ҰБТ – 2020
Орта білім беру ұйымдарының, техникалық және кәсіптік немесе орта
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері, шетелде мектеп
оқушыларының халықаралық алмасу аясында оқыған орта білім беру
ұйымдарының түлектері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
азаматтары болып табылмайтын, шетелдегі оқу орындарын бітірген
ұлты қазақ қандастарымыз үшін.

Төтенше жағдай режиміне байланысты
20 сәуірден 10 мамыр аралығында құжаттар
он-лайн режимінде қабылданады
ҰБТ өтініш беру нұсқауы
1.

Ent2020-tipo.testcenter.kz сайтына өтіңіз. Келесіде терезе пайда болады

2.

(Сурет 1)

Сурет 1.
1-суретте көрсетілгендей, «Логин немесе e-mail» өрісіне электрондық пошта
мекенжайын, содан кейін «Пароль» өрісіне электрондық пошта құпия сөзін
енгізіп, «Тіркелу» түймесін басыңыз.
2. «Тіркеу» түймесін басқаннан кейін терезе пайда болады (сурет 2)

Сурет 2

2 суретте көрсетілгендей, e-mail жолына өзіңіздің электронды поштаңыздың
мекен-жайын енгізіңіз, содан кейін «Тіркелу» түймесін тағы бір рет басыңыз,
авторизация туралы мәліметтер сіздің электрондық поштаңызға жіберіледі.
3. Авторизация деректерін 3-суретке сәйкес алғаннан кейін, бірінші көк
өріске логинді, екінші көк өріске электронды пошта арқылы алған парольді
теріп, «Кіру» түймесін басыңыз.

Сурет 3.
4. 4-суретте көрсетілгендей терезе ашылады.

Сурет 4
Барлық жолдарды толтырыңыз және барлық жолдарды толтырғаннан кейін
«Алдын ала өтінші жіберу» түймесін басыңыз.
5. Тестілеуге несие картасы немесе Kaspi.kz сайты арқылы- 2242 теңге
көлемінде төлем жасау қажет:
6. Тестке ақы төлегеннен кейін «Толтырылған деректерді тексеру» түймесін
басып, ашылған анықтаманы жүктеп алыңыз, анықтаманы , диплом немесе
ағымдағы жылы оқу бітіргені туралы анықтама көшірмесімен (колледж
түлектері үшін) коды мен білім біліктілігі атауымен 141@kazguiu.kz
электрондық поштасына жіберіңіз, қабылдау комиссиясының жауапты
хатшысы сізбен байланысады .

Қазақстан Республикасындағы төтенше жағдай аяқталғаннан
кейін өтініш беруші Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң
университетінің қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды
өткізуге міндетті:
- өтініш (университетте беріледі);
- жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
- екі 3 × 4 фотосурет;
- жалпы орта білім туралы аттестат, техникалық және кәсіптік білім
дипломы (түпнұсқа);

- 086-У нысанындағы медициналық анықтама, электронды форматта;
- тест түбіртегі.
ҰБТ өту мерзімі – 2020 жылдың 20 маусым мен 5 шілде аралығында.

Біз он-лайн режимінде жұмыс істейміз . ҰБТ тапсыруға және университетке
түсуге қатысты барлық сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз

Анықтама үшін байланыс телефондары:
+7 747 955 63 47
+ (722 2) 44-24-56

