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Жалал-Абад мамлекеттик уииверситетинин Окумуштуулар Кенешинин 20192020-окуу жылына карата иш планы
№ 1 - жыйын - август 2019-жыл. Отуу жайы — Баш имараттын жыйындар залы
Иш пландарынын
2019-2020-окуу жылына карата
Ректор,
1
Окумуштуу
нускалары
университеттик пландарды, окуу
катчы
процессинин графигин бекитуу.
2

Окумуштуулар Кецешинин ишпланын бекитуу

3

Жацы окуу жылына даярдыктар
тууралуу
Ар турдуу маселелер

4

Ректор,
Окумуштуу
катчы
А.Г1.Алибаев

Иш пландын
нускасы
Тиешелуу
документтер

№ 2 - жыйын - сентябрь 20J9-жыл. Отуу жайы — Баш имараттын жыйындар залы
Баяндама,
Сакбаева З.И.,
ЖАМУнун еткон 2019-2019-окуу
1
то кто мдун
жылындагы окуу процессинин
Токоева Г.С.
долбоору
жыйынтыктары жана келечектеги
милдеттери жонунде
Тиешелуу
Ректор,
2
Конкурстук шайлоолор
окумуштуу катчы документтер
Тиешелуу
Окум. катчы
Ар турдуу маселелер
3
документтер
№ 3 - жыйын - октябрь 2019-жыл. Отуу жайы — Баш имараттын жыйындар залы
Баяндама,
Тол о но в Э.Н.
1
ЖАМУнун кабы л алуу
токтомдун
комиссиясынын 2019-2020-окуу
долбоору
жылына карата кабыл алуудагы
ишинин жыйынтыктары боюнча
отчету
Термечикова А.М. Баяндама,
2
МТжана ТТ болумунун аткарып
токтомдун
жаткан иштери жана милдеттери
долбоору
женунде
Ректор, окумуштуу Тиешелуу
Конкурстук шайлоолор
3
катч ы
документтер

4

Ар турдуу маселелер

Окум.катчы

Тиешелуу
1документтер

№ 4 - жыйын - ноябрь 2019-ж ыл. 0 т уу жа йы — Баш имараттын ж ы й ындар з алы
Баяндама,
Жолдошалиева Н.
Уйрончук, окуу, ендуруштук жана
1
то кто мдун
диплом алдындагы практикалар
долбоору
жана аны уюштурууну жакшыртуу
женундо
Ректор, окумуштуу
Конкурстук шайлоолор
Тиешелуу
2
документтер
катчы
Окум.катчы
Ар турдуу маселелер
Тиешелуу
3
документтер
№ 5 - жыйын - декабрь 2019-жыл. Отуу жайы — Баш имараттын жыйындар залы
Баяндама,
Алыбаев К.С.
Университеттин 2019-календардык
1
токтомдун
жылындагы илим-изилдеесунун
долбоору
жыйынтыктары жана жацы жылга
карата милдеттери
Ректор, окумуштуу
Тиешелуу
Конкурстук шайлоолор
3
документтер
катчы
Тиешелуу
Окум.катчы
Ар турдуу маселелер
4
документтер
№ 6 - февраль 2019-жыл. 0 ту у жайы —
Университеттеги кышкы
1
сессиянын жыйынтыктары, окуу
процессии жакшыртуу женундо
ЖАМУнун
2019-жыл
учун
2
бюджеттик
жана
атайын
каражаттарды н
аткарыл ы шы
боюнча маалымат жана 2019-жылга
бюджеттик
жана
атайын
каражаттарды сарптоону беки гуу
Конкурстук шайлоолор
3
4

Ар турдуу маселелер

Баш имараттын жыйындар залы
Баяндама,
З.И.Сакбаева
Токтомдун
долбоору
Баяндама,
Башкы эсепчи
токтомдун долбоору

Ректор,
Окумуштуу катчы
Окум.катчы

Тиешелуу
документтер
Т ие ш.д о ку ме нттер

№ 7 - жыйын - март 2019-жыл. 0туу жайы — Баш имараттын жыйындар залы
Калыбекова 3.
Баяндама,
1
Узгултуксуз бил им беруу
токтомдун
институту ну н иш багыттарыныи
долбоору
жалпы абалы жана анын келечектеги
милдеттери жонунде
2
Конкурстук шайлоолор
Ректор,
Тиешелуу
окум.катчы
документтер
3
Ар турдуу маселелер
Окум.катчы
Тиешелуу
документтер

№ 8 - жыйын - апрель 2019-жыл. 0туу жайы — Баш имараттын жыйындар залы
Г.Маткалыкова Баяндама,
Эл аралык байланыштардын абалы
1
токтомдун долбоору
жана милдеттери женунде
Тиешелуу документтер
Ректор,
Конкурстук шайлоолор
3
окум.катчы
Окум.катчы
Тиеш. документтер
4
Ар турдуу маселелер
№ 9 - жыйын - май 2019-жыл. 0туу жайы — Баш имараттын
Кабыл алуу
Кабыл алуу комиссиясынын жацы
1
комиссиясынын
2020-2021-окуу жылына карата
жооптуу катчысы
кабыл алууга даярдыгы жана
милдеттери
2
Эгембердиева А.
Жалал-Абад медициналык
колледжинин жалпы абалы жана
анын келечектеги милдеттери
женунде
Ректор, окум.катчы
Конкурстук шайлоолор
3
4

Окум.катчы

Ар турдуу маселелер

№ 10 - июнь 2019-жыл. Отуу жайы — Баш
1
Бутуруучулердуи мамлекеттик
аттестациясынын жана окуу жылынын
жыйынтыгы боюнча билдируу
2
ЖАКтын окуу-тарбия иштеринин
жалпы абалы жана келечектеги
милдеттери женунде
Окумуштуулар Кецешинин
чечимдеринин аткарылышы женунде
2

Конкурстук шайлоолор

о_Су

/£-

и

Баяндама,
Токтомдун
долбоору
Тиешелуу
документтер
Тиеш. документтер

имараттын жыйындар залы
З.И.Сакбаева
Билдируу,
токтомдун
долбоору
Турдубаева Б.М. Баяндама ,
токтомдун
долбоору
Окумуштуу
Билдируу,
катчы*
токтомдун
долбоору
Ректор,
Тиешелуу
окум.катч ы
документтер

Даярдагаи:
Окумуштуу кагчы:

жыйындар залы
Билдируу,
токтомдун
долбоору

Р.С.Нусунова

