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ЖАМУнун илимий - иштер боюнчаЬ^^ # ^
2021 -2022-окуу жылынын иш планы
I II

№

Аткарылуучу иш-чаралар

1.

Жацы окуу жылына карата кафедралардын илимий изилдее
иштеринин багытын жана илимий жетекчилерин тактоо.

2.

Факультеттердеги декандын илимий иштери боюнча орун
басарларынын иш пландарын бекитуу.
2021-2022-окуу жылы учун ЖАМУнун илимий техникалык кецешинин жацы курамын бекитуу.
КРдин 2021-жылга чейинки билим берууну онуктуруу
концепциясында корсетулгон илим-изилдое багытындагы,
пландалган
иш-чараларды
2021-жылдар
учун
белгилегендерин аткаруу.
Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Токтогул
атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, легендарлуу
парламенттин депутаты Казат Акматовдун 80 жылдык
мааракеси
Текме акын, ССРдин эл артисти Эстебес Турсуналиевдин
90 жылдыгы

3.
4.

5.

6.

7.

ССРдин эл артисти, ССР мамлекеттик сыйлыгынын
лауреаты, кинорежиссер Болот Шамшиевдин 80 жылдыгы

8.

Кафедраларда
окумуштуулардын
ишмердуулугун
рейтингдик баалоо
9. Жаш окумуштуулар менен жолугушууларды жана
окууларды еткеруу
10. Илимий-техникалык кецештин ишин уюштуруу жана
коземолдое
11. Республикалык,
Эл
аралык
’ конференцияларга,
семинарларга катышууну уюштуруу
12. Аспиранттарга
курстарды
жана
кандидаттык
мипимумдарды уюштуруу жана аны кезомелдоо.
13. 10-ноябрь Илим кунуно карата илимий-практикалык
конференция
14. Обончу, ырчы жана аткаруучу, Кыргыз ССРнин эмгек
сицирген артисти Рыспай Абдыкадыровдун 80жылдыгы

15. Советтик мамлекеттик ишмер, Кыргыз ССРнин
Министрлер советинин терагасынын орун басары Сакин
Бегматовдун 100 жылдыгы
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Аткяруу
мвенету
август,
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Жооптуулар

Кафедра
башчылар,
декандар
Декан, кафедра
башчылары
Алыбаев К.С.

сентябрь

Алыбаев К.С.,
Абдразакова Г.
Нурматова М.Н.

сентябрь

Илим белуму,
декандар,
кафедра
башчылары
Илим белуму,
декандар,
кафедра
башчылары
Илим белуму,
Декандар,
кафедра
башчылары
Нурматова М.Н.

октябрь

октябрь

сентябрь
декабрь
Октябрь
жыл
ичинде
жыл
ичинде
окуу
жылдын
ичинде
10-ноябрь
ноябрь

ноябрь

Алыбаев К.С.
АбдразаковаГ.А.
Алыбаев К.С.
АбдразаковаГ.А.
Илим жана Асп.
белуму, декандар
Илим жана Асп.
Белуму
Илим белуму,
фак. Декандары
Илим белуму,
декандар,
кафедра
башчылары
Илим белуму,
декандар,
кафедра

кируу экзамендерин уюштуруу жана ноябрь
16. Аспирантурага
еткеруу.
ноябрь,
17. 2021-жылга аспиранттардын отчетторун кабыл алуу,
декабрь
бекитуу.
декабрь
18. Кыргыз ССРинин эл акыны, “Кыргыз Республикасынын”
жогорку артыкчылык даражасынын ээси Суйунбай
Эралиевдин 120жылдыгы
19. Билим беруу жана илим министрлигинин каржылоосу
менен иш алып баруучу (Долбоор) илимий темалардын
отчетун угуу, жаны долбоорлорду даярдоо.
20. Илимий, окуу-усулдук басылмалардын ез убагында
чыгарылышына жетишуу.
21. «ЖАМУнун жарчысы» журналын басмага даярдоо,
жарыкка чыгаруу, таратуу.
22. Профессордук-окутуучулук курам жана аспиранттардын
илимий-изилдее иштеринин журушун талкуулоо учун
кафедралык жыйындарга, факультеттердин окумуштуулар
кецешине катышуу.
23. 2021-2022-окуу жылынын I жарым жылдыгы учун
факультеттердин жана кафедралардын ИИИ отчетун кабыл
алууну уюштуруу жана бекитуу.
24. 2021-2022-окуу жылынын I жарым жылдыгы учун Илим
жана Аспирантура белумунун отчетун бекитуу.
25. Кафедралардагы илимий семинарлардын еткерулушун
кеземелдоо
26. Факультеттин, университеттин денгээлинде предметтер
аралык олимпиада еткоруу.
27. Туштук региону боюнча студенттердин аймактык
олимииадасын уюштуруу.
28. Республикалык децгээлде конференцияларды еткоруу.
29. Аксы окуясы жана Март, Апрель революциясына карата
конференция.
30. «Илим жана Студент - 2022» аталыштагы студенттик
илимий - практикалык конференциясын уюштуруу.
31. КР ББИМ менен тузулген келишимдин негизинде
аткарылган ИИИ I жарым жылга маалымат отчетун кабыл
алуу жана КР ББИМне тапшыруу.
32. Мыкты илим изилдоочу студент, илимий ийримдердин
кароо-сынактарын уюштуруу, еткоруу.
33. Илимий темаларды тандоо, макалаларды жазуу, калыптоо,
басмага даярдоо боюнча семинарларды еткоруу.
34. «Аймакты енуктуруу жана елкену санариптештируу жана
балдарды коргоо» жылына карата иш - чараларды еткеруу

Даярдагандар:

Илим жана аспирантура,
болумдун улук инспекторлору:

ЖАМУнун басмаканасынын директору

Абдразакова Г.А.

ноябрь,
декабрь

Илим белуму,
декандар,
кафедра
башчылары
Алыбаев К.С.,
Нурматова М.Н.

декабрь

Зупанов С.А.

жылына
4 жолу
жыл
ичинде
график м-н

Зупанов С.А.
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Алыбаев К.С.
Абдразакова Г.

январь
февраль

Алыбаев К.С.,
Нурматова М.Н.

январь
февраль
февраль

Алыбаев К.С.

март,
апрель
апрель,
май
апрель
апрель

ИИ боюнча дек.
орун басарлары
Алыбаев К.С.
Нурматова М.Н.
Алыбаев К.С.
Нурматова М.Н.
Авазов Э.

май

Нурматова М.Н.

Июнь,
июль

Илим жана
Аспирантура
белуму
Абдразакова Г.А.
Нурматова М.Н.
Алыбаев К.С.,
Нурматова М.Н.
Алыбаев К.С.,
факультеттин
декандары

жыл
ичинде
жыл
ичинде
Сентябрь,
декабрь

\

башчылары
Абдразакова Г. А.

Нурматова М.Н.

Абдразакова Г.А.
Нурматова М.Н.
Зупанов С.А.

