
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ  

БУЙРУК 

Ош шаары 

Билим берүүнүн акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө келишим түзүү же 

мөөнөтүн узартуу жана тарифтери жөнүндө 

Кыргыз Республикасында билим берүүнүн акы төлөмө кызмат 

көрсөтүүлөрүнө тарифтерди коюу жана колдонуу жөнүндө жобосуна (Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-майындагы № 300 токтому 

менен бекитилген), «Кредиттик технологиясы боюнча келишимдин негизинде 

окутуу үчүн төлөө механизимин бекитуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдын 2-апрелиндеги №648/1 

буйругуна, Көзөмөлчүлүк кеӊешинин 2022-жылдын 22-декабрдагы №22-

токтомуна ылайык, буйрук кыламын: 

1. 2023-2024-окуу жылына Билим берүүнүн акы төлөмө кызмат 

көрсөтүүлөрүнө тарифтердин прейскуранттары бекитилсин; 

2. 2022-2023 окуу жылында кышкы кабыл алууда Эл аралык медициналык 

факультетинин «Дарылоо иши» (окуу мөөнөтү 5 жыл, англис тилинде) 

багытына кабыл алынган студенттердин билим берүүнүн акы төлөмө 

кызматтын тарифи 254 000 (эки жүз элүү төрт миӊ) сом  болуп 

бекитилсин; 

3. Чет өлкөлүк жарандар менен билим берүүнүн акы төлөмө кызмат 

көрсөтүүлөрүнө келишим түзүү же мөөнөтүн узартуу жөнүндө эрежелер 

бекитилсин. 
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ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ 

 

Чет өлкөлүк жарандар менен билим берүүнүн акы төлөмө кызмат 

көрсөтүүлөрүнө келишим түзүү же мөөнөтүн узартуу жөнүндө  

эрежелери 

 

"Тышкы миграция жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, 

Жарандардын өз ара барып-келүүлөрү жөнүндө Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы 

макулдашуунун 1-беренесинин, 2-пунктуна (Кыргыз Республикасынын 2007-

жылдын 30-январындагы №4 Мыйзамы менен ратификацияланган),  Кыргыз 

Республикасында билим берүүнүн акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө 

тарифтерди коюу жана колдонуу жөнүндө жобосуна (Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-майындагы № 300 токтому 

менен бекитилген), «Кыргыз Республикасынын жогорку жана кесиптик орто 

билим берүү чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын бекитүү жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-

июндагы № 355 токтомуна, Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө 

жана берүү тартиби жөнүндө НУСКАМАга (Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 токтому менен бекитилген), 

«Кредиттик технологиясы боюнча келишимдин негизинде окутуу үчүн төлөө 

механизимин бекитуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын билим берүү жана 

илим министрлигинин 2021-жылдын 2-апрелиндеги №648/1 буйругуна 

ылайык: 

1. Чет өлкөлүк жарандар (мындан ары -студент) менен билим берүүнүн 

акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө келишим (мындан ары – келишим) түзүү 

же мөөнөтүн узартуу үчүн студент Ош мамлекеттик университетке төмөнкү 

документтерди тапшырууга милдеттүү: 

- паспорт; 

- окуу визалары "S" тиби; 

- Калкты тейлөө бороборунда катоодо өткөндүгү жөнүндө маалымат; 

- Медициналык кароодон өткөндүгү жөнүндө маалымат; 

- Билим берүүнүн акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө келишим түзүү же 

мөөнөтүн узартуу үчүн студенттин арызы; 

-Бекитилген жеке окуу планы. 

2. Чет өлкөлүк жарандар менен келишимдин мөөнөтү узартылбайт жана 

акы төлөмдөр алынбайт төмөнкү учурда: 

№ 216-ФХД/23 26.01.2023



- студент буйруктун 1-пунктуда көрсөтүлгөн документтерди тапшырбаса 

келишимдин мөөнөтү узартылбайт жана акы төлөмдөр алынбайт; 

- студент чет өлкөлүк окуу жайга тапшыруу сынак баракчасында жана/же 

которулгандыгы жөнүндө буйрукта жана/же окуу жайдын суроо талабында 

көрсөтүлгөн датадан баштап келишимдин мөөнөтү узартылбайт жана акы 

төлөмдөр алынбайт; 

- студент өз калоосу менен окуудан четтетилген учурда буйруктун 1-

пунктунда көрсөтүлгөн документтер тапшырылбаса жана окуу жыл 

башталгандан баштап 20 күн ичинде Кыргыз Республикасынын чек арасынан 

өтпөсө (паспортто чек ара кызматынын кирүү/чыгуу штампы же КР чек ара 

кызматынын маалыматы менен тастыкталат) келишимдин мөөнөтү 

узартылбайт жана акы төлөмдөр алынбайт.  
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