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ЖАМУнун илимий - иштер жана илим жана аспирантура беЛумунуя
2018 -2019-жылга карата иш планы
№
1
2
о
4

5
6

7
8
9

10
11
12

13

14
15
16

Аткаруу
меенету
Жацы окуу жылына кафедралардын илимий изилдее август,
иштеринин багытын жана илимий жетекчилерин тактоо. сентябрь
Факультеттердеги декандын илимий иштери боюнча сентябрь
орун басарларынын иш пландарын бекитуу.
2018-2019- окуу жылы учун ЖАМУнун илимий - сентябрь
техникалык кецешинин жацы курамын бекитуу.
КРдин 2020-жылга чейинки билим берууну ©нуктуруу сентябрь
консепциясында
корсетулген
илим-изилдее
багыттындагы, пландалган иш-чараларды 2018-2019жылдар учун белгилегендерин аткаруу.
Мамлекеттик тилдин 28 жылдык мааракесине карата сентябрь
илимий-практикалык конференция еткеруу
ЖАМУ менеи башка ЖОЖдордун, ишканалардын сентябрь
ортосунда илимий кызматташтыкты, келишимдерди
тузуу. вндуруштук- чарба келишимдери менен иштое
жобосун даярдоо, бекитуу.
Белгилуу инсандардын КРна кошкон салымдарына Жыл бою
карата ар турдуу иш-чараларды откеруу
Жаш окумуштуулар менен жолугушууларды жана октябрь
окууларды откеруу
Аспиранттардын жана изденуучулердун кандидаттык окумуштуулар
диссертациялык темаларын жана илимий жетекчилерин кецешинде
бекитуу жана документтерин толуктоо.
Илимий - техникалык кецештин ишин уюштуруу жана жыл ичинде
кеземелдее.
Республикалык,
аймактык
конференцияларга, жыл ичинде
семинарларга катышууну уюштуруу.
Аспиранттарга жана изденуучулерге илимдин тарыхы окуу жылдын
жана философиясы, чет тили сабактарынан курстарды ичинде
жана
кандидаттык
минимумдарды
уюштуруу,
кеземелдее.
Ч.Айтматовдун чыгармаларын окутуу боюнча мектеп сентябрь
мугалимдери
менен
биргеликте
“Ч.Айтматовдун
чыгармаларын мектептерде окутуу проблемалары”
деген темада семинар еткеруу
2018-жыл 10-ноябрь Илим кунуне карата илимий- 10-ноябрь
практикалык конференция
2018-жыл
Ч.Айтматовдун 90жылдык мааракесине карата илимий - декабрь айы
практикалык конференция еткеруу.
Аспирантурага кируу экзамендерин уюштуруу жана ноябрь
Аткарылуучу иш-чаралар

Жооптуулар
Кафедра башч.,
декандар
Декан, кафедра
башчылары
Алыбаев К.С.
Алыбаев К.С.,
Абдразакова Г.
Атамбекова А
Рыску лова Г.У.
Бакирова Г.К.
Карбекова А.Б.

Асп. белуму,
фак. декандар ы
Алыбаев К.С.
Абдразакова F.
Абдразакова Г.

Алыбаев К.С.
Абдразакова Г.
Асп.док.белуму,
декандар
Аспирантура
жана
докторантура
белуму,
ЧокоеваД.

Илим белуму,
фак. декандары
Филология
факультета
Абдразакова F.
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еткеруу.
Кандидаттык минимумдарды тапшырууну уюштуруу.
Аспиранттарды, докторанттарды кабыл алуу учун кируу
сынактарын уюштуруу.
2018- жылга аспиранттардын жана изденуучулердун
отчетторун кабыл алуу, бекитуу.
Билим беруу жана илим мииистрлигинин каржылоосу
менен иш алый баруучу (Долбоор) илимий темалардын
отчетун угуу, жаны долбоорлорду даярдоо.
Илимий, окуу-усулдук басылмалардын ез убагында
чыгарылышына жетишуу.
«ЖАМУнун жарчысы» журналын басм ага даярдоо,
жарыкка чыгаруу, таратуу.
Профессордук-окутуучулук курам жана аспиранттардын
илимий-изилдее иштеринин журушун талкуулоо учун
кафедралык
жыйындарга,
факул ьтеттер дин
окумуштуулар кенешине катышуу.
2018 - 2019 - окуу жылынын I жарым жылдыгы учун
факультеттердин жана кафедралардын ИИИ отчетун
кабыл алууну уюштуруу жана бекитуу.
2018- 2019 - окуу жылынын I жарым жылдыгы учун
илим жана аспирантура белумунун отчетун бекитуу.
Кафедралардагы илимий семинарлардын еткерулушун
кеземелдее
Факультеттин, университеттин децгээлинде предметтер
аралык олимпиада еткеруу.
Туштук региону боюнча студенттик аймактык
олимпиаданын 8-турун уюштуруу.
Республикалык денгээлде конференция еткеруу.
Аксы окуясы жана март, апрель революциясына карата
конференция.
«Илим жана студент - 2019» аттуу студенттик илимий практикалык конференцияны уюштуруу.
Факультеттердин жана кафедралардын 2018-2019 - окуу
жылында аткарылган ИИИ отчетун алуу.
КР ББИМ менен тузулген келишимдин негизинде
аткарылган ИИИ 1-жарым жылга маалымат отчетун
кабыл алуу жана КР ББИМне тапшыруу.
Мыкты илим изилдеечу студент, илимий ийримдердин
кароо-сынактарын уюштуруу, еткеруу.
Илимий темаларды тандоо, макалаларды жазуу,
калыптоо, басмага даярдоо боюнча семинарларды
еткеруу.
Университеттин
басмаканасынын
материалдык
техникалык базасын еркундетуу жана езун-езу
каржылоого еткеруу, кичи типографияга айландыруу.
Студенттерди
илим-изилдее
ишине
кызыктыруу
максатында ийримдер аралык конкурс уюштуруп,
сыйлыктарды
белгилее.
Мыкты
жетекчилерди
дайындоо,
илимий
жумуштардын
жакшы
жыйынтыктарын басмага сунуштоо.
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