
Билим беруунун сапаты белумунун жобосу 

1. Жалпы жобо

1.1 .Билим беруунун сапаты белуму (ББСБ) -  окуу иштери боюнча проректорго 
баш ийуучу, билим сапатын женге салуу саясатын ишке ашыруу 
ишмердуулугун жургузген ЖАМУнун структуралык тузуму.
1.2. Билим беруунун сапаты белуму (Б©лум) ез ишмердуулугун КРнын “Билим 
беруу женундегу” мыйзамынын, Жогорку окуу жайлары женундегу 
жобосунун, ЖАМУнун уставынын, азыркы жобонун негизинде иш жургузет.
1.3. Болум университеттеги структуралык тузумдер менен биргеликте 
факультеттердин, колледждердин, кафедралардын билим сапатын жогорулатуу 
боюнча ишмердуулугун коземелдейт.
1.4. Болум озунун иш пландарын ЖАМУнун стратегиялык енугуу 
пландарынын негизинде, КРнын стратегиялык онугуусунун багыттарын жана 
Билим беруу боюнча концепцияларын эске алуу менен иштеп чыгат.

2. Болумдун тузуму

2.1. Белумдун тузуму, саны, штаттык жадыбалы университеттин бюджеттик 
жана бюджеттик эмес финансылык булактарынын негизинде эмгек акы 
фондусунун чегин эске алуу менен ЖАМУнун ректору тарабынан бекитилет.
2.2. Белумго жетекчилик кылуу болум башчы тарабынан жургузулет. Болумдун 

^жетекчиси окуу иштери боюнча проректор дун сунушу менен университеттин
ректорунун буйругу аркылуу дайындалат жана жумуштан бошотулат.
2.3. Болумдун кызматкерлери жеке кызматтык милдеттеринин негизинде иш 
жургузет.

3. Болумдун негизги милдеттери

Билим беруунун сапаты болумунун негизги максаты -  университеттеги билим 
беруу сапатын башкаруу системасын уюштуруу, ишке ашыруу, енуктуруу жана 
жалпы университеттик билим беруу сапатын жогорулатуу саясатын 
еркундотуу. Негизги милдеттери катары темендегулер эсептелет:
3.1. Билим беруунун сапатына дайыма таасир этуучу башкаруу системасын 
тузуу жана оркундетуу, билим беруу процессинин сапатынын динамикасына 
экспертизажасоо.



3.2. Билим беруунун сапатын башкаруу системасынын иш кагаздарын 
нормативдик-укуктук, усулдук материалдардын иштелмелерин иштеп чыгу; 
жана ички университеттик билим сапатына мониторинг жургузуу.
3.3. Окуу процессии камсыз кылуучу окуу пландарына, окуу китеитерине, окуу 
усулдук колдонмолорго, кадрдык жактан камсыздалышына, материалдык 
техникалык жактан жабдылышына жана башка материалдарга экспертиз; 
жургузуу.
3.4. Билим беруунун сапатын жогорулатуу максатында менеджмент системасьн 
калыптандырууда факультеттердин, колледждердин, кафедралардьи
ишмердуулугун координациялоо.
3.5. Жаныдан ачылып жаткан билим беруу програмаларына лицензия алуу жан; 
реализацияланып жактан билим беруу програмаларын аккредитациялоо боюнч; 
процедуралык иштерди координациялоо.
3.6. Университеттин сапаттуу билим беруу системасынын ишмердуулугуш 
ички баа беруу механизмин оркундотуу.

4. Болумдун функциясы

4.1. Билим беруунун сапатын онуктуруу боюнча сунуштарды иштеп чыгаг 
жана билим беруунун сапатын томендетуучу себептерди аныктап, алардь 
жоюу боюнча сунуштарды беруу.
4.2. Билим беруу процессинин ресурстук жактан камсыздалуусунун сапатьп 
экспертизалоо жана сунуштарды беруу.
4.3. Окуу пландарынын мамлекеттик билим беруу стандарттарына ылайьп 
келуусу боюнча эспертиза жасоо жана сунуштарды беруу
4.4. Профессор-окутуучулардын жекече иш пландарынын аткарылышьп 
коземелдео жана сунуштарды беруу.
4.5. Жумушчу програмалардын окуу пландарына ылайык тузулуусур 
козомолдоо жана аларды бекитуу.
4.6. Даярдалып жаткан адистиктердин окуу-усулдук колдонмолор мене! 

" камсыздалуусун талдоо жана сунуштарды беруу.
4.7. Билим беруунун сапатын жогорулатуу боюнча окутуунун инновацияльи 
технологияларын практикалоо жана алдарды жайылтуу иштерин жургузуу.
4.9. Студенттердин билим сапатын жогорулатуу максатында учурдагь 
текшерууго, курстук жана дипломдук иштердин уюшулушуна талдоо жасос 
жана жобого ылайык жазылуусун кезомолдео.
4.11. Семестр жана окуу жылы боюнча студенттердин билим децгээлш 
текшерууну жургузуу жана талдоо жасоо.
4.12. Окуу програмаларынын сапаттуу окутулушунун жыйынтыктарьи 
текшеруу максатында маалыматтардын банкын (тексттик суроолор) тузуу жаш 
мониторинг жургузуу.
4.13. Студенттердин жана окутуучулардын арасында билим беруунун сапатьи- 
жакшыртуу боюнча жолугушууларды, анкеталарды, социологияльп 
иликтоолорду жургузуп, жыйынтыгын талдоо жана сунуштарды беруу.



4.14. Профессор-окутуучулардын ез ара сабактарга катышуусу боюнча 
уюштурулган иш-чараларды кезомелде© жана сунуштарды беруу.
4.17. Факультеттердеги, колледждердеги жана кафедралардагы жацы билим 
беруучу программаларга лицензия алууга даярдануу боюнча жалпы жетекчилик 
кылуу жана экспертиза жургузуу.
4.18. Жаны билим беруучу програмаларга лицензия алуу учун 
документациялардын жалпы пакетин даярдоо.
4.19. ЖАМУнун аккердитациядан етуусу боюнча факультеттердин. 
колледждердин, кафедралардын ишмердуулугун координациялоо, 
маалыматтык-усулдук жардамдарды беруу, текшеруу жана анализ жасоо.
4.20. Билим беруунун сапатын жогорулатуу максатында башка окуу жайлардын 
тажрыйбасын уйронуу жана жалпылоо, унверситетте пайдалануу боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу.
4. 21. ЖАМУнун алдындагы орто кесиптик билим беруу мекемелеринде билим 
беруунун сапатын жогорулатуу боюнча керсетмолорду иштеп чыгуу жана 
аткарылышын кеземолдое.

5. Болумдун укуктары жана милдеттери

Билим беруунун сапаты белуму темендегулерге укуктуу:

5.1.1. У ниверситеттин структуралык тузумдорундегу билим беруучу жана анын 
сапатын жогорулатуучу маселелер боюнча маалыматтарды талап кылат жана 
аларды алат.
5.1.2. ЖАМУдагы окуу процессинин журушу, жыйынтыгы боюнча маалымат- 
аныктамаларды, жоопторду, документтерди ала алат.
5.1.3. Билим беруунун сапатын жакшыртуу саясаты боюнча приоритетту^ 
багыттарды аныктайт жана ишке ашыруунун стратегиясын жана тактикасын 
сунуштай алат.
5.1.4. Структуралык тузумдердогу саиаттуу билим берууге байланыштуу 
ачыкка чыгарылган кемчиликтер боюнча жоопторду талап кыла алат жана окуу 
иштери боюнча проректорго, ректорго сунуштарды даярдайт.
5.1.5. Окуу иштери боюнча проректор менен макулдашуунун негизинде жана 
ректордун уруксаты менен билим сапатынын менеджментин жакшыртуу 
боюнча Окумуштуулар кецешине сунуштарды даярдайт.

Бвлумдун милдеттери:

5.2.1. ЖАМУдагы билим беруунун сапаты саясатын жалпы университеттик 
онугуу багытынын негизинде жургузуу.
5.2.2. Университеттеги сапат менеджментин онуктурууге жана бекемдееге 
кемек керсотуу.
5.2.3. Билим беруучу программалардын негизинде даярдалып жаткан 
студенттердин билимин жыйынтыктоочу жана учурдагы текшеруунув 
тактыгын, уюштуруу сапатын текшерууну ишке ашыруу.



5.2.4. Студенттердин компетенттуулугун калыптандыруу боюнча 
окутуучулардын ишмердуулугун текшерууну ишке ашыруу.
5.2.5. Билим беруунун сапаты менеджментин уюштуруу жана енуктурууге 
байланыштуу буйруктарды жана сунуш-пикирлерди тузден-туз аткаруу.

6. Жооикерчилиги

6.1. Билим беруунун сапаты бвлумуне (ББСБ) жуктелген милдеттерди аткаруу 
жоопкерчилиги белумдун жетекчисине жуктелет.
6.2. ББСБнун кызматкерлери жогорку турган органдарга даярдалган 
маалымагтардын тактыгы учун жоопкерчиликтуу болушат.
6.3. ББСБнун кызматкерлери билим беруунун сапатын жогорулатуу боюнча 
окуу процессинин журушунун абалына дайыма козомел жургузууго милдеттуу.
6.4. Белумдун ар бир кызматкери езуне жуктелген кызматтык милдеттеринин 
негизинде аткарылган иштин сапатына жооп берет.

7. Оз ара мамилелер

7.1. ББСБнун кызматкерлери ездерунун ишмердуулугуне байланыштуу болгон 
университеттин буйруктарын, ЖАМУнун Окумуштуулар кенешинин 
чечимдерин, башка жогору турган органдардын чечимдерин ишке ашырат.
7.2. Билим беруунун сапаты менеджментин тузуу, ишке ашыруу жана 
енуктуруу маселеси боюнча ББСБ факультеттер, колледждер, кафедралар жана 
башка структуралык тузумдер менен ез ара мамилелерди тузет.
7.3. Университеттин жалпы кызыкчылыгын жетекчиликке алуу аркылуу башка 
мекеме-уюмдар, окуу жайлар менен кызматташат.

8. Уюштуруу жана жоюу тартиби

8.1. ББСБ университеттин Окумуштуулар кенешинин чечиминин негизинде, 
*'ЖАМУнун ректорунун буйругу менен жоюлат жана кайра тузулет.

8.2. ББСБнун жобосу университеттин Окумуштуулар кецешинде талкууланып, 
бекитууге сунушталат, ал эми кызматкерлердин милдеттери окуу иштери 
боюнча проректордун сунушу менен белуштурулет.

ББСБнун жобосу
ЖАМУнун Окумуштуулар кенешинин 
токтому менен бекитилген 
протокол № 4 08.02. 2016-ж.
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