“ЖАКТЫРЫЛДЫ”
ЖАМУнун Окумуштуулар
Кецеши № 1-протокол
28-август, 2020-ж.

“БЕКИТЕМИН”
и ректору,
Йре^Щ1|С.Ж. У сено в

2020-ж.
Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Окумуштуулар Кецешинин 20202021-окуу жылына карата иш планы
№ 1 - жыйын - август 2021-жыл. Отуу жайы — Баш имараттыи жыйындар залы
1
2020-2020-окуу жылына карата
Ректор,
Иш пландарынын
университеттик пландарды, окуу
Окумуштуу
нускалары
процессинин графигин бекитуу.
катчы
2

Окумуштуулар Кецешинин ишпланын бекитуу

3

Жацы окуу жылына даярдыктар
тууралуу
Ар турдуу маселелер

4

Ректор,
Окумуштуу
катчы
А.П.Алибаев

Иш пландын
нускасы
Тиешелуу
документтер

№ 2 - жыйын - сентябрь 2020-жыл. Отуу жайы — Баш имараттын жыйындар залы
1
ЖАМУнун еткен 2020-2021-окуу
Сакбаева З.И.,
Баян дама,
жылындагы окуу процессинин
Токоева Г.С.
токтомдун
жыйынтыктары жана келечектеги
долбоору
милдеттери женунде
2
Конкурстук шайлоолор
Ректор,
Тиешелуу
окумуштуу катчы документтер
3
Ар турдуу маселелер
Тиешелуу
документгер
№ 3 - жыйын - октябрь 2020-жыл. Отуу жайы — Баш имараттыи жыйындар залы
1
ЖАМУнун
кабы л
алуу Телонов Э.Н.
Баяндама,
комиссиясынын
2020-2021-окуу
токтомдун
жылына карата кабыл алуудагы
долбоору
ишинин
жыйынтыктары
боюнча
отчету
2
Конкурстук шайлоолор
Ректор, окумуштуу Тиешелуу
катчы
документтер
Окум.катчы
3
Ар турдуу маселелер
Тиешелуу
документтер

№ 4 - жыйын - ноябрь 2020-жыл. Отуу жайы — Баш имараттын жыйындар залы
1
Уйренчук, окуу, ендуруштук жана
Жолдошалиева Н.
Баяндама,
диплом алдындагы практикалар
токтомдун
жана аны уюштурууну жакшыртуу
долбоору
женундо
2
Конкурстук шайлоолор
Ректор, окумуштуу
Тиешелуу
катчы
документтер
3
Ар турдуу маселелер
Тиешелуу
документтер
№ 5 - жыйыи - декабрь 2020-жыл. Отуу жайы — Баш имараттын жыйындар залы
1
Университеттин 2020-календардык
Алыбаев К.С.
Баяндама,
жылындагы илим-изилдоесунун
токтомдун
жыйынтыктары жана жацы жылга
долбоору
карата милдеттери
3
Конкурстук шайлоолор
Ректор, окумуштуу
Тиешелуу
катчы
документтер
4
Ар турдуу маселелер
Тиешелуу
документтер
№ 6 - февраль 2021-жыл. Отуу жайы —
1
Университеттеги кышкы
сессиянын жыйынтыктары, окуу
процессии жакшыртуу женундо
2
ЖАМУнун
2020-жыл
учун
бюджеттик
жана
атайын
каражаттардын
аткарылышы
боюнча маалымат жана 2021-жылга
бюджеттик
жана
атайын
каражаттарды сарптоону бекитуу
3
Конкурстук шайлоолор
4

Ар турдуу маселелер

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

Ректор,
Окумуштуу катчы

Тиешелуу
документтер
Тиеш. документтер

№ 7 - жыйын - март 2021-жыл. Огуу жайы — Баш имараттын жыйындар залы
1
Калыбекова 3.
Узгултуксуз билим беруу
Баяндама,
институтунун иш багыттарынын
токтомдун
жалпы абалы жана анын келечектеги
долбоору
милдеттери женундо
2
Конкурстук шайлоолор
Ректор,
Тиешелуу
окум. катчы
документтер
Тиешелуу
3
Ар турдуу маселелер
документтер

№ 8 - жыйын - апрель 2021-жыл. в ту у жайы — Баш имараттын жыйындар залы
Эл аралык байланыштардын абалы Г.Маткалыкова Баяндама,
1
токтомдун долбоору
жана милдеттери женундо
Тиешелуу документтер
Ректор,
Конкурстук шайлоолор
3
оку м. катчы
Тиеш. документтер
4
Ар турдуу маселелер
№ 9 - жыйын - май 2021-жыл. в т у у жайы — Баш имараттын
Кабыл алуу
Кабыл алуу комиссиясынын жацы
1
комиссиясынын
2021-2022-окуу жылына карата
жооптуу катчысы
кабыл алууга даярдыгы жана
милдеттери
Эгембердиева А.
Жалал-Абад медициналык
2
колледжинин жалпы абалы жана
анын келечектеги милдеттери
женунде
Ректор, окум.катчы
Конкурстук шайлоолор
3
4

Ар турдуу маселелер

№ 10 - июнь 2021-жыл. в т у у жайы — Баш
Бутуруучулердун мамлекеттик
1
аттестациясынын жана окуу жылынын
жыйынтыгы боюнча билдируу
ЖАКтын окуу-тарбия иштеринин
2
жалпы абалы жана келечектеги
милдеттери женунде
Окумуштуулар Кецешинин
чечимдеринин аткарылышы женунде
2

Конкурстук шайлоолор

Окумуштуу катчы:

(

7

Баяндама,
Токтомдун
долбоору
Тиешелуу
документтер
Тиеш. документтер

имараттын жыйындар залы
З.И.Сакбаева
Билдируу,
токтомдун
долбоору
Турдубаева Б.М. Баяндам а,
токтомдун
долбоору
Билдируу,
Окумуштуу
токтомдун
катчы
долбоору
Тиешелуу
Ректор,
документтер
окум.катчы

л

Даярдаган:

жыйындар залы
Билдируу,
токтомдун
долбоору

Р.С.Нусупова

