дайындалат. Ректордун кызмат моенетунун 
бутугчу мекеп аныя орун басардарынан (проректорлордун) да кызмат меенвттеру аяктайт

У яиперситет тин администратиздик. финансы жана окуу-тарбия яш-арак'еттеря 
•Ректор- -/арабьпкан Биринчи проректордун пикирин эске алуу менен жургузулет .жана буд 
мш-аракстпчгрге тиешелуу иш кагаздарыяа Ректордун колу менен б ирге Биринчи 
кроректсрдуч ко лу коюлат.

Ректор кызмат ордунда жок болгон учурда Биринчи проректор, экее чей кызмат 
ерлунда боноогон учурда ректердун орун басарларыньш (проректорлордун). бнри 
Ректордун милдетин аткаруучу болуп дайындалат. Ректордун милдетин аткаруучу 

.-рс-ктордун орун басары -(проректор) Ректордун укуктарына жана жооакерчиликтеряне эу
боЛЮТ '

Ректордун митдет'гери
8-берене

Ректор (Кам.хорчулар кецеши тарабынан белгиленген милдеттердсн сырткары) 
упизеродтеттин бардык административдик жана академиядьк чаасйлелерик чечуудогу 
укиаерсчгеттик жооптуу акулу жана финансы маселелери боюнча жогорку жооптуу 
жетекчиси болуп саналаг. Ректор кызмат ордунда жок болгон учурда финансылык 
маселелер боюнча жоопкерчилик ректор тарабынан Биринчи проректорго же 
) трое кторлорг о жуктелег.

Ректордун милдгги, ыйгарым ухухтары жана жоопкерчиликтери томендетулер 
оелуо саналаг:

(!) Универск-теггин кенеиггеримде терагйлдл- .кьтлуу,-- Камкорчулар Кенешинин 
чечимдерин шике ашйруу, университетгня хеьештеринде тушкек сунуштарды талдап. 
шйиштуу чечимдерда чыгаруу жан^учиверсигегши ту зум деру кун ортоеукдагы туруктуу 
иш жу ргузууну камсыз кылуу;-:



(2) Ар бир оку у жылынын аягында жана зарыл болгон у'чурларда унивсрситеттин 
окуу-тарбия, климий изилдее, басмага чыгаруу жана коомчулукка кызмат керсетуу 
боюнча иш-чаралары гууралуу Камкорчулар Кецешине. баяндама (отчет) сунуштоо:

(3) Университеттин тийиштуу тузумдерунун жана университеттин Окумуштуулар 
кецеши менен Баш каруу кенешинин сунуш жана иикирлерин эске алуу менен 
инвестициясы боюнча программаларды, бюджет жана кызмат орундарына болгон 
муктаждыктарын Камкорчулар Кецешине сунуштоо;

(4) Биринчи проректордун макулдугу менен туура деп тапкан учурларда 
университеттин курамына кирген оелумаердегу жана Т'/зумдордеру окутуучулардын жана 
администр&тивдик кызматкерлердин кызмат орундарын а.тмшлтыруу же аларды жацы 
ору ягдарга дайыкдоо,

(5) Университеттин тузумдерунун жана бардык оасхычтагы кызматкердеринин иш- 
аракет герине жалпы кеземел жана текшеруу жургузуу;

(6) Камкорчулар Кенеши тарабынан бекитклген башкаруу структурасына ылайык 
Биринчи проректордун пикирин эске алуу менен жетекчклердин ыйгарым укуктары менен 
функцисналдык милдетгерин аныктоо;'

(7) Бул Кыргьгз-Турк “Макао’' ■ университетинин Уставынын негизинде езун© 
жук телген пшиштуу ыйгарым укуктарьш аткарат.

Ректор университеттин жана тийишту у белумдерунун окутуу базаеык 
рационалдуу колдонуу жана енуктуруу, сгуденттерге кгректуу социалдык кызматт ардь; 
хорсетлу. зарыл учурларда коопсуздук чараларын керуу, окуу-тарбия, илимкй изилдеэ. 
басмага чыпфуу жана коомчулукка кызмат керсетуу иш-чаряларынын университеттин 

, курулугг. . матхатына жана принцип герине ылайык ппандаштътрылып кшке 
ак!ч>:рыл"»1ш^1нда. .илимпй, башкаруу жана финансылык квземвл жургузууде жана бул 
•милд.ггтерди темвнку баскычтагы гузумдерге еткеруп беру/де кезвмелдвеге жана 

• текшеруугв, тиешелуу яатыйжага жеткируугв биринчи даражадагы ыйгарым укугуна у* 
булардли жоодтуу болуп саналат.

О к-\ му ытуул а р кецеш и
9-берене

Окумуштуулар кецеши университеттин академиялык органы болуп саналат; 
Окумуштуулар . Кецешннин терагасы университ-еттин Ректору болуп саналяк 
0кумуш7у7лар. кенешинин хурамы проректорлор, факультетам декан-дары. институт 
жака жогорку мектептин мудурлеру менен бирге ар бир факультет-ген факультеттше 
ыенеш тарабынан-3 жылта щайланган бирдек мучедон тузулет.

Окумуштуулар кенеши ар бир окуу жылынын бахдында жана аягында, жылда
2 /ходу жыйннга чогулаг.

Ректор-з^рыл учурда Окумуштуулар кенешинин кезексиз отурумун чакыра алат.

Окумуштуулар кенешинин негизги милдеттери
10-оерене

Университеттин жогорку академиялык органы болгон Окумуштуулар кецешкп>ш 
яегкзга .-лйлцеттер.Ч' темокдэгудей:

I. У ну всрситеттин окуу-тарбия, илнмий кзилдее жана басьш чыгаруу 
итимердуулу! унун дегюдгрике байлаккштуу чечимдердп кабыл алуу;



2. Университеттин жылдык окуу лрограммасыв жана академиялык календардык 
планын карал чыгып. бекитуу;

3. Диплом берген тузумдердун окуу программаларыя жана ал ар боюнча 
езгертуутшрду бекитуу;

4. ЖОЖдон кийин билим берууге байланыштуу нетиздерди аныктоо;
5. 2 жылдык жана 4 жылдык билим беруу программасы боюнча студенттердин 

сабакка катышуу, ара сынактардын саны жана алардын студенттин алган баасына 
тийгизен таасири; практика, сынак жана кайра тапшыруу сынактары сыяктуу шарттардын 
нггкздерин белгялей турган инструтсцияларды бекитуу;

6. Студенттер учун журум-турум интрукциясьга бекитуу;
7. \  ниверситетткн тузумдврукук арасынцагы мамилелерли женгв салуу;
8. Бир жылда бир жолу Ректорлук гарабьшан даярдалган университетгик 

ишмердуулугунун отчетун талкуулоо, тийиштуу сунуштарын киргизуу;
9. Факультеттердин башкаруу кенештеринин езгече стипендия :кана ар д акту у 

академиялык наамы.н ыйгаруу боюнча сунуштарын карап чыгып, бекитуу 
(Университеттин стипендия ' боюнча инструкциясы, Университеттин ардактуу 
академиялык наам ыйгаруу жобосу);

10. Факультет кенештерк жана Ректорлукка караштуу институт жана жогорку 
мектеп кенештеринин чечимдери менен макул болбогон жагдайларын иликтее жана 
чечимдерди кабыл алуу;

11. Университеттин Башкаруу кенешине муче тандоо;
■ 12. Ректорлук сунуштаган маселелер боюнча пикир алышуу жана 'чечимдерди 

. чыгаруу.

■ \ Университеттин Башкаруу кецети
11-берене

У ливере итеггин Башкаруу кедеши Ректордун жетекчилиги менен декандар, 
иле.гиту! жана жогорку мектелтер менен уЕиверситеткс караштуу ар кандай академиялык 
тузумднрду екулчулук кылган 5 профессордон турат жана 3 жылга шайланышат, Биринчи 
прожектор университеттин Башкаруу кецешинин ааых мучэсу болуп саналып, добуш 
беруу укугуна ээ болот. Башка проректорлор добуш берууго укугуна ээ болбостон. 
университеттин Башкаруу кецешинин чогулуштарыиа катыша алат.

Университеттин Башкаруу кецешинин милдеттери 
12-берейе

Университеттин Башкаруу кеяеш ш ин м и п д тер и :
1. Башкаруу кенеши менен Окумуштуулар кеаешинии ’чечимдерин иге жузуко 

ашырылышьшда атайын белгиленген план жана программалар боюнча Ректорго жар дам 
беруу;

2. Универси тетке караштуу тузумдердун сунуштарын эске алуу менен инБестиния 
программаларьге,. бюджеттин долбоорун карап чыгуу жана ез сунуш-пикирлери менгн 
Ректорлукка сунуу,

3. Университеттин башкаруу иштерине байланыштуу/ Ректордун койгон 
маселелери боюнча чечим кабыл ялул»:: •

4. Факультет, иисгатуг. жогорку мектептердин башкаруу кенештеринин чечимдери 
монен макул болбогон жагдайларын талдоо мечен жыйшпыктоочу чечимин чыгаруу;

5. Аталган Кыргыз Турк “Манас’’ университет инин Уставынын чегинде ректорлук 
тарабьшан сукуштаган маселелердк талкуулад чгчим кабыл алуу.





Факультеттин кецештери
16-берене

Факультет кецештери декандын жетекчилигинде факультетке караштуу белумдер 
менен факультеттеги профессорлордун ичинек - 3. доценттердин арасынан - 2, доценттин 
милдетин аткаруучуларынын арасынан - 1 окутуучудан тандалган курамдан 3 жылга 
тузулет.

Факультет кецештери ссместрдин башында жана аягында чогулушат.

Декан зарыл учуода факультет! ин кецешин жыйынга чакыра алат.

Факультет кецештери академиялык орган катары аткара турган милдеттери:
1. Тиешелуу факультетгин окуу-тарбия, илимий изилдее жана басма иш- 

аракетгерине байланыштуу жоболор, план., программа жана окуу процессинин графиги 
боюнча чечимдерди кабыл алуу;

2. Факультегтин башкаруу кецешине муче шайлоо;
3. Бул Кыргыз-Турк “Манас"’ университетинин Уставы менен конго езуне 

гапшырылган башка, милдеттерди аткаруу.

Факультегтин Башкаруу кецеши
17-берене

Фжуиьтсттик башкаруу кецештери дскаядардын жетекчияиги астында Факультет 
кедгиш 3 :*ылг»ч шайлана турган 3 профессор, 2 доцент жана 3 доцентткн милдетин 
аткаруучудан г»рган курамдан тузулет. Декандын орун басарлары Факультегтин 
б«ц|«саруу к^цешинмн жыйыкына добуш беру/ укугу болбостон катыша алышат.

Факульге-с башкаруу кецештери декандын чакыруусу менен чогулушат.

Факультет Башкаруу кецештери зарыл болгок учурларда убактылуу иш топторун, 
окуу-тарбия координаторлуктарын тузе алышат жана алардын милдсттерин женге 
салышат.

Факультет башкаруу кенештериье деканга адмшистративдик иш-аракеттерде 
жар дам керсете турган орган катары темвяку милдеттер. ж уктелет:

] Факультет кецешинин чечимдеринин негкзинде бекитилген жоболорду ишке 
ашырууда деканга жар дам керсатуу;

2. Факультегтин ог.уу тарбия. клак жака программалары менен бирге академиялык 
календарынын зткарылышьш камсыз кьитуу;

3. Факультегтин инвестиция, программа жана оюджетинин долгоооруи даярдоо;
4. Студенттерди кабыл алу у. оку у программашна с^бактарды киргизу у жана 

чыгаруу менен окуу-тарбия жана сынактгрга гиошелуу иипер боюнча чечим кабыл алуу;
5. Декандын факультет башкаруу боюнча сунуштаган шитерине карата 

чгчимдерда' -сабыл алуу:.
6. Бул Кыргш-Турк ;‘Манас” унивороитетинин 'Устазы менен колю взуне 

таяшырылгаь башка милдеттерди аткаруу.

У*



Институттар
18-оерене

Институттардын органдары, институт мудурлугу, институт кедеши жана Институт 
башкаруу кецепш саналат.

Институттун мудурлеру Биринчи проректордуи пякирин эске алуу мснен Ректор 
тарабынан 3 жылга шайланат. Кызмат мэенету аяктагая институттун мудуру кайрадан 
дайындала алат.

Ар бир институт мудурунун университеттин штатындагы окутуучулардын ичинек
3 жыядык м еэяетке дайындалган 2 орун басары болот. Институттун мудурунун орун 
басарлары институт мудурунун сунушунун негизинде Биринчи проректордуи пикирин 
эске алуу менен Ректор тарабынан дайывдалышат. Институт мудурлерунун убактылуу 
кызмат мееяету буткенде орун басарларыяын кызмат меенету да аякгайт,

Институт мудурлерунун милдетин аткарууда же институт мудурунун кызматган 
бошогулуитунда аткарылз турган иштер декандардыкы еыяктуу ишке ашырылат.

Инг. идут муаургеру, ушул Кыргыз-Турк “Манас” университетяшш Уст-;иыян 
к*кГ|ИД?.рга жукгелген-милдет герди. институттун алкаплкда-аткарышат.

Институт мудурлерун. кызмагка бекятуу усулдарына ылайык, керек болтов 
учурларда к ш м а п а к  четтстуу да мумкун.

Институт кецештсри, институт мудурунун жетекчнлиги астында, институт 
д'удурунун'оруйбасарларынан жана адистик тармак жетекчмлеринен тузулет.

Институттун башкаруу кецеши, институт мудурунун жетекчилиги астында,- 
M’iC'i H'i.yi мудурунун орун басарлары жана институттун белум башчылары тарабынан• 
сунуятадт’ан б талачкердик ичинек 3 жылдык мэеаетке шайлзнган 3 окухуучудан 
гузудет.

Институт кенеши жана башкаруу кенеши бул Кыргыз-Турк "Манас” 
уккзерсятеггшкЕ Уетавына ылайык факультет кенештери.; жана факультет башкаруу 
иедеяп ерике жуктелган милдеттерди ияститутту н алка» ‘мада атка рат:

Ж  с г о р к.у мектет»тер
19-берене

Жогорку мектеитердйн .органдары. жогорку мектептин мудурлуту, Жогорку 
мектептин кенеши жана Жогорку мектептин башкаруу кедешинен турат.

Жогорку, мектептердик- мудурлеру, Биринчи проректор, дув; пикирин -кке злу у 
менен - Ректор тарабынан 3 жылдык мееяеткэ дайындалат: М еенету аяхтаган мудурлер 
кайрадан шайлаиуу укугуна у*.





Кандайдыр бир себептерден улам. 6 айдан ангуун мевнетке кеткен учурда, калган 
меенетке жогоруда керсетулген ыкма менен жацы белум башчысы дайыкдалат.

Белум башчылары, белумдв жургузулген баардьгк децгээлдеги окуу-тарбия жана 
шшмий-изилдее иш-чараларьшын туруктуу жана натыйжалуу ишке ашырылышынан 
жооптуу болуп саналат.

Тийиштуу учурларда белум башчысын кызматтан четтетуу кызматка дайындоо 
>сулдарына ылайык жургузулет..

Башка тузумдвр
21-берснс;

Университетгин Башкаруу кенешинин сувушу менен Окумуштуулар кецеши 
гарао’ынан жактырылган учурда жаны гузумдерду ачууга болот.

т о р т у н ч у  в е л у м
Башка жагдайлар

Окутуучулук курамы жана административдик кызматкерлер
22-берене

Унйверсктегхин окутуучулар курамы универсятетте иштеген профессор, доцент. 
до'цеьттийУ милдетин аткаруучу, ага окутуучу, окутуучу, адис жана кенже илимкй 
кызматкер а^.амындагы адам.аардан тузулэт.

V циверситеп е административдик жана техникалык тейлее кызмагкерлер и, 
Камкорчулар кенеши бекиткеч административдик башкаруу схемасына жана -.башка 
кыэмат орундарыка жана уюштуруу аегиздериле ылайык игатешет.

Окутуучулар курамы жана административдик кызматкерлер хелишимдик иегизде- 
иштешет.

Туркияньш мамлекеттик окуу-жайларынан же нету ле турган окутуучулар жана. 
административдик кызматкерлер, Туркия Республикасьюыь тиешеяуу норматавдик 
актыларына ылайык. 3 жылга чейинки меенотке, айлык акысьт сакталуу шарты менен чга 
сапарына жэнэтулет. Гуркиянын мамлекеттик эм ее окуу жайлары менен башка 
уюмдардардан кеде турган окутуучулар жана административдик кызматкерлер.. 
Камкорчулар кеиешинкь талабьша ылайык. Туркия Республикасычьтк Жогорку ошшм 
беруу комитегинин чечими менен тисшслу/ норматавдик- актыларына ылайык. 3 жылга 
чейинки меенетке, айлык акысы сактадбастак пш сапарына женетулет.

Аталган иш сапары боюяча жекетулгон кьпматкерлердик эмгек ахыларынын 
елчвму иштелип чыга турган жоболор жыйындысьшын негшдерике ылайык, 
Камкорчулар Кецеши тарабьшан аныкталат. жана. алардык Кырш зстанда змгектенгев 
кызмат • ■ меенету Туркия Респу б ликасын ы к Эмгек жана соииалдык -коргоо 
мянистрлигинин Социапдык. камсыздоо башкармадыгы т  тиешелуу болот; айлык маяла 
шкаласынын чет элкедэ иитегендиги учун теленуу'-у компенсаииядак тышкары. аегкзги 
айлык. акысынан теленуучу -бердык социалдык коргоо телемдвру уииверсшсттиа



бюджетинен те лене-1 . Кыргызстан дагы кы^маттык меенету Туркиядагы эмгек стажыиа 
кирет жана кызматтык жогорулоодо эске алынат.

Окутуучунун жана административдик кызматкердин дайындалуусу тисшелуу 
кызматта иштеп баштаган кунунен тартып 1 айдын ичинде Туркия Республикасыныя 
Жогорку билим беруу комктетине жана Кыргыз Ргспубликасынын Билим беруу 
министрлигине билдирилет.

Студенттерди тандоо
23-берене

С тудеттер уяиверситетке сыкак менен алынат. Кируу сынагынан етк.ен Туркия 
Респуоликасы. Кыргыз Республикасы жана башка мамлекеттердин мектеп бутуруучулору, 
университетте билим алуу укугуна ээ болушат. Дал ушундай ыкма менен жождон 
ккйикки билим беруу программасына да студенттер кабыл алынат. Студенттердин 
квотаеы ар жыл сайыя Ректорлуктун сунушу менен Камкорчулар кепеши тарабынан 
бекятилет.

Туркиядан келе турган студенттер Студенттерди тандоо жана жайгаштыруу 
борбору тарабынан еткэрулген сынак аркылуу тандалып алынат. Университеттин втуне 
таандык, объективдуу кабыл алуу сыкак системасын тузуу зарыл.

Мыпдан сырткарк университет Кыргыз Республякасынын Билим: беруу жана илим 
ми!.шстрлиги тарабынан белунгек квота боюнча грантгык (бюджетшк; орундарга Ж алтл 
рессгуб^ихапик тестирлеепун жыйынтыгына ьшайык кон курстук кегкзде студенттерди 
кабыл алат.

Окутуу гили 
л 24~берене

Университетте окутуу кыргыз жана турк тилдеринде жургузулот. Бирок., 
ректорлуктун сунушу жана Камкорчулар кенешинин чечими менен орток же кош диплом 
беруучу чрограммалар чет гилдеринде окутулушу мумкун.

Ушул максатта ачыла турган даярдоо курсунда кыргыз жана турк гилдери менен • 
бкрге башка заманоап тялдер окутулат.

Ун-иверситетке кабыл алыкган студенттердин ичинен туркчо билгендерике кыргыз 
тилинен. кыргызча батгендерине гурк тилинен сыкак откерулуп. аталган тилдерди 
жетиш зэрляк. денгээлде билгендиги тастыкталса, алар даярдоо курсунда окуудаи 
бошотулушат. У ниверситета ийгиликтуу аяктоо учуй кыргыз жана гурк тилдерян жакш.ы . 
билуу шарт,

Каржы булактары 
25-берене

Университет гик каржы булактары Туркия жана Кыргыз Республикаларыяьта. 
керееткен жардамдары менен биргеликте. студенттерден адьща турган оку у учун гелем 
акыларынак, демеерчулерден келип тушкен акча-каражатгарынак хеана унизерситеттин 
вз алдынча яшкердуулугунун натыйжасыяда тушкен акчалай кар&жаттардан тузулот.

Дипломдордун таанылышы






