
Студенттің әдеп кодексі 

«Новоишим аграрлық – техникалық колледжі» КММ 

 

       "Новоишим аграрлық – техникалық колледжі" КММ студентінің әдеп 

кодексі колледждің бүгіні мен болашағы үшін өз жауапкершілігін, сондай-ақ 

колледждің корпоративтік мәдениеті мен имиджін қолдау және дамыту, 

дәстүрлерді сақтау және көбейту, колледжде студенттер, колледж 

қызметкерлері және оның әкімшілігі арасында тең құқықты қарым-қатынас 

жүйесін қалыптастыру және қолдау үшін жауапкершілікті сезіне отырып, 

студенттің осы Әдеп кодексін қабылдайды және оны бұлжытпай ұстануға 

міндеттенеді. 

I Бөлім. Жалпы ережелер 

Колледж студенттері Жарғыны, ішкі тәртіп ережесін, жатақханада тұру 

ережесін және колледждің өзге де жергілікті актілерін қатаң сақтауы тиіс. 

Осы Кодекстің күші оқу бағытына/мамандығына және нысанына қарамастан 

колледждің әрбір студентіне қолданылады. Осы Кодекс оқуға қабылданған 

сәттен бастап оқуды аяқтаған сәтке дейінгі колледж студентінің этикалық 

нормалары мен мінез-құлқын айқындайтын студенттердің ерікті келісімі 

болып табылады. Колледж студенттері оқу сабақтарының барлық түрлеріне 

және бағыттар мен мамандықтардың оқу жоспарларында көзделген 

бақылаудың барлық түрлеріне адал қарайды. Колледж студентінің Этикалық 

кодексі жариялаған негізгі қағидаттар: ақ ниеттілік, парасаттылық және ақ 

ниеттілік. Осы Кодексте ешнәрсе де біреуге аталған қағидаттарға қайшы 

келетін іс-әрекеттер жасау немесе олардың үстінен көтерілу құқығын беру 

ретінде түсіндірілмейді. 

II бөлім. Колледж студентінің этикалық мінез-құлық нормалары 

1.Колледж студенттерінің қауымдастығы академиялық жауапсыздықтың 

барлық түрлерімен күресуді өзінің міндеті деп санайды, олардың арасында: 

- жалған тұлғалардың білімді бақылау рәсімдерін көшіру және өтуі; 

-өз еңбегінің нәтижесі ретінде интернет-ресурстарды қоса алғанда, көлемі 

бойынша кез келген дайын оқу материалдарын (рефераттар, курстық, 

бақылау және басқа да жұмыстар) ұсыну; 

- жоғары баға алу үшін туыстық немесе қызметтік байланыстарды пайдалану; 

- оқытушыны алдау және оған құрметтемеушілік; 

- колледжде оқуға тікелей немесе жанама қатысы бар құжаттарды қолдан 

жасау; 

- сабаққа келмеу және кешігу-оқу сабақтарын немесе олардың бөліктерін 

дәлелсіз себептермен өткізіп жіберу. 

Студенттер қоғамдастығы аталған академиялық теріс пиғылдың барлық 

түрлерін Қазақстанның болашақ экономикалық, саяси және басқарушылық 

элитасына лайықты сапалы және бәсекеге қабілетті білім алумен үйлесімсіз 

деп санайды. 2.Колледж студенттері өздері үшін қолайсыз деп санайды: 

- кез келген есірткі заттарды қолдану, дайындау және тарату; 

- әдепсіз және ант сөздер мен сөз тіркестерін қолдану; 

- колледжде дұрыс емес жерлерде темекі шегу; 



- колледж аумағында алкогольді ішімдіктерді қолдану және мас күйінде 

болу; 

- қоғамдық орындарда айыптаушы мінез-құлықты қоса алғанда, жалпы 

қабылданған мораль және адамгершілік нормаларын сақтамау; 

- студенттерге, оқытушыларға және колледж қызметкерлеріне қатысты 

дөрекілік пен дөрекілік; 

- агрессияны көпшілік алдында білдірудің әртүрлі нысандары; 

- жыныстық қудалау; 

- қозғалыс, сөз, жиналыс еркіндігін бұзу; 

- қаруды, жарылу қаупі бар заттарды заңсыз алып жүру немесе иелену; 

- колледж әкімшілігінің рұқсатынсыз колледж аумағында коммерциялық 

қызметті жүзеге асыру. 

3.Колледж студенттері заңсыз әрекеттер деп санайды және қолайсыз деп 

санайды: 

- үшінші тұлғалардың студенттердің, қызметкерлер мен оқытушылардың 

коллеждік және жеке мүлкін ұрлауы; 

- материалдық және өзге де қорларға немқұрайлы қарау; 

- аудиториялардан, зертханалардан, кабинеттерден, оқу тұрмыстық 

корпустардан және басқа да үй-жайлардан әртүрлі жабдықтарды, Оқу 

құралдары мен әдебиетті, аспаптарды және колледждің басқа да мүлкін тиісті 

рұқсатсыз шығару; 

- вандализм (Колледж мүлкін қасақана бүлдіру немесе жою). 4.Колледж 

студенттері іскерлік киім стилін ұстанады, тудыратын заттар мен макияждан 

аулақ болады, ұқыпты және ұқыпты. 

5.Колледж студенттері салауатты және белсенді өмір салтын ұстанады. 

6.Колледж студенттері уақтылы және сабаққа уақытында келуі керек. 

Кешіккен студент, егер ол бұл туралы топ жетекшісіне немесе тікелей 

оқытушыға ескертпесе, сабаққа жіберілмеуі мүмкін. 7.Колледж студенті оқу 

процесіне қажетті оқытушының барлық талаптарын орындайды. Сабақ 

өткізуге кедергі келтіретін және басқалардың білім алуына қолайсыздық 

тудыратын әрекеттерге жол берілмейді, мысалы, сабақ кезінде аудиторияда 

еркін қозғалу, сөйлесу, оның ішінде ұялы байланыс арқылы. 8.Колледж 

студенттері колледж қауымдастығындағы сенім мен өзара жауапкершілік 

атмосферасын сақтайды және колледж басшылығының талаптарын 

орындайды. 

9.Колледж студенттері колледждің кітапханалық-ақпараттық ресурстарына 

ұқыпты және құрметпен қарайды. 

10.Колледж студенттері Студенттік өзін-өзі басқару жүйесін нығайтуға, 

студенттік шығармашылық белсенділікті (ғылыми-білім беру, спорттық, 

көркем және т.б.) дамытуға, корпоративтік мәдениетті арттыруға және 

колледж имиджін жақсартуға бағытталған кез келген қызметті қажетті және 

пайдалы деп таниды. Олар мұндай қызметті барлық жағынан қолдайды және 

оны жүзеге асыру үшін қолайлы климаттың қалыптасуына ықпал етеді. 



11.Колледж студенттері ата-аналарына және отбасының басқа мүшелеріне 

құрметпен және қамқорлықпен қарайды. Көрсетеді, қолынан келгенше 

адамдарға көмектесу, қиын өмір жағдайларында. 

III бөлім. Қорытынды ережелер 

1.Осы Кодекстің ережелерін жүйелі немесе өрескел бұзғаны үшін студенттік 

кеңес құқық бұзушыларға түрлі моральдық жаза түрлерін қолдана алады. 

Колледж әкімшілігі өз қалауы бойынша осы Кодекстің ережелерін 

бұзушыларға колледждің Жарғысы мен ішкі тәртіп ережелерінде 

қарастырылған тәртіптік жазаларды қолдануға құқылы. 

2.Студенттер қоғамдастығының осы Кодекстің ережелерін бұзуға 

байланысты жағдайларды талдау үшін өз бастамасы бойынша аралық соттар, 

Ар-намыс соттары құруға құқығы бар. 

3.Осы Кодекс ережелерінің бұзылуын анықтаған колледж студенті оны 

қолданыстағы заңнама аясында тоқтатуға тырысады, ал егер бұл мүмкін 

болмаса, ол туралы Студенттік өзін-өзі басқару органдарына немесе колледж 

әкімшілігіне хабарлайды. 


