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I. Ж AM Уда окуу процсссинин ую ш гурулуш ун жана сапатын жакш ыртуу, 
социалдык иштер жана мамлекеттик тил боюнча жургузулуи жаткан иш-чараларды  
козомолдоо максаты нда окуу белумунун, билим беруунун сапаты бвлумунун, 
ондуруштук практика жана карьера болумунун, маалы мат технологиялары жана  
компыогердик гехникаларды тейлве бвлумунун, социалды к иштер жана  
мамлекеттик тил болумунун кызматкерлери тарабы нан темондегудой  
документтердин гизмеги кароодон еткорулсун:

1. Окуу болуму тарабынан:

Факультсттсрде.  колдедждердс 2019-2020. 2020-202 ] -окуу жылдары толугу менен, 2021-
2022--окуу жылынын бириычи жарым жылдыгы боюнча:

Ф акультеттердин декандарына, колледждердин директорлоруна:

1. Деканаттагы тисшслуу иш кагаздарынын номенклатурага дал келиши;
2. Факультеттердин иш плаилары (багыттар боюнча).  алардын аткарылышы. 

протокол журналдарынын толтурулушу:
3. Кунлузгу жана сыртган окуу болумунун студенттеринин зачеттук-экзамендик 

ведомосттору;
4. АУЫден чыгарылган баллдык журналдар;
5. AVN;ich чыгарылг ан студентгердин окуу карточкалары;
6. ТайПалык журналдардын талаика ылайык толтурулушу;
7. Ст\  денттердии курстан-курска кочурулушунун жобого ылайык жургузулуш абалы:
8. Жогоруда  корсотулгон жылдар учун о к у у  нронессинин графиг'инии тиркелиши;
9. Семестрдик окуу пландарынын (семсстровка) болушу;
10. Сабаг^гардын жадыбалынын корсотулгон жылдар боюнча сакгалышы.

Кафедраларда, болумдердо:

1. Кафсдрага гиешелуу иш ка)'азларыпын номенклатурага дал келиши:
2. Кафсдранын (болумдун) иш иландары (багыгтар боюнча).  протокол 

жур 11 ал; tap ынын тол ту рул у ц i у ;
3. Оз ара сабактарга катышуунун абалы жана алардын эсепке алынышы;
4. Ачык сабактардын графиги жана алардын аткарылышы:
.5. Окутуучулардын жекече пландарынын толтурулушу;
6. Кафедралардагы лекциялык.  ирактикалык жана лабораториялык сабактар боюнча 

журналдардын толтурулушу.

2. О ндуруш тук практика жана карьера болуму тарабынан:
1. Ондуруштук практиканын базалары боюнча (7-буйрутма);
2. Ондуруштук практиканын базаларыиды откон иш чаралардын графиги боюнча;
3. Журналдардын толтурулушу:



.'?= Ч

4. Онлайн отулгон практикалардып жапа 2020-2021-окуу жы лы нда  отулгон 
практикалардып сгулситтср гарабыпаи ташпырылгап отчетторупун абалы:

5. Учурдагы практикалардып журушу отчстторунуп абалы:
6. Практика жетекчилсринин 2020-2021 -окуу жылындагы отчетору:
7. Бутуруучулердун жайгашуусу боюнча маалымат (5 жылдык).

3. Билим беруунун сапаты белуму гарабынан:

1. Билим беруу ишмердуулугун жургузу>'го укук беруучу лицензиянын кечурмесунун
болушу:

2. 'Гиешелуу багыттыи/адистиктин мамлекеттик билим беруу. стандартынын болушу;
3. Тисшслуу багыттын/ 'адистиктин акыркы 4 жыл аралыгындагы бекитилген Негизги 

билим беру у программасынын болушу:
4. Тисшслуу - багыттып/адистиктин окуу пландарынын (базалык. жумушчу) 

кочурмосупуп болушу:
.5. Кафедрада багыттын/адистиктин о к уу  иланынын нсгизин^е тузулуп бекитилген 

дисциплиналардып жумушчу ирограммалары:
6. Кафедрада багьптын/адистикгин окуу плаиынын исгизинде тузулуп бекитилген 

дисциплиналардып силлабустары:
7. Дисаиплиналар  боюнча Окуу-усулдук комплекстердин болушу;
8. Кафедранып онлуруш мепеи байланышы. Келишимдердип  болушу:
Ч. 11рофеееордук-окутуучулук курамлын ишмердуулугун чагылдыруучу 

11 ортфо;  in ос у ну 11 бо; i у ш у :
10. Кафедрага тиешелуу  окуу-кааналарьшын абалы. жабды лышы жана жасалгаланышы. 

Билим беруу стандарынын талаптарына дал келиши:
11. Кафедрада ишке ашырылып жаткан билим беруу программасынын акыркы 5 жыл 

аралыгындагы кабыл алуу жапа бутуруучулорлуп жумушка  жайгашышы боюнча 
анализи:

1?.. Кафе драла ишке ашырылып жапсапбилнм беруу программасыпда билим алып жаткан 
ст\ лептгергс акыркы 3 жыл аралыгындагы каллы к билимдерди тскшеруу максатында 
ж\  ).>г-узу:1гон моннгорингдин жыйын гыгы боюнча анализи:

13. Кафедрада ишке ашырылып жаткан билим беруу программасынын кучгуу жана алсыз 
жактары боюнча анализи.

4. М аалы м ат технологиялары жана компью тердик техникаларды тейлее  
белуму тарабы иан:

1. Ж А М У пун  сайтындагы деканат, кафедралардыи маалымат жуктее  абалы;
2. АВНдеги окутуучунун жеке кабинетам колдонуу абалы (окуу материалдарынын 

жукгоо. электрондук журналдарды колдонуу ж.б.);
3. Кабипеттердеги техникалык каржаттарлын ("компьютер, принтер, интерактивдуу 

лоска, проскгорлор)  жапа компьютердик класстардын колдонуу абалы:
4. Кафедралардыи гсхпикалык каражаттар мспеп камсыз бо.чуусу:

5, Социалдык мштер жана м амлекеттик тил боюнча:

1. Сомиалдык-жана тарбиялык иштердин иш млапдары. отчеттору жана мамлекеттик тилдс 
жу'ргузулуп жаткан иштер ( иш кагазлары. корнок- жарнактар) .



Ф акультетерди жана колледждерди текш еруунун графиги

Ф акультеттер жана  

колледждср

М ооноту Ж ооптуулар

М едини налы к колледж 11.01.2022 Окуу бвлумунун, билим беруунун  
саиаты, вндуругитук практика жана 
карьера, маалымат-гехнологиялары  
жана комнью тердик техникаларды, 
социалдык иштер жана мамлекеттик  
тил белум дерунун кызматкерлери

.

Ж алал-Абад колледжи 12-13. 01. 2022 Окуу бвлумунун, билим беруунун  
саиаты, вндуругитук практика жана  
карьера, маалымат-гехнологиялары  
жана комнью тердик техникаларды, 
социалды к иштер жана мамлекеттик  
тил белум дерунун кызматкерлери

Филологии

14-15.01.2022

Окуу бвлумунун, билим беруунун 
саиаты, ондуруш тук практика жана 
карьера, маалы мат-технелегиялары  
жана комнью тердик техникаларды, 
социалды к иштер жана мамлекеттик  
тил белум дерунун кызматкерлери

М сдипиналык 17-18-19.01.2022 Окуу болумунун, билим беруунун 
саиаты, ондуруш тук практика жана 
карьера, маалымат-гехнвлогиялары  
жана комнью тердик техникаларды, 
социалдык иштер жана мамлекеттик  
тил белум дерунун кызматкерлери

Экономика -  
4

ю рилпкалмк

20. 01. 2022 Окуу болумунун, билим беруунун  
сапаты, ондуруш тук практика жана 
карьера, маалымат-гехнвлогиялары  
жана комнью тердик техникаларды, 
социалды к иштер жана мамлекеттик  
тил белумдерунун кызматкерлери

Педагогика жана  

маалыматтар  

rev нол отнял ары

21-22. 01. 2022

‘

Окуу бвлумунун, билим беруунун 
сапаты, вндуругитук практика жана 
карьера, маалымат-технологпялары  
жана комнью тердик техникаларды, 
социалды к иштер жана мамлекеттик  
тил белум дерунун кызматкерлери

Т аби гы й - т е \ 1г и калы к 24-25. 01. 2022 Окуу бвлумунун, билим беруунун 
сапаты, ондуруш тук практика жана 
карьера, маалымат-технологиялары  
жана комнью тердик техникаларды,
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социалдык иштер жана мамлекеттик  
тил бел \ мдорунун кызматкерлери

Y з i у  л т у к с у з б и. I и м 

беруу

■

26-27. 01:2022 Оку> белумунун, билим беруунун  
еапаты, ондуруш тук практика жана 
карьера, маалымат-технологиялары  
жана компью тердик техникаларды, 
сониалдык иштер жана мамлекеттик  
тил болумдерунун кызматкерлери

Icnnn:  окуу болумдун башчысы З.Сакбаеванын билдируусу. ОИ боюнча проректордун 
резолюциясы.

У

Ж А М У нун окуу иштери
боюнча проректору: ' А.II.Алибаев

АУ КЬны н баш чы сы ны н у.м.а. А.Т. Акматова


