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Шымкент Университетінің студенті
Университет миссиясын іске асыруда өз жауапкершілігін саналы түрде түсіне
отырып;
Шымкент Университетінің корпоративті мәдени имиджін қолдауды
және
дамытуды өз парызым деп санап;
ЖОО-ң әкімшілігі, қызметкерлері, студенттері арасында демократиялық қарымқатынас жүйесін қалыптастыру мақсатында осы Шымкент университетінің
студентінің ар Кодексін қабылдауға және орындауға міндеттенемін, міндет
аламын;
Шымкент университетінің студенті Қазақстан РеспубликасыныңКонституциясы
мен заңдарын, Шымкент университетінің Жарғысын, ішкі ережелерді және
университеттің басқа да нормативтік ережелерін сақтайды.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін білуге және құрмет тұтуға,
ұлттық мәдениет пен тарихты, Университеттің дәстүрлерін сақтайды;
Қазақстан Республикасының
патриоттық тәрбиелі азаматы болуға,
шығармашылық тұлғаның ең жақсы қасиеттерін дамыта отырып, таңдаған
мамандығы бойынша кәсіби маман болуға ұмтылады;
Мәдениет және адамгершілік, әдептіліктің үлгісі болуға тырысыңдар, азғындық
көріністеріне шыдамауға гендерлік кемсітушілік көріністерін алдын алады,
әлеуметтік, ұлттық немесе діни белгілері бойынша кемсітуге жол бермейді;
Салауатты өмір салтын сақтауға және жаман әдеттерден бас тартуға ұмтылады;
Оқу ғимаратында және студенттік жатақханада тазалық пен тәртіпті қамтамасыз
еді, университет мүлкін қорғайды, университет дәстүрлерін құрметтейді;
Университеттің имиджін және корпоративтік мәдениетін жақсарту үшін
(ғылыми-зерттеу, білім беру, спорт, өнер және т.б.) шығармашылық белсенділігін
дамытуға бағытталған барлық іс шараларды қажетті және пайдалы таниды;
Бәсекеге қабілетті маманға қажетті
практикалық, кәсіби дағдылар мен
қабілеттілікті игерудетеориялық және арнайы білімді меңгеру үшін барлық күшін
жұмсайды,;
Білімді бақылау процедурасын уақтылы орындайды, университеттің оқу
процесінің кестесін жүзеге асырады;
Ғылыми-зерттеу және шығармашылық жұмыстармен айналысуға, өз бетінше
білім алуға ұмтылады;
Ғылыми, мәдени, спорт және университеттің қоғамдық өміріне белсенді
қатысады;
Шымкент университеті студентінің сыртқы түрі эстетикалық өлшемдерге сай,
әдемі көрінеді
Оқытушыны адам және тұлға ретінде құрметтейді;
Университет студенттері арасында өзара көмек, өзара құрмет көрсете отырып
өмір сүруі ережелерін ұстанады;
Университет қабырғасынан тыс жерде өзінің жоғары мектеп өкілі болып
табылатындығын есте ұстауға және оның ар-намысы мен қадiр-қасиетiне нұқсан
түсіріп алмауға барлық күшін жұмсайды;
Студенттік Шымкент университеті елде тәртіп тұрақсыздандыру бағытталған
ақпарат беруге, сондай-ақ рұқсат етілмеген жиналыстар, демонстрациялар,
митингілер мен шерулерге қатыспайды.
Өз ойын дұрыс білдіруге, байқап сөйлеуге, өз тілін құрметтеуге және орыс,
ағылшын және басқа да әлем тілдерін үйренуге ұмтылады;
Жаңа интерактивті компьютерлік технологияларды меңгеруге ұмтылады;
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Этикалық, академиялық және құқықтық бұзушылықтарды болдырмауға, оның
ішінде:
плагиат;
жалғандық;
көшіруге және білімді бақылау кезінде басқалардан көмек сұрауға;
интернет-ресурстарды пайдалана отырып дайындалған барлық оқу материалдарын
(рефераттар, бақылау, дипломдық және басқа да жұмыстар) өз еңбегінің нәтижесі
деп көрсетуге;
жоғары балл алуға туыстық немесе қызметтік байланыстарды пайдалануға;
себепсіз оқу сабақтарын өткізу және кешігуге ;
парақорлық
болашақта маманға лайықты сапалы білімге қол жеткізуге сыйыспайтын әрекет
ретінде қарастыруға;
сенімсіздік және түсінбеушілік атмосферасын студенттердің атағына сай келмейтін
іс-әрекеттер жасауға, ұжымда қақтығыстық жағдай туғызуға жол бермейді.

