
 

 

Некоммерческое акционерное общество 

«Алматинский университет энергетики и 

связи имени Гумарбека Даукеева» 

 

Поступающие после колледжа в приемную комиссию университета к 

заявлению о приеме прилагают: 

1) документ о техническом и профессиональном образовании (подлинник); 

2) копию документа, удостоверяющего личность; 

3) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра; 

4) медицинский документ формы 086-У в электронном виде; 

Граждане из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-

инвалидов, лица, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, лица казахской национальности, не 

являющихся гражданами Республики Казахстан, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также граждане Республики Казахстан из числа 

молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до 

совершеннолетия дополнительно подают документы, подтверждающие 

предоставление преимущественного права и квоту. 

Лица, имеющие документы о техническом и профессиональном, 

послесреднем образовании, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж 

работы по специальности не менее одного года, дополнительно подают один 

из следующих документов: 

1) копию трудовой книжки (оригинал предоставляется для сверки); 

2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности 

работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при 

ее наличии); 

3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности 

работника; 

4) выписку из единого накопительного пенсионного фонда о 

перечисленных обязательных пенсионных взносах и сведения из 

Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных 

отчислениях; 

5) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его 

прекращения; 

6) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и 

прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения 

трудового договора; 

7) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам. 

 

  



 

 

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы 

энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

 

 

Колледжден кейін оқуға түсушілер университеттің қабылдау 

комиссиясына қабылдау туралы өтініш:  

 

1) техникалық және кәсіптік білімі туралы құжатын (түпнұсқа); 

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін; 

3) 3 х 4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосуретін; 

4) 086-У электрондық нысандағы медициналық құжат. 

Бірінші және екінші топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, 

мүгедек балалар,жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының 

қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар, Қазақстан 

Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғалар, жетім 

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін, сондай-ақ 

кәмелетке толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының 

азаматтары артықшылықты құқық және квота беруді растайтын құжаттарды 

қосымша ұсынады. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы 

құжаттары бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір 

жыл жұмыс өтілі бар адамдар мынадай құжаттардың бірін: 

1) еңбек кітапшасының көшірмесін (түпнұсқа салыстыру үшін 

көрсетіледі); 

2) жұмыс берушінің қолы қойылған, ұйымның мөрімен (бар болса) 

расталған қызметтік тізімді(қызметкердің жұмысы, еңбек қызметі туралы 

мәліметтер тізбесі); 

3) қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын архивтік 

анықтаманы; 

4) аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді көшірмелері және әлеуметтік төлемдер 

жүргізілгені туралы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мәліметтер; 

5) мерзімі және оны тоқтату негіздемесі көрсетілген жұмыс берушінің 

еңбек шартын; 

6) еңбек шартын жасау мен тоқтату негізінде еңбек қарым-қатынасының 

пайда болуы мен тоқтатылуын дәлелдейтін жұмыс берушінің актісінен 

үзіндіні; 

7) жұмысшыларға жалақы беру ведомосынан үзіндіні қоса береді. 
 

 


