АО «Казахский
медицинский
университет непрерывного образования»
объявляет прием документов в резидентуру с 03 по 31 июля 2018 г. по адресу: г.
Алматы, ул. Манаса 34, 1 этаж, каб. №102.
Форма обучения: очная, языки обучения: казахский, русский. Условия обучения:
по государственному образовательному заказу и на платной основе.
Резидентура – форма получения послевузовского углубленного медицинского
образования по клиническим специальностям. Предшествующий уровень образования
лиц, желающих освоить образовательные программы резидентуры – базовое медицинское
образование, высшее медицинское образование, наличие интернатуры.
Как поступить в резидентуру КазМУНО?
ШАГ 1 Подать заявление и документы на поступление в резидентуру в период с 03 по 31
июля 2018 г.! 1 этаж, 102 кабинет
№/
п

Документ

1.

Заявление на имя ректора КазМУНО на бланке
установленного образца

2.

Личный листок по учету кадров

Копия и оригинал удостоверения личности
Копия и оригинал диплома об окончании
4.
медицинского ВУЗа
5. Копия и оригинал приложения к диплому
Копия и оригинал приложения об окончании
6.
бакалавриата
7. Копия и оригинал приложения к диплому
Копия и оригинал удостоверения об окончании
8.
интернатуры
Сертификат о сдаче теста по иностранному языку
9.
(при наличии) см. п.4 Правил приема
Копия трудовой книжки, заверенная отделом
10.
кадров предыдущего места работы (при наличии)
3.

Справка о состоянии здоровья (форма 086/У) с
11.
полным заполнением всех граф
Копия и оригинал военного билета (для девушек)
или приписного свидетельства (для юношей)
13. Скоросшиватель картонный (1 шт.)
Фотографии 3×4 (6 шт.) в разрезанном виде
14.
(одинаковые, не копии!)
12.

15.

Почтовый конверт (1 шт.)

Примечание
Бланк заявления выдается
в Приемной комиссии
КазМУНО
Бланк личного листка
выдается в Приемной
комиссии КазМУНО
-

-

Оформляется в
поликлинике по месту
жительства
Конверт нужен для
хранения фотографий,
размер конверта не
больше открытки

ШАГ 2 Предоставить квитанцию об оплате в национальный центр тестирования экзамена
по иностранному языку в 1 этаж, 102 кабинет
ШАГ 3 Получить пропуск на экзамен по иностранному языку в 102 кабинете после 30
июля 2018 г.
ШАГ 4 Сдать вступительный экзамен по иностранному языку 10 августа 15 августа!
ШАГ 5 Сдать экзамен по специальности с 17 по 20 августа согласно расписанию!
Перечень образовательных программ резидентуры в КазМУНО
Сроки
№
Специальность
обучения
1
3 года
Акушерство и гинекология, в том числе детская
2
Аллергология и иммунология, в том числе детская
2 года
3
Ангиохирургия, в том числе детская
4 года
4
Анестезиология и реаниматология, в том числе детская
3 года
5
Гастроэнтерология, в том числе детская
2 года
6
Гематология (взрослая)
2 года
7
Дерматовенерология, в том числе детская
2 года
8
Детская хиругия
3 года
9
Инфекционные болезни, в том числе детская
2 года
10 Кардиология, в том числе детская
3 года
11 Кардиохирургия, в том числе детская
4 года
12 Лучевая диагностика
2 года
13 Лучевая терапия
2 года
14 Нейрохирургия, в том числе детская
4 года
15 Неонатология
2 года
16 Нефрология, в том числе детская
2 года
17 Общая хирургия
3 года
18 Онкология
2 года
19 Оториноларингология, в том числе детская
3 года
20 Офтальмология, в том числе детская
3 года
21 Педиатрия
2 года
22 Психиатрия
2 года
23 Ревматология, в том числе детская
2 года
24 Спортивная медицина
2 года
25 Травматология - ортопедия, в том числе детская
3 года
26 Урология и андрология, в том числе детская
3 года
27 Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская
3 года
28 Эндокринология, в том числе детская
2 года
Номер телефона для справок: +7 (727) 3468787, вн.1031,1032.
Электроная почта: residentura_aguiv@mail.ru
С правилами приема и перечнем документов можно ознакомиться на сайте:
http://www.kazmuno.kz (образование-приемная комиссия-резидентура)

«Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті» АҚ резидентурада оқу
үшін 2018 жылғы 03 шілдеден 31 шілдеге дейінгі аралықта мына мекенжай бойынша
құжаттар қабылдайтыны туралы хабарлайды: Алматы қ. Манас кӛшесі 34, 1-қабат,
№102-кабинет
Оқу түрі: күндізгі, оқыту тілі: қазақ, орыс. Оқыту шарттары: мемлекеттік
тапсырыс бойынша және ақылы негізде.
Резидентура – клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі
терең медициналық білім алу түрі. Резидентураның білім беру бағдарламаларын
меңгеруге ынталы тұлғалардың алдыңғы білім деңгейіне қойылатын талаптар базалық медициналық білім, жоғары медициналық білім, интернатураның болуы.
ҚазМҮББУ резидентурасына, магистратурасына қалай түсуге болады ?
1-ҚАДАМ Резидентураға, магистратураға түсуге 2018 жылғы 03 шілдеден 31 шілдеге
дейінгі аралықта 1-қабат, 102-кабинетке ӛтінішті және құжаттарды тапсыру
№/
р/с

Құжаттар тізімі

Бланкіде белгіленген үлгідегі ҚазМҮББУ
16.
Ректорының атына ӛтініш
17. Кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы
18. Жеке куәлігінің кӛшірмесі және түпнұсқасы
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

Жоғары білімі туралы құжаттың кӛшірмесі
және түпнұсқасы
Дипломға қосымшаның кӛшірмесі және
түпнұсқасы
Бакалавриатты тәмәмдағаны туралы
қосымшаның кӛшірмесі және түпнұсқасы
Дипломға қосымшаның кӛшірмесі және
түпнұсқасы
Интернатураны бітіргені туралы куәліктің
кӛшірмесі және түпнұсқасы
Шет тілі бойынша тест тапсырғаны туралы
сертификат (бар болса). Қабылдау ережесінің
4-т.қараңыз
Бұрынғы жұмыс орнының кадр бӛлімімен
расталған еңбек кітапшасының кӛшірмесі және
түпнұсқасы (бар болса)
086-У нысанындағы медициналық анықтама,
барлық бағандары толтырылуы тиіс

Ескерту

Ӛтініш бланкісі
ҚазМҮББУ Қабылдау
комиссиясында беріледі
Жеке іс парағы бланкісі
ҚазМҮББУ Қабылдау
комиссиясында беріледі
-

-

Тұрғылықты мекенжайы
бойынша емханада
ресімделеді

Әскери билеттің кӛшірмесі және түпнұсқасы
(қыздар үшін) немесе куәлік (жігіттер үшін)

-

28. Құжатты тіркеуге арналған картон папка (1 дана)

-

Фото 3×4 (6 дана) қиылған түрде (бірдей,
кӛшірме емес!)

-

27.

29.

Конверт фотосуреттерді
сақтау үшін қажет

Пошта конверті (1 дана)

30.

2-ҚАДАМ Ұлттық тестілеу орталығына шет тілі бойынша емтиханға арналған тӛлем туралы
түбіртекті 1-қабат, 102-кабинетке ұсыну

3-ҚАДАМ шет тілі бойынша емтиханға рұқсатнаманы 2018 ж. 30 шілдеден кейін 102
кабинеттен алу.
4-ҚАДАМ 10 тамыз 15 тамыз аралығында шет тілі бойынша емтихан тапсыру!
5-ҚАДАМ 17-мен 20 тамызда мамандығы бойынша кестеге сәйкес емтихан тапсыру.
ҚазМҮББУ резидентура бойынша білім беру бағдарламаларының тізбесі
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Мамандығы
Акушерия және гинекология, соның ішінде балалар
Аллергология және иммунология, соның ішінде балалар
Ангиохирургия, соның ішінде балалар
Анестезиология және реаниматология, соның ішінде
балалар
Гастроэнтерология, соның ішінде балалар
Гематология (ересектер)
Дерматовенерология, соның ішінде балалар
Балалар хиругиясы
Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар
Кардиология, соның ішінде балалар
Кардиохирургия, соның ішінде балалар
Сәулелі диагностика
Сәулелі терапия
Нейрохирургия, соның ішінде балалар
Неонатология
Нефрология, соның ішінде балалар
Жалпы хирургия
Онкология
Оториноларингология, соның ішінде балалар
Офтальмология, соның ішінде балалар
Педиатрия
Психиатрия
Ревматология, соның ішінде балалар
Спорт медицинасы

Оқу мерзімі
3 жыл
2 жыл
4 жыл
3 жыл
2 жыл
2 жыл
2 жыл
3 жыл
2 жыл
3 жыл
4 жыл
2 жыл
2 жыл
4 жыл
2 жыл
2 жыл
3 жыл
2 жыл
3 жыл
3 жыл
2 жыл
2 жыл
2 жыл
2 жыл

№
25
26
27
28

Мамандығы
Травматология - ортопедия, соның ішінде балалар
Урология және андрология, соның ішінде балалар
Бет-жақ хирургиясы, соның ішінде балалар
Эндокринология, соның ішінде балалар

Оқу мерзімі
3 жыл
3 жыл
2 жыл
2 жыл

Анықтама үшін телефон номері: +7 (727) 3468787, вн.1031,1032.
Электронды мекенжайы: residentura_aguiv@mail.ru
Қабылдау ережесімен және құжаттар тізбесімен мына сайтта танысуға болады:
http://www.kazmuno.kz (білім беру-қабылдау комиссиясы-резидентура)

