To: Provost of Nazarbayev University
Кімге: Назарбаев Университетінің Провосты

APPLICATION FOR RETURN FROM LEAVE OF ABSENCE /
АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫСТАН ШЫҒУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
I, hereby undersigned, / Мен, төменде қол қойған,
Student name / Студенттің аты-жөні _____________________________________________________________
Student ID / Студенттің ID нөмірі ______________________ NU School / НУ Мектебі ___________________
ask to grant me an academic leave of absence./маған академиялық демалыс беруді сұраймын.
Year of study / Оқу жылы ______________ Major / Мамандығы ____________________________________
Academic level / Академиялық деңгейі:
 Foundation/Тыңдаушы;  Bachelor/Бакалавр;  Master /Магистр;  Doctor /Доктор

Telephone number/ Телефон нөмірі
Personal email/ Жеке электрондық поштасы
Reason for taking the academic leave of absence/
Академиялық демалыс алу себебі
Date of actual leave of absence/
Академиялық демалысқа шығудың күні
Date of return from leave of absence/
Академиялық демалыстан шығудың күні
Responsible authorities / Жауапты тұлға

Full name /
Аты-жөні

Signature
/ Қолы:

Date /
Күні:

Student / Студент
Advisor (I hereby confirm that this student is allowed to take leave
of absence) / Эдвайзер (Аталған студент академиялық
демалысқа шыға алатынын растаймын)
Dean of the School or General Director of CPS
(I hereby confirm that this student is allowed to take leave of
absence) / Мектеп Деканы немесе Дайындық мектебінің бас
директоры(Аталған студент академиялық демалысқа шыға
алатынын растаймын)
Director of the Department of Student Affairs (I hereby confirm
that this student’s documents are valid) /
Студенттік істер жөніндегі департамент директоры
(Аталған студенттің құжаттары жарамды екенін растаймын)
Full name and signature of the person who submitted the form, Date of submission /
Өтінішті тапсырған тұлғаның ТӘЖ және қолы, Өтінішті толтыру күні

Registrar of the Office of the Registrar/
Регистратор Офисінің Тіркеушісі
Vice President for Student Affairs and International
Cooperation / Вице-президент по студенческим делам и
международному сотрудничеству
Vice Provost for Academic Affairs /
Академиялық мәселелер жөніндегі Вице-провост
*This application should be submitted to OR on the day of completion / Осы өтініш РО-не толтырылған күні тапсырылады.
Revised in March 2018

