
ДАҒАЗА 

Ӛзбекстан Республикасы Илимлер академиясы 2020-жыл ушын таяныш докторантура 

ҳәм докторантураға тӛмендеги қәнийгеликлер бойынша биринши басқышқа қабыллаў 

жәриялайды 
Таяныш докторантура (PhD) қәнигеликлери 

1. 07.00.01 – Ӛзбекистан тарийхы 

2. 10.00.02 - Тил теориясы. Әмелий ҳәм компьютер лингвистикасы. 

3. 10.00.03 - Қарақалпақ тили.  

4. 10.00.12 - Қарақалпақ әдебияты. 

5. 01.04.07 - Конденсирлан-ган холат физикаси 

6. 02.00.10 - Биоорганик кимѐ 

7. 03.00.10 – Экология 

8. 08.00.06 - Эконометрика ва статистика 

Илим докторантура (DSc) қәнигеликлери 

9. 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимѐси 

ҚАБЫЛЛАЎ ТӘРТИБИ 

Ҳүжжетлер 2019-жылдың 15-октябрге шекем қабыл етиледи. 

Жоқары оқыў орнынан кейинги билимлендириў саналған таяныш докторантура ҳәм 

докторантураға тапсырыўшыларға тӛмендеги талаплар қойылады: 

- таяныш докторантураға талабанлар магистрлық  диплом, яки магистрлық дәрежеси 

енгизилгенге шекемги жоқары билим ҳаққындағы дипломға ийе болыўы; 

- таяныш докторантураға талабанлар илим докторы илимий дәрежесин алыў ушын 

диссертация жумысының тийкарын қурайтуғын илимий журналларда жәрияланған кеминде 1 

илимий мақалаға, илимий, илимий-әмелий конференциялардың топламларына енгизилген 

тезислерге (2 ден кем болмаған) ийе болыўы; 

- докторантураға талабанлар илим кандидаты ямаса PhD илимий дәрежеси ийе болыўы; 

- белгили дәрежедеги илимий нәтийжелерге ерисиўи, соның ишинде илим докторы 

илимий дәрежесин алыў ушын диссертация жумысының тийкарын қурайтуғын илимий 

журналларда жәрияланған илимий мақалаларға (3 тен кем болмаған), илимий, илимий-әмелий 

конференциялардың топламларына енгизилген тезислерге (2 ден кем болмаған) ийе болыўы; 

ЕСКЕРТИЎ:  Аспирантурада ямаса стажѐр изертлеўши-излениўши сыпатында оқыған, 

бирақ кандидатлық диссертациясын жақламағанлар таяныш докторантураға қабыл етилмейди; 

 

Таяныш докторантура ҳәм докторантураға оқыўға талабанлар төмендеги ҳүжжетлерин 

усыныўы шәрт: 

- институт директоры атына арза;  

- мағлыўматнама-объективка; 

- мийнет дәптершесиниң белгиленген тәртипте тастыйықланған нусқасы (жумыс ислеп 

атырған талабанлар ушын); 

- таяныш докторантураға талабанлар ушын магистрлық  диплом, яки магистрлық 

дәрежеси енгизилгенге шекемги жоқары билим ҳаққындағы диплом; 

- докторантураға талабанлар ушын илим кандидаты ямаса PhD илимий дәрежеси 

дипломы; 

- илимий мақалалар дизими ҳәм олардың нусқасы; 

- Ӛзбекистан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик стипендиясының жеңимпазы 

сәйкес түрдеги ҳүжжеттиң кӛширмесин усынады. 

- изертлеў темасы бойынша таярланған илимий баянаты ҳәм докторлық 

диссертациясының кеңейтилген жобасы; 

Таяныш докторантураға оқыўға кириўшилер қәнигелик пәни ҳәм шет тили бойынша 

кириў имтиханларын тапсырады. 

Докторантураға оқыўға кириўшилер қәнигелик пәни бойынша сәўбетлесиўден ӛтеди. 

 

Байланыс ушын мағлыўмат: (8-361) 2228547, 2229331,  http://aknuk.uz  


