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1. Жалпы белук
1.1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинде же андан сырткаркы

аспиранттардан, магистранттардан куралып бир же бир нече илим изилдее 
темалар боюнча иштеген топ илимий мектеп (ИМ) катары каралат.

1.2. (ИМ) теманын багыттарына жараша бир же бир нече жетекчиси болушу 
мумкун.

1.3. (ИМ) бир нече темалар боюнча иш алып барган учурда, бул темаларды 
жалпылаштырып бириктирген жалпылоочу теманын болушу шарт.

1.4. ИМ) жалпылоочу теманы жетектеген жалпы жетекчинин ЖАМУда толук 
штаттык бирдикте эмгектениши негизги шарт.

1.5. (ИМ) оз ишмердуулугун КРнын мыйзамдарына жана нормативдик 
актыларынын негизинде жургузет.

1.6. (ИМ) ушул Жобого ылайык ЖАМУнун окумуштуулар кецешинин чечими 
менен тузулуп, Ректордун буйругу менен бекитилип, атайын сертификат 
менен тастыкталат.

1.7. (ИМ) негизги максаты белгиленген багыттар боюнча илимий кадрларды 
даярдоо болуп эсептелет.

2. Илимий мектептин структурасы жана анын ишмердуулугу

2.1. (ИМ) оз ичине багыттар боюнча бир нече илимий лабораторияларды 
камтышы мумкун.

2.2. (ИМ) курамында жок дегенде бир илимдин доктору жана аны 
жетекчилигинде же чектеш багыттардагы башка илимий мктептерден 
даярдалып келген эки илимдин кандидатынын болушу негизги шарт.

2.3. (ИМ) ишмердуулугу атайын тузулгон иш-мерчемдин негизинде 
жургузулот.

2.4. (ИМ) ишмердуулугу Университеттин Илимий иштери боюнча 
проректорунун кеземелунун негизинде жургузулет.
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2.5. (ИМ) 03 ишмердуулугун аР кандай мекемелер, уюмдар, жеке адамдар 
менен езалдына же Университет тарабынан тузулгон атайын келишим- 
дердин негизинде жургузе алат.

2.6. (ИМ) ишмердуулугунун негизги керсеткучтеру катары темендегулер 
эсептелет:

> Туруктуу иштеечу илимий семинар, иштве графиги (ИМ) тарабынан 
аныкталат;

> Илимий конференцияларды, симпозиумдарды, тегерек столдорду 
еткерушу жана катышышы;

> Мучелерунун импакт-факторлору нел болбогон мезгилдуу илимий 
басылмаларда (РИНЦ, Scoupus ж.б.) илимий макалаларды жарыялашы;

>  Илим изилд00 иштердин жыйынтыктары боюнча илимий 
монографияларды чыгаруу;

> Жургузулг©н иштердин практикалык колдонулушу же фундаменталдык 
изилд©0л0рунун теревдиги;

> (ИМ) темасынын актуалдуулугу.

3. Илимий мектепти каржылоо

3.1. (ИМ) жургузулгон илим изилдее жумуштар, университет, эл аралык же 
мамлекеттик гранттар, жеке адамдар (спонсорлор, меценаттар) аркылуу 
каржыланат.

3.2. Университет тарабынан каржылануу илим изилде© темалардын 
актуалдуулугу, практикалык колдонмо маанилери негизделген учурда 
гана ОК чечими менен жургузулет.

3.3. Тема боюнча орчундуу илимий иштерди жургузшн (ИМ) мучвлеруне ОК 
чечими менен жылдык же бир нече айларга стипендиялар дайындалат. 
Стипендияларды дайындоонун алдында илимий иштер атайын 
экспертизадан ©ткорулот.

3.4. Илим изилдевиштердин актуалдыгына жараша, негизделген шартта, 
(ИМ) лабораторияларын Университет тарабынан атайын приборлор, 
каражаттар менен камсыздалат же КРнын ©кмету тарабынан каржылоо 
суралат.

3.5. (ИМ) Университет тарабынан каржыланган финансылык ишмердуулугу 
Университеттин ОК каралат жана бекитилет.

3.6. (ИМ) илимий жыйынтыктарынын жана каржылык жумшоолорунун 
отчеттору да ОК тарабынан кабыл алынат.


