
Мен, Закарина Айшабибі Лесқызы М. Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

жаратылыстану-география факультеті биология 

мамандығының 3-курс студентімін. 2019-2020 оқу 

жылының 1 семестрінде Польша мемлекетінің 

Быдгощ қаласында орналасқан Ұлы Казимир 

университетінде академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша білім алып келдім. Өз 

мамандығым бойынша тәжірибе жинап, ағылшын 

тілінде сөйлеу деңгейімді жоғарылаттым. Білім алып қана қоймай, бұл 

бағдарлама маған басақада бірнеше мемлекетті тамашалауға, мәдениетімен 

өнерімен танысуға зор мүмкіндік берді. Көптеген тәжірибе жинақтадым. 

Ендігі мақсат осы көріп білгендеріммен, жинаған тәжірибелеріммен басқада 

студенттермен бөлісу. Осындай мүмкіндікті сыйлаған Еліме, Елбасымызға, 

Білім және ғылым министрлігіне, университет ұжымына өз алғысымды 

білдіремін. 

Я, Закарина Айшабиби Лескызы студентка 3 курса, 

Западно-Казахстанского государственного 

университета имени М. Утемисова, естественно-

географического факультета, по специальности 

биология. С 2019-2020 учебного года первого 

семестра, я училась по академической мобильности 

в Университете Великого Казимира расположенный 

в Польше в городе Быдгощ. Я получила опыт по 

своей специальности и улучшила свое знание 

английского языка. Это программа не только 

улучшила мои знаний, но и позволила мне побывать в разных странах, и 

прближе узнать их традиции и обычаи. Я приобрела много опыта. Теперь моя 

цель- поделиться с полученными знаниями с друними студентами. Я бы 

хотела поблагодарить свою страну, нашего президента и министерства 

образований, а также университета за этот прекрасный возможность. 

 

I, Zakarina Aishabibi Leskyzy, 3rd year student, West 

Kazakhstan State University named after M. Utemisov, 

natural-geographical faculty, majoring in biology. From 

the 2019-2020 academic year of the first semester, I 

studied on academic mobility at the University of Great 

Casimir, located in Poland in the city of Bydgoszcz. I 

gained experience in the specialty. This program not 

only improved my knowledge, but also allowed me to 

visit different countries and get to know their traditions 

and customs more closely. I gained a lot of experience. 

Now my goal is to share with other students with my 



knowledge. I would like to thank my country, our president and the ministry of 

education, as well as the university for this wonderful opportunity. 

 


