
ЖЛЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТЕ

2018-жыл 24-декабрь

Жалал-Абад мамлекеттик университетинде Мамлекеттик аттестацияны 
уюштуруу жана ийгиликтуу еткеруу максатында тиешелуу белумдер 
тарабынан темендегу иш-чаралардым аткарылышына

Буйрук кылам:

§ 1-

Окуу процессинин графигине ылайык мамлекеттик аттестацияга 
байланыштуу теменку документация л ар текшерилсин.
I. Факультеттин декандары, колледждин директор лору:

1. Экзамендик- зачеттук ведомосттор;
2 . Баллдык журиалдардын толтурулушу;
3. Окуу лланындагы дисдиплиналар боюнча жетишуусунун жыйынтык 

ведомосту (факультеттин деканынын, коллледждин директорунун 
колу жана меору менен тастыкталышы керек);

4. Бутуруучулердун сынак китенчелери (МАга кирууге уруксат 
буйругу студенттин сынак китепчесинин тиешелуу бетине 
тушурулуусун);

Эскертуу: Жыйынтык ведомосттогу баалардын жогоруда керсетулгон окуу 
докумен'гациялардагы баалар менен дал келуусу окуу болумунун 
инснекторлору менен чогуу текшерилсин.
II. Бухга;п’ерия:

Б у т у Р YY11Y л о р Д Y н окУУ акылары текшерилсин.
III. Кадрлар белуму:

1. Бутуруучулердун оздук карточкалары;
2 . Курстан -  курска кечуруу буйруктары;
3. Буту])уучулердун оздук делолору;
4. Бутуруучулердун бклим женундегу баштапкы документинин туп 

нускасы;
5. Башка окуу жа йдан котору луп келген студенттердин академия лык 

тактамасынын туп нускасы;
IV.Мобилизация жана атайын иштер боюнча белуму 

Дипломдун мукабасын даярдоого кеткен чыгымга акы телеену
тактсын.

§2 .
Факультеттин декандарына, колледждин директорлоруна:

Б У Й Р У К  № 359

Ж алал-Абад шаары



1. Бутуруучулерду мамлекеттик аттестация га киргизуугё уруксат 
беру у учуп жазылган билдируулеруне окуу белумунун 
тиешелуу кызматкерлеринин, атайын болумдун адисинин, 
кадрлар бол ум у ну и тиешелуу инснекторлору нун, 
бухгалтериянын окуу акысын козомолдео боюнча адисинин 
колдору коюлуусу;

2. МАнын моенету башталаардан бир ай мурун жадыбалы 
бекитилип, илинуусу. Мамлекеттик аттестациянын оз убагында 
жадыбал боюнча башталышы, консультациялардын етулушу, 
комиссиянын курамынын катышуусу козомолдонуусун;

3. Мамлекеттик аттестация еткерулген аудиторияларда видео 
жазуулардын жургузулушу козомолдонуусун;

4. Ректордун 2017-жылдын 29-декабрь айыидагы №447 
буйругунун негизинде, КРнын орто медицина лык билим 
беруучу мекемелериндеги жыйынтыктоочу МАны . откеруу 
боюнча жобосуна ылайык, Ата Мекен тарыхы боюнча баардык 
адистиктердс, ал эми медициналык колледжде а диетик боюнча 
МА компыотердик тестирлоо аркылуу 'жургузулуусун; :

5. МАнын моенету аяктагандан кийинки бир жуманын ичинде 
бутуру учулерду окуу жайдан чыгаруу боюнча буйрукка 
билдируу, бутуруучулердун сынак китепчелери, баллдык 
журиалдар, экзамендик - зачеттук ведомостор, окуу 
карточкалары архивке откерулуусун жана актысынын 
кечурмесу ОБга таишырылуусун.

6. Факультеттеги адистиктер боюнча МАнын жыйынтыгы 
таблицага тушурулуи, MS Ехсе1де даярдалга]! электрондук 
варианты менен бирге ОБга МА буткенден кийинки уч кун 
ичинде тапшырылуусун,
Эске])туу: жогорудагы корсетулгеи 'пункттардыя ез учурунда 
аткаруу жоопке])чилиги факультеттердин декандарына 
жуктолсун.

§ з -
Кафедра (белум) башчыларына: ;

1. МАга атайын доска уюштурулуп, аттестациянын программа лары, 
еуроолору жана башка тиешелуу иш-кагаздар илинуусун;

2. МАнын моенету башталаардан бир ай мурда МАнын билет терн 
тузулун, ОБ тарабынан бекитилуусун;

3. Дииломдук, квалификациялык иштердин (долбоорлордун) 
даярдалышыньш тал ап ка жооп беруусуне, сапатына : кафедра 
башчысыиын жооикерчилиги кучотулуусуп;

4. Кафедранын мучелерунен турган комиссия тузулуп, Дийломдук, 
квалификациялык иштерди (долбоорлорду) МАга чейинки коргбо 
(пред.зашита) откерулуусун;



5. МАнын техникалык катчыларына алардын милдеттери женунде 
маалымат берилуусун жана тиешелуу иш - кагаздарды толтуруу 
эрежелери корсотулуусун;

6. МАнын мооноту аяктагаидан кийинки бир жуманын^ ичннде 
дипломдук, квалификациялык иштер (долбоорлор) ;; архивке 
откерулуусун жана актысынын кочурмосу ОБга тапшырылууеун.:

§4 !
МАнын техникалык катчыларына:

1. ЖАМУдагы МАнын техникалык катчыларынын атайын эскерткичи 
(памятка) менен алдын ала таапышуу жана ал боюнча иш альш 
баруу;

2. Комиссиянын терагасынын иш баяны, аткарган саатына тиешелуу 
тактама (ОМС № корсотуу менен), МАКтын протокол журналы, 
МАнын билеттерин жокко чыгаруу боюнча тузулген актысынын 
кочурмосу аттестация буткондон кийинки уч кун ичинде ОБга 
тапшырылуус\'п;

§5. '
Кадрлар бол уму не:

1. МАнын моенету аяктагандан кийинки эки жуманын ичинде билдируунун 
негизинде бутуруучулерду окуу жайдан чыгаруу буйругу чыгарылуусун 
жана кечурмелеру атайын болумге, факультеттерге, ОБга берилуусун;

2. Буту]5уучулердун ездук делолору жана башка документтери архивке 
1 а пшы ры луу сун.

§6.
Буй]зуктун аткарылышын коземелдое жана МАКтын терагасынын иш 
баянын кабыл алуу менен университет боюнча МАнын жалпы отчетуп 
тузу у ОБ жуктелсун.

Негизи: О Бнын башчысынын билдируусу, окуу иштери боюнча 
проректордун чей ими.

Ж А М У нув ректору: К. Ж . У с оно в

КБнын башчысы: Б. Т. Семенова


