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Илим-изилдее лабораториясы тууралуу

ЖОБО

1. ЖАЛПЫ Б0ЛУК

1.1. Бул Жобо КРнын «Билим беруу жана Илим» мыйзамдарына жана ченемдик 
актыларына ылайык иштелди.

1.2. Лаборатория ЖАМУнун Окумуштуулар кецешинин чечими жана ректор дун 
буйругунун негизинде тузулет.

1.3. Лаборатория ЖАМУнун илимий структуралык белуму болуп эсептелинет. 
Лаборатория бир нече багыттарда тузулупгу мумкун. Лабораториянын 
ишине илимий иштер боюнча проректор козомел кылат.

1.4. Лабораториянын кызматкерлеринин жумуш шарттары, эмгек келишимдер- 
дин ошондой эле ички эрежелердин жана башка актылар аркылуу 
аныкталат.

1.5. Бул Жобо жана бардык ага кошумчалар, озгортуулер Окумуштуулар 
кецешинде жактырылып сунушталат.

1.6. Лабораторияга тиешелуу иш кагаздарды лабораториянын кызматкерлери, 
ЖАМУнун жетекчилери же алардын ыйгарым укуктуу окулдору карап 
чыгууга акылуу.

2.1. Лабораториянын негизги маселелери томонкулор болуп саналат:
2.1.1. Фундаменталдык жана колдонмо илимий изилдеолорду жургузет.
2.1.2. Лаборатория илимий-изилдее ишмердуулугунун багыты боюнча 

факультеттер жана башка структуралык болумдор аспиранттар, 
докторанттар, магистрлер жана окутуучулар менен биргеликте иш алып 
барат.

2.1.3. Илимий-изилдее иштеринин натыйжаларын окуу процессии 
интеграциялоо, ишмердуулукту билим беруу сапатын жогорулатуу, 
жакшыртуу максатын жана илим изилдеенун сапатын жогорулату багытта 
жургузуу.

2. Лабораториянын негизги маселелери жана иш-аракеттери.



2.1.4. Адистиги боюнча кызматкерлердин илимий-педагогикалык 
квалификациясын жогорулатуу.

2.1.5. Эл аралык илимий ишмердуулукту ©стуруу
2.1.6. Илимий-изилдеелердун жыйынтыктарын таратуу жана жайылтуу.

2.2. Лаборатория маселелерге ылайык темендвгу иш аракеттерди жургузот:
2.2.1. Илимий иштерди уюштуруу жана аткаруу
2.2.2. Илимий иштерди багыттар боюнча жургузууну, интеллектуалдык менчикти 

онуктурууну (патент, пайдалуу тузулуштер, товардык белги ж.б.) 
факультеттер жана структуралык белумдер менен бирдикте ишке ашырат.

2.2.3. Илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо, алардын 
квалификациясын жогорулатуу. Окуу программаларын иштеп чыгуу 
экспертизадан откеруу.

2.2.4. Эл аралык кызматташууну Эл аралык илимий программалар жана 
долбоорго катышуунун ар кандай формалары аркылуу ишке ашыруу.

2.2.5. Илимий конференция, семинар, симпозиум жана башка иш чараларды 
еткеруу

2.2.6. Илимий ишмердуулуктун жыйынтыгын чагылдыруучу илимий 
докладдарды, макалаларды, окуу колдонмолорду даярдоо.

3. Лабораторияны финансылоо жана жабдыктар менен камсыздоо.

3.1. Лабораторияны финансылоо атайын тузулген келишимдердин нагизинде
ЖАМУ, КРнын билим беруу жана илим министрлиги, КРнын 0кмоту жана 
жеке адамдар аркылуу жургузулот.

3.2. Финансылоо тузулген сметанын негизинде ишке ашырылат.
3.3. Смета боюнча алынган каражаттар тузден-туз максаттуу колдонулууга

тийиш.
3.4. Лабораториянын ачылуусуна кеткен чыгымдар, белгиленген тартипте 

тузулген документтин негизинде аныкталат.
3.5. Лабораторияда илимий изилдеелерду жургузуу келишим боюнча 

чыгымдардын сметасынын чегинде жургузулет.
3.6. Лабораторияны жабдыктары илим-изилдее максатта гана колдонулат
3.7. Лабораториянын башчысы мулктун сакталышына жана максаттуу 

колдонулушуна жооптуу.

4. Уюштуруу иштери
4.1.Лабораториянын стуруктурасын жана штаттык жадыбалын жетекчинин 

сунушу боюнча проректордун макулдашуусу менен ректор бекитет.
4.2. Лаборатория башчысын проректордун макулдашуусу менен ректор бошотот.
4.3.Лаборатория башчысы:



4.3.1. Лабораторияга аткарууга жуктелгон иш аракеттерди ишмердуулукту 
жургузвт.

4.3.2. Лабораториянын ишмердуулугунде КРнын мыйзамдарынын, ченемдик 
актыларынын сакталышын камсыздайт.

4.3.3. Лабораториянын илимий ишмердуулугун жана илимий иштердин планын 
аларды аткарууну проректор менен биргеликте аныктайт.

4.3.4. Лабораториянын ишмердуулугу боюнча каржы жана материалдык- 
техникалык камсыз кылуу маселелерин чечет.

4.3.5. Лаборатория кызматкерлеринин жарандык укуктук келишимин тузуу 
(мамлекеттик жана жеке келишим) милдеттенмелерин камсыз кылат.

4.3.6. Лабораториянын айрым кызматкерлеринин мучелуктен бошотуу же жацы 
кызматкерлерди мучолуке кабыл алууну сунуштайт.

4.3.7. Лабораторияда кызматкерлердин милдеттерин аныктайт жана бекитет.
4.3.8. Лабораторияга болунген акча каражатынын, кеткен чыгымдардын эсебин 

жургузот жана Окумуштуулар кенешине отчет берет.
4.3.9. Лабораториянын маалыматтарын жацылайт жана интернет булактарына 

жайгаштырат.
4.3.10. Белгиленген тартипке ылайык иш кагаздарды жургузот.
4.3.11. Лабораторияда техникалык жана башка коопсуздуктардын сакталышын 

камсыздайт.
4.3.12. Лабораториянын ишмердуулугунун келечектуу багыттарын аныктайт.
4.3.13. Белгиленген тартипте лабораториянын ишмердуулугунун жыйынтыгы 

тууралуу отчет тапшырат.

5. Лабораторияны кайра тузуу жана жокко чыгаруу

5.1. Лабораторияны езгертуп тузуу жана жоюу ЖАМУнун Окумуштуулар 
кецешинин чечимине ылайык жургузулот.

5.2. Ректор дун буйругу менен бекитилет.


