ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
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Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
атаулы стипендиясын беру үшін ізденушілер
тобын іріктеу жөніндегі конкурс туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (Алматы қаласы) Ұлттық Банктің атаулы
стипендиясын беру үшін ізденушілер тобын іріктеу бойынша конкурс жариялайды.
Конкурстың мақсаты жоғары оқу орындарының талантты студенттерін мадақтау болып
табылады.
Жұмыстардың (жобалардың) тақырыбы:
1. Капиталдың трансшекаралық әкелінуі мен әкетілуі: Қазақстан үшін басымдықтар
мен тәуекелдер;
2. Қазақстан Республикасының алтын нарығы. Проблемаларды (заңнамалық,
әкімшілік, салық және стратегиялық сипаттағы) талдау, перспективаларды бағалау және одан
әрі даму жолдары;
3. Қазақстандағы Интернет-төлемдер нарығының даму перспективалары;
4. Қазақстандағы ХҚЕС қолдану практикасын ТМД басқа елдерімен салыстырмалы
талдау;
5. ДСҰ және БЭК ықпалдасу жағдайларында Қазақстан қаржы нарығының бәсекеге
қабілеттілігі;
6. Апатты тәуекелдерді сақтандыру, Қазақстан Республикасындағы даму
перспективалары;
7. Қазақстандағы исламдық қаржыландыруды дамыту кезінде тәуекелдерді бағалау
мен басқару: банкинг, капитал нарығы, сақтандыру, инвестициялық қорлар, банктік емес
және микроқаржы мекемелері.
Ұлттық Банктің атаулы стипендиясын беруге бөлінген қаражаттың 2012 жылға
арналған жалпы мөлшері 809 000 теңгені құрайды, бұл ретте Ұлттық Банк конкурс
нәтижелері бойынша жеңіп шыққан топтарға бір мезгілде төленетін арнайы жалпы мөлшер
қаражатынан үш атаулы стипендияға дейін тағайындайды.
Конкурсқа қатысуға арналған құжаттар Ұлттық Банктің атаулы стипендиясын беру
үшін ізденушілер тобын іріктеу жөніндегі конкурстық комиссияға мына мекенжай бойынша
2012 жылғы 17 маусымға дейін кешіктірмей ұсынылуы тиіс: 050040, Алматы қ., «Көктем-3»
ш/а., 21 үй, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, конвертте конкурсқа қатысушының
өз мекенжайы көрсетіледі.
Конкурсқа қатысушыларға талаптар:
Конкурсқа Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын және Қазақстан
Республикасының жоғары оқу орындарында экономика мамандықтары бойынша күндізгі оқу
нысанында оқитын бір жоба арқылы жұмыспен біріктірілген, саны кемінде үш адамнан
тұратын, бірақ бес адамнан аспайтын студенттер тобы жіберіледі. Қатысушылар болуы тиіс:
1) оқуда үздік және жақсы көрсеткіштерінің болуы;
2) ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысуы;
3) ізденушілер тобы мүшелерінің оқу орнының қоғамдық, мәдени және спорттық
өміріне белсенді қатысуы құптарлық.

Конкурсқа қатысу үшін хабарландыру БАҚ-та жарияланған және конкурс туралы
хабарландыру Ұлттық Банктің интернет-ресурсында орналастырылған күннен бастап отыз
күнтізбелік күн ішінде комиссияға мынадай құжаттарды ұсына отырып, тіркелу қажет:
1. Конкурстық комиссия төрағасының атына барлық байланыс телефондарын міндетті
түрде көрсете отырып жазылған өтініш (еркін нысандағы).
2. Оқудағы көрсеткіштерін растайтын құжаттардың (сынақ кітапшаларының)
көшірмелері.
3. Жоғары оқу орны басшылығының ізденушілер тобының әрбір мүшесіне қысқаша
мінездеме қоса берілген, мөрмен бекітілген ұсыным хаты.
4. Бағдарламалар немесе сөйленетін сөздің тезисі түрінде растаумен бірге ғылымипрактикалық конференцияларға немесе тақырыптық конкурстарға қатысқаны туралы
ақпарат.
5. Жарияланған жұмыстар тізімі.
6. Тіркелу кезінде ізденушілер тобы топ көшбасшысын айқындауы және тақырып
таңдау негіздемесін (хабарландыруда ұсынылған тақырыпқа сәйкес) және оларды шешу
жолдарын міндетті түрде ұсына отырып, зерттеу мақсаты көрсетілген жоба бойынша
істелетін жұмыс жоспарын ұсынуы тиіс.
Дайын жұмыстар (жобалар) комиссия ізденушілер топтарының тізімі және конкурсқа
қатысуға жіберілген жобалардың қарастырылатын тақырыптары Ұлттық Банктің интернетресурсында орналастырылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде ұсынылады. Жобалар
хабарландыруда ұсынылған тақырыпқа сәйкес келуі тиіс (көлемі графиктер мен
қосымшаларды қоспағанда 30 парақтан аспауы тиіс; сондай-ақ, жобаның теориялық бөлімі 7
парақтан артық болмауы керек; мәтін А–4 форматында басылады, қаріп түрі – 14, Times New
Roman, жол аралығы – 1,5; жан-жағындағы бос орын: сол жақта – 3 см., оң жақта – 1 см.,
үстінде – 2 см., астында – 2 см.).
Ізденушілер топтары ұсынатын барлық материалдар электрондық тасымалдағышта
және қағазға басып шығарылған нұсқада ұсынылуы тиіс.
Конкурстың үшінші кезеңінің нәтижелері бойынша жұмыстарын (жобаларын)
таныстыруға жіберілген ізденушілер топтары Ұлттық Банкте комиссия мүшелерінің алдында
жұмыстарын (жобаларын) таныстырады (қорғайды).
Ізденушілер топтары комиссияның қарауына материалдар дайындау, ұсыну және
таныстырумен байланысты барлық шығындарды өздері көтереді. Ұлттық Банк зерттеулерді
қаржыландыру, конкурсқа қатысуға келген ізденушілер топтарына көлік қызметін көрсету,
тұрғын үй бойынша және басқа да шығыстарды көтермейді.
Конкурсты өткізу тәртібіне қатысты мәселелер бойынша түсініктеме алу үшін мына
телефондар бойынша хабарласуға болады.: (727) 2704-689 Анар Батырбаева, 2704-648 Әлия
Бостубаева.

