
Ректору Казахского национального университета имени аль-Фараби 
 

От    

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Ва с   зачислить  меня  в  состав  магистрантов КазНУ  имени  аль-Фараби  на 
основании    

(№ договора) 
 

по образовательной программе  

                                             (шифр и название образовательной программы) 

   факультета 

 
Форма обучения  , языковое отделение   

(очная) 
 

О себе сообщаю следующее: 

1. Дата рождения «  »  19  года. 

2. № удостоверения личности или паспорта    

 

 
Когда и кем выдан    

3. Военный билет №    

(когда и в каком комиссариате состоит на учете) 

4. Пол  5. Гражданство  . 6. Национальность    

7. Социальное положение    
 

8. В  году окончил(а)    

(полное название учебного заведения, серия и № документа) 
 

9. Имею    

(наличие научных публикаций, открытия или изобретения) 

10. Победитель международной, республиканской олимпиады/соревнования (нужное подчеркнуть) 

11. Средний балл диплома    

12.  инвалид I,II групп инвалид с детства лицо казахской национальности, не являющееся 

гражданином РК 

13. Родители (Ф.И.О., местожительство, телефон, где и кем работает): 

 
Отец    

  

Мать    

  
 

14. Адрес проживания и телефон в Алматы    

15. Иностранный язык  16. В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь 

 
Обязуюсь соблюдать нормативные акты, положения МОН РК и Устав, учебную дисциплину, 

внутренний распорядок КазНУ им. аль-Фараби 

 

 
Дата  20  г. Личная подпись    

Подтверждаю достоверность внесенных данных 
 

(подпись технического секретаря) (подпись декана) 



Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректорына 
 

 
 

(өтініш берушінің толық аты-жөні) 

 

Ө Т І Н І Ш 

Мені  негізінде 

(келсімшарт №) 
                                                                                                                 білім беру бағдарламасы бойынша 

(білім беру бағдарламасы шифры мен аты) 

 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың  факультеті 

магистратура бөліміне қабылдауыңызды өтінемін 

 
Оқу түрі  , тілдік бөлім   

(күндізгі) 

 
Өзім жайлы келесі мағлұматтарды мәлім етемін: 

1. «  »  19  жылы туылдым 

2. Жеке куәлігім №     

(қашан, қайда берілген) 

3. Әскери куәлік №    

(қашан, қайда берілген) 

4. Жынысым    5. Азаматтығым    6. Ұлтым     

7. Әлеуметтік жағдайым    

8.    жылы     

(оқу орнының аты, құжат сериясы мен №) 

    аяқтадым. 

9.     иегердім. 

(ғылыми мақалалар мен ашқан жаңалықтары) 

10.   халықаралық, республикалық олимпиада/жарыс 

жүлдегерімін (қажеттінің астын сызыңыз),   дәрежелі дипломмен марапатталдым. 

11. Дипломның орташа балы    

12. бала кезден мүгедек I, II топтағы мүгедек ұлты қазақ, ҚР-дан басқа мемлекет азаматы 

13. Ата-анам (аты-жөні, тұрғылықты жері, телефоны, қайда, кім болып қызмет етеді): 

 
Әкем   

  

Анам   

  
 

14. Алматыдағы тұрғылықты мекен-жайым және телефоным    
 

 

15. Шет тілі  16. Жатақханаға мұқтажбын / мұқтаж емеспін 

 
ҚР БжҒМ нормативті құжаттарын сақтауға және әл-Фараби атындағы КазҰУ-дың Жарғысын, оқу 

тәртібі мен ішкі тәртібін орындауға міндеттенемін. 

 
 

«  »  20  ж. Өтініш иесінің қолы   

Енгізілген мағлұматтарды растаймын: 
 

(техникалық хатшының аты-жөні мен қолы) (деканның қолы) 
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