
Б .О С М О Н О В  АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК
УНИВЕРСИТЕТИ

БУЙРУК №384
Жалал-Абад шаары 2019-жыл 20-декабрь

Иш чараларды аткаруу женунде , Щ

2019-2020-окуу жылынын кышкы экзамендик сессиясына даярдануу жана 
ийгиликтуу аяктоо максатында кафедра башчылары, факультеттин декандары жана 
тиешелуу тузумдук белумдерге буйрук кылам:

§ 1
Кафедра башчыларына:

1.1. Кафедранын жыйынында кафедранын л<арым жылдык иши каралсын;
1.2. Кафедрага бекитилген ггредметтер боюнча модулдардын жыйынтыгы, 

студенттердин жетишуусу анализделип, модулдун жана «Окуу процессии 
окутуунун кредиттик технологияларынын (ECTS) негизинде уюштуруу женундегу” 
жоболорго ылайык модулдарын тапшырбаган студенттер боюнча маалыматтарды 
тиешелуу деканаттарга сессия башталганга чейин берилсин;

1.3. Окутуучулардын жекече иш иландары, кафедралык жана тайпалык л<урналдар 
эрежеге ылайык толтурулуп, жабылып, белунген саат жуктемдеруне дал 
келиши текшерилсин;

1.4. Бекитилген предметтер боюнча тесттик суроолор AVNre жуктелсун жана 
экзамендик билеттер тузулуп бекитилсин;

1.5 Предметтер боюнча экзамендин суроолору атайын доскаларда илинсин;
1.6. Кафедранын жарьтм жылдык отчету деканатка 03.02.2020 чейин берилсин;

§ 2
Факультеттин декандарына:

2.1. Экзамендик сессиянын жадыбалы тузулуп, ез убагында бекитилсин;
2.2. Модулдун жарым жылдык анализи 31.01. 2020 чейин О Бга тапшырылсын;
2.3. Сессияга киргизуу кабыл алынган модулдун жана «Окуу процессии окутуунун 

кредиттик технологияларынын (ECTS) негизинде уюштуруу женундегу” жобосуна 
ылайык жургузулсун жана факультеттин денгээлинде буйрутма чыгарылсын;

2.4. Ж уйелуу себептер менен экинчи модулду тапшырбай калган студенттер 
тастыктоочу документтери менен факультеттин декандары, колледждердин 
директорлору тарабынан даярдалган билдируунун негизинде, окуу иштери 
боюнча проректордун уруксаты менен любого ылайык модуль тапшырып, андан ' 
кийин сессияны тапшырууга уруксат берилсин;

2.5. Сессиянын жыйынтыгы менен жетишпеген студенттер жобого ылайык жайкы 
семестрге калтырылсын;

2.6. Сессиянын жыйынтыгы (Ф орма 34) сессия буткенден кийинки уч кун 
аралы ш ида декан тарабынан AVN боюнча анализ жасалып ОБга тапшырылсын;

2.7. Факультеттерде сессиянын журушун кеземелдеечу коомдук комиссия тузулсун;
2.8. Экзамендер жадыбалда корсетулгон убакытта, бекитилген аудиторияларда, 

экзаменатор жана ассистенту менен бирге лсургузулушун кеземелдеесун; 
Студенттер тарабынан уюлдук телефондор, мобилдик тузулуштер, жана башка 
ушул сыяктуулар колдонулуп жаткан учурда тиешелуу окутуучуларга кеземел 
кылбагандыгы учуй тиешелуу чараларды колдонуу сунушталсын; Тестирлее учурунда 
уюлдук телефондор, мобилдик тузулуштер, жана башка ушул сыяктуулар колдонуу



м ум кун эместигин билдирген кулактандыруулар тестирлее етуп жаткан баардык 
класстарга керунуктуу жерлерге илинсин;

2.9. Ж агымсыз жагдайларга к ар ты  курошуу бекитилген иш план менен
жургузулсун;

2.10. Факультеттерде сессиянын журушу боюнча пикирлерди билдируу учун ишеним 
почталары (ящиктер), ишеним телефондору (55968, 50455, 56552, декандын 
телефону) окуу имараттарынын керунуктуу жерлерине илинсин;

2.11. Сессия учурунда деканаттын кызматкерлери тарабынан атайын кезмет, анын 
графиги, журнал уюштурулуп, сессиянын журушу кеземелденулсун;

2.12. Факультеттин жарым жылдык отчету окуу белумунун инспекторлорунун 
катышуусу менен факультеттин Кецешинде каралып, О Бга 10.02.2020 чейин 
тапшырылсын;

Э скертуу: Кундузгу белумдегу окуу акысынан карызы бар студенттерди сессияга киргизбей
коюу токтотулсун.

§ 3
Окуу белумуне, билим беруунун сапаты белумуне:

3.1. Кышкы экзамендик сессияда студенттердин билимин ачык-айкын бааланышын 
коземелдое учун тажрыйбалуу окутуучулардан, активист студенттерден, жаштар 
Комитетинин мучелерунен турган коомдук комиссия тузулсун жана комиссиянын 
иш аракетинин планы бекитилсин; Студенттер тарабынан нааразычылык 
билдирилген окутуучулардын маселеси комиссия тарабынан каралып, сунуштар 
университеттин жетекчилигине берилсин;

3.2. Сессиянын журушу жана анын ачык-айкын жургузулушу боюнча студенттерден
сурамжылоо жургузулсун;

3.3. Кышкы сессиянын журушу анализденип, Окумуштуулар кенешинде маалымат
берилсин.

Негизи: ОБнын башчысынын билдируусу, окуу иштери боюнча проректордун резолюциясы.

Окуу иштери боюнча
проректор: А.П.Алибаев

КБнын баш чысы: Б.Т. Осмонова

УИБ башчысы: А.Т. Акматова

Даярдаган КБнын инспектору Доноева Г.а


