
Конрад Аденауэр атындағы Қор байқау жариялайды 

 

Құрметті ханымдар мен мырзалар! 

 

Сіздердің назарларыңызға Конрад Аденауэр атындағы Қордың SUR PALACE 

бағдарламасын ұсынамыз.  

 Бұл бағдарлама көмегімен Конрад Аденауэр атындағы Қор тек білімге деген 

құштарлығын арттырып қана қоймай, сол білімін, күш-ынтасын өз елінің саяси-әлеуметтік 

жағдайының дамуына жұмсауға дайын дарынды жастарға қолдау көрсетеді.  

 

SUR PALACE гранты -  5 ай мерзімге төленетін ай сайынғы қайтарымсыз ақшалай төлемдері. 

 

Байқауға кім қатыса алады? 

Қазақстан ЖОО-ның күндізгі бөлімінде білім алатын Қазақстан Республикасының азаматтары 

Қор степиандианты бола алады. Соңғы курс студенттеріне стипендия ерекше жағдайларда 

тағайындалады. Құжатты тапсыру уақытына конкурсқа қатысушының жасы 30-дан аспауы 

керек. Қоғамдық және гуманитарлық пәндер: политология, экономика  және қаржы, басқару, 

құқық, жаңа тарих, журналистика, философия, дінтану т.б., факультеттердің студенттері 

конкурстық іріктеу кезінде басымдылыққа ие. 

  

Байқауға  іріктеу 

Конрад Аденауэр атындағы Қорының болашақ стипендианттары екі іріктеу кезеңінен өтеді: 

төменде көрсетілген тізім бойынша құжаттар тапсыру және бетпе-бет сұхбат.  

 

Байқауға қалай және қайда қатыса алады?   

Іріктеу конкурсына қатысу үшін құжаттарды келесі тізім бойынша тапсыру керек: 

- Қатысушының қазіргі суреті бар толтырылған анкетасы – анкетаның формасын 

www.kas.de/kazachstan  

- резюме (нем. немесе  англ.тілінде) 

- болашақ кәсіби қызметте алынған білімдерді қолданудың зерттеу мақсаттары мен 

жоспарларын сипаттайтын қысқаша негіздеме хат (2 беттен артық емес) неміс немесе 

ағылшын тілінде 

- білім алу құжаттарының көшірмелері (сынақ кітапшасының және сертификаттардың 

неміс және ағылшын тілдеріндегі университеттпен куәләндырылған көшірмесі) 

- ЖОО бітіргендігін растайтын дипломның көшірмесі (магистратура, доктарантура 

студенттері үшін) 

- білім беру, саяси немесе әлеуметтік қызмет саласында үміткердің стипендияға қатысуын 

бағалайтын, байланыс телефондары мен электронды адресі көрсетілген, неміс, ағылшын 

тіліндегі ЖОО-ның екі мұғалімнің ұсыныстары 

- оқу орнынан анықтама (ағылшын, неміс тілнде) 

 

Құжаттар толық түрде тек ПОЧТАМЕН мына мекенжайға жіберілуі керек:   

Конрад Аденауэр атындағы Қорының Қазақстандағы өкілділігі 

010001 Астана қаласы 

Кабанбай Батыр 6/3-83 

«SRS конкурсына» 

Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні: 15.01.2018 (пошта жәшігі) 

Бұл ақпаратты сіздің университет студенттері арасында таратқанызға алғыс білдіреміз. 

Осы хаттың қосымшасында SUR PALACE стипендия-гранты жайлы брошюралар мен 

плакаттарды қоса жібереміз. 

Құрметпен, Конрад Аденауэр атындағы Қорының Қазақстандағы өкілділігі 

 

Тел: +7 7172925630 

http://www.kas.de/kazachstan


e-mail: sps-kaz@kas.de 

http:// www.kas.de/kazachstan 
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