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Мевлана ким болгон?
Программага аты берилген Мевлананын чыныгы аты-жөнү Мухаммед Желаледдин.
Мевлана, азыркы Афганистанга караштуу Хорасан аймагынын Балх шаарында 1207жылы туулган. Султан Велед, Шемс-и Тебризи жана жакшы көргөн кишилер Мевлана
атын колдонушкан, ошондуктан бул ысым аны сыпаттаган универсалдуу символго
айланган. Ал эми батыштагылар Мевлананы Руми деп таанышат.
XIII кылымда жашаган, эмгектери менен бүгүнкү күнгө чейин эскерилген суфист
Мевлананын “Кел, эмне болсоң бол, кел” саптарында чагылдырылгандай ал
кишилердин арасында эч кандай айырма жоктугун жактаган. Мевлана боорукер,
кайтарымсыз жана чексиз инсан сүйүүсү менен бирге көлдөй толеранттуулугу аркылуу
бир гана ислам дүйнөсүн эле эмес, бүткүл адамзатты таң калтырган. Ал жашоого жана
инсандарга көз карашы менен айырмаланган ойчул катары бүткүл дүйнөдө таанылат.
ЮНЕСКО Мевлананын туулган күнүнүн 800 жылдыгынын мааракесине карата 2007
жылды Мевлана жана Толеранттуулук Жылы деп жарыялаган.
Мевлана өмүрүндө окуучу жана илимпоз катары өз доорунун түрдүү өлкө жана
шаарларындагы жогорку окуу жайлары менен таанышып чыккан. Мевлананын
жашоосунда жана философиясында “алмашуу” зор мааниге ээ. Мевлана Месневи,
Диван-ы Кебир, Фихи Мафих, Мектубат жана Межалис-и Себа сыяктуу эмгектердин
да автору болуп саналат.
Mевлана алмашуу программасы
Бул программа, өлкө ичинде билим берген жогорку окуу жайлары менен өлкө
сыртында билим берген жогорку окуу жайлары арасында окутуучу жана
студенттердин алмашуусуна мүмкүнчүлүк берген программа болуп саналат. 2011жылы 23-августта 28034 номерлүү Расмий Газетада жарыяланган жобого ылайык
алмашуу программасы ишке ашырыла баштаган.Мевлана программасынын башка
программалардан айырмасы белгилүү бир географиялык аймак боюнча иш
жүргүзбөйт, тескерисинче программага дүйнөдөгү баардык жогорку окуу жайларын
камтууда.
Мевлана алмашуу программасынын максаттары
 Университетибиздин глобалдашуу процессине салым кошуу,
 Университетибизди жогорку билим берүү тармагында тартуучу борборго
айлантуу,
 Түркиянын бай тарыхый жана маданий мурасын глобалдык деңгээлде бөлүшүү,
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 Маданияттар аралык таасирлешүүнүн артышы менен айырмачылыктарга урматсый көрсөтүү жана түшүнүшүү маданиятынын байытылышын камсыздоо,
 Билим, адептүүлүк жана жөндөмдүүлүктү өөрчүтүү.

Мевлана студенти
“Мевлана” алмашуу программасынын студенттери;
 Аймагын жана дүйнөнү дагы жакшы таануу жана түшүнүүнү каалаган,
 Өзгөрүүгө ачык,
 Жабдылган жана өзүнө ишенген,
 Атаандаштык сезими күчтүү,
 Глобалдык аң-сезим жана жоопкерчилик сезимине ээ болгон студенттер
болушат.
Мевлана алмашуу программасына кимдер катыша алат?
 Университетибиздин жогорку мектеп, факультет жана институттарынын
студенттери
 Университетибиздин 25/06/2013 күнкү жана 08 номердүү жыйынында кабыл
алынган чечимине ылайык факультеттердеги экинчи курстун студенттери 5жана 6-семестрлерде Түркияда окуу үчүн арыз бере алышат.
 Жогорку мектептердин сутденттери болсо биринчи курстан баштап, үчүнчү
семестрди Түркияда окуу үчүн документтерди тапшыра алышат.
 Университетибизде эмгектенген бардык окутуучулар “Мевлана” алмашуу
программасына катыша алат.
 Кенже илимий кызматкерлер программага окутуучу катары катыша алышпайт.
Магистрант жана докторант катары катыша алышат.
Мевлана алмашуу программасына тапшыруу шарттары
Студенттер үчүн;
 Жогорку мектеп, бакалавр, магистратура же докторантуранын студентиболуусу
зарыл.
 Бакалаврга чейинки жана бакалаврда окуган студенттердин жалпы
академиялык баасынын орточо көрсөткүчү 4 ( төрттүк ) эсептөөдө минимум
2,5 ( эки жарым ) болушу керек.
 Магистратура жана докторантура студенттеринин жалпы академиялык
баасынын орточо көрсөткүчү 4 ( төрттүк ) эсептөөдө минимум 3 ( үч ) болушу
керек.
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 Бакалаврга чейинки жана бакалавр программаларынын даярдоо курсу жана
биринчи курсунда окуган студенттер ошондой эле даярдоо курсу жана илимий
даярдык этабында билим алып жаткан магистратура жана докторантурадагы
студенттер окуп баштаган алгачкы эки жарым жылдык мезгилде Мевлана
программасынан пайдалана алышпайт.
 Магистрантура жана докторантура студенттери программадан пайдалануу
укугуна ээ болгон мезгилде,бардык сабактарын алып бүтүргөн болушу керек.
Себеби, бул студенттер диссертация жазуу учурунда гана бул программага
катыша алышат.
Мевлана алмашуу программасына тапшыруу шарттары
Окутуучулар үчүн;
 Жободо өзгөчө шарт белгиленген эмес.
 Мурда “Мевлана” алмашуу программасын колдонбогондугу алгачкы тандоо
себептеринин бири болуп эсептелинет.
Кантип тапшыруу керек? Кайсы документтер керек?
Студенттер, mdp.manas.edu.kg интернет дарегинен керектүү формаларды так
жана толук толтуруп, тийиштүү бөлүмдүн координаторлугуна тапшыруусу аркылуу
орундалат.
Бардык окутуучуларыбыз университетибиз менен келишим түзүлгөн бардык
университеттердин бөлүмдөрүндө алмашуу программасына катыша алат.
Документтерин Мевлана алмашуу программасы координаторлугунун офисине
тапшыра алышат.
Студенттер үчүн документтер
• Талапкер студенттин анкетасы (Тапшыруу учурунда)
•Чет тил сертификаты (Тапшыруу учурунда)
• Окуу протоколу (Өткөндөн кийин)
• Студенттин билдирүүсү (Өткөндөн кийин)
•Паспорттун копиясы (Өткөндөн кийин)
•Кабыл алынгандыгы тууралуу күбөлүк (Кабыл алган университет тарабынан
жөнөтүлөт)
•Жоопкерчилик келишими (Өктөндөн кийин)
•Катышкандыгы жөнүндө күбөлүк (Программа аяктагандан кийин)
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•Акыркы отчет (Программаны аяктагандан кийин)
•Транскрипт (Кайрылууда жана программаны аяктаганда керек)

Окутуучулар
•Мобилдүүлүк программасы
•Кабыл алынгандыгы тууралуу документ
•Катышкандыгы тууралуу күбөлүк
•Окутуучунун жоопкерчилик келишими
•Окутуучунун катышкандыгы тууралуу күбөлүгү
•Соңку отчет
Окуу протоколун кантип толтуруу керек?
 Алмашуу семестри башталардан мурда аныкталган сабактар, кредиттер
белгиленет.
 Студент сабактарды кабыл алгандыгын кол коюу аркылуу тастыктайт.
 Жөнөткөн жогорку окуу жай дагы бул протокол менен алынган сабактардын
кабыл алынгандыгын тастыктайт.
 Сабактардын бири бирине дал келгендигин тийиштүү академиялык
башкармалыктын башкаруу кеңеши тарабынан бекитилет.
 Окуу протоколу үч нуска даярдалат.
 Окуу протоколуна, тийиштүү бөлүмдүн башчылары менен “Мевлана” алмашуу
программасынын мекеме координатору тарабынан кол коюлат.
 Эгерде окуу протоколуна кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизилсе семестр
башталгандан кийин эң көп 30 күндүн ичинде билдирилүүсү керек.
 “Мевлана” алмашуу программасынын студенти окуу протоколунда белгиленген
жана ийигиликтүү аяктаган сабагынан кайра сынакка кире албайт жана бул
сабакты кайрадан ала албайт.
“Мевлана” алмашуу программасынын алмашуу процесси кандай иштейт?
1-баскыч
Студенттер үчүн:“Мевлана” алмашуу программасы Университетибиздин мекеме
координаторлугу жыл сайын Жогорку билим берүү башкармалыгы тарабынан
белгиленген даталарды жарыялоого жооптуу. Университетибизде жарыялангандан
кийин белгиленген убакыттын ичинде студенттер;
•Студент талапкер анкетасын,
•Транскрипт,
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•Чет тили сертификатын, (Студенттер бул документти университетибиздин тил даярдоо
координаторлугунан ала алышат.)

бөлүмдөрдөгү тийиштүү координаторлорго тапшыруулары керек. Андан кийин
бөлүмгө түшкөн арыздарды талдаган бөлүм/мекеме координатору документтердин
толук экендигине көңүл буруу менен группасындагы студенттердин санынын
30%ынан ашпай тургандай түрдө арыздарды коштомо кат менен “Мевлана” алмашуу
программасынын координаторлугуна жөнөтөт.
Окутуучулар үчүн: Программага катышууну каалаган окутуучулар mdp.manas.edu.kg
интернет дарегинен ала турган документтерди;
•Окутуучунун мобилдүүлүк баракчасын,
•Окутуучунун маалымат баракчасын,
•Академиялык автобиографияларын электрондук түрдө толтуруп, басып чыгаргандан
кийин тийиштүү жерлерге кол койдуруп, түз эле координаторлугубузга өзүлөрү
тапшыра алышат.
2-баскыч
Студенттер үчүн:“Мевлана” алмашуу программасынын алкагында стипендия менен
же болбосо стипендиясыз окуу укугуна ээ болгон студенттер:
 Окуу протоколу,
 Кабыл алынгандыгы тууралуу документ,
 Студенттин анкетасы,
 Билдирүү,
 Маалымат баракчасы,
 Паспорттун көчүрмөсү,
 Жоопкерчилик келишими
Сыяктуу документтерди mdp.manas.edu.kg дарегинен алып, кол коюлган 3 нускасын
“Мевлана” алмашуу программасынын координаторлугуна берүү менен программага
катталган болот.
Бөлүм координаторлору Түркияга кете тургандыгы такталган бөлүмдүн
студенттеринин тизмесин өз башкармалыгындагы башкаруу кеңешине билдирүүсү
керек.
Окутуучулар үчүн:“Мевлана”алмашуу программасынын алкагында кабыл алынган
окуутуучулар Түркиядагы кайрылган университетине барардан мурда 3 нуска
окутуучу мобилдүүлүк баракчасын жана кабыл алынгандыгы тууралуу документин
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кошо алып баруулары керек. Бара тургандыгы такталган окутуучу бөлүмүнө
кайрылып, факультет/жогорку мектеп/кесиптик жогорку мектеп башкаруусуна
маалымат берип, уруксат алуусу керек.
3-баскыч
Студенттер үчүн: Студенттер кабыл алынган университетке барарда тастыкталган
(кол коюлган) жана 3 нуска окуу протоколун, студенттин маалымат баракчасын жана
кабыл алынгандыгы тууралуу документин ала барат. Окуусун ийгиликтүү аяктаган
студенттер жанында алып барган кол коюлган 3 нуска окуу протоколдорунун 2
нускасын кайра университетибизге алып келүүлөрү керек. Мындан сырткары,
программаны ийгиликтүү аяктагандыгына тийиштүү барган университети тарабынан
бериле турган;
•Транскрипт,
•Катышкандыгы тууралуу күбөлүк,
•Студенттин соңку отчетунун университетибиздин координаторлугуна көчүрмөлөрүн
тапшыруу менен программаны ийгиликтүү аяктаган болот. Ошол эле учурда
сутденттер транскриптти бөлүмдөрү аркылуу студенттик бөлүмгө тапшыруулары
керек.
Окутуучулар үчүн:Мындан ары каршы тараптагы университет тарабынан
тастыкталган мобилдүүлүк баракчасын, катышкандыгы тууралуу күбөлүгүн жана
соңку отчетун университетибиздин “Мевлана” координаторлугуна тапшыруусу керек.
Ошентип, алмашуу программасы ийгиликтүү деп саналат.
“Мевлана” алмашуу программасынын алкагында алмашуу мөөнөттөрү жана
окуу чыгымдары
“Мевлана” алмашуу программасынын алкагында катышууну каалаган студенттер 2
семестрден ашык бул программадан пайдалана алышпайт. Алмашуу бардыгы болуп,
бир окуу жылдан ашпашы керек. Окутуучулар болсо минимум 2 жума, максимум 3
айлык мөөнөткө программага катыша алышат. Студенттер Мевлана алмашуу
программасы студенти болгон мезгилде бара турган жогорку билим берүү мекемесине
окуу акысын төлөшпөйт.
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Академиялык таанылуу, сабактардын тектештиги жана программага катышуу
 Жогорку билим берүү мекемелери окуу иш чараларынын таанылуусун толугу
менен камсыз кылат.
 Окуу мобилдүүлүгү башталардан мурда аныкталган сабактар бардык
тараптардын окуу протоколуна кол коюусу менен билдирилет. Жогорку билим
берүү мекемелери алмашуу программасынын соңунда ийгиликтүү
тапшырылган бардык сабактардын кредиттери менен бирдейлигин кабыл
алууга жана ийгиликтүү деп эсептөөгө тийиш. Бул сабактар дипломдун
тиркемесинде белгиленет.
 Алмашууда сабактардын саны эмес, сабактардын кредиттери эсепке алынат.
 Студенттер “Мевлана” алмашуу программасынын окуу протоколунун негизинде
сабактардын туура келээри ачык көрсөтүлгөндүгүнөн улам студент өз өлкөсүнө
кайтып келгенден кийин семестр жоготпойт.
 Студенттер, университетибизде окуу мөөнөтүндө бир гана жолу “Мевлана”
алмашуу программасынын студенти боло алат.
 Окутуучулар, бир окуу жылынын ичинде бир гана жолу программага катыша
алат.
“Мевлана” алмашуу программасы учурундагы стипендиялар
Студенттерге тийиштүү жагдайлар:
 Окуп жаткан мөөнөттүн ичинде университетибиз тарабынан берилген башка
стипендиялыр жана кредиттер улана берет.
 Студенттерге төлөнө турган стипендиянын көлөмү, студенттер окуу үчүн барган
өлкөнүн экономикалык жашоо стандарттарын эске алуу менен эсептелет.
(10.02.2016 күнү ЖБББ тарабынан кабыл алынган чечимге ылайык “Мевлана” алмашуу
программасынын алкагында университетибизден Түркияга стипендиант болуп кете турган
студенттерибиз үчүн айына 825 лира берилүүсү чечими чыгарылган. (Жалпысынан 4 ай)

 Студенттерге бериле турган төлөмдөрдө, стипендия көлөмүнүн 70%ы айлык
түрүндө төлөнөт. Студенттин стипендиясынын калган бөлүгү алганга милдеттүү
болгон сабактарындагы жетишкендиктерине жараша төлөнөт.
 Алмашуу программасынын алкагында университетибизден Түркиядагы жогорку
билим берүү мекемелерине кеткен студенттерге дагы ЖБББ аткаруу кеңеши
тарабынан аныкталган өлчөмдөрдө стипендия берилет.
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Окутуучуларга тийиштүү жагдайлар:
 Түркияга стипендия алуу укугу менен жибериле турган окутуучулардын бара
турган университетте калган мөөнөтү үчүн акы жана жол кире чыгымдарынын
программа тарабынан төлөнүүсү пландалган.
“Мевлана” алмашуу программасынын алкагында алмашууга катышкан
студенттер үчүн кайсы баалоо жана кредит системасы колдонулат?
“Мевлана” алмашуу программасынын студенттеринин, орток кредиттик
системасынын алкагында белгиленген кредиттерге таянган сабак сааты, катталган
университетиндеги ошол эле семестрде ала турган сабактардын саатынан аз болбошу
керек. Алмашууда сабакатардын саны эмес, сабактардын кредиттеринин саны эске
алынат. Жокогорку билим берүү мекемелери кол койгон протоколдо өз ара макулдугун
билдирүү менен орток кредиттөө системасына келе тургандай эле, ЕКТС кредиттөө
системасына дагы таяна алышат.
Катышуучу университеттер студенттердин өз университетинде алган же болбосо
ала турган сабактардын негизинде келип чыгуучу сабактардын кайталануусун алдын
алуу, алмашуу учурунда өз университеттеринен ала турган сабакатардын
теңдештирилүүсүнө байланыштуу студенттердин адмашуу убагындагы кредит, сабак,
семестр же болбосо жыл жоготууга учурабашы үчүн чара көрөт. Бул максатка ылайык
кредиттерди толуктоодо сабактардын кайталануусун алдын алуу үчүн бара турган
университеттин төмөнкү же жогорку курстарынан дагы сабактарды тандоо
мүмкүнчүлүгү берилген.Окуу протоколунда сабактардын кредиттери менен
сабактардын кайсы сабактарга теңдештирилилүүсү керектиги окуу жылы башталардан
мурда так көрсөтүлөт.
Студенттердин ийгиликтүү тапшырган сабактарынын бааларын теңдештирүүдө
“Мевлана” алмашуу программасынын студенти катары окуп келген университетте
кабыл алынган сабакты тапшыруу баасы негиз болот. Сабакты тапшыруу баасы
айырмаланган университеттерге барууну каалаган студенттерге бул тууралуу алмашуу
убагы башаталганга чейин маалымат берилет. Окуу протоколуна кол койгон
студенттин бул тууралуу маалыматы бар деп эсептелет. Теңдештирүүлөр тийиштүү
билим берүү башкармалыктын башкаруу кеңеши тарабынан бекитилет. “Мевлана”
алмашуу программасына катышып, ийгиликтүү аяктаган сабактары жана кердиттери
өзү катталган университеттин транскриптинде жазуу түрүндө белгиленет.
Келген студентке тийиштүү маалыматтар
“Мевлана” алмашуу программасынын алкагында университетибизге келүүнү
максаттаган студенттердин керектүү документтери университетибиздин мекеме
координаторлугу аркылуу тийштүү бөлүмдүн координаторлугуна тапшырылат. Бөлүм
координатору келген студентке тийштүү документтерди карап чыгып, сабактардын
теңдештирилүүсүнө дагы көнүл буруусу керек. Бөлүм ылайык деп эсептеген учурда,
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тийиштүү жерлерге кол коюп, кайрадан мекеме координаторлугуна жөнөтөт. Мекеме
координатору болсо, мындан ары алмашууну ишке ашыруу үчүн ишин улантат.
“МЕВЛАНА” АЛМАШУУ ПРОГРАММАСЫ ТУУРАЛУУ КӨП КЕЗДЕШКЕН
СУРООЛОР
1-Студенттер канчанчы курста тапшыра алышат
Бакалавр студенттери экинчи курста тапшыра алышат. Тапшырып жатканкүнгө
чейинки транскриптиндеги жалпы орточо баасы 2,50дөн жогоруу болуусу керек.
Магистрант жана докторанттар диссертациялык иштерин жазуу учурунда гана
кайрыла алышат.
2-Окутуучулардын мобилдүүлүгү алкагында сабак берүү процесси жана
мазмуну эмнени камтыйт?
Окутуучулардын мобилдүүлүгү алкагында орун алган билим берүү иш чаралары
бир жумада жалпысынан алты сааттан аз болбошу керек. Окутуучу тарабынан
аткарылган иш чараларды саат катары эсептөөдө сабактар негиз катары алынат. Сабак
сааттарынын бир жумада алты саатка жетпей калган учурда, семинар, панель же
болбосо конференция сыяктуу илимий иш чаралар дагы бул алкакта баамдалат. Сабак
берүү иш чарасын камтыбаган окутуучу мобилдүүлүк пландары “Мевлана” алмашуу
программасынын алкагында каралбайт жана алмашуу үчүн кабыл алынбайт.
3- Программага тапшыргандардын тил билүү деңгээлин аныктоо үчүн
кандайдыр бир (YDS, TOEFL, IELTS сыяктуу) сынак түрү/сертификат зарылбы?
Программага катышуу үчүн кайрылган студенттерди тандоодо колдонулган
негизги критерийлердин бири бул чет тил баллы болуп эсептелет. Бирок, тийиштүү
мыйзам менен бекитилген сынак түрү же сертификаты жок. Жогорку билим берүү
мекемелери талапкерлерден улуттук жана эл аралык деңгээлде жарактуу сынак
түрүн/сертификатын талап кыла тургандай эле өздөрү өткөрө турган сынак аркылуу
дагы студенттин тил билүү деңгээлин аныктай алат/сертификат бере алат. Чет тилди
билгендиги боюнча талапкерлердин жөндөмү программанын дагы, студенттин дагы
ийгилигине таасир этүүчү эң маанилүү көрсөткүчтөрдүн бири. Жогорку билим берүү
мекемелеринен талапкерлерди тандоодо бул багытта сак болуулары күтүлүүдө.
4-“Мевлана” алмашуу программасына катышууну каалаган студент барган
университетине окуу үчүн кандайдыр бир акы төлөйбү?
Студенттер программанын алкагында бара турган университетке окуу үчүн акы
төлөбөйт.
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5- Студенттер менен окутуучулардын “Мевлана” алмашуу программасынын
алкагында пайдалана ала турган кандай материалдык мүмкүнчүлүктөр бар?
“Мевлана” алмашуу программасынын алкагында стипендия алуу укугуна ээ болгон
студенттер жалпысынан 4 ай бою ай сайын 825 түрк лирасы өлчөмүндө стипендия алат.
(Мындан сырткары калган бардык чыгымдар студентке тиешелүү).Барган
университетинде дагы студенттергеарналган бардык мүмкүнчүлүктөрдөн ошондой эле
пайдалана алышат. ОкутуучуларгаЖБББнин наамдарына жараша аныктаган 40 же 50
лира күнүмдүк акы төлөнөт. Мындан сырткары окутуучулардын жол кире чыгымдары
программа тарабынан төлөнөт.
6- Кенже илимий кызматкерлер программага катыша алабы?
Кенже илимий кызматкерлер студент катары (эгерде магистратура же
докторантурада катталуу болсо) программага катыша алат. Кенже илимий
кызматкерге сабак бергендиги үчүн акы төлөнбөгөндүктөн жана бул программага
окутуучулардын мобилдүүлүгү алкагында пайдалана тургандыгы үчүн, кенже илимий
кызматкерлер окутуучу катары программага катыша албайт.
7- Жыл сайын ЖБББ тарабынан билим берүү мекемелерине белгилүү квота
берилеби?
Жыл сайын жогорку билим берүү мекемесине өз өзүнчө квота берилбейт.
“Мевлана” алмашуу программасынын протоколунун 2-бетинде кол кое турган
мекемелер кайсы багыт/бөлүмдөрдө канча студент жана окутуучу алмашууга катыша
тургандыгын саны жана мөөнөтү боюнча белгилейт. Кол коюлган протоколдордун бир
нускасы ЖБББ жөнөтүлөт. ЖБББ аткаруу кеңеши каражаттарды адилеттүү
пайдалануу, программанын эффективдүү жана жемиштүү болуусу үчүн жогорку
билим берүү мекемелеринен келген талаптарды талдап чыгып, керектүү учурларда
жөнөтүлгөн талаптардын кайрадан даярдалуусу чечимин чыгара алат.
8- Магистрант жана докторанттар диссертациялык иш жазуу этабында
“Мевлана” алмашуу программасына катыша алабы? Катышкан учурда барган
университетинде кандайдыр бир окуу программасын жүргүзүүлөрү керекпи же
болбосо кандай программа жүргүзүлөт?
Магистранттар жана докторанттар инструкцияда белгиленген жагдайларга
жараша диссертациялык иш жазуу этабында дагы “Мевлана” алмашуу программасына
катыша алат. Студенттин бара турга университетинде сабак алып албоосу, доктордук
диссертациясын изилдөө жүргүзүп жүргүзбөөөсү сыяктуу факторлор бөлүм
башчылары жана координаторлор тарабынан чечилет. ЖБББ бул тууралуу чечим
чыгаруусу зарыл эмес. Бирок, студент ийгиликке негиз түзүүчү өлчөнө турганиш чара
аткарышы керек. Бул болсо студенттин программадан пайда таап таппагандыгын (б.а.
окууга, сабакка, иш чараларга катышып катышпагандыгын) аныктоо үчүн, ошондой
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эле стипендия төлөнүүсү жана убакыт жоготууга дуушар болбоосу үчүн керекктүү
нерсе.
9- Бир окуу жылында канча жолу кайрыла алам?
“Мевлана” алмашуу программасына тапшыруу жылына бир (1) жолу
жүргүзүлөт.
10-Университетибизден Түркияга кеткен студенттердин жашай турган жерлери
туурасында КжЖУ жатаканаларынан пайдалануу мүмкүнбү
“Мевлана” алмашуу программасынын алкагында университетибизден Түркияга
бара турган студенттер үчүн Кредит жана жатаканалар уюму (КжЖУ) тарабынан бул
уюмга тийиштүү жатаканаларда белгилүү бир санда квота бөлүнөт. Бирок бул
мүмкүнчүлүктөр квоталардын ичинде колдонулгандыктан жашай турган жер тууралуу
так кепилдик бербейт. Мындан сырткары университеттер өз мүмкүнчүлүктөрүн
пайдаланып, кээ бир университеттер студенттерди өздөрүнө тийиштүү
жатаканаларында жашоого шарт түзүп береп. Жатаканасы жок болгон университеттер
болсо негизинен келишим аркылуу жеке менчик жатаканаларга жөнөтөт.
11-Түркияга бараарда виза алуум керекпи?
“Мевлана” алмашуу программасынын алкагында Түркияга бара турган студенттер
визадан бошотулушат. Түркияда кабыл алган университет тарабынан бериле турган
кабыл алынгандыгы тууралуу баракча менен конок катары эсептелет. Визанын ордуна
студенттер Түркияга баргандан кийин жашоо үчүн уруксат гана алуулары керек.
12-Барган университетимде окуу протоколун кайрадан жасай аламбы?
Студенттер окуу протоколуна ылайык, бараардан мурда сабактардын
бирдейлигин жана мазмуну боюнча ылайыктуулугун бөлүм координаторлорунун
жардамы менен аныкташат. Студенттер керек болгон учурларда 3 сабакка чейинки
сабакты кайра тандоо аркылуу алмаштыра алат. Мындан ашык сабакты алмаштырууга
уруксат берилбейт жана студенттин бөлүм координаторунун тастыктоосу менен
барган университетинде дагы кайрадан окуу протоколун даярдай алат.

13-Университетти эмнеге жараша жана кандай тандоом керек?
Кыргыз-Түрк Манас Университети Түркия Республикасынын 76 жогорку билим
берүү мекемелери менен келишим түзгөн. Ошол тийиштүү келишимдердин негизинде
студент жана окутуучу mdp.manas.edu.kg дарегиндеги “Протоколго кол коюлган
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университеттер” баскычы аркылуу ар бир университеттин протоколун карап чыгып, өз
бөлүмүнө дал келген же кызматташтыгы болгон университеттерге кайрыла алат.
14- Башка чет тил сертификаттары жарактуу болобу?
Сертификаттарда студеттин канча балл менен аяктагандыгын көрсөткөн баасы
болуусу зарыл. Даярдоо курсунан бошотулуп, түз эле факультет же жогорку мектепте
билим ала баштаган студенттер болсо түрк тилин билгендиги тууралуу баасы
жазылган расмий сертификат менен тапшыра алат. (Мектепте түрк тилиндеокуган
студенттер, мектептеги транскриптинин нотариустан тастыкталган котормосу
менен тапшыра алат.)
15-Программа тууралуу толук маалыматты кайдан таба алам?
Университетибиздин
“Мевлана”
алмашуу
программасынын
мекеме
координаторлугу бюросунан же болбосо mdp.manas.edu.kg интернет дарегинен таба
аласыз.
Программа
тууралуу
акыркы
жана
жалпы
маалыматты
https://mevlana.yok.gov.tr интернет дарегинен аласыз.
16-Студенттертапшырып жаткада эмнеге карап бааланат?
Студенттердин арыздары 50% чет тил
+ 50% жалпы бааларынын орточо
көрсөткүчүнө жараша бааланат. Ушунун негизинде эң жогорку баага ээ болгон
студенттерди бара турган университеттин квотасына жараша алуу иштери
жүргүзүлөт.
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Даярдагандар:
“Мевлана” алмашуу программасынын мекеме координаторлугу

“Мевлана” алмашуу программасын таанытуу китепчеси университетибиздин
“Мевлана”
алмашуу
программасынын
башкармалык/бөлүм/факультет
жооптулары, окутуучулары жана студенттери үчүн маалымат берүү максатында
даярдалган. Аталган маалыматтарды даярдоо үчүн ЖБББ “Мевлана” алмашуу
программасынын расмий баракчасы пайдаланылган.
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