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ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1.1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинде кафедра башчысын шайлоо 
женундегу жобо (мындан ары -  Жобо) Кыргыз Республикасынын тиешелуу 
мыйзам-ченемдуулуктерунун, нормативдуу актыларынын, Кыргыз 
Республикасынын Эмгек кодексинин, Кыргыз Республикасынын "Билим 
беруу женунде" мыйзамынын жана КРнын бкметунун 2012-жылдын 29- 
майындагы №346 токтому менен бекитилген КРнын жогорку окуу жайынын 
профессордук-окутуучу курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби 
женундегу жобонун, КРнын ЖОЖдун кафедрасы женундегу жобонун, 
ЖАМУнун кафедрасы женундегу жобосунун жана ЖАМУнун уставынын 
негизинде иштелип чыкты.
1.2. Жобо ЖАМУнун кафедраларындагы кафедра башчысы кы зм ат ордуна 
шайлоо еткеруунун тартибин женге салат.
1.3. ЖАМУдагы кафедраларды шайлоо аркылуу кызматка келген жана 
профессордук-окутуучу курамга кирген кафедра башчы жетектейт.
1.4. Кафедра башчы кафедранын сунушу менен ЖАМУнун Окумуштуулар 
кецешинин жашыруун добуш беруусунун негизинде ЖАМУнун ректорунун 
буйругу менен 5 жылдык меенетке дайындалат.
1.5. Кафедра башчысы илимий даражасы же илимий наамы бар, тиешелуу 
профилдеги жана квалификациядагы абройлуу адистерден шайланат.
1.6. Кафедра бириккен же белунген учурда же кайра уюшулган учурда 
кафедра башчысынын милдети ЖАМУнун ректорунун буйругу менен 
кафедра башчысы орунун ээлее учун белгиленген тартипте шайлоо 
еткерулгенге чейин кафедранын жетектеечу адистеринин бирине жуктелет.

2. Кафедра башчысы кызматына шайлоону еткеруу тартиби

2.1. Кафедра башчысы кызматына шайлоолорду еткеруу жана анын меенету 
женундегу чечим ЖАМУнун ректору тарабынан кабыл алынат. Ректор 
тарабынан бекитилген графикке ылайык конкурс еткеруу женундегу жарыя 
жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат жана маалымат тиешелуу



тузумдук окуу белумдерунун жетекчилерине, ошондой эле жацы меенетке 
кайрадан шайлана турган адамдарга билдирилет.

2.2. ЖАМУнун кафедра башчысы бош кызмат ордун ээлее учун конкурстук 
жарыяда темендегулер керсетулет:

- бош кызмат орун дун (кафедранын) толу к аталышы;
- конкурстун катышуучуларына коюлуучу талаптар;
- конкурска катышуу учун керек болгон документтердин тизмеси;
- документтерди тапшыруу меенету;
- документ кабыл алган жер, дареги жана байланыш телефондору.

2.3. Кафедра башчысы кызматына жарыяланган конкурска темендегудей 
шарттарга жооп берген талапкерлер катыша алат:
- ЖОЖдо же ондурушто тиешелуу профиль боюнча 5 жылдан кем эмес эмгек 
стажы болсо;
- окумуштуулук даражасы же наамы кафедранын профилине жана багытына 
х^ура келсёТ~
- ЖОЖдо” окуу жана башка багыттарды уюштуруу боюнча практикалык 
тажрыйбасы болсо.
2.4. Документтерди тапшыруу моеноту конкурс женундегу жарыя жалпыга 
маалымдоо каражаттарына жарыялангандан кийин бир айды туз ©т.
2.5. Конкурска катышуу учун талапкерлер темендегудей документтерди 
ЖАМУнун окумуштуу катчысына тапшырат:

- ректор дун наамына жазылган арыз;
- талапкердин сурету менен толтурулган ездук баракча;
- мурунку иштеген жеринен (кафедрасынан) мунездеме;
- жарыкка чыккан илимий эмгектеринин тизмеси, илимге кошкон 

салымы, ойлоп табуучулугу боюнча патент;
- нотариалдык, же иштеген жериндеги адистер белуму тарабынан 

тастыкталган жогорку билими, окумуштуулук даражасы, окумуштуулук 
наамы женундегу документтеринин, алган сыйлыктарынын кечурмелеру;

- кафедранын жыйынынын протоколунан кечурме.
2.6. Кафедра башчысы кызмат ордуна талапкерлерди сунуштоого 

укуктуулар:
- университеттин ректору;
- факультеттин деканы;
- кафедра жамааты;
- айрым окутуучулар, кызматкерлер жана факультетте окугандар.
0зун-езу сунуштоо жана башка мекеме-уюмдардын кызматкерлеринин

кандидатурасын сунуштоо да кабыл алынат.
2.7. Талапкерлерди сунуштоо кафедранын жыйынында талкууланат жана 

ал жыйынды факультеттин деканы же окуу иштери боюнча проректор алып 
барат. Жалпы университеттик кафедранын жыйынын ректор же анын 
тапшырмасы менен проректорлордун бири еткерет.



2.8. Эгерде кафедра башчылык кызматка факультеттин деканы же 
проректор талапкерлигин койсо, кафедранын жыйынын ректор же анын 
тапшыруусу менен проректорлордун бири откерет.

2.9. Ар бир талапкер кафедрасынын жыйынында езунун ишмердуулук 
принциптерин, программаларын тааныштыруу укугуна ээ. Кафедра 
башчысына мурдагы кафедра башчы талапкерлигин койсо, кафедранын 
жамааты анын ошол кызматта турган меенетунде жургузген окуу, окуу- 
усулдук, илимий, коомдук, тарбиялык иштеринин отчетун угуп, чечим 
чыгарат.

2.10. Талапкерлерди сунуштоо боюнча откерулгон кафедранын 
жыйынына штаттагы профессордук-окутуучулук курам жана илимий- 
педагогикалык кызматкерлер, ошондой эле толук эмес ставкада (0.25; 0.5; 
0.75 чен) иштеп жаткандар да катышат. Талапкерлерди сунуштоо женундегу 
ар бир сунуш ачык добушка коюлат жана бардык кандидаттар кафедранын 
бир эле жыйынында каралат. Жыйында кафедранын жамаатынын ачык 
добуш беруунун натыйжасында ар бири боюнча езунче корутунду кабыл 
алынат.

2.11. Талапкерлерди сунуштоо тууралуу кафедранын жыйынынын 
протоколунан кечурме конкурска катышуу учун талап кылынган 
документтер менен бирге берилет.
2.12. Конкурска берилген документтерди алдын ала талдоо жана 
Окумуштуулар кецешинде карала турган сунуштарды даярдоо учун 
ЖАМУнун ректору бир окуу жылына конкурстук комиссия тузет.
2.13̂ . .Окуу иштери боюнча проректор конкурстук комиссиянын терагасы 
болот. Конкурстук комиссиянын курамына факультеттердин (тузумдук окуу 
белумдерунун), окуу белумунун жана кадрлар белумунун (катчы) ошондой 
эле кесиптик кошундун жана коомдук уюмдардын екулдеру кирет.
2.14. Конкурстук комиссиянын чечими ар бир талапкер боюнча кыска 
корутундуну камтыган протокол менен таризделип, конкурстук комиссиянын 
терагасы жана катчысы кол коет.

2.15. Кафедра башчысы кызматына шайлоо ЖАМУнун Окумуштуулар 
кецешинин жыйынында жашыруун добуш беруу менен жургузулет. Добуш 
берууге чейин конкурстук комиссия тиешелуу сунушу бар кафедранын 
чечими жана комиссиянын жыйынтыгын угузат. Кафедра башчысы 
кызматына талапкерлер ОКнын жыйынында катыша алышат жана зарыл 
болгон учурда ездерунун ишмердуулугунун принциптери жана 
программалары менен тааныштырышат.

2.16. Кафедра башчысы конкурсуна катышуу учун сунушталган бардык 
талапкерлердин аты-жену жашыруун добуш беруу учун бир бюллетенге 
алфавиттик тартипте киргизилет. Бюллетендин формасы жана тексти 
ЖАМУнун Окумуштуулар кецеши тарабынан бекитилет.
2.17. Жашыруун добуш беруунун алдында ЖАМУнун ОКнын ачык добуш 
беруу жолу менен 3 кишиден кем болбогон эсептее комиссиясын шайлайт. 
Шайлоого катышкандардын добушун эсептее добуш беруу буткенден кийин 
танаписи жок жургузулуп, добуш беруунуц жыйынтыгы угузулат.



2.18. Эсептее комиссиясынын протоколу ОКнын мучелерунун ачык добуш 
беруусу менен бекитилет жана конкурстун материалдарына негнзделет.
2.19. Университеттин администрациясы жашыруун добуш беруу учун зарыл 
болгон бардык шарттарды тузет.
2.20. Эгерде конкурсту еткерууде Окумуштуулар кецешинин учтен экиси 
катышса, анын чечими мыйзамдуу болуп саналат. ОКнын ар бир мучесу езу 
гана добуш берет. Башкалар учун добуш берууге жол берилбейт.

3. Кафедра башчысын шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруу тартиби

3.1. Добуш берууге катышкан ОК мучелерунун жарымынан кеп добуш алган 
талапкер шайланды деп эсептелет.
3.2. Шайлоого бир талапкер катышып, зарыл болгон добушту албаган болсо, 
шайлоо етту деп эсептелбейт.
3.3. Эгерде шайлоого эки же андан кеп талапкерлер катышып, бирее да 
зарыл болгон добушту ала албаса, анда ошол эле жыйында добуш беруунун 
экинчи туру еткерулет. Экинчи турдун бюллетенине биринчи турда 
кебуреек добуш алган эки талапкер киргизилет жана кепчулук добушка ээ 
болгон талапкер шайланган болуп экептелет.
3.4. Конкурс еткеруунун эрежелерине коюлган талаптарга жооп берген 
талапкер болбосо, ректор кайрадан конкурс еткеруу боюнча чечим кабыл 
алат.
3.5. Конкурска катышкан ар бир талапкерге конкурс еткен кунден кийин бир 
ай ичинде конкурстун жыйынтыгы жазуу турунде билдирилет.
3.6. Конкурстун жыйынтыгы тууралуу чечим ректор дун буйругу менен 
тастыкталат. Буйруктун кечурмесу кафедра башчысы кызматка киришкенге 
тапшырылат.

4. М еенетунвн мурда кафедра башчысы кызматынан бошотуу тартиби

4.1. Кафедра башчысы кафедраны жетектее боюнча милдеттерин 
канааттандырарлык аткарбаганда ЖАМУнун Окумуштуулар кецеш инин 
чечими менен ээлеген кызматынан бошотулушу мумкун.

4.2. Жат журум-турумдун негизинде андан ары иштеесу мумкун болбогон 
учурда кесиптик уюмдун же ЖАМУнун эмгек жамаатынын кецешинин 
макулдугу боюнча ректордун буйругу менен кызматынан бошотулат.

4.3. Кафедра башчысынын кызматынан ез каалоосу, же башка 
себептерден улам (ооруп калуусу, жашаган ордун езгертушу, башка жакка 
жумушка которулуусу) бошотулат.

Жобону даярдагандар:
Усенов К.Ж.
Токоева Г.С.
Маткаримова М.


