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гияләре өлкәсендә укытуга грантлар бирү 

тәртибен раслау турында» 2015 ел, 14 

август, 598 нче карары белән расланган 

Мәгълүмат технологияләре өлкәсендә 

укытуга грантлар бирү тәртибенә 

үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Мәгълүмат 

технологияләре өлкәсендә укытуга грантлар бирү тәртибен раслау турында» 2015 

ел, 14 август, 598 нче карары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  

2016 ел, 1 сентябрь, 607 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

белән расланган Мәгълүмат технологияләре өлкәсендә укытуга грантлар бирү 

тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.2 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.2. Вәкаләтле орган ел саен, 20 июньгә кадәр, вәкаләтле органның рәсми 

сайтында (www.mic.tatarstan.ru) мәгълүмат урнаштыру юлы белән грант бирү өчен 

конкурс нигезендә сайлап алу турында игълан итә.  

Грант бирү өчен конкурс нигезендә сайлап алу игълан ителү турында 

мәгълүмат «Казан (Идел буе) федераль университеты» федераль дәүләт автоном 

югары белем бирүче мәгариф учреждениесенең (алга таба – Университет) рәсми 

сайтында (www.kpfu.ru) урнаштырыла (килешү буенча).»; 

3.4 пунктта «25 августка кадәр» сүзләрен «18 августка кадәр» сүзләренә 

алмаштырырга; 

3.9 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«II – IV курсларда уку өчен – түбәндәге формула буенча: 

http://www.mic.tatarstan.ru/
http://www.kpfu.ru/
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Si =
S − K1 х price1 

(price2 + price3 + price4)
 х pricei ,   

 

 

монда: 

Si – i-нче (ы) курста уку өчен бүлеп бирелә торган грантлар акчасы күләме; 

price1 – бер студентның 1 нче курста уку бәясе; 

price2 – бер студентның 2 нче курста уку бәясе;  

price3 – бер студентның 3 нче курста уку бәясе;  

price4 – бер студентның 4 нче курста уку бәясе;  

pricei – i-нче (ы) курста уку бәясе; 

S – уку елына уку өчен грантлар акчасының гомуми күләме;  

K1 – 1 курста уку өчен бүлеп бирелә торган грантлар саны.»; 

3.11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«3.11. II – IV курслар студентлары арасында грантларны бүлү әлеге Тәртипнең 

3.9 пункты нигезендә һәр курс өчен исәпләнгән акча кысаларында түбәндәге схема 

буенча гамәлгә ашырыла: 

әлеге Тәртипнең 3.7 пункты нигезендә беренче чиратта грантны укуын 100-

процент түләү белән уртача өлгереш баллары 86 һәм югарырак булган студентлар 

ала; 

әлеге Тәртипнең 3.7 пункты нигезендә грантны укуын 80-процент түләү белән 

уртача өлгереш баллары 71 дән 86 га кадәр булган студентлар ала. 

Акчаның бүленми калган, уку бәясенең 80-процентына түләүне тәэмин итү 

өчен җитмәгән өлеше студентка әлеге Тәртипнең 3.7 пункты нигезендә конкурс 

комиссиясе карары буенча бирелә.»; 

4.10 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«4.10. Укуга грант бирү турында шартнамәне вакытыннан алда өзгән очракта 

агымдагы уку елында грант алучыны алыштыру конкурс комиссиясе карары буенча 

рөхсәт ителә.». 
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