
ЖАМУнун илимий -  иштер боюн^КГ 
2022 -2023-окуу жылынын иш планы

№ Аткарылуучу иш-чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуулар

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

август,
сентябрь

Кафедра
башчылар,
декандар

2. Факультеттердеги декандын илимий иштери боюнча орун 
басарларынын иш пландарын бекитуу.

сентябрь Декан, кафедра 
башчылары

3. 2022-2023-окуу жылы учун ЖАМУнун илимий -  
техникалык кецешинин жаны курамын бекитуу.

сентябрь Куваков С.Ж.

4. КРдин 2022-жылга чейинки билим берууну енуктуруу 
концепциясында керсетулген илим-изилдее багытындагы, 
иландалган иш-чаралар ды 2022-2023 -жылдар учун 
белгилегендерин аткаруу.

сентябрь Куваков С.Ж., 
Абдразакова Г. А. 
Сулайманова Г.К.

5. Кафедраларда окумуштуулардын ишмердуулугун 
рейтингдик баалоо

сентябрь
декабрь

Сулайманова Г.К.

6. Жаш окумуштуулар менен жолугушууларды жана 
окууларды еткеруу

Октябрь Куваков С.Ж. 
АбдразаковаГ.А.

7. Илимий-техникалык кенештин ишин уюштуруу жана 
кеземелдео

жыл
ичинде

Куваков С.Ж. 
АбдразаковаГ.А.

8. Университеттин 100 жылдыгына арналган илимий- 
практикалык конференцияларды еткеруу

апрель Куваков С.Ж. 
Алыбаев К.С. 
Чокоева Д.М.

9. Республикалык, Эл аралык конференцияларга, 
семинарларга катышууну уюштуруу

жыл
ичинде

ИМАД белуму, 
декандар

10. Аспиранттарга курстарды жана кандидаттык 
минимумдарды уюштуруу жана аны кеземелдее.

окуу
жылдын
ичинде

Чокоева Д.М. 
Абдразакова Г.А.

11. 10-ноябрь Илим кунуне карата илимий-практикалык 
конференция

10-ноябрь ИМАД белуму, 
Алыбаев К.С. 
фак. Декандары

12. Аспирантурага кируу экзамендерин уюштуруу жана 
еткеруу.

ноябрь • Чокоева Д.М. 
Абдразакова Г. А.

13. 2021-жылга аспиранттардын отчетторун кабыл алуу, 
бекитуу.

ноябрь,
декабрь

Чокоева Д.М. 
Абдразакова Г. А.

14. Билим беруу жана илим министрлигинин каржылоосу 
менен иш алып баруучу (Долбоор) илимий темалардын 
отчетун угуу, жаны долбоорлорду даярдоо.

ноябрь,
декабрь

Куваков С.Ж. 
Абдразакова Г. А.

15. Илимий, окуу-усулдук басылмалардын ез убагында 
чыгарылышына жетишуу.

декабрь Зупанов С.А.

16. «ЖАМУнун жарчысы» журналын басмага даярдоо, 
жарыкка чыгаруу, таратуу.

жылына 
4 жолу

Абдразакова Г. А. 
Сулайманова Г.К. 
Зупанов С.А.



17. Профессордук-окутуучулук курам жана аспиранттардын 
илимий-изилдее иштеринин журушун талкуулоо учун 
кафедралык жыйындарга, факультеттердин окумуштуулар 
кецешине катышуу.

жыл 
ичинде 

график м-н

Куваков С.Ж. 
Абдразакова Г.

18. 2022-2023-окуу жылынын I жарым жылдыгы учун 
факультеттердин жана кафедралардын ИИИ отчетун кабыл 
алууну уюштуруу жана бекитуу.

январь
февраль

Куваков С.Ж. 
Сулайманова Г.К.

19. 2022-2023-окуу жылынын I жарым жылдыгы учун Илим 
жана Аспирантура болумунун отчетун бекитуу.

январь
февраль

Куваков С.Ж.

20. Кафедралардагы илимий семинарлардын откорулушун 
кеземелдео

февраль Чокоева Д.М. 
Сулайманова Г.К.

21. Университеттин 100 жылдыгына карата факультеттик, 
университеттик денгээлинде предметтер аралык олимпиада 
еткеруу.

март,
апрель

ИМАД белуму, 
ИИИ боюнча дек. 
орун басарлары

22. Туштук региону боюнча студенттердин аймактык 
олимпиадасына катышуусун кеземелдее

апрель,
май

Куваков С.Ж. 
ИМАД фелуму

23. Коомдук саясий ишмерлердин илимпоздордун 
юбилейлерине арналган Республикалык децгээлде илимий- 
практикалык конференцияларды еткеруу.

Г рафик 
боюнча

Куваков С.Ж. 
ИМАД белуму

24. Аксы окуясы жана Март, Апрель революциясына карата 
конференция.

апрель ИМАД белуму 
Тарых кафедрасы

25. «Илим жана Студент - 2023» аталыштагы студентик 
илимий -  практикалык конференциясын уюштуруу.

май ИМАД белуму

26. КР ББИМ менен тузулген келишимдин негизинде 
аткарылган ИИИ I жарым жылга маалымат отчетун кабыл 
алуу жана КР ББИМне тапшыруу.

Июнь,
июль

ИМАД белуму

27. Мыкты илим изилдеечу студент, илимий ийримдердин 
кароо-сынактарын уюштуруу, еткеруу.

жыл
ичинде

ИМАД белуму

28. Илимий темаларды тандоо, макалаларды жазуу, калыптоо, 
басмага даярдоо боюнча семинарларды еткеруу.

жыл
ичинде

Куваков С.Ж. 
ИМАД белуму

Абдразакова
Сулайманова

Зупанов

Даярдагандар: ИМАД белумунун улук инспекторлору:

ЖАМУнун басмаканасынын


