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«AVN» Информациялык системасы
1. Ж ал п ы жоболор
1.1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинде «AVN» Информациялык системасы
(мындан ары «AVN» ИС) кабыл алуу комиссиясынын, деканаттардын, кафедралардын,
окуу белумунун, студенттердин жана окутуучу-кызматкерлердин кадрлар белумдерунун,
экономика белумунун жана бухгалтериянын иштерин автоматташтыруу, окуу процессии
эффективдуу уюштуруу жана еркундетуу, профессордук-окутуучулук курам (ПОК),
студенттер жана коомчулук учуй айкындыкты камсыз кылуу максатыида ишке
киргизилет.
1.2. «AVN» ИСменен:
•

штаттык жадыбалды;

•

окутуучулардын, кызматкерлердин жана студенттердин анкеталык
маалыматтарын;

•

окутуучулардын жана кызматкерлердин оздук карточкаларын жана сту
денттердин окуу карточкаларын;

•

окуу пландарын жана семестрдик группалык жадыбалдарды;

•

кафедранын окуу ж уктерун жана отчетторун;

•

студенттердин кыймылы (каттоо, тикелвв, которуу, чыгаруу ж. б.) боюнча
отчетторду;

•

студенттердин (адистиктер, группалар, атуулдук, улуту, жашы ж. б.)
контингенттери боюнча отчетторду;

•

академиялык карызы бар студенттердин жана алардын карыздарыньш тизмесин;

•

студенттердин толук ж ет иш уусу боюнча отчетту жана группалардын
жыйынтыктоочу ведомостторун (баллдык журнал);

•

зачеттук-сьтактык барактарды (окутуу учун твлвдвр, академиялык айырмалар
менен байланышкан жекече графиктер);

®

тесттик жыйынтыктардын отчету;

•

академиялык айырмалар аныктоочу форманы;

•

окутуу учун т влвмдврдун бааларын (прейскурантта студенттин жарым жыл
жана окуу жылы учун твлвмдвру, студенттердин атуулдук боюнча толомдорунун
айырмасы эске алынат);

•
окутуучулардын окуу-усулдук комплекстеринин жайгашуусу боюнча маалыматтар;
•
студенттердин окутуу учун толомдорунун (группа, датасы боюнча) отчетторун
тузууге, керууге, сактоого, кечурме алууга, архивдееге жана печаттоого болот.
1.2. «AVN» ИС менен анкеталык маалыматтарды жана окуу карточкаларды,
окутуу учун телемдерду издееге болот.
1.3. «AVN» ИС менен сынак барактарын, I, Fx дагы сынак барактарын, жайкы
семестрдеги сынак барактарын берууде жана каттоодо, АКЖ дагы сынак
барактарын жана телемдерду каттоодо штрих-код сканерин колдонууга
болот.
1.4. ЖАМУнун Окумуштуулар К е ц е ш и н и н (ректораттагы кецешменин) чечиминин негизинде «AVN» ИС на езгертуулерду киргизууге болот.
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2. «AVN» Информациялык системасынын структурасы
"AVN" ИС бири-биринен кез карандысыз иштеечутеменку программалардан турат:
11п огп ам м янын ном ери
AVN 1
AVN2
AVN3
AVN4
AVN5
AVN6
AVN7
AVN8
AVN9
AVN 10
AVN 11
AVN 12
AVN 13
AVN 14
AVN 15
AVN 16
AVN 17
AVN 18
AVN 19
AVN 20
AVN21
AVN 22
AVN23
AVN 24
AVN 25
AVN 26
AVN 27
AVN 28
AVN 29
AVN 30
AVN31
AVN 32
AVN 33

П р о гр ам м ан ы н аталы ш ы
А дистиктердин ж ана академиялык тайпалардын аталыш тарын кийируу ж ана тузетуу
С туденттердин анкеталык маалыматтарын киргизуу ж ан ату зету у
АКЖ дагы сынак баракчасын каттоо
Н О К т у н ж а н а к ы зм а т к е р л е р д и н а н к е т а л ы к м а а л ы м а т т а р ы н к и р г и зу у ж а н а т у зе т у у
Студенттерди контракттык формада окутуунун баасын (прейскурантын) тузуу
Кафедранын окуу ж уктерунун эсеби жана белуш турулуш у
Ш таттык ж адыбалды киргизуу жана тузетуу
ПОКтун ж ана кызматкерлердин кыймылын каттоо
Студенттердин кыймылын каттоо
С туденттердин телем дерун киргизуу жана тузетуу
О куу пландарын (типтуу жана жумушчу) кийируу ж ана тузетуу
О кутуунун формалары бою нча студенттердин жетиш уусун каттоо ж ана тузетуу (Баллдык
журнал)
Кундузгу белум дегу студенттердин жетишуусун дисциплиналар бою нча каттоо
Сырткы белум дегу студенттердин жетиш уусун дисциплиналар бою нча каттоо
Кундузгу белум дегу студенттердин жетишуусун студенттер бою нча каттоо
Сырткы белум дегу студенттердин жетиш уусун студенттер бою нча каттоо
Базаны баш каруу ж ана объекттерге артыкчылыктарды беруу
К ундузгу белум дегу студенттердин АКЖ дагы сынак баракчасын иликтев
С ырткы белум дегу студенттердин АКЖ дагы сынак баракчасын иликтее
«AVN» ИС нын программаларын жана таблицаларды каттоону баш каруу
Сынак барактарды каттоо
Группадан баш ка группага которулгандагы бааларды кечуруу
ПОКтун ж ана кызматкерлердин илимий ишмердигин каттоо
М аалымкаттарды (справкаларды) каттоо
А битуриенттердин анкеталык маалыматтарын киргизуу жана тузетуу
Базаны архивдее (базанын резервдик кечурмесу)
Т екш ерууну ую ш туруу ж адыбалын тузуу
О кутуучулардын электрондук сынак баракчаларды толтуруусу
Окуу процессинин графигин тузуу
С туденттердин катышуусунун эсеби
А кадемиялы к группалардын етаросталарын каттоо
С туденттердин жеке окуу пландарын каттоо
С туденттерди курстар ж ана предметтер бою нча каттоо

3. "AVN" Информациялык системасын тейлоечулердун милдеттери (МТ жана
КТТ белуму)
3.1. Базанын администратору
1. Базанын администраторунун милдеттери
1.1. «AVN» ИС нын узгултуксуз иш теесун камсыз кылат.
1.2. База менен иш теечу жооптуу адамдарга «Логин» жана «Пароль» ачып берет жана
башкалар учун жашыруун болушун камсыз кылат.
1.3. AVN 1,17, 20, 26 программаларындагы базаны толтурууга милдеттуу.
1.4. «AVN» ИС нын базасын толтурууда каталар кетирилген болсо, аларды тез арада
жооптуулар аркылуу туура толтуруусун кеземелдейт.
2. Базанын администраторунун укуктары
2.1. Иштин жагдайына карап программаларды тейлеечулерге (объекттерге)
артыкчылыктарды берууге.
2.2. Эгерде тейлеечулер тарабынан база атайын бузулган болсо, анда аларга
административдик чара коруу учун акт тузууге.
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3.2. Факулътеттин деканы
1.Ф акультеттин деканынын милдеттери
1.1.
Факультетке жана анын структуралык белумдеруне тиешелуу болгон базаны
туура жана ез убагында узгултуксуз толтурулушун кезем елдейт жана факультеттин иш
кагаздарын «AVN» ИС нын (AVN 1, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33) программалары аркылуу жургузулушун камсыздайт.
1.3. «AVN» ИС нын базасын толтурууда каталар кетирилген болсо, аларды тез
арада тиешелуу структуралардагы жооптуулар аркылуу туура толтурулушун талап кылат.
2. Факультеттин деканынын укуктары
2.1. «AVN» ИС нан алынган маалыматтар боюнча деканаттагы кенешмеде,
факультеттин Окумуштуулар Кенешинде жана факультеттин жалпы чогулуштарында
талкуулоого жана ишти жакшыртуу боюнча тиешелуу чаралар корууго.
2.2. Эгерде структуралык белумдордогу жооптуулар тарабынан ездерунун
милдеттери так аткарылбаган болсо, анда аларга административдик чара корууго.
2.3. «AVN» ИС нын толук кандуу иштоосун камсыз кылууда озгечеленген
кызматкерлерди материалдык стимулга жана сыйлыктарга сунуштоого.
3.3. Декандын окуу иштери боюнча орун басары
1.Декандын окуу иштери боюнча орун басарынын милдеттери
1.1. Факультетке жана анын структуралык болумдерунетиеш елуу болгон базанын
туура жана ез убагында узгултуксуз толтурулушун кезем елдейт жана факультеттин иш
кагаздарын «AVN» ИС нын (AVN 1, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31,
33) программалары аркылуу жургузулушун камсыздайт.
1.2. «AVN» ИС нын деканатка тиешелуу (AVN 1, 3, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29,
30, 31, 33) программаларынын толук кандуу иштеесун камсыздайт.
1.3 «А VN» ИС нын базасын толтурууда каталар кетирилген болсо, аларды тез арада
тиешелуу структуралардагы жооптуулар аркылуу туура толтурулушун талап кылат.
2. Декандын окуу иштери боюнча орун басарынын укуктары
2.1. «AVN» ИС нан алынган маалыматтар боюнча деканаттагы кенешмеде,
факультеттин Окумуштуулар Кеиешинде жана факультеттин жалпы чогулуштарындагы
талкууларга ишти жакшыртуу боюнча тиешелуу сунуштар менен чыгууга.
2.2. Эгерде структуралык белумдердегу жооптуулар тарабынан ездерунун
милдеттери так аткарылбаган болсо, анда аларга административдик чара колдонуу боюнча
тиешелуу структура жетекчилерине сунуш кылууга.
3.4. Факультеттин методисти
1. М етодисттин милдеттери
1.1. Студенттердин базасынын туура жана ез убагында узгултуксуз толтурулушун
кеземелдеп, деканаттагы иш кагаздарды «AVN» ИС нын (AVN 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33) программалары аркылуу аткарат.
1.2.«AVN» ИС нын базасын толтурууда каталар кетирилген болсо, аларды тез арада
тиешелуу структуралардагы жооптуулар аркылуу туура толтурулушун талап кылат.
1.3. Деканатка тиешелуу программаларга кируучу «Логин» жана «Паролду»
жашыруун сактоого.
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2. М етодисттин укуктары
2.1.Эгерде структуралык белумдердегу жооптуулар, профессордук-окутуучулар
курамы тарабынан ездерунун милдеттери так аткарылбаган болсо, анда алар жонунде
факультеттин жетекчилигине билдирууго.
3.5. Кафедра башчысы
1. Кафедра баш чысынын милдеттери
1.1.Кафедрага тиешелуу болгон базанын (AVN 4, 7, 8) туура жана ез убагында
узгултуксуз толтурулушун кеземелдейт.
1.1. Кафедранын иш кагаздарын «AVN» ИС нын (AVN 6, 11, 23, 28, 33) программалары аркылуу жургузулушун камсыздайт.
1.2. «AVN» ИС нын базасын толтурууда катал ар кетирилген болсо, аларды тез арада
тиешелуу структуралардагы жооптуулар аркылуу туура толтурулушун талап кылат.
2 . Кафедра баш чысынын укуктары
2.1. «AVN» ИС нан алынган маалыматтар боюнча кафедрадагы жана деканаттагы
кецешмеде, факультеттин Окумуштуулар Кецешинде жана факультеттин жалпы
чогулуштарында талкуулоого жана ишти жакшыртуу боюнча тиешелуу чаралар корууге.
2.2. Эгерде
кафедрадагы жооптуулар жана профессордук-окутуучулук курам
тарабынан ездерунун милдеттери так аткарылбаган болсо, анда аларга административдик
чара колдонууга.
2. 3. «AVN»
ИС нын толук кандуу иштеесун камсыз кылууда езгечеленген
кызматкерлерди материалдык стимулга жана сыйлыктарга сунуштоого.
3.6. Профессордук-окутуучулук курам
1 . П рофессордук-окутуучулук

курамдыи милдеттери
1.1. Окутуучуга тиешелуу болгон электрондук ведомостторду (AVN 28) туура жана ез
убагында узгултуксуз толтурат.
1.2. Кафедранын иш кагаздарынын «AVN» ИС нын (AYN 6, 11, 23, 28, 33)
программалары аркылуу жургузулушуно ебелге тузет.
1.3. Куратордук группаларына «AVN» И С нын мумкунчулуктору боюнча тааныштырууга, студенттердин жетишуусу, катышуусу, контракттык телемдер боюнча
маселелерди регулярдуу талкуулоого жана тиешелуу чараларды керууге.
1.4. AVN 28 программасына кируучу «Логин» жана «Паролду» жашыруун сактоого.
2 . П рофессордук-окутуучулук

курамдын укуктары
2.1. «AVN» ИС нан алынган маалыматтар боюнча кафедрадагы жана факультеттин
Окумуштуулар Кецешинде жана факультеттин жалпы чогулуштарындагы талкууларга
ишти жакшыртуу боюнча тиешелуу сунуштар менен чыгууга.
2.2. «AVN» ИС дагы байкалган так эмес маалыматтарды тузетууучунтиешелуу
структураларга кайрылууга.
Куратордук группаларындагы ата-энелер менен байланышып, «AVN» ИС дагы
студенттердин жетишуусу, катышуусу жана контракттык телем деру боюнча маселелерди
талкуулоого.
2.3.

7

3 .7.Кадрлар башкармалыгынын башчысы
/. Кадрлар баш кармалыгынын башчысынын милдеттери
1. 1. Университетке жана анын структуралык белумдерунетиеш елуу болгон базанын
туура жана ез убагында узгултуксуз толтурулушун кезем елдейт жана структуралык
белумдердун иш кагаздарын «AVN» ИС нын (AVN 2, 4, 7, 8, 9) программалары аркылуу
жургузулушун камсыздайт.
1.2. «AVN» ИС нын базасын толтурууда каталар кетирилген болсо, аларды тез арада
тиешелуу КБ нын инспекторлору аркылуу туура толтурулушун талап кылат.

2. Кадрлар баш кармалыгынын баш чысынын укуктары
2.1.

«AVN» ИС нан алынган маалыматтар боюнча ректораттагы кенешмеде,
университеттин Окумуштуулар Кенешинде жана жалпы чогулуштарда талкууга сунуш
менен чыгууга.
2.2. Эгерде КБ нын структуралык белумдерундегу жооптуу инспекторлор тарабынан
ездерунун милдеттери так аткарылбаган болсо, анда аларга административдик чара
колдонууга.
2 . 3 . «AVN»
ИС нын толук кандуу иштеесун камсыз кылууда езгечеленген
кызматкерлерди материалдык стимулга жана сыйлыктарга сунуштоого.
3.8. Кадрлар баш кармалыгынын студенттер боюнча инспектору
1. Кадрлар баш кармалыгынын студенттер боюнча инспекторунун милдеттери
1.1. Ф акультеттерге жана структуралык белум дерге тиеш елуу болгон студент
тердин анкеталык маалыматтарынын AVN 2 программасына туура жана ез убагында
кийирууге.
1.2. Студенттердин кыймылдары ж енундегу ар бир буйрукту ез убагында AVN 9
программасына кийирууге.
2. Кадрлар баш кармалыгынын студенттер боюнча инспекторунун укуктары
2.1. Буйруктардын так эмес, м еенетунен кеч же туура эмес чыгыш ына кунелуу
болгон структуралык белум дердегу жооптуулар боюнча маалыматты КБ нын
башчысына билдирууге.
3.9.
Кадрлар баш кармалыгынын профессордук-окутуучулук курам жана
кызматкерлер боюнча инспектору
1.
Кадрлар баш кармалыгынын профессордук-окутуучулук курам жана кыз
маткерлер боюнча инспекторунун милдеттери
1.1.Ф акультеттерге жана структуралык белум дерге тиеш елуу болгон ПОК тун
анкеталык маалыматтарынын AVN 4 программасына туура жана ез убагында кийирууге.
1.2. ПОК тун штаттык расписаниеси жана кыймылдары ж енундегу ар бир буйрукту ез
убагында AVN 7, 8 программасына кийирууге
2.
Кадрлар баш кармалы гы ны н профессордук-окутуучулук курам жана кы з
маткерлер боюнча инспекторунун укуктары
2.1.Буйруктардын так эмес, м еенетунен кеч же туура эмес чыгышына кунелуу болгон
структуралык белум дердегу жооптуулар боюнча маалыматты КБ нын башчысына
билдирууге.
3.1 0 .О куу б ел у м д у н ба ш ч ы сы
1. Окуу бвлум дун б а ш ч ы с ы н ы н ми лдеттер и

туура

1.1. Университетке жана анын структуралык белумдеруне тиешелуу болгон базанын
жана ез убагында узгултуксуз толтурулушун кезем елд ейт жана структуралык

белумдердун иш кагаздарын «AVN» ИС нын (AVN 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11,13, 14, 15, 16, 18, 19, 21,
22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33) программалары аркылуу жургузулушун камсыздайт.
1.1. «AVN» ИС нын базасын толтурууда каталар кетирилген болсо, аларды тез арада
тиешелуу структуралардагы жооптуулар аркылуу туура толтурулушун талап кылат.

2. Окуу белумдун башчысынын укуктары
2.1. «AVN» ИС нан алынган маалыматтар боюнча ректораттагы кенешмеде,
факультеттердин жана университеттин Окумуштуулар Кенештеринде жана жалпы чогулуштарда
талкуулоого жана ишти жакшыртуу боюнча тиешелуу чаралар керууге.
2.2. Эгерде структуралык белумдердегу жооптуулар тарабынан ездерунун милдеттери
так аткарылбаган болсо, анда аларга административдик чара колдонууга.
2.3. «AVN» ИС нын толук кандуу иштеесун камсыз
кызматкерлерди материалдык стимулга жана сыйлыктарга сунуштоого.

кылууда

езгечеленген

3.11.Окуу белумдун инспектору
1.0куу белумдун ннспекторунун милдеттери
1Л.Университетке жана анын структуралык белумдерунетиешелуу болгон базанын туура
жана ез убагында узгултуксуз толтурулушун кеземелдейт жана структуралык белумдердун иш
кагаздарын «AVN» ИС нын (AVN 3, 6, 7, 8, 11, 12,14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31,
33) программалары аркылуу жургузулушун камсыздайт.
1.2.«AVN» ИС нын базасын толтурууда каталар кетирилген болсо, аларды тез арада
тиешелуу структуралардагы жооптуулар аркылуу туура толтурулушун талап кылат.

2. Окуу белумдун ннспекторунун укуктары
2.1. Эгерде структуралык белумдердегу жооптуулар, профессордук-окутуучулар курам
тарабынан ездерунун милдеттери так аткарылбаган болсо, анда алар женунде ОМБ нын
башчысына билдирууге.

3.12. Билим беруунун сапаты болумунун башчысы
1. Билим беруунун сапаты болумунун башчысынин милдеттери
Ы .У ниверситетке жана анын структуралык болумдеруне тиешелуу болгон
базанын туура жана ез убагында узгултуксуз толтурулушун кезем елдейт жана
структуралык белумдердун иш кагаздарын «AVN» ИС нын ((AVN 3, 6, 7, 8, 11, 12,14, 15,
16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33) программалары аркылуу жургузулушун
камсыздайт. Окуу пландарынын AVN
11 программасында так толтурулушуна
камсыздайт.
1.2. «AVN» ИС нын базасын толтурууда каталар кетирилген болсо, аларды тез
арада тиешелуу структуралардагы жооптуулар аркылуу туура толтурулушун талап
кылат.
2. Билим беруунун сапаты болумунун башчысынин укуктары
2.1.«AVN» ИС нан алынган маалыматтар боюнча ректораттагы кенешмеде,
факультеттердин жана университеттин Окумуштуулар Кенештеринде жана жалпы
чогулуштарда талкуулоого жана ишти жакшыртуу боюнча тиеш елуу чаралар керууге.
2.2. Эгерде структуралык белум дердегу жооптуулар тарабынан ездерунун
милдеттери так аткарылбаган болсо, анда аларга административдик чара колдонууга.
2.3. «AVN» ИС нын толук кандуу иш теесун камсыз кылууда езгечеленген
кызматкерлерди материалдык стимулга жана сыйлыктарга сунуштоого.
2. Билим беруунун сапаты болумунун методистинин укуктары
2.1. Университетке жана анын структуралык белумдеруне тиешелуу болгон базанын
туура жана ез убагында узгултуксуз толтурулушун кезем елдей т жана структуралык

белумдердун иш кагаздарын «AVN» ИС нын (AVN 6, 11) программалары аркылуу
жургузулушун
камсыздайт. Окуу
пландарынын
AVN
11 программасында так
толтурулушуна камсыздайт.
1.2.
«AVN» ИС нын базасын толтурууда каталар кетирилген болсо, аларды тез
арада тиешелуу структуралардагы жооптуулар аркылуу туура толтурулушун талап
кылат.
3.13. Бухгалтерия башчысы
1. Бухгалтерия башчысынын милдеттери
1.1. Университетке жана анын структуралык белумдеруне тиешелуу болгон базанын
туура жана ез убагында узгултуксуз толтурулушун кезем елдейт жана бухгалтериянын тиешелуу
белумдерундегу иш кагаздарды «AVN» ИС нын (AVN 5, 10) программалары аркылуу
жургузулушун камсыздайт.
1.2. «AVN» ИС нын базасын толтурууда каталар кетирилген болсо, аларды тез арада
тиешелуу структуралардагы жооптуулар аркылуу туура толтурулушун талап кылат.

2. Бухгалтерия башчысынын укуктары
2.1. «AVN» ИС нан алынган маалыматтар боюнча ректораттагы кецешмеде,
факультеттердин жана университеттин Окумуштуулар Кецештеринде жана жалпы чогулуштарда
талкуулоого жана ишти жакшыртуу боюнча сунуш берууге.

3.14. Экономика белумунун башчысы
1. Экономика белумунун башчысынын милдеттери
1.1. Студенттердин контракттык телемдерунун елчемдерун аныктоо (AVN 5прейскурант), теленген контракттык акылар боюнча маалыматтарды AVN 10 программасына
кийирууну жана тузетууну камсыздайт.

1.2. ПОК тун штаттык расписаниеси жана кыймылдары ж енундегу ар бир
буйрукту ез убагында AVN 7, 8 программасына кийирууге.
2. Экономика белумунун башчысынын укуктары
2.1.«AVN» ИС дагы AVN 5, 10 программалары менен эффективдуу иштее боюнча
сунуштарды берууге.

3.15. Кабыл алуу комиссиясы
1. Кабыл алуу комиссиясынын башчысынын милдеттери
1.1. Абитуриенттерди кабыл алуу AVN 25 программасы аркылуу ишке ашырылышын
камсыздайт.

2. Кабыл алуу комиссиясынын башчысынын укуктары
2.1. Кабыл алуу комиссиясынын курамын тузууде жана техникалык катчыларды тандоодо
«AVN» ИС менен иштеген кызматкерлерди сунуштоого.

3.16. Окуу иштери боюнча проректор
1. Окуу иштери боюнча проректордун милдеттери
1.1. Университеттин кундузгу белумундегу
программалары аркылуу жургузулушун камсыздайт.

окуу

процессинин

«AVN»

ИС

нын

2. Окуу иштери боюнча проректордун укуктары
2.1. «AVN» ИС нан алынган маалыматтар боюнча ректораттагы кенешмеде,
факультеттердин, университеттин Окумуштуулар Кенештеринде жана жалпы чогулуштарда
талкуулоого жана ишти жакшыртуу боюнча тиешелуу чаралар керууге.
2.2. Эгерде структуралык белумдердегу жооптуулар тарабынан ездерунун милдеттери так
аткарылбаган болсо, анда аларга административдик чара колдонууга.
2.3. «AVN» ИС нын толук кандуу иштеесун камсыз кылууда езгечеленген кызматкерлерди
материалдык стимулга жана сыйлыктарга керсетууге.

3.17. Сырттан жана дистанттык окутуу боюнча директор
1.Сырттан жана дистанттык окутуу боюнча директордун милдеттери
1.1. Университеттин сырткы жана дистанттык окутуу боюнча окуу процессинин «AVN»
ИС нын программалары аркылуу жургузулушун камсыздайт. (AVN 3, 6, 7, 8, 11, 12,14, 15, 16,
18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33) программаларынын туура иштегендигине жардамдашат.

2.Сырттан жана дистанттык окутуу боюнча директордун укуктары
2.1. «AVN» ИС нан алынган маалыматтар боюнча ректораттагы кенешмеде,
факультеттердин, университеттин Окумуштуулар Кенештеринде жана жалпы чогулуштарда
талкуулоого жана ишти жакшыртуу боюнча тиешелуу чаралар керууге.
2.2.Эгерде структуралык белумдердегу жооптуулар тарабынан ездерунун милдеттери так
аткарылбаган болсо, анда аларга административдик чара колдонууга.

3.18. Илимий иштер жана тышкы байланыштар боюнча проректор
1.Илимий иштер жана тышкы байланыштар боюнча проректордун милдеттери
1.1 .Университеттеги
профессордук-окутуучулук курамдын,
аспиранттардын жана
изилдеечулердун илимий ишмердуулуктерунун AVN 23 программасы аркылуу жургузулушун
камсыздайт.

2. Илимий иштер жана тышкы байланыштар боюнча проректордун укуктары
2.1.«AVN»
ИС
нан
алынган
маалыматтар
боюнча
ректораттагы
кенешмеде,
факультеттердин, университеттин Окумуштуулар Кенештеринде жана жалпы чогулуштарда
талкуулоого жана ишти жакшыртуу боюнча тиешелуу чаралар керууге.
2.2. Эгерде структуралык белумдердегу жооптуулар тарабынан ездерунун милдеттери
так аткарылбаган болсо, анда аларга административдик чара колдонууга.
2.3. «AVN» ИС нын толук кандуу иштеесун камсыз кылууда езгечеленген
кызматкерлерди материалдык стимулга жана сыйлыктарга керсетууге.

3.19.Ректор
1.Университеттеги окуу процессинин «AVN» ИС нын программалары аркылуу
жургузулушун кеземелдейт.
2.«AVN» ИС нан алынган маалыматтар боюнча ректораттагы кецешмеде, университеттин
Окумуштуулар Кецешинде жана жалпы чогулуштарда талкууланган маселелердин негизинде
тиешелуу чечимдерди кабыл алат.
3. Эгерде структуралык белумдердегу жооптуулар тарабынан ездерунун милдеттери так
аткарылбаган болсо, анда аларга административдик чара колдонот.
4. «AVN» ИС нын толук кандуу иштеесун камсыз кылууда езгечеленген кызматкерлерди
материалдык стимул берет жана сыйлыктарды ыйгарат.

4. «AVN» Информациялык системасын тейлоечулердун жана структуралык белумдердун
жетекчилеринин жоопкерчиликтери
4.1. «AVN» Информациялык системасынын базасынын толтурулушуна жана анын толук
иштеесун©
1-таблицада
керсетулге
структуралык
белумдердун
жетекчилери
жана
кызматкерлери жооп берет.

№
1
2

AVN9

3

К аф едра

A V N 11
AVN33

4

Ж ооптуулар

П рограм м аны н аталы ш ы
П рограм м ен
ы н н о м ер и
A V N 25
Кабыл алуу
Абитуриенттердин анкеталы к маапыматтарын
комиссиясы
киргизуу ж ана тузетуу
AVN2
С туденттик
кадрлар
Студенттердин анкеталык м аалыматгарын
белуму
киргизуу ж ана тузетуу
С труктуралы к
белум дер

Д еканат

Гехникалык кат- чылар
Студенттик-кадрлар
белум унун
кызматкерлери
С туденттик
кадрларбелумунун
кызматкерлери
К аф едра башчысы

Студенттердин кыймылынын каттоо

Окуу пландарын (типтуу ж ана ж умуш чу)
кийируу ж ана тузетуу
Студенттерди курстар ж ана предм етгер
бою нча каттоо

Ф акультеттин
м етодиста
К аф едра баш чысы

AVN6

Кафедранын окуу ж уктерунун эсеби ж ана
белуш турулуш у

AVN28

О кутуучуларды н электроидук сынак
баракчаларды толтуруусу
Окутуунун ф ормалары бою нча студенттердин
ж етиш уусун каттоо ж ана тузетуу (Баллдык ж урнал)

AVN 12

Окутуучулар
Ф акультеттин
м етодиста

AVN 13, 14, С туденттердин ж етиш уусун каттоо
15, 16
(Баллды к ж урнал)
AVN3
А КЖ дагы сынак баракчасын каттоо

Ф акультеттин
м етодиста
Ф акультеттин
м етодиста
Ф акультеттинм етодисти

AVN 18, 19 АКЖ дагы сынак баракчасын и ликтее
AVN21

Сынак барактарын каттоо

Ф акультеттин методиста

A V N 24

М аалы мкаттарды (справкаларды) каттоо

Ф акультеттин методиста

A V N 22

Г руппадан баш ка группага которулгандагы бааларды кечуруу Ф акультеттин методиста

A V N 27

Г екш ерууну ую ш туруу ж ады балы н тузуу

Ф акультеттин методиста

A V N 30

С туденттердин катыш уусунун эсеби

Ф акультеттин м етодиста

AVN31

А кадемиялы к группалардын старосталары н каттоо

Ф акультеттин м етодиста

AVN 32

С туденттердин ж еке окуу пландарын каттоо

Ф акультеттин м етодиста

AVN 29

Окуу процессинин графигин тузуу

AVN 10

С туденттердин тел ем дерун киргизуу
ж ана тузетуу
С туденттерди контрактты к ф ормада окутуунун
(п рейскуранты н )тузуу
ПОК тун ж ана кы зматкерлердин анкеталы к м аалыматтарын ПОКтун кадрлар белум у
киргизуу ж ан а тузетуу

5

Э кономикалык белум у

AVN5

6

Кадрлар белум у

AVN4

Декандын окуу иштери
бою нча орун басары
Декандын контракт бою нча
орун басары
баасын Э коном ист

AVN8

ПОКтун ж ана кы зматкерлердин
кыймылын каттоо

ПОКтун кадрлар белум у
О куу белум унун башкы
адиси, кафедра баш чысы
Илим
белум дун кызматкери
У раимов Р.

7

Окуу белум у

AVN7

Ш таттык ж адыбалды киргизуу ж ан а тузетуу

8

Илим белум у

AVN23

Базанын ад
министратору

AVN 17

ПО К тун ж ана кы зматкерлердин
илимий иш мердигин каттоо
Базаны баш каруу ж ан а объекттерге
арты кчы лы ктарды беруу
«AVN» ИС нын программаларын
жана таблицаларды каттоону баш каруу
Базаны архивдее (базанын резервдик кечурм ееу)

A V N 20
A V N 26
AVN 1

Адистиктердин
ж ана
академиялы к
аталыш тарын кийируу ж ана тузетуу

тайпаларды н

3.1.
Эгерде «AVN» Информациялык системасынын базасы ез убагында толтурулбаса,
орчундуу каталар кетирилсе, алдын ала суйлешулуп жоктон бар болуп толтурулса, отчеттор
бурмаланып берилсе же башка каталыктар кетирилсе. анда таблицада керсетулге жооптуу
кызматкерлерге жана структуралык белумдердун жетекчилерине тиешелуу административдик
чаралар керулет.
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5.«AVN» ИС нын колдонуучуларынын укуктары
5.1. «AVN» ИС нын колдонуучулары болуп студенттер жана ЖОЖдо иштеген
окутуучулар жана кызматкерлер, студенттердин ата-энелери болуп эсептелет.
5.2. Колдонуучулар http://avn дареги менен сайттын томондо керсетулген белумдеру
аркылуу тиешелуу маалыматтар менен тааныша алат:
• Учебное Управление
• Приёмная комиссия
• Отдел кадров сотрудников
• Отдел кадров студентов
• Кафедра
• Деканат
• Бухгалтерия
• Поиск студентов
• Тест
• Анкетирование
• Образовательный портал
• Отчет посещаемость
• Отчет мобильного приложение
5.3. Студенттер жана алардын ата-энелери студенттердин жетишуусу (модулу,
зачеттук-экзамендик сессиянын жыйынтыгы, АКЖ нын жыйынтыктары), катышуусу,
рейтинги, контракттык телемдеру ж.б. маалыматтар менен тааныша алат.
5.4. Профессордук-окутуучулук курам окуу процесси боюнча тиешелуу
болумдердон толук маалыматтарды ала алат.
Эскертуу. Эгерде колдонуучулар тарабынан базадагы каталыктар табылган
болсо, анда аларды т иеш елуу структураларга кайрылуу менен т узот уугв болот.
6. АВН системасынын Интернет системасы менен иш тее порталы avn.jagu.kg
AVN

системасынын

студенттер менен

окутуучулардын маалыматтарды

алмашуу процессии жургузуу кызматын аткарат. Окутуучулар сабактан сырткаркы
мезгилде студенттер менен байланышуу, аларга тапшырмаларды беруу, тесттер
менен алдын-ала тааныштыруу, студенттердин ез алдынча иштерин кабыл алуу ж.б.
жумуштарды аткаруу максатында иштейт

