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Аткарылуучу иштердин
мазмуну
Белумдун жалпы жылдык иш
планын тузуу жана бекитууге
сунуштоо
Белумдун жалпы иш планынын
негизинде тиешелуу
нормативдик-укуктук
докуменггердин ж.б. иш
кагаздарынын базасын толуктоо
Багыттар жана адистиктер
боюнча окуу планынын
графигине корректировка
жасоосун кеземелдое
Бакалавр жана орто кесиптик
билим беруу программалары
боюнча лицензия алууга
тиешелуу формаларды жана
документтерин даярдоосун
координациялоо
Коз каранды эмес
аккредитацияларды еткоруу
механизмдерин уйронуу
Билим беруу программаларын
аккредитациялоонун тартиби
женунде маалыматтарды
тиешелуу структуралык
болумдорго маалымдоо

Аткаруу
меенету
Август,
2017-ж.

Жооптуулар
Белумдун
башчысы

Августсентябрь

Белумдун
башчысы жана
кызматкерлери

август

Кафедра
башчылары,
белумдун
кызматкерлери
Белумдун
кызматкерлери

Жыл бою

Жыл бою

Белумдун
кызматкерлери

Жыл бою

Белумдун
кызматкерлери

Аккредитация еткоруу боюнча
озун-езу баалоо критерийлерин
уйренуу
0зун-езу баалоо жана
еркундетуу аркылуу билим
беруу программаларын
узгултуксуз жакшыртуу

Жыл бою

Белумдун
кызматкерлери

Жыл бою

Билим беруунун сапатын
камсыздоо саясатына

Жыл бою

Белумдун
кызматкерлери,
тиешелуу
структуралык
тузумдер
менен
биргеликте
Белумдун
кызматкерлери

Эскертуулер

минималдуу талаптарды жана
езун-езу баалоонун
механизмдерин уйренуу
9
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Предметтер боюнча жумушчу
программалардын мамлекеттик
стандарттын жана окуу
планынын негизинде тузулуп,
бекитилуусун кезомелдое
Билим сапатына мониторинг
жасоо максатында тесттик
тапшырмалардын тузулуусун
коземолдео
0 з ара сабактардын, ачык
сабактардын уюштурулушун
жана инновациялык
технологиянын жайылышын
кезомелдое
Кафедралардагы жана
белумдердегу лицензиялык
талантардын аткарылышын жана
ишке ашышын кеземелдее
Билим беруу программаларынын
сапаттуу окутулушуна
(бекитилген жадыбал боюнча
сабактардын отулушуне,
педагогикалык чеберчилигине,
жоопкерчилик менен мамиле
жасоосуна) мониторинг

Августсентябрь

Белум башчы

Жыл бою

Жыл бою

Жыл бою

Белумдун
кызматкерлери,
окуу-усулдук
кецеш
менен
биргеликте
Белумдун
кызматкерлери

Жыл бою

Жыл бою

Белумдун
кызматкерлери,
окуу
белуму
менен
биргеликте

жургузуу

14

Г5к

16

17

Окутуунун сапатын жогорулатуу Жыл бою
боюнча еткерулген семинар,
конференция, тегерек столдорго
катышуу
Аймактык билим беруу
Жыл бою
мекемелериндеги билим
беруунун сапатын жогорулатуу
боюнча иш чараларга
кемектошуу
Бутуруучулердун мамлекеттик
Жыл бою
аттестациялык сынактарынын
уюштурулушуна, журушуне
мониторинг жургузуу
Профессордук-окутуучулук
курамдын аттестациядан
етуусуне кемектешуу

Билим беуунун сапаты
белумунун башчысы

Майиюнь

Белумдун
кызматкерлери

Белумдун
кызматкерлери

Белумдун
кызматкерлери,
окуу
белуму
менен
биргеликте
Ректораттын
буйругунун
негизинде

