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куу жылы учун

Катар
№

Агкарылуучу иштердин 
мазмуну

Аткаруу
мооноту

Ж ооптуулар Эскертуулор

Окуу-уюштуруу иштери боюнча аткарылуучу жумупплр
I

~ 2 ~

Белумдун жалпы 
жылдык иш планым 
тузуу жана бекитууго 
сунуштоо

Август 2019-ж. Болумдун
башчысы

Белумдун жалпы иш 
планынын негизинде 
тиешелуу нормативдик- 
укуктук документтердин 
топтомун толуктоону 
улантуу

Август-
сентябрь

Болумдун 
башчысы жана 
кызматксрлери

•*>.5 Факультеттерде, 
колледждерде ж.б. 
структуралык 
тузум дерде билим 
сапатына тиешелуу иш 
чаралардын планын 
тузуу жана ишке 
ашуусун кезомолдоо

Жыл бою Болумдун 
баш чысы жана 
кызматкерлери

I

- 
/ 

1
Багыттар жана 
адистиктер боюнча 
нсгизги билим беруу 
программаларынын 
даярдалыш ына жана 
бекитилишине коземел 
жургузуу

Август-
сентябрь

Болумдун 
башчысы жана 
кызматкерлери

5 Предметтер боюнча 
жумушчу
программалардын жана 
силлабустардын 
мамлексттик 
стандарттын жана окуу 
планынын негизинде 
тузулугт, бекитилуусун
К030М 0ЛД00

Август-
сентябрь

Белумдун 
баш чысы жана 
кызматкерлери

6

т ~

Багыттар жана 
адистиктер боюнча окуу 
планынын графигине 
корректировка жасооеун
К03ОМОЛД00

Август,
сентябрь

Кафедра
башчылары,
белумдун
кызматкерлери

Сапат менеджменти Жыл бою ББСБ жана



системасын онуктуруу факультеттер
Студенттердин билим сапатын жогорулатуу боюнча аткарылуучу иштер

1 Кесипгик
компетенциялардын 
калыптанышы боюнча 
калдык билимдерди 
текшеруу жана анализ 
жасоо

Ж ыл бою Кафедра
башчылары,
болумдун
кызматкерлери

2 Студенттердин билим 
сапатын жогорулатуу 
боюнча тегерек стол, 
семинарларды 
уюш турун-откерууну 
координациялоо

Ж ыл бою Кафедра
(болум)
башчылары.
болумдун
кызматкерлери

•л
J Бутуруучулердун

мамлекеттик
аттестациялык
сынактарынын
уюштурулушуна,
журушуно мониторинг
жургузуу

Ж ыл бою Болумдун 
кызматкерлери, 
окуу болуму 
менен 
биргеликте

4 Студенттер арасында 
жургузулгон 
сурамжылоо / 
анкетирлоонун 
жыйынтыктарына 
талдоо жургузуу жана 
сунуштарды беруу

Жыл бою Факультеттер,
колледждер,
болумдун
кызматкерлери

Профессордук-окутуучулук курамдын кесиптик чеберчилигин жогорулатуу
боюнча иш чаралар

1

\

0 з  ара сабактардын, 
ачык сабактардын 
уюш турулуш унун жана 
инновациялык 
технологиянын 
жайылышын козомелдее

Ж ыл бою Болумдун 
кызматкерлери, 
окуу усулдук 
кенеш менен 
биргеликте

2 Билим беруу 
программаларынын 
сапаттуу окутулушуна 
(бекитилген жадыбал 
боюнча сабактардын 
етулушуно, 
педагогикалык 
чеберчилигине, 
жоопкерчилик менен 
мамиле жасоосуна) 
мониторинг жургузуу

Ж ыл бою Болумдун 
кызматкерлери, 
окуу болуму 
менен 
биргеликте

->
.3 Окутуунун сапатын 

жогорулатуу боюнча 
откорулген семинар, 
конференция, тегерек 
столдорго катышуу

Ж ыл бою Болумдун
кызматкерлери



Окуу-усулдук 
колдонмолордун жобого 
ылайык даярдалышын 
кезом елдее  жана 
усулдук жардам беруу __
Профессордук- 
окутуучулук курамдын 
аттестациядан етуусуп 
координациялоо

Ж ыл бою

М ай-июнь

Белумдун
кызматкерлери

Ректораттын
буйругунун
негизинде

Ички аудит системасын онуктуруу боюнча аткарылуучу и пи ер
Негизги билим беруу
программаларынын
кесиптик
компстенциялардын 
максатынын жана 
кутулуучу 
натыйжалардын 
аныкталуусуна 
мониторинг жургузуу
Негизги билим билим 
беруу
программаларынын 
иш мердуулугуне SW OT 
анализ ж ургузуу
Сурамжылоо / 
анкетирлее иш 
чараларынын 
ж ы йынтыгына 
м ониторинг ж ургузуу 
Ички аудит системасын 
онуктуруу боюнча 
атайын билимдерди 
онуктуруу

Жыл бою

Жыл бою

Жыл бою

Ж ыл бою

Факультеттин
декандары.
колледждин
директорлору,
Белумдун
кызматкерлери

ББСБ жана
факультеттер.
колледждер

ББСБ жана
факультеттер,
колледждер

ББСБ жана
факультеттер.
колледждер

Вилим беруу программаларын коз каранды эм ее аккредитациялоого 
даярдоо жана лицензия алуу боюнча аткарылуучу и ш т е р ____

Билим беруу 
программаларын 
аккредитациялоонун 
тартиби жонунде 
маалыматтарды 
тиешелуу структуралык 
б елум дерге  жеткируу 
Коз каранды эмес 
аккредитацияларды 
откоруу механизмдерин 
уйронуу жана еткорууго 
даярдоо
Аккредитация откоруу 
боюнча озун-озу баалоо 
отчетторун жазууну 
координациялоо
0зун -озу  баалоо жана

Ж ыл бою

Жыл бою

Ж ыл бою

Ж ыл бою

Белумдун
кызматкерлери

Белумдун
кызматкерлери

Белумдун
кызматкерлери

Белумдун



еркундетуу аркылуу 
билим беруу 
программаларын 
узгултуксуз жакшыртуу

кызматкерлери, 
тиешелуу 
структуралык 
тузум дер менен 
биргеликте

5 Бакалавр жана орто 
кесиптик билим беруу 
гтрограммалары боюнча 
лицензия алууга 
тиешелуу формаларды 
жана до кум е нттерди н 
даярдоосун 
координациялоо

Жыл бою Болумдун
кызматкерлери

6 Ички аккредитациялоо 
иш чараларын жургузуу

Жыл бою ББСБ жана 
факультеттер

Билим беруу ирограммаларыныи рейтинги жана Ж АМ Унун рейтинге 
катышуусу боюнча аткарылуучу иштер

1 Билим беруу 
ирограммаларыныи 
рейтингин жургузууну 
координациялоо

Ж ыл бою ББСБ жана 
факультеттер

2 Эл аралык рейтингге 
катышуусу боюнча 
кецештерди беруу

Жыл бою ББСБ жана 
факультеттер

ОJ Эл аралык рейтингге 
катышуу боюнча 
семинар-кецешмелерге 
катышуу

Ж ыл бою ББСБ жана 
факультеттер

Билим беруунун сапаты 
\б е л у м у н у н  башчысы 

*

Г.С.Токоева


