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ИШ ПЛАНЫ

Август 2022-жыл.
№ Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруу

мовнвтуу
Жооптуулар

1 Бизнести колдоо жана енуктуруу борборунун 
(Бизнес-инкубатор) 2022-2023-окуу жылына 
карата тузулгон жылдык иш планын бекитуу

Август Алымкулов Б.Н.

2 Бизнести колдоо жана енуктуруу борборунун 
(Бизнес-инкубатор) Жобосун бекитуу

Август Алымкулов Б.Н.

3 Бизнес-инкубатордун факультеттердеги жана 
колледждердеги жооптуу кызматкерлерин 
дайындоо

Август Ректор
Алымкулов Б.Н.

4 Натыйжалуу ишмердуулукту камсыздоо учун 
Бизнес-инкубаторго зарыл имараттар, 
эмеректер, техникалык каражаттар, 
оргтехника, башка мулк жана каражаттардын 
болунуп берилиши

Август ЖАМУнун
жетекчилиги,
Декан,
Директорлор

Сентябрь 2022-жыл.
№ Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруу

меенетуу
Жооптуулар

1 Факультеттердин, колледждердин жана 
кафедралардын Бизнести колдоо жана 
енуктуруу боюнча (Бизнес-инкубатор) 
тузулген жылдык иш пландарын бекитуу

Сентябрь Декандар,
директорлор,
БИ жооптуу
кызматкерлер,
кафедра
башчылар

2 Факультеттерде жана колледждерде 
студенттерден, профессордук-окутуучулук

Сентябрь Декандар,
директорлор,

БЕК И ТЩ
Б. агы 

торагасы 
нов



курамдан, бизнес/стартап идеяны ишке 
ашыруучу пикирлештерден турган 
командаларды тузуу жана аларды бекитуу

БИ жооптуу 
кызматкерлер, 
кафедра 
башчылар

3 Бизнес-инкубатордо ишке ашыруу учун 
Илимий-техникалык жана бизнес 
долбоорлордун сынактарын жарыялоо

Сентябрь Алымкулов Б.Н.,
жооптуу
кызматкерлер

4 Долбоорлорду тандоо: отунмолврду толтуруу 
жана тиешелуу мекеме, иш каналарга 
женетуу иштерин колго алуу

Сентябрь Алымкулов Б.Н. 
Декандар, 
директорлор,
БИ жооптуу 
кызматкерлер,

Октябрь 2022-жыл.
№ Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруу

мевнетуу
Жооптуулар

1 Студенттердин жана профессордук- 
окутуучулук курамдын, калктын калын; 
катмарынын арасында чакан жана орто 
ишкердикти пропагандалоо иштерин 
уургузуу.

Жыл бою Алымкулов Б.Н.
Бизнес/стартап
командалар,
БИ жооптуу 
кызматкерлер

2 Ишкердик ишмердуулук менен иштеону 
каалаган студенттерге, профессордук- 
окутуучулук курамга керсетулуучу 
уюштуруучулук чаралар жана кызмат 
корсетуулер боюнча тушундурмелорду 
беруу жана бизнес-тренингдерге катышуу

Жыл бою Алымкулов Б.Н.
Бизнес/стартап
командалар,
БИ жооптуу 
кызматкерлер

3 Студенттердин жана профессордук- 
окутуучулук курамдын инновациялык 
идеяларын концепциядан ишке ашырууга 
чейин тездетуучу ишкердик чейрону тузуу 
максатында ийгиликтуу ишкерлер менен 
жолугушууларды уюштуруу жана еткеруу

График
боюнча
Октябрь

Май

Алымкулов Б.Н. 
БИ жооптуу 
кызматкерлер

4 Бизнес-инкубатордун ишмердуулугунун 
эффективдуулугун жогорулатуу максатында 
бутуруучу студенттердин квалификациялык 
иштеринин темаларына стартап идеялардын 
тиешелуу болумдорун киргизуу жонунде

График
боюнча

Тиешелуу
тузумдун
жооптуу
кызматкерлери

Ноябрь 2022-жыл.
№ Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруу

мевнвтуу
Жооптуулар

1 Илимий изилдеону талап кылган ендурумду 
же технологияларды тузуу, иштеп чыгуу

Жыл бою Алымкулов Б.Н.



жана ишке ашыруу процессные студенттер 
менен профессордук-окутуучулук курамды 
тартуу боюнча кецештерди беруу

Бизнес/стартап 
команд алар, 
БИ жооптуу 
кызматкерлер

2 Чакан ишкердиктин инновациялык 
ишмердуулугу маселелери боюнча окуу- 
усулдук семинарларды жана тренингдерди 
уюштуруу

Ноябрь Алымкулов Б.Н.
Бизнес/стартап
командалар,
БИ жооптуу 
кызматкерлер

3 КРнын мыйзамдарына жана ЖАМУнун 
Уставына каршы келбеген инновациялык 
ишмердуулукту жузоге ашыруучу 
физикалык/юридикалык жактар менен, анын 
ичинде чет олкелук, ошондой эле эл аралык 
уюмдар менен кызматташууну колго алуу

Жыл бою Алымкулов Б.Н.
Бизнес/стартап
командалар,
БИ жооптуу 
кызматкерлер

Декабрь 2022-жыл.
№ Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруу

меенетуу
Жооптуулар

1 Инкубатордун бизнес-командаларына КРнын 
мыйзамдарынын жана эл аралык укуктун, 
ишкердиктин ошондой эле илимий- 
техникалык экспертизанын, инновациялык 
ишмердуулуктун, интеллектуалдык 
менчикти коргоонун, салык салуунун, 
кредиттоонун, инвестициялардын 
маселелери жана эмгек базарында талапка ээ 
адистерди даярдоонун сапатын камсыздоого 
туртку болуучу жана башка маселелер 
боюнча комплекстуу кецеш беруу жана 
маалыматтык кызматтарды корсотуу

Декабрь Алымкулов Б.Н.
Бизнес/стартап
командалар,
БИ жооптуу
кызматкерлер,
салык
кызматынын 
окулдору, 
интеллектуалдык 
менчикти коргоо 
кызматкерлери

2 Илимий-техникалык чвйрвдвгу ишкердиктин 
маселелери боюнча, анын ичинде эл аралык 
катышуу менен конференцияларды, 
коргезмолерду, семинарларды жана башка 
иш-чараларды еткорууну уюштуруу

Декабрь Алымкулов Б.Н.
Бизнес/стартап
командалар,
БИ жооптуу 
кызматкерлер,

3 ЖАМУнун студенттеринин жана 
профессордук-окутуучулук курамынын 
стартап долбоорлорун/бизнес идеяларын 
ишке ашыруу, илимий-изилдеечулук жана 
тажрыйбалык-конструктордук 
иштелмелерин жургузуу жана алардын 
натыйжаларын коммерциялаштыруу учун 
инвестицияларды тартууга комектешуу

Жыл бою Алымкулов Б.Н.
Бизнес/стартап
командалар,
БИ жооптуу 
кызматкерлер,



№ Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруу
MO0H0TYY

Жооптуулар

1 ЖАМУнун студенттеринин, профессор дук- 
окутуучулук курамынын интеллектуалдык 
ишмердуулугунун натыйжаларына Бизнес- 
инкубатор тарабынан экспертиза жургузууну 
уюштуруу

Жыл бою Алымкулов Б.Н.
Бизнес/стартап
командалар,
БИ жооптуу 
кызматкерлер,

2 Бизнес/стартап командаларга мамлекеттик 
органдар жана мамлекеттик эмес уюмдар 
менен 03 ара аракеттешуудо, стратегияларын 
иштеп чыгууда, чет олкелук енектоштор, 
инвесторлор, кредиттик уюмдар менен 
суйлешуулерду жургузууде жана башка иш- 
чараларды еткврууде колдоолорду керсотуу

Жыл бою Алымкулов Б.Н.
Декандар,
Директорлор,
Бизнес/стартап
командалар,
БИ жооптуу 
кызматкерлер

3 Илимий-изилдоечулук жана илимий-усулдук 
иштерди ошондой эле кызмат керсотуулорду, 
тажрыйбалык-конструктордук иштерди 
аткаруу

Жыл бою Алымкулов Б.Н.
Бизнес/стартап
командалар,
БИ жооптуу 
кызматкерлер

4 Факультеттердеги жана колледждердеги 
бизнес-инкубаторлордун ишмердуулугу 
менен жакындан таанышуу

Январь Алымкулов Б.Н. 
БИ жооптуу 
кызматкерлер

Февраль 2023-жыл.
№ Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруу

MO0HOTYY
Жооптуулар

1 Колдонмо илимий-изилдоо иштерин аткаруу, 
инновациялык жана интеллектуалдык 
ишмердуулуктун натыйжаларын тузуу, 
ошондой эле аларга болгон укуктарды ишке 
ашыруу

Жыл бою Алымкулов Б.Н.
Бизнес/стартап
командалар,
БИ жооптуу 
кызматкерлер

2 Интеллектуалдык ишмердуулуктун 
натыйжаларын тузуу жана пайдалануу

Жыл бою Бизнес/стартап
командалар

3 бндуруштук, техникалык, окуу жана 
тиричилик арналышындагы прототиптерди 
жана ендурумду даярдоо иштерин колго алуу

Февраль
Май

Бизнес/стартап 
командалар, 
БИ жооптуу 
кызматкерлер

4 ЖАМУнун студенттери жана профессордук- 
окутуучулук курамы тарабынан даярдалган 
кызмат керсотуулорду ишке ашыруу

Февраль
Май

Бизнес/стартап 
командалар, 
БИ жооптуу 
кызматкерлер



№ Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруу
меенетуу

Жооптуулар

1 Бизнес-инкубатордун ишмердуулугунун 
кецеш беруучулук, маалыматтык, усулдук 
илимий-ондуруштук, инновациялык жана 
башка турлеруне жалпы жетекчиликти 
жузеге ашыруу

Жыл бою Илимий иштер 
жана
инновациялар 
боюнча 
проректору, 
Алымкулов Б.Н.

2 Бизнес-инкубатор жайгашкан имаратты 
эмгекти коргоонун жана коопсуздук 
техникасынын талаптарына ылайык кармоо

Жыл бою Башкы 
имараттын 
коменданты, 
Алымкулов Б.Н.

3 Бизнес-инкубатордун белумдерундогу 
инженердик-техникалык тейлее жана башка 
чарбалык тейлее жумуштарын жузеге 
ашыруу

Жыл бою Администрациялык
-чарбалык
кызматы

4 Бизнес-инкубатордун кызматкерлеринин 
кызматтык милдеттерин так аткаруусун жана 
алардын укуктарын корголушун камсыздоо

Жыл бою Алымкулов Б.Н. 
БИ жооптуу 
кызматкерлер

5 Факультеттерде жана кафедраларда бизнес- 
моделдерди иштеп чыгуу жана кезектеги 
конкурстарга даярдоо иштерин колго алуу

Март БИ жооптуу 
кызматкерлер

Апрель 2023-жыл.
№ Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруу

M00HOTYY
Жооптуулар

1 Стартап идеялардын етунмелеру бир нече 
чен-елчемдер боюнча бааланып: идея, суроо- 
талап, муктаждык, койгей жана енум, 
команда, дараметтуу базардын елчему, 
атаандаштык жана долбоорду ишке ашыруу 
меенеттеруне толук даярдоо

График
боюнча

Алымкулов Б.Н. 
БИ жооптуу 
кызматкерлер

2 Долбоорлордун кезектеги акселерациялык 
программага катышуу мумкунчулугу

•

График
боюнча

Алымкулов Б.Н. 
БИ жооптуу 
кызматкерлер

3 Стартап идеяларды ишке ашырууда 
инвесторлордон инвестициялардын чакан 
келемдерун тартуу боюнча

Жыл бою Алымкулов Б.Н. 
БИ жооптуу 
кызматкерлер



№ Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруу
мевнвтуу

Жооптуулар

1 Резиденттердн енумдерду тузуу жана 
нлгерилетуу, интеллектуалдык менчик, 
брендди тузуу, дараметтуу кардарлар жана 
инвесторлор менен ез ара аракеттешуу ж.б. 
маселелер боюнча окуу тренингдерге 
катышуу

График
боюнча

Алымкулов Б.Н. 
Факультет жана 
колледждердин 
БИ жооптуу 
кызматкерлери

2 Жыйынтыктарды чыгаруу: долбоорлорду 
Бизнес-инкубатор тарабынан чакырылган 
инвесторлордун алдында презентациялоо

Май
Июнь

Алымкулов Б.Н. 
Факультет жана 
колледждердин 
БИ жооптуу 
кызматкерлери

3 Инвестицияларды тартууга жардамдашуу: 
келишимди тузумдео жана инвестицияларды 
тартуу

Май Алымкулов Б.Н. 
Факультет жана 
колледждердин 
БИ жооптуу 
кызматкерлери

4 Бизнес-инкубатордун ишмердуулугуно 
козомелду жузоге ашыруу

Жыл бою ЖАМУнун
ректору

Июнь 2023-жыл.
№ Аткарылуучу иштердин мазмуну Аткаруу

MO0HOTYY
Жооптуулар

1 Бизнести колдоо жана онуктуруу борбору 
озунун компетенциясынын чектеринде 
зарыл отчеттуулукту, анын ичинде 
статистикалык маалыматты даярдоону 
жузоге ашырат

Июнь Алымкулов Б.Н. 
Факультет жана 
колледждердин 
БИ жооптуу 
кызматкерлери

2 Бизнести колдоо жана енуктуруу 
борборунун учурдагы аткарып жаткан 
иштеринин жана келечектеги милдеттери 
женунде

Июнь Алымкулов Б.Н. 
Факультет жана 
колледждердин 
БИ жооптуу 
кызматкерлери

3 Бизнести колдоо жана енуктуруу борбору 
езунун 2022-2023-окуу жылында езунун 
жасаган жумуштарын жыйынтыгын чыгаруу

Июнь Алымкулов Б.Н. 
БИ жооптуу 
кызматкерлери

4 Жылдын жыйынтыгы чыгаруу Июнь Алымкулов Б.Н. 
БИ жооптуу 
кызматкерлери

Даярдаган

БК жана 0Бнун директору Б.Н.Алымкулов


