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Астана 2019 ж. 

 

  «Korean Club of ENU "호랑이"» студенттік клубының  

ЕРЕЖЕСІ 

 

ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ 

 

1.1 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Korean Club of 

ENU "호랑이"» клубы – корей тілін оқып журген және корей тіліне 

қызығушылығын білдіріп журген стундентердің басын қосу. Ойын-сауық 

іс-шаралар откізу. Клуб мүшелерін корей мәдениетінің шынайылығымен 

таныстыру.  

1.2 Толық атауы: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

«Korean Club of ENU "호랑이"» корей тілі клубы. Қысқартылған атауы: 

«Korean Club of ENU "호랑이"» клубы (бұдан былай «клуб»). 

1.3 Клуб қоғамдық, студенттік ұйым мәртебесіне ие және өз қызметін                

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің шеңберінде 

жүзеге асырады.  

1.4  «Korean Club of ENU "호랑이"» студенттік клубы еріктілік, өзін-өзі 

басқару заңдылық принциптерін сақтай отырып, өз қызметін осы Жарғы 

негізінде, университет заңнамалары мен бағдарламалары аясында жастар 

саясаты орталығына бағынысты жүзеге асырады.  

1.5 «Korean Club of ENU "호랑이"» студенттік жастар клубының орналасқан 

жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Қаныш 

Сәтбаев көш., 2 (бас ғимарат).  

 

КЛУБТЫҢ МАҚСАТЫ 

 

2.1 «Korean Club of ENU "호랑이"» клубы қызыметінің мәні: Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ студенттерін корей тілін ұйрету;   

2.2 «Korean Club of ENU "호랑이"» клубы қызыметінің мақсаттары: Л.Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ студенттері корей тілін оқып журген және корей 

тіліне қызығушылығын білдіріп журген стундентердің басын қосу. Ойын-

сауық іс-шаралар откізу. Клуб мүшелерін корей мәдениетінің 

шынайылығымен таныстыру. 

 

 

 

 

 

 



 

 

КЛУБТЫҢ МІНДЕТТЕРІ 
 

3.1 «Korean Club of ENU "호랑이"» клубы қызыметінің міндеттері:   

                     

 Клубты ұйымдастыру және оның жұмысын орындау 

 Университет деңгейінде клубтың мүдделерін жүзеге асыру 

 Басқа да ұйымдармен өзара байланыс орнату 

 Жоспар бойынша көрсетілген іс-шараны ұйымдастыру және өткізу 

 Клуб қызметіне және өзге де ұйымдармен қарым-қатынасқа 

байланысты ұсыныстар мен сұрақтарды талқылау  

 ұйымдастыру шеберлігін креативті ойлауды дамыту 

 

 

КЛУБТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

4.1 «Korean Club of ENU "호랑이"» студенттік жастар клубының жетекшісі 

Әлеуметтік және азаматтық даму департаменті, Жастар саясаты бөлімінің 

бастығы                     және жастар саясаты орталығынның төрағасы  

ұсынысымен бекітіледі; 

4.2  «Korean Club of ENU "호랑이"» студенттік жастар клубының мүшелігіне 

белсенді әрі қызығушылығымен бірлескен барлық студент жастар 

қабылданады; 

4.3 «Korean Club of ENU "호랑이"» студенттік жастар клубы бірнеше 

атқарушы бөлімнен тұрады. Қалыптасқан уақыт талабына сәйкес бұл 

бөлімдерді клуб жетекшісі саны жағынан өзгертуі мүмкін; 

4.4 «Korean Club of ENU "호랑이"» студенттік жастар клубының шешім 

шығарушысы клуб кеңесінің отырысы болып табылады.     

 

КЛУБТЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 

5.1 «Korean Club of ENU "호랑이"»клубы бюджеттен қаржыландырылмайды; 

5.2 «Korean Club of ENU "호랑이"» клубына демеушілік жасау ҚР 

заңнамаларына сәйкес кез келген тыйым салынбаған жолмен жүзеге 

асырылады.  

 

 


