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ПЛАНЫ

№ Иш-чаранын аталышы Жооптуулар Меенету Аткары-
лышы

1 . Кез карандысыз программалык, институционалдык 
аккредитациялардан етуу,

Ректорат, жалпы жамаат Жыл
ичинде

2. Университетте электрондук университет, 
электрондук деканат, электрондук кафедра 
(электрондук документ алмашуу) долбоорлорун 
аяктоо

Ректорат, декандар, 
директорлор,кафедра 
башчылары

Жыл
ичинде

3. Билим беруу сапатын жогорулатуу максатында 
техникалык абалы жогору болгон окуу, илимий 
лабораторияларды, адистешкен кабинеттерди 
тузуу, лабораторияларды зарыл болгон жабдуулар 
менен камсыздоону улантуу

Ректорат, декандар, 
директорлор,кафедра 
башчылары

Жыл бою

4. ЖАМУнун 1Т-структурасынын тармактык 
коопсуздугун комплекстуу коргоо максатында 
жаны программаларды ишке киргизууну улантуу

МТ КТТ белуму, деканат Жыл бою

5. Студенттердин сабакка катышуусун электрондук 
эсепке алуу, электрондук (расписание) жадыбал 
системасын еркундетуу

МТ КТТ белуму, деканат Жыл бою

6. Санариптик технологияларды окутуу процессинде 
колдонууну жакшыртуу максатында медициналык 
багыттагы кафедраларды заманбап каражаттар 
жана жабдуулар менен камсыздоону улантуу

Ректорат, МТ КТТ белуму, 
деканат, кафедралар

Жыл бою

7. Студенттердин билим сапатын текшерууну AVN 
системасында компьютер дик тестирлее аркылуу 
журтузууну жацы децгээлдеги программалык 
каражаттар менен камсыздоо

Ректорат, декандар, 
директорлор, кафедра 
башчылары

Жыл бою

8. Окуу структураларынын потенциалын жана 
материалдык базасын чындоо, билим беруунун 
жаны технологияларын колдонуу жана ишке 
ашыруу учун билим беруу процессии методикалык 
жана маалыматтык жактан камсыз кылуу

Ректорат, декандар, 
директорлор, кафедра 
башчылары

Жыл бою

9. Окутуунун инновациялык методдорун кенири 
жайылтуу, дистанттык окутуу технологияларын 
колдонуу жана мындан ары енуктуруу

Метод, кедеш, декандар, 
директорлор, кафедра 
башчылары

Жыл бою

10. Мамлекеттик аттестацияларды AVN системасында 
компьютер дик тестирлее аркылуу жургузуу 
жакшыртуу

Ректорат, декандар, 
директорлор, кафедра 
башчылары

Жыл бою

11. Бардык окуу корпустарында тестирлее 
борборлорун кенейтуу

Ректорат, МТ КТТ белуму, 
декандар, директорлор,

Жыл бою

12. Билим берууну экспорттоо боюнча медициналык, 
педагогикалык ж.б. багыттарга алыскы жана 
жакынкы чет елкелук студенттерди тартуу

Ректорат, декандар, 
директорлор, кафедра 
башчылары

Жыл бою

13. ЖАМУнун аймактык билим беруу мекемелеринин 
окуу, окуу-усулдук иштеринин енуктуруу

ЖАМУнун аймактык 
билим беруу мекемелери

Жыл бою

14. ЖАМУнун аймактык билим беруу мекемелеринин 
материалдык-техникалык жактан енугуусун камсыз 
кылуу

ЖАМУнун аймактык 
билим беруу мекемелери

Жыл бою



15. ЖАМУнун аймактык билим беруу мекемелеринде 
окутуунун сапатын жогорулатуу максатында окуу- 
усулдук лабораторияларды енуктуруу

ЖАМУнун аймактык 
билим беруу мекемелери

Жыл бою

16. Бизнес-инкубаторду тузуу жана ишке киргизуу Ректорат, жалпы жамаат Сентябрь
17. Студенттердин бутуруучу дипломдук, 

квалификациялык иштерин Стартап турунде 
жазууну еткеруу

Тиешелуу кафедра 
башчылары

Жыл бою

18. Профессордук-окутуучулук курамдын кесиптик 
чеберчилигин жогорулатуу боюнча иш-чараларды 
уюштуруу жана еткеруу

Узгултуксуз билим беруу 
институту, декан, 
директорлор

Жыл бою

19. ЖАМУнун бутуруучулеру, иш беруучулер менен 
тегерек стол, жолугушууларды уюштуруу 
жолугушуу уюштуруу

Декандар, бутуруучулер 
ассоциациясы

февраль

20. Университет, факультет, колледж дер децгээлинде 
ата-энелер менен жолугушууларды еткеруу

Декандар, тиешелуу 
кафедралар

Январь-
июнь

21. Профессордук-окутуучулар курамынын 
академиялык мобилдуулугун енуктуруу (сырткы, 
ички)

Декандар, эл аралык 
байланыштар белуму, 
кафедра башчылары,

Жыл бою

22. ЖАМУнун студенттерине, башка партнер- 
ЖОЖдордун ресурстук базаларын колдонуу 
аркылуу тоскоолдуксуз билим алууга (академиялык 
мобилдуулукке) мумкунчулуктерун мындан ары 
кенейтуу

Декандар, директорлор, эл 
аралык байланыштар 
белуму

Жыл бою

23. ЖАМУга кабыл алууда аймактардан келген 
абитуриенттерге профориентациялык жана 
тушундуруу иштерин жургузуу

Кабыл алуу комиссиясы 
(КАК), профориентация 
кабинети

Январь - 
июль

24. Орто кесиптик билим беруучу техникалык 
багыттагы жацы адистиктерди ачуу

Жалал-Абад колледжи, 
сапат белуму

Жыл
ичинде

25. Жалал-Абад областынын аймагындагы мекеме, 
ишкана, уюмдардын бош иш орундарына 
мониторинг жургузуу жана бутуруучулердун ишке 
жайгашуусуна кемектешуу

Декандар,
ендуруштук практика 
белуму

Май-
сентябрь,

26. Жалал-Абад областындагы билим беруу 
мекемелеринин катышуусунда билим беруу 
тармагындагы кейгейлуу маселелери тегерек стол, 
семинар, кецешмелерди уюштуруу

Илим жана аспирантура 
белуму, кафедра башчысы, 
сапат белуму

апрель

27. Жалал -  Абад областында жайгашкан окуу 
жайлардын окумуштууларынын катышуусу менен 
илимий -  практикалык конференция

Илим жана аспирантура 
белуму, декандар

октябрь

28. Областтын аймагындагы ишкерлер менен 
окумуштуулардын жолугушуусу

Илим жана Аспирантура 
белуму, кафедралар

март

29. Эл аралык байланыштарды кенейтуу максатында 
чет мамлекеттер менен билим беруу 
программаларын алмашуу боюнча иш-чараларды 
уюштуруу

Ректорат,
эл аралык байланыштар 
белуму

Жыл бою

30. Адам укуктарын коргоо, адам сатуунун алдын алуу 
жана адам сатуунун курмандыктарына жардам 
керсетуу, ж.б. боюнча тушундуруу иш-чараларын 
уюштуруу, еткеруу, катышуу

СИ жана МТ проректору, 
ЖК, КББ, декандар, 
директорлор ж.б.

Жыл бою

31. Студенттерге заманбап билим беруу, илим, 
маданият жана дин саясатын калыптандыруу, 
жаштар, демография, линий радикализмге, 
экстремизмге, терроризмге жол бербее максатында 
кеп улуттук маданияттуулукка, каада-салттарга 
болгон толеранттуулук, ысырапкорчулукка жол 
бербее ж.б.у.с. боюнча иш чараларды уюштуруу, 
катышуу

СИ жана МТ проректору, 
МЭБ, ЖК, КББ, декандар, 
директорлор, кафедра 
жана белум башчылары, 
кураторлор

Жыл бою

32. ЖАМУнун бар дык тармактарында жана 
белумдерунде мамлекеттик тилди енуктурууге 
байланыштуу иш-чараларды уюштуруу жана 
еткеруу

СИ жана МТ проректору, 
МТБ,МЭБ, ЖК, КББ, 
декандар, директорлор, 
кафедра, белум 
башчылары, кураторлор

Жыл бою



33. Студенттеринин арасында белгилуу инсандардын 
емур жолу, коомдогу ээлеген орду тууралуу ачык 
сабактарды, дилбаяндарды жаздыруу (конкурстар, 
тегерек столдор, тарбиялык сааттар, илимий- 
практикалык конференциялар ж.б.)

СИ жана МТ проректору, 
МТБ, МЭБ, ЖК, КББ, 
декандар, директорлор, 
кафедра, белум 
башчылары, кураторлор

Жыл бою

34. Студенттерди мекенчилдикке, улуттук рух деелет- 
мурастарды сактоого, дацазалоого чакыруу 
максатында “Манас” эпосун пропагандалоо менен 
бирге “Манас ордосун” тузуу

СИ жана МТ проректору, 
МТБ

Жыл бою

35. Ата-энелер менен жолугушуу иш-чараларын 
уюштуруп еткеруу (ата-энелерди укуктары жана 
милдеттери менен тааныштыруу, ар дайым тыгыз 
байланышта болуу)

СИ жана МТ проректору, 
МЭБ, ЖК, КББ, 
декандар, директорлор, 
кафедра, белум 
башчылары, кураторлор

Жыл бою

36. ЖАМУнун алдыцкы спортсмендери, курама 
командалары жана машыктыруучулары менен 
ректордун жолугушуусун уюштуруу, еткеруу

СИ жана МТ проректору, 
КББ, “Ден соолук” 
борбору, дене тарбия 
жана спорт кафедралары,

Жыл бою

37. ЖАМУнун туптелгенунун 100 жылдыгына жана 
тузулгендугунун 30 жылдыгына карата эл аралык, 
илимий конференцияларды уюштуруу жана 
еткеруу

Ректорат, жалпы жамаат Апрель-
май

38. ЖАМУнун туптелгенунун 100 жылдыгына жана 
тузулгендугунун 30 жылдыгына карата 
студенттер, ОКП жана кызматкерлер менен 
маданий-массалык, спорттук иш чараларды 
уюштуруу, еткеруу

СИ жана МТ проректору, 
МЭБ, ЖК, КББ, декандар, 
директорлор, кафедра 
башчылары, кураторлор

Жыл бою

39. КРнын эгемендуулугуне карата уюштурулуучу 
маданий-массалык иш-чарасьша катышуу

СИ жана МТ проректору, 
МЭБ, ЖК, КББ, Кабыл 
алуу комиссиясынын 
жооптуу катчысы

Август

40. 1-октябрь Буткул дуйнолук карылар кунуне карата 
иш-чараларды уюштуруп еткеруу

СИ жана МТ проректору, 
МТБ, МЭБ, ЖК, КББ, 
декандар, директорлор, 
кафедра жана белум 
башчылары, кураторлор

Октябрь

41. Мугалимдер кунуне карата иш-чараларды 
уюштуруп еткеруу

СИ жана МТ проректору, 
МТБ, МЭБ, ЖК, КББ, 
декандар, директорлор, 
кафедра, белум 
башчылары, кураторлор

Октябрь

42. 3-декабрь Буткул дуйнелук майыптар кунуне 
карата, областагы жана шаардагы, университетте 
окуган мумкунчулугу чектелген адамдарга 
моралдык, материалдык жардам керсетуу, иш- 
чараларды уюштуруу, еткеруу

СИ жана МТ проректору, 
МТБ, МЭБ, ЖК, КББ, 
декандар, директорлор, 
кафедра жана белум 
башчылары, кураторлор

Декабрь

43. Жаны окуу-административдик корпустарынын 
курулушун аяктоо

Ректор, административдик 
-чарба иштери проректору

44. ЖАМУнун бар дык корпустарында ондоп-туздее 
иштерин тынымсыз жургузуу

Коменданттар, чарба 
кызматкерлери

45. Бардык имараттарды ертке карты шаймандар жана 
коопсуздук боюнча керсетме материалдар менен 
камсыз кылуу

Коопсуздук техникасы 
инженери

46. ЖАМУнун баардык имараттардын айлана- 
чейресун керктендуруу, кечеттерду олтургузуу

Коменданттар,чарба 
кызматкерлери

47. ЖАМУнун имараттарынын айланасындагы жана 
ичиндеги санитардык абалды сактоо жана 
ишембиликтерди еткеруу

ЖАМУнун жамааты

Окуу иштери боюнча проректор О А.П.Алибаев


