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1. Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Нұрғалиева Айнаш Амангелдіқызы – Менеджмент кафедрасының доценті
(дәріс, тәжрибелік сабақтар, СӨЖ)
Кеңес беру кестеге сәйкес (ауд. 524) қабылданады. тел. 67-36-56 (1121)
2 Пән туралы мәліметтер
Кәсіпкерлік құқықтың пәнің оқудың басты мақсаты –білімді белгілі бір
жүйеге келтіретін кәсіпкерлік құқығының теориялық негіздеріңн қамту,
кәсіпкерлік заңдарының құқықтық қағидаттары мен нармаларың түсіндіру,
нормативтік құқықтық актілердің қарама- қайшылықтары мен кемшіліктерін
снықтау және оларды жоюдың тәсілдерің көрсету. Аудиториялық сабақтардың
уақыттары күнтізбелік жоспар бойынша белгіленген сабақ түрлерімен өтеді.
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы
Пәннің көп еңбекті
қажет етуі
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4 Пәннің мақсаты және міндеттері:
Кәсіпкерлік құқықтың пәнің оқудың басты мақсаты –білімді белгілі бір
жүйеге келтіретін кәсіпкерлік құқығының теориялық негіздеріңн қамту,
кәсіпкерлік заңдарының құқықтық қағидаттары мен нармаларың түсіндіру,
нормативтік құқықтық актілердің қарама- қайшылықтары мен кемшіліктерін
снықтау және оларды жоюдың тәсілдерің көрсету, кәсіпкерлік тәжірибесімен,
кәсіпкерлердің құжаттарымен , салық стандарттарымен таныстыру.
Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік құқығының міндетті:
Керекті құқықтың қайнар көздері ,мен кәсіпкердің құқығын ың
тұжырымдалық мәселелері мен танысу , маңызды банктік келісімдер мен
шарттарды оқып меңгеру болып табылады.
5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар:
Нақты пәнді оқу нәтижесінде студенттер алады:
- Құқықтың базалық саласының біреуі ретінде кәсіптік құқықтық туралы;
- Оның нысаналары, міндеттері, құрылымы;
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- Кәсіп қатынастарды реттейтін шаруашылық заңнама жүйесі туралы;
Білу:
- Кәсіп қатынастар, кәсіп қызметтер құрамын;
- Шаруашылық субъектілерінің құқықтық-ұйымдастыру нысаналарын;
- Кәсіп қатынастардың құқықтық реттеу ерекшеліктерін.
Икемді болуы:
- Көбінесе кәсіптік және азаматтық-құқық даулы мәселелерін қарастыру
кезінде заңдар және басқа да нормативті құқық актілердің нормаларының
құрамын түсіндіру;
- Шаруашылық даулы мәселелерін шешудің құқықты қолдану және соттық
тәжірибелерін жалпы қорытындылау негізінде құрастырылған міндеттерді және
істерді шешу.
- Заңнама және құқық қолдану тәдірибені түсіндіру бойынша
профилактикалық жұмыстарды жүргізу;
Практикалық машықтарды иемденуі қажет:
- кәсіптік келісім-шарттарды құрастыру бойынша;
- болашақ
кәсіптік қызметте заңдар және басқа да нормативті
құқық актілердің нормаларын қолдану.
6 Пререквизиттер
Тиісті пәнді жетік меңгеру үшін, мына пәндерді оқу кезінде алынған білім
қажет:
- Мемлекет және құқық теориясы
- ҚР-ның Конституциялық құқығы
- ҚР-ның әкімшілік құқығы
7 Постреквизиттер
- ҚР Азаматтық құқығы
- ҚР Салық құқығы
- ҚР Банк құқығы

8. Пәннің тақырыптық жоспары

№
п/п
1

Тақырыптар атауы
Кәсіпкерлік
қызметтің
Кәсіпкердің құқық мәртебесі.
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және анықтамалары.
Кәсіпкерлік
құқықтың
түсініктері.
Кәсіпкерлік құқықтың пәні және әдістері.
Кәсіпкерлік қызметінде мүліктің құқық
режимі
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5

Құқық қызметтің мемлекеттік реттеуі
Кәсіпкерлік келісім-шарты
Кәсіпкерлік қызметіндегі құқық
жауапкершілігі
8
Шаруашылық келіспеушіліктерді шешу және
кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау
9
Биржалық қызметтерді құқықтық реттеуі
10 Инвестициялық қызметтің құқықтық реттеуі
11 Сыртқы экономикалық қызметтің құқықтық
реттеуі
12 Кәсіпкерлік қызметтің бөлек аспектілерін
құқықтық реттеу
Барлығы:
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9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Кәсіпкерлік құқықтың пәнің оқудың басты мақсаты –білімді белгілі бір
жүйеге келтіретін кәсіпкерлік құқығының теориялық негіздеріңн қамту,
кәсіпкерлік заңдарының құқықтық қағидаттары мен нармаларың түсіндіру.
Шағын
кәсіпкерлік субъектілері. Анықтау критерийлері. Ұғым
және
корпоративтік құқықтық негізгі анықтамалары. Конкуренттік заңдар. Нақты
момнополия, монополиялық қызметі және конкуренттік түсінік.. Монополияның
қызметтің шектелуі. Қазақстан Республикасы заңдарындағы антимонополиялық
органдары.

10 Курс компоненттері
Дәріс сабақтардың мазмұны
Дәріс сабақтардың мазмұны
Тақырып 1 Кәсіпкерлік құқықтың түсініктері. Кәсіпкерлік құқықтың пәні және
әдістері.

Құқықтың кешенді саласы ретіндекәсіпкерлік құқық. Пән ретінде кәсіпкерлік құқық.
Кәсіпкерлік қатынастардың құқықтық реттеудің әдістері.

Тақырып 2 Кәсіпкерлік құқық заңнамалық қасиеттері және
анықтамалары.
Кәсіпкерлік құқық жүйесі. кәсіпкерлік құқық қасиеттері. ҚР кәсіпкерлік
құқықтың негізгі нысаналарф. кәсіпкерлік құқықтың көздері. кәсіпкерлік
құқықтың заңнамалық анықтамалары.
Тақырып 3 Кәсіпкерлік қызметтің субъектілері. Кәсіпкердің құқық
мәртебесі.
Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің түсініктері. Кәсіпкерлік қызмет
субъектілерінің түрлері. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің түрлері.
Кәсіпкердің түсініктері, құқық мәртебесі, кәсіпкердің міндеттері және
құқықтары. ҚР заңнамасы бойынша кәсіпкердің мәртебені алуға мүмкіншілігі
жоқ жағдайларды анықтау. Мемлекеттік қызметкердің, депутаттың құқық
талабымен кәсіпкердің құқық мәртебесінің келісімсіздігі. Кәсіпкер ісінің
этикасы.
Кәсіпкерлік қызмет субъектілерін жою, қайта ұйымдастыруы және
құрастыруы.
Тақырып 4 Кәсіпкерлік қызметінде мүліктің құқық режимі
Мүлік: түсініктері және құрамдылығы. Мүліктің жеке түрлерінің құқық режимі.
Кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыру негізі ретінде меншігінің құқығы. Жалпы мүлігі.
Жалпы бірлескен меншігі. Жалпы іс меншігі.
Мүлікпен белсенді басқару және шаруашылық жүргізу құқығы.

Тақырып 5 Құқық қызметтің мемлекеттік реттеуі
Құқық қызметтің мемлекеттік реттеудің түрлері және түсініктері. Құқық
қызметтің мемлекеттік реттеу бөлімшілердің жүйесі.
Құқық қызметтің мемлекеттік реттеудің әдістері және бағыттары. Антимонопольды
реттеуі. Бәсекелес құқықтың негіздері. Салықтық реттеуі. Кәсіпкерлік қызметінде
мемлекеттік бақылау. Стандарттау және сертификаттау. Кәсіпкерлік қызметін лицензиялау.
Тұтынышының
құқығын
қорғау.
Тұтынушы
құқығын
қорғау
әдістері.
Тұтынушылардың ұйымдары, құрастыру тәртібі және қлызметі, негізгі функциялары және
міндеттері.

Тақырып 6 Кәсіпкерлік келісім-шарты
Кәсіпкерлік келісім-шартының түсініктері. Кәсіпкерлік келісім-шартты
тоқтату, өзгерту және қорытындылау ерекшеліктері. Кәсіпкерлік келісімшарттардың нысаналары. Кәсіпкерлік саласында келісім-шарттарды орындауы.

Кәсіпкерлік келісім-шарттардың түрлері, олардың жалпы сипаттамасы.
Мемлекеттік сатып алудың құқық реттеуі. Лизингтың құқық негіздері.
Банкты қызмет жасаудың келісім-шарттары. Факторингты қатынастар.
Кәсіпкердің бірлескен қыөметін ұйымдастару
келісім-шарттары.
Кәсіпкердің қатысуымен негізгі лицензионды қатынастары. Франчайзингтың
мәні.
Тақырып 7 Кәсіпкерлік қызметіндегі құқық жауапкершілігі
Кәсіпкерлік қызметіндегі құқық жауапкершілігі түсініктері және манызы.
Кәсіпкерлік қызметі туралы заңнамасын бұзғаны үшін құқық жауапкершілігінің
түрлері. Азаматтық-құқық жауапкершілік. Қылмыстық жауапкершілік.
Тақырып 8 Шаруашылық келіспеушіліктерді шешу және
кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау
Кәсіпкердің құқығын қорғау түсініктері. ҚР заңнамасы бойынша
кәсіпкелік қызмет еркіндігінің негізгі кепілдері.
Кәсіпкерлік қызметті қорғау әдістері. Кәсіпкерлер қатысында мемлекеттік
бөлімшілер қызметтерінің шешім тәртібі.
Шаруашылық келіспеушілікті шешуінің арызды тәртібі. Третейлі
соттарымен келіспеушілікті қарастыру. Халықаралық коммерциялы арбитражда
қарастыру. Шаруашылық келіспеушілікті қарастыруының сот тәртібі.
Тақырып 9 Биржалық қызметтерді құқықтық реттеуі
Биржа және биржалық сату түсініктері. Биржалардың сипаттамасы. Тауар
биржалары, тауар айналымын ұйымдастыруында олардың ролі. Қор биржасы.
Валюталы биржа.
Биржалы келісімдердің негізгі түсініктері және түрлері. Кұнды
қағаздармен биржалық келісімдердің ерекшеліктері.
Тақырып 10 Инвестициялық қызметтің құқықтық реттеуі
ҚР инвестиционды заңнамасы.
Инвестиция түсініктері және түрлері. Шетел инвестициялардың
халықаралық-құқық реттеуі. Шетел инвестициялардың ұлттық-құқық реттеуі.
Тақырып 11 Сыртқы экономикалық қызметтің құқықтық реттеуі
Сыртқы экономикалық қызметтің түсініктері. Сыртқы экономикалық
қызметтіңсубъектілері. Сыртқы экономикалық қызметтің валюталы реттеуі.
Сыртқы экономикалық қызметтің кеден реттеудің ерекшеліктері.
Тақырып 12 Кәсіпкерлік қызметтің бөлек аспектілерін құқықтық
реттеу

Банк қызметінің құқықтық реттеуі. Сақтандыру қызметтің құқықтық
реттеуі. Көлік қызметінің құқық реттеуі. Сәулет, құрылыс қызметтің ұүұыұ
реттеуі.
4.3 Тәжірибелік сабақтар мазмұны

Тақырып 2 Кәсіпкерлік қызметі (түсініктері, түрлері және
нысаналары)
1)Кәсіпкерлік қызметінің түсініктері, жалпы сипаттамалары. Кәсіпкерлік
қызметтің қасиеттері.
2) Шаруашылық енгізу құқығында мемлекеттік кәсіпорынның кәсіпкерлік
қызметі – мемлекеттік кәсіпкерлік нысаны ретінде болып табылады.
Мемлекеттің қатысуымен құқық тұлғалардың кәсіпкерлігінің мәселелі
сұрақтары.
Тақырып 3 Кәсіпкерлік қызметтің субъектілері. Кәсіпкердің құқық
мәртебесі.
1) Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің түсініктері.
2) Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің түрлері.
Тақырып 4 Кәсіпкерлік қызметінде мүліктің құқық режимі
1) Мүлік: түсініктері және құрамдылығы. Мүліктің жеке түрлерінің құқық режимі.
2) Дәріс деректерін сұрау.

Тақырып 5 Құқық қызметтің мемлекеттік реттеуі
1) Құқық қызметтің мемлекеттік реттеудің түрлері және түсініктері.
2) Дәріс деректерін сұрау.
Тақырып 6 Кәсіпкерлік келісім-шарты
1) Кәсіпкерлік келісім-шартының түсініктері, жалпы талаптары.
2) Дәріс деректерін сұрау.
Тақырып 7 Кәсіпкерлік қызметіндегі құқық жауапкершілігі
1) Әкімшілік-құқық жауапкершілігі.
2) Дәріс деректерін сұрау.
Тақырып 8 Шаруашылық келіспеушіліктерді
кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау
1) Кәсіпкердің құқығын қорғау түсініктері.
2)Кәсіпкерлік қызметті қорғау әдістері.
3) Дәріс деректерін сұрау.

шешу

және

Тақырып 9 Биржалық қызметтерді құқықтық реттеуі
1) Биржа және биржалық сату түсініктері.
2) Дәріс деректерін сұрау.
4.4 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны
Студенттердің өзіндік жұмысына кіреді:
–
дәріс сабақтарына дайындалуы;
–
тәжірибелік сабақтарға дайындалуы;
–
курстың тақыраптарын өздігінен меңгеруі;
–
бақылау жұмысты орындау
4.4.1 СӨЖ+ОСӨЖ түрлерінің тізімі
№

СӨЖ түрі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

2

Практикалық сабақтарға
дайындалу
Аудиториялық сабақтың мазмұнына
кірмеген материалды меңгеру
Бақылау жұмыстарын қорғау
Барлығы

3
4

Есеп беру
түрі
Дәріс
конспекті
Жұмыс
дәптері
Дәріс
конспекті
БЖ

Сабаққа қатысу

Сағатқа
шаққандағы
көлемі
күндізгі
27

Сабаққа қатысу

27

Сабаққа қатысу

30

БЖ қорғау

6
90

Бақылау түрі

4.4.2 Курстың тақырыптарын өздігінен меңгеруге арналған сүрақтар
Тақырып 1 Құқықтың кешенді саласы ретінде кәсіпкерлік құқық
Кәсіпкерлік құқықтың пәні. Кәсіпкерлік құқықпен реттелетін мүліктік
қатынастардың саласы ретінде тауар-ақша қатынастары (шаруащылық,
кәсіпкерлік).
Кәсіпкелік қатынастардың құқықтық реттеудің әдістері.
Кәсіпкерлік құқықтың жүйелері.
ҚР кәсіпкерлік дамуының алғышарттары. Тауар құқығы.
ҚР кәсіпкерлік қызметтің негізгі қағидаларын анықтау. Кәсіпкерлік
құқықтың көздері. Кәсіпкерлік құқықты реттейтін нормативті актілерін қолдану
тәртібі.
Тақырып 2 Кәсіпкерлік қызметі (түсініктері, түрлері және
нысаналары)
Кәсіпкерлік қызметінің түсініктері. Кәсіпкерлік қызметтің қасиеттері.
Кәсіпкерлік қызметтің қауіп-қатерлігі. Қауіп-қатердің түсініктері, оның түрлері,
құрамдық бөліктері. Қауіп-қатерді басқару әдістері.

Кәсіпкерлік қызметтің түрлері, жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік және
жеке кәсіпкерліктің ұйымдастыру-құқық нысаналары.
Жеке кәсіпкерлік. Азаматтардың жеке және қосалқы кәсіпкерлік.
Мемлекеттік емес құқық тұлғалардың кәсіпкерлік қызметі, олардың
құқықтық сипаттамасы, ерекшеліктері.Акционерлік қоғам, шаруашылық
жауапкеріліктің кәсіп орны. Акционерлік қоғамның жалпы талаптары.
Өндірістік кооперативтердің кәсіпкерліктің ерекшеліктері.
Шаруашылық енгізу құқығында мемлекеттік кәсіпорынның кәсіпкерлік
қызметі – мемлекеттік кәсіпкерлік нысаны ретінде болып табылады.
Мемлекеттің қатысуымен құқық тұлғалардың кәсіпкерлігінің мәселелі
сұрақтары.
Тақырып 3 Кәсіпкерлік қызметтің субъектілері. Кәсіпкердің құқық
мәртебесі.
Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің түсініктері. Кәсіпкерлік қызмет
субъектілерінің түрлері. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің түрлері.
Кәсіпкердің түсініктері, құқық мәртебесі, кәсіпкердің міндеттері және
құқықтары. ҚР заңнамасы бойынша кәсіпкердің мәртебені алуға мүмкіншілігі
жоқ жағдайларды анықтау. Мемлекеттік қызметкердің, депутаттың құқық
талабымен кәсіпкердің құқық мәртебесінің келісімсіздігі. Кәсіпкер ісінің
этикасы.
Кәсіпкерлік қызмет субъектілерін жою, қайта ұйымдастыруы және
құрастыруы.
Тақырып 4 Кәсіпкерлік қызметінде мүліктің құқық режимі
Мүлік: түсініктері және құрамдылығы. Мүліктің жеке түрлерінің құқық
режимі.
Кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыру негізі ретінде меншігінің құқығы.
Жалпы мүлігі. Жалпы бірлескен меншігі. Жалпы іс меншігі.
Мүлікпен белсенді басқару және шаруашылық жүргізу құқығы.
Тақырып 5 Құқық қызметтің мемлекеттік реттеуі
Құқық қызметтің мемлекеттік реттеудің түрлері және түсініктері. Құқық
қызметтің мемлекеттік реттеу бөлімшілердің жүйесі.
Құқық қызметтің мемлекеттік реттеудің әдістері және бағыттары.
Антимонопольды реттеуі. Бәсекелес құқықтың негіздері. Салықтық реттеуі.
Кәсіпкерлік қызметінде мемлекеттік бақылау. Стандарттау және сертификаттау.
Кәсіпкерлік қызметін лицензиялау.
Тұтынышының құқығын қорғау. Тұтынушы құқығын қорғау әдістері.
Тұтынушылардың ұйымдары, құрастыру тәртібі және қлызметі, негізгі
функциялары және міндеттері.

Тақырып 6 Кәсіпкерлік келісім-шарты
Кәсіпкерлік келісім-шартының түсініктері. Кәсіпкерлік келісім-шартты
тоқтату, өзгерту және қорытындылау ерекшеліктері. Кәсіпкерлік келісімшарттардың нысаналары. Кәсіпкерлік саласында келісім-шарттарды орындауы.
Кәсіпкерлік келісім-шарттардың түрлері, олардың жалпы сипаттамасы.
Мемлекеттік сатып алудың құқық реттеуі. Лизингтың құқық негіздері.
Банкты қызмет жасаудың келісім-шарттары. Факторингты қатынастар.
Кәсіпкердің бірлескен қыөметін ұйымдастару
келісім-шарттары.
Кәсіпкердің қатысуымен негізгі лицензионды қатынастары. Франчайзингтың
мәні.
Тақырып 7 Кәсіпкерлік қызметіндегі құқық жауапкершілігі
Кәсіпкерлік қызметіндегі құқық жауапкершілігі түсініктері және манызы.
Кәсіпкерлік қызметі туралы заңнамасын бұзғаны үшін құқық жауапкершілігінің
түрлері. Азаматтық-құқық жауапкершілік. Қылмыстық жауапкершілік.
Тақырып 8 Шаруашылық келіспеушіліктерді шешу және
кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау
Кәсіпкердің құқығын қорғау түсініктері. ҚР заңнамасы бойынша
кәсіпкелік қызмет еркіндігінің негізгі кепілдері.
Кәсіпкерлік қызметті қорғау әдістері. Кәсіпкерлер қатысында мемлекеттік
бөлімшілер қызметтерінің шешім тәртібі.
Шаруашылық келіспеушілікті шешуінің арызды тәртібі. Третейлі
соттарымен келіспеушілікті қарастыру. Халықаралық коммерциялы арбитражда
қарастыру. Шаруашылық келіспеушілікті қарастыруының сот тәртібі.
Тақырып 9 Биржалық қызметтерді құқықтық реттеуі
Биржа және биржалық сату түсініктері. Биржалардың сипаттамасы. Тауар
биржалары, тауар айналымын ұйымдастыруында олардың ролі. Қор биржасы.
Валюталы биржа.
Биржалы келісімдердің негізгі түсініктері және түрлері. Кұнды
қағаздармен биржалық келісімдердің ерекшеліктері.
Тақырып 10 Инвестициялық қызметтің құқықтық реттеуі
ҚР инвестиционды заңнамасы.
Инвестиция түсініктері және түрлері. Шетел инвестициялардың
халықаралық-құқық реттеуі. Шетел инвестициялардың ұлттық-құқық реттеуі.
Тақырып 11 Сыртқы экономикалық қызметтің құқықтық реттеуі
Сыртқы экономикалық қызметтің түсініктері. Сыртқы экономикалық
қызметтіңсубъектілері. Сыртқы экономикалық қызметтің валюталы реттеуі.
Сыртқы экономикалық қызметтің кеден реттеудің ерекшеліктері.

Тема 12 Кәсіпкерлік қызметтің бөлек аспектілерін құқықтық реттеу
Банк қызметінің құқықтық реттеуі. Сақтандыру қызметтің құқықтық
реттеуі. Көлік қызметінің құқық реттеуі. Сәулет, құрылыс қызметтің құқық
реттеуі.
11. Курстың саясаты
Студент дәріс, тәжірибелік сабақтарана қатысуға, курстың жеке
сұрақтарын
өздігінен
меңгеруге
міндетті:
уақытында
тәжірибелік
тапсырмаларды орындау, студенттік ғылыми конференцияларына қатысу.
Студент дәріс және тәжірибелік сабақтарындың талқылағанда және топтың
жұмысында белсенді болу, топтастар-дың оқытуына жәрдем беру керек.
Сабақтан кейін студенттен дәріс конспектің көрсетуді сұрау оқытушыда құқығы
бар. Сабақ үстінде тәртіп ережелерді бұзған-да студент осы жоспарланған
бақылау түрінен баллдардан айырылады немесе ау-диториядан қуып
шығарылады, бұл университеттің ішкі тәртібін бұзушылық ре-тінде саналады
студентті максималды жазалау түрінде университеттен шығарады.
Келесі штрафтық санкциялар қойылады:
себепсіз дәріс, тәжірибелік сабақтарды босатқан үшін –осы бақылау
тү-ріне қойылған, рейтингтің максималды балл қойылады;
– тәжірибелік тапсырмалар, өздігінен меңгеруге курстың сұрақтары
уақы-тында тапсырылмаса – осы бақылау түріне қойылған, рейтингтің
максималды балл 50% қойылады.
Қорытынды формасы – емтихан, жазбаша түрде сұрақтар бойынша
өткізіледі. Емтиханда көшіреге болмайды.
Пән бойынша рейтингті санау әдісі
Қортынды бақылау (арадағы аттестацияны бақылау)
Қорытынды бақылауға кіреді: ағымдағы үлгерім және емтихан. Ағымдағы
үлгерімді бақылауға ағымдағы және аралық бақылау кіреді.
Қорытынды бақылаудың басым бөлігі кестеде көрсетілген.
–

Бақылау бойынша басым бөліктерге бөлу
№
Қорытынды бақылау түрі
1 Емтихан

Бақылау түрі
Ағымдағы үлгерімді
емтихан.

Басым бөлігі
0,6
0,4

Межелгі бақылауды бағалау 100 балмен есептеледі. Межелгі бақылауды
бағалау (МБ) 100 балмен есептеледі. Межелік бақылауға ағымдағы үлгеру
қорытындысына байланысты балдары бар студенттер жіберіледі. Ағымдағы
үлгеру және межелік бақылау қорытындысы бойынша анықталады (Р1 және Р2)
пәні бойынша:
Р1(2) = ТУ1(2)*0,7+ МБ 1(2)*0,3
Рейтинг қойылмайды, егер студент МБ өтпеді немесе МБ 50 баллдан
төмен болса.
Рейтингті бағалауға рұқсат студентке (РР) семестрге анықталады:
РР = (Р1+Р2) /2
Сабақты оқыту емтиханмен аяқталады.
Емтиханға кіру үшін қажет:
- барлық жұмыс бағдарлама бойынша берілген тапсырманы орындау;
- 50 баллдан төмен болмау керек
Емтихан тест түрінде өтеді және 100 балмен есептелінеді.
Қорытынды баға мына формула бойынша есептелінеді:
Қ = РР * 0,6 + Е * 0,4,
мұнда РР – рұқсат рейтингке;
Е – емтихандық сандық эквивалент.
Қорытынды рейтинг (аралық аттестацияның бағалауы)
Әр семестр жартысы (бірінші және екәнші рейтинг) үшін қорытынды
ағымдағы үлгерім бойынша жалпы балл дәріске қатысуынан, өзіндік
жұмысынан, тапсырылған тәжірибелік тапсырмалардан, студенттік ғылыми
конференциясы жұмысына қатысуынан, межелгі бақылау қорытындысынан
алынған балдардан жиналады.

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және Кәсіпкерлі құқық пәні бойынша
5B050800 «Есеп және аудит», 5B050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне
арналған мамандықтарының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған пәннің
күнтізбелік кестесі
1 рейтинг (5 семестр)
Барлығы
Апталар
1
2
3
4
5
6
7
8
Аптадағы максималды балл
13 13
13
13
12
12
12
12
100

Дәріс
сабақтарына
қатысу

СӨЖ түрі СҚ
Бақылау
Қ
формасы
Макс. балл 4
Тәжірибелік
СӨЖ түрі
СҚ
тапсырмалар-ға
Бақылау
ТО
қатысу, оларды
формасы
орын-дау
Макс. балл 4
Курстың жеке
СӨЖ түрі КС
тақырыпта.
Бақылау
өздігінен меңгеру формасы
Макс. балл 4
Межелгі бақылау Тақ. №
Бақ.фор
Макс. балл
Апталар
Аптадағы максималды балл
Дәріс сабақтарына СӨЖ түрі
қатысу
Бақылау
формасы
Макс. балл
Тәжірибелік
СӨЖ түрі
тапсырмалар-ға
Бақылау
қатысу, оларды
формасы
орын-дау, тапсыру Макс. балл
Курстың жеке
СӨЖ түрі
тақырыптаБақылау
рын өздігінен
формасы
меңгеру
Макс. балл
Межелгі бақылау тақырыптар
№
Бақылау
формасы
Макс. балл

СҚ
Қ

СҚ
Қ

СҚ
Қ

СҚ
Қ

СҚ
Қ

СҚ
Қ

СҚ
Қ

32

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

32

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

36

4

4

4

5

5

5

2 рейтинг (5 семестр)
9
10
11
12

13

14

15

5
1-8
МБ1
100
Барлығ
ы
100

15
СҚ
Қ

15
СҚ
Қ

14
СҚ
Қ

14
СҚ
Қ

14
СҚ
Қ

14
СҚ
Қ

14
СҚ
Қ

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

28

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

44

6

6

6

6

6

7

7
9-15

28

МБ2
100

Шарт қойылған белгілер: СД – сабаққа дайындалу, Қ – сабаққа қатысу, ТО – тапсырманы орындау, КС –
курстың сұрақтары, К – конспект
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