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Кодекс 
этического 
поведения



Кодекс является сводом этических и нравственных норм и 
правил поведения, разделяемых каждым работником, 
преподавателем и обучающимся Университета. Цель 
кодекса - укрепление доверия общества к Университету, 
формирование высокой культуры взаимоотношений в 

Университете. 

Давайте сосредоточимся на том, что в 
нем интересного для студентов

Кодекс этического поведения 
Университета Нархоз

Давайте познакомимся поближе



- Студентам нужно знать 
документы, которые 
регламентируют обучение в 
вузе, а также заботиться о 
престиже и имидже 
Университета. 

- Студентам следует проявлять 
нетерпимость к любым формам 
дискриминации, 

а также чтить Конституцию Республики 
Казахстан, способствовать укреплению 
межнационального согласия, 
уважительно относиться к 
государственному и другим языкам, 
традициям и обычаям народа 
Казахстана. 

Запрещено проводить любую 
религиозную или политическую 
пропаганду в стенах Университета. 



- Студенты обязаны 
противодействовать любым 
проявлениям коррупции, как 
со стороны работников и 
преподавателей, так и 
обучающихся, и принимать 
меры по ее пресечению.

Студенты обязаны соблюдать Правила 
Академической Честности

То есть, Работникам и преподавателям запрещается 
принимать от студентов и их представителей, любые 

подарки материального и нематериального характера 
(цветы, коробки конфет, торты и прочее), а студентам и их 

представителям, запрещается дарить, передавать 
работникам и преподавателям подарки материального и 

нематериального характера. 

CORRUPTION



- Неприемлемы нечестность на экзаменах, плагиат, 
списывание, дублирование, фальсификация, сокрытие, 

сговор, а также другие формы несоответствующего 
академического поведения

Придерживаться этих Правил Академической Честности 
нужно даже тогда, когда никто не следит и не 

контролирует.

ANTI-PLAGIARISM



От студентов ожидается соблюдение общепринятых 
норм этикета, правильное восприятие критики, а также 

умение поддерживать культуру делового общения, 
создавать благоприятную морально-психологическую 
атмосферу и соблюдать корректность в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

Студентам стоит помнить, что нарушение норм может 
привести к разным мерам взыскания, в том числе, к 

исключению из университета

Студентам следует помнить : любые коррупционные 
разговоры, предложения, намеки оскорбительны  для 
всего профессорско- преподавательского  состава.

Ответственность 



CODEX

Мінез-құлық 
әдеп кодексі



Кодекс бұл Университеттің әрбір оқытушысы, білім 
алушысы, қызметкері бәрі бірдей ұстанатын әдеп 

және адамгершілік нормалары мен мінез-құлық
ережелерінің жиынтығы болып табылады. Кодекстің 
басты мақсаты - қоғамның Университетке деген 
сенімін нығайту және Университетте жоғары 

қарым-қатынастың мәдениетін қалыптастыру.

Онда студент үшін маңызды не 
барына назар аударайық 

Нархоз Университетіндегі 
мінез-құлық әдеп кодексі
Жақынырақ танысайық



Студенттер ЖОО-да 
оқуды реттейтін 
құжаттарды біліп, 
Университет абыройы 
мен имиджі туралы 
ойлауы керек.

Студенттер алалаудың кез келген 
түріне төзімсіздік танытқаны 
дұрыс, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Конституциясын 
құрметтеулері тиіс, ұлтаралық 
келісімдікті нығайтуға ықпал етіп, 
мемлекеттік және басқа тілдерге, 
Қазақстан халықтарының дәстүрі 
мен әдет-ғұрыптарына құрметпен 
қараулары тиіс.  

Университетте қандай да бір діни 
немесе саяси насихат  жүргізуге 
тыйым салынған.  



Студенттер қызметкерлер 
мен оқытушылар тарапынан, 
сондай-ақ білім алушылар 
тарапынан болған 
жемқорлықтың кез келген 
түріне қарсы тұрып, оның 
алдын кесу шараларын 
қабылдаулары тиіс. 

Студенттер Академиялық Адалдық 
Ережелерін ұстануға міндетті 

Яғни, қызметкерлер мен оқытушыларға 
студенттерден, олардың өкілдерінен материалдық 
және материалдық емес (гүл, кәмпит қорабы, торт 
және тағы басқалары) сыйлықтың кез келген түрін 

алуға, ал студенттер мен олардың өкілдеріне 
қызметкерлер мен оқытушыларға материалдық және 

материалдық емес сыйлықтар беруге тыйым 
салынады.    

CORRUPTION



Емтихандардағы адалсыздық, плагиат, көшіру, 
қайталану, бұрмалау, жасыру, қастандық және 

басқа орынсыз академиялық мінез-құлық 
формаларына жол берілмейді. Академиялық 

Адалдық Ережелерін басқалардың бақылауынан 
тыс жерлерде де ұстану керек.   

Академиялық Адалдық Ережелерін басқалардың 
бақылауынан тыс жерлерде де ұстану керек. 

ANTI-PLAGIARISM



Студенттерден көпшілік қабылдаған  әдеп 
нормаларын ұстану, сынды дұрыс қабылдау, 

сондай-ақ іскерлік қарым-қатынас мәдениетін 
сақтау, оң моральдық-психологиялық ахуал 

қалыптастыру, таласты жағдайларды шешуде 
әдептілікті сақтау талап етіледі. 

Бұл нормаларды сақтамау түрлі жазалау 
шараларына, сонымен қатар оқудан шығаруға 

дейін әкелетінін студенттер естен шығармағаны 
жөн.  

Кез-келген сыбайлас сөйлесулер, ұсыныстар мен 
тұспалдар бүкіл профессор-оқытушылар 

құрамына жағымсыз екенін студенттер есте 
сақтаулары қажет.

Жауапкершілік


