
ҚЫРҒЫЗСТАН   

№ Университеттің атауы Ел Қала Келісім-шарт 

түрі 

Келісімшарт 

тақырыбы 

Келісімшарттың 

мерзімі 

Website 

1.  Баласағын атындағы 

Қырғыз ұлттық 

университеті 

 

Қырғызстан Бішкек Ынтымақтастық 

туралы 

меморандум 

 

Білім, ғылым және 

мәдениет саласында 

30.11.2018-

29.11.2028 

06.05.2019-

06.05.2024 

 

https://www.knu.kg/ru/ 

2.  И.Арабаев атындағы 

Қырғыз мемлекеттік 

университеті 

 

Қырғызстан Бішкек Екіжақты келісім 

 

Білім, ғылым және 

мәдениет саласында 

14.03.2019-

29.11.2024  

http://arabaev.kg 

3.  Қырғыз мемлекеттік заң 

университеті 

Қырғызстан Бішкек Ынтымақтастық 

туралы 

меморандум 

 

Ынтымақтастық 

туралы келісім 

Университеттік білім 

беру саласында, 

серіктестіктерді 

ұйымдастыруда, 

профессорлық-

оқытушылық құраммен 

алмасу саласында, 

ғылыми жобаларды 

жүргізуде және мәдени 

байланыстарды 

нығайтуда; 

Жоғары білім беру 

жүйелерінің тиімді 

жұмыс істеуіне ықпал ету 

22.11.2021-

22.11.2026  

келесі 5 жылға 

ұзартумен 

 

https://www.knu.kg/ru/ 



мақсатында білім және 

ғылым саласында 

4.  «Қырғыз-Ресей білім 

академиясы» жоғары білім 

берудің автономды 

коммерциялық емес 

ұйымының оқу мекемесі 

(институт) 

 

Қырғызстан Бішкек Түсіністік 

меморандумы 

 

Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім, 

ғылым, мәдениет және 

өнер, ғылыми-зерттеу 

саласында 

22.11.2021-

22.11.2026  

келесі 5 жылға 

ұзартумен 

 

http://ru.krao.kg/ 

5.  Қырғыз Республикасы 

Білім және ғылым 

министрлігіне қарасты 

Педагогикалық 

қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру және 

қайта даярлау 

республикалық институты 

Қырғызстан Бішкек Екіжақты келісім 

 

Білім, ғылым және 

мәдениет саласында 

 

25.01.2018-

24.01.2023 

 

 

 

http://ripk.kg/ru/contact 

6.  Ош мемлекеттік 

университеті 

Қырғызстан Ош  Екіжақты келісім 

 

Білім, ғылым және 

мәдениет саласында 

 

04.02.2019-

04.02.2024 

https://www.oshsu.kg/ru 

7.  Сыдықов атындағы 

«Халықаралық Қырғыз-

Өзбек университеті». 

Қырғызстан Ош Ынтымақтастық 

туралы 

меморандум  

Білім беру және ғылыми 

зерттеулер саласында 

өзара ақпарат, 

консультациялық және 

инженерлік көмек 

көрсету  

22.11.2021-

22.11.2026  

келесі 5 жылға 

ұзартумен 

https://www.kuu.kg/ 

 



8.  Б.Бейшеналиева атындағы 

Қырғыз мемлекеттік 

мәдениет және өнер 

университеті 

Қырғызстан Бішкек Ынтымақтастық 

туралы 

меморандум 

Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім, 

ғылым, мәдениет және 

өнер, ғылыми-зерттеу 

саласында 

22.11.2021-

22.11.2026 

келесі 5 жылға 

ұзартумен 

 

https://kguki.kg/ 

9.  А.Мырсабеков атындағы 

Ош мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті 

Қырғызстан Ош Ынтымақтастық 

туралы келісім 

Білім, ғылым және 

мәдениет саласында 

13.05.2022 – 

13.05.2027 

oshmpu.kg/ru/ 

10.  Қ.Қарасаев атындағы 

Бішкек мемлекеттік 

университеті 

Қырғызстан Бішкек Ынтымақтастық 

туралы 

меморандум 

Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім, 

ғылым, мәдениет және 

өнер, ғылыми-зерттеу 

саласында 

13.05.2022 – 

13.05.2027 

https://www.bhu.kg/ 

 

 


