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ЖАМУнун илимий - иштер жана аспирантура белумунун
2015-2016-жылга карата иш планы

1.
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4.

5.

6.
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8.
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Жаны окуу жылына кафедралардын илимий изилдее
иштеринин багытын жана илимий жетекчилерин
тактоо.
Факультеттердин илимий иштери боюнча орун
басарларынын иш пландарын бекитуу.
2015-2016- окуу жылы учун ЖАМУнун илимий техникалык кецешинин жацы курамын бекитуу.
КРдин 2020-жылга чейинки билим берууну енуктуруу
консеициясында
керсетулген
илим-изилдее
багыттындагы, пландалган иш-чараларды 2015-2016жылдар учун белгилегендерин аткаруу.
Мамлекеттик тилдин 25 жылдык мааракесиие карата
“Улуттук тил-улуттук ан сезим” деген аталыштагы
илимий-практикалык конференция
ЖАМУ менен башка ЖОЖдордун, ишканалардын
ортосунда илимий кызматташтыкты, келишимдерди
тузуу. вндуруштук- чарба келишимдери менен иштее
жобосун даярдоо, бекитуу.
“Рысбай
Абдыкадыровдун
кыргыз
элинин
искусствосуна жана маданиятына тийгизген таасири”
аттуу
ресиубликалык
илимий
практикалык
конференция
“ 1915-жылдагы улуттук боштондук которулуш жана
КРнын
эгемендуулугу”
аталыштагы
илимийтажрыйбалык жыйын.
Мамлекеттик жана коомдук ишмер Б.Осмоновдун 70
жылдык юбилейине карата студенттерге дил баян
докладдарды жаздыруу

август,
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Кафедра
башчылары,
декандар
Декан, кафедра
башчылары
Алыбаев К.С.
Карбекова А.Б.
Алыбаев К.С.,
Сыдыкова М.

сентябрь

Рыскулова Г.У.,
Бакирова Г.К.

сентябрь

Карбекова А.Б.,
Сыдыкова М.

28-сентябрь
2015-жыл

Илим болуму,
Борошов С.

11 -октябрь
2015-жыл

Илим болуму,
т.и.к. доцент
Авазов Э.А.
Факультеттин
декандары,
колледждин
директорлору
ИА болуму жана
факультеттин
декандары
Алыбаев К.С.
Карбекова А.Б.
Алыбаев К.С.
Карбекова А.Б.
Карбекова А.Б.

2015-жыл
Октябрь (1520)

10. Белгилуу инсаидардын КРна кошкон салымдарына Жыл бою
карата ар турдуу иш-чараларды откоруу
11. Жаш окумуштуулар менен жолугушууларды жана октябрь
окууларды откоруу
12. Факультеттердин юбилярдык илимий-практикалык жыл бою
семинарларына катышуу.
13. Аспиранттардын жана изденуучулордун кандидаттык окумуштуу
диссертациялык темаларын жана илимий жетекчилерин лар
кецешинде
бекитуу жана документтерин толуктоо.

14. Илимий - техникалык кецештин ишин уюштуруу жана жыл ичинде
кеземелдее.
аймактык
конференцияларга, жыл ичинде
15. Республикалык,
семинарларга катышууну уюштуруу.

16. Аспиранттарга жана изденуучулерге илимдин тарыхы
жана философиясы, чет тили сабактарынан курстарды
жана
кандидаттык
минимумдарды
уюштуруу,
кеземелдее.

окуу жылдын
ичинде

17. КР ББИМ тарабынан жарыяланган грант алуу боюнча октябрь
илимий долбоорлорду даярдоо жана конкурстарга ноябрь
катышууну уюштуруу.
18. 2015-жыл 10-ноябрь Илим кунуне карата илимий- 10-ноябрь
2015-жыл
практикалык конференция
19. Аспирантурага кируу экзамендерин уюштуруу жана ноябрь
еткеруу.
ноябрь
20. Кандидаттык минимумдарды тапшырууну уюштуруу.
июнь
21. Аспиранттарды, докторанттарды кабыл алуу учун ноябрь
декабрь
кируу сынактарын уюштуруу.
22. 2015- жылга аспиранттардын жана изденуучулердун ноябрь
декабрь
отчетторун кабыл алуу, бекитуу.
23. Билим беруу жана илим министрлигинин каржылоосу ноябрь
менен иш алып баруучу (Долбоор) илимий темалардын декабрь
отчетун угуу, жацы долбоорлорду даярдоо.
24. Илимий, окуу-усулдук басылмалардын ез убагында декабрь
чыгарылышына жетишуу.
25. «ЖАМУнун жарчысы» журналын басмага даярдоо, жылына 2
жолу
жарыкка чыгаруу, таратуу.
26. Чынгыз Айтматов - “Аалам” аталыштагы конференция. декабрь
27. “ЖОЖдун мыкты студенти”, “Орто окуу жайынын
мыкты студентти” конкурсун еткеруу
курам
жана жыл ичинде
28. Профессордук-окутуучулук
аспиранттардын илимий-изилдее иштеринин журушун график м-н
талкуулоо
учун
кафедралык
жыйындарга,
факультеттердин окумуштуулар кецешине каты ш у.
29. 2015 - 2016 - окуу жылынын I жарым жылдыгы учун январь
факультеттердин жана кафедралардын ИИИ отчетун февраль
кабыл алууну уюштуруу жана бекитуу.

Алыбаев К.С.
Карбекова А.Б.
Апирантура жана
докторантура
бел. кызм.,
декандар
Аспирантура
жана
докторантура
белуму,
Карбекова А.Б.
Алыбаев К.С.
Сыдыкова М.
Илим белуму,
факультеттин
декандары
Карбекова А.Б.
Карбекова А.Б.
Карбекова А.Б.
Карбекова А.Б.
Алыбаев К.С.,
Сыдыкова М.
Зупанов С.А.
Сулайманова Г.
Зупанов С.А.
Сулайманова Г.
Орозбаева Г.
Бакирова Г.

Алыбаев К.С.
Карбекова А.Б.

Алыбаев К.С.,
Карбекова А.Б.
Сыдыкова М.

30. 2015- 2016 - окуу жылынын I жарым жылдыгы учун январь
февраль
илим жана аспирантура белумунун отчетун бекитуу.
31. Кафедралардагы илимий семинарлардын еткерулушун февраль
кеземелдее

Алыбаев К.С.

32. “ЖОЖдун мыкты студенти”, “Орто окуу жайынын февраль
мыкты студенти” конкурсун еткеруу.
университеттин
децгээлинде март,
33. Факультеттин,

Турдубаева Б.М.
Карбекова А.Б.
ИИ боюнча дек.

Карбекова А.Б.
Сыдыкова М.,

предметтик олимпиада еткеруу
34. Жаш окумуштуулар менен жолугушууларды
окууларды еткеруу

35. Туштук региону боюнча студенттик
олимпиаданын 5-турун уюштуруу

орун басарлары
Аспирантура
жана
докторантура
белуму
Алыбаев К.С..
Карбекова А.Б.
Сыдыкова М.

апрель
жана апрель

аймактык

36. Республикалык децгээлде конференция еткеруу

апрель,
май

Алыбаев К.С.
Карбекова А.Б.
Сыдыкова М.,

апрель

37. ЖАМУнун 23 жылдыгына карата илимий-практикалык Апрель
2016-жыл
конференция
38. Аксы окуясы жана апрель революциясына карата
конференция
39. «Илим жана студент - 2016» аттуу студенттик илимий - май
практикалык конференцияны уюштуруу.
40. Факультеттердин жана кафедралардын 2016-2017 - июнь
июль
окуу жылында аткарылган ИИИ отчетун алуу.

Факультеттин
декандары, Илим
белуму

Карбекова А.Б.
Сыдыкова М.
Алыбаев К.С.,
Карбекова А.Б
Сыдыкова М.

41. Илим жана аспирантура белумунун 2015-2016 - окуу июнь
июль
жылында аткарган иштеринин отчету.

Алыбаев К.С.,
Карбекова А.Б.
Сыдыкова М.,

42. Тышкы байланыштар жана эл аралык долбоорлор июнь
июль
менен иштеену уюштуруу.

Эл аралык белум

Даярдагандар:

Илим жана аспирантура, бел. башчысы:
Аспирантура белумунун адиси:
ЖАМУнун басмаканасынын директору

Карбекова А.Б.
Сыдыкова М.А.
у ; С . Зупанов

