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Даярдаган Башкармалыктын башчысы Бекиткен Жетекчилик өкүлү 

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин ректорлугу © 2014 

2018-2019 ОКУУ ЖЫЛЫ 
БАКАЛАВР (4 жылдык) – КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ (2 жылдык) ПРОГРАММАЛАРЫНЫН АКАДЕМИЯЛЫК 

КАЛЕНДАРЫ 

 

Күзгү семестр Академиялык иш-чаралар Жазгы семестр 

16-20 июль 2018 
Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин сынагы менен кабыл 

алынган студенттерди каттоо 
---------- 

23-24 июль 2018 Адистик сынагы боюнча кабыл алынган студенттерди каттоо ---------- 

27-28 июль 2018 
Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин сынактары боюнча 

кабыл алынган студенттерди каттоо (кезек тизмеси) 
---------- 

03-10 сентябрь 2018 
Түркия Республикасынын Университетке кабыл алуу (LYS) 

сынагынан өткөн жана башка мамлекеттерден кабыл алынган 
студенттерди каттоо 

---------- 

31 май 2018 
Кошумча жана кош адистик программаларынын квоталарын 

жарыялоо 
11 январь 2019 

03 сентябрь 2018 
Кошумча жана кош адистик программаларына каттоонун 

акыркы күнү 
18 январь 2019 

04 сентябрь 2018 
Кошумча жана кош адистик программалары боюнча 

жыйынтыктарды жарыялоо 
24 январь 2019 

07-10 сентябрь 2018 Сабак тандоо жана каттоо (OBİS) 25-28 январь 2019 

10 сентябрь 2018 Сабактардын башталышы 28 январь 2019 

21-24 сентябрь 2018 Сабактарды кошуу-алып салуу-тактоо (OBİS) 08-11 февраль 2019 

22 октябрь 2018 
Сабактардан баш тартуу боюнча Башкаруу кеңешинин 

чечимдерин ректорлукка (Студенттик иштер башкармалыгына) 
билдирүүнүн акыркы күнү 

15 март 2019 

24 декабрь 2018 
Семестрдеги ара сынак жыйынтыктарын системага иштөөнүн 

акыркы күнү 
13 май 2019 

28 декабрь 2018 Сабактардын аякташы 17 май 2019 

02-18 январь 2019 Семестрдин жыйынтыктоо сынактары* 20 май -06 июнь 2019 

23 январь 2019 Бир сабак боюнча сынактар 12 июнь 2019 

25 январь 2019 
Бир сабак боюнча өткөрүлгөн сынактардын жыйынтыктарын 

ректорлукка (Студенттик иштер башкармалыгына) 
билдирүүнүн акыркы күнү 

13 июнь 2019 

--------- Мамлекеттик аттестациялоо 21-30 июнь 2019 

---------- Бүтүрүүчүлөргө арналган салтанаттуу азем 
(Ректорлук тарабынан 

бекитилет) 

 

Чет тилин билүү деңгээлин аныктоо жана Тил билүү деңгээлин аныктоо сынактарынын сынак 

календары тил үйрөтүү бөлүмүнүн календарында көрсөтүлгөн. 

*Дистанттык окутуу жолу аркылуу берилген сабактар жана жалпы милдеттүү математика 

сабактарынын семестрдин жыйынтыктоо сынактары 12-13 январь 2019-ж. жана 25-26 май 2019-ж. 

өткөрүлөт. 

 
 


