ЖАМУнун Окумуштуулар
кецешинде каралып,
бекитуугв сунушталган.
Протокол № ^4

Ж алал-А бад м ам лекеттик университетинин ф акультетинин
окумуш туулар кецеши женундогу
жобосу
1. Ж алп ы жобо
1.1 .Жалал-Абад мамлекеттик университетинин факультетинин окумуштуулар
кецеши жонундогу жобосу Кыргыз Республикасынын “Билим беруу
жонундегу” мыйзамынын, КРнын 0кметунун 2012-жылдын 29-майындагы
№346 токтомунун, ЖАМУнун уставынын жана окумуштуулар кецешинин
жобосунун негизинде жазылды.
1.2. Факультеттин окумуштуулар кецеши окуу, илимий изилдее, окуу-усулдук
иштерди енуктуруу жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча
факультеттеги шайлануучу орган болуп эсептелет.
1.3.Факультеттин окумуштуулар кецешинин терагасы факультеттин деканы
болуп эсептелет.
1.4.Факультеттин окумуштуулар кецеши ЖАМУнун жетекчиси тарабынан
бекитилген ушул жобонун негизинде иштейт.
1.5.Факультеттин окумуштуулар кецешинин курамы ЖАМУнун ректорунун
буйругу менен бекитилет.

2.Факультеттин окумуштуулар кецешинин иштее тартиби
2.1. Факультеттин окумуштуулар кецеши кафедралардагы жана башка
тузумдук белумдердегу окуу, окуу-усулдук, илимий, коомдук-тарбиялык
иштер боюнча маселелерди карайт жана сунуштарды иштеп чыгат.
2.2. Факультетти енуктуруунун жылдык жана келечекте аткара турган
пландарын бекитет жана иш пландарга ылайык мезгил-мезгили менен отчет
берип турат.
2.3. Факультеттеги кафедралардын жана тиешелуу кызматкерлердин окуу,
окуу-усулдук, илимий, коомдук-уюштуруучулук иштери боюнча отчетторун
угат жана аларды оркундотуу боюнча сунуштарды берет.
2.4. Мамлекеттик билим беруу стандарттарына ылайык билим беруу
программаларынын, жумушчу окуу пландарынын жана окуу процессинин
графигинин аткарылышына талдоо жасайт жана сунуштарды берет.
2.5. Окуу процессии уюштурууну жакшыртуу, билим беруу сапатын
жогорулатуу максатында окутуунун алдыцкы технологияларын киргизууге
сунуштарды берет.
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2.6. AVN системасынын тутумундагы тиешелуу программалардын иштеесу
боюнча гынымсыз анализ жасайт жана сунуштарды берет.
2.7. Факультетке студенттерди кабыл алууну уюштуруу боюнча ички
буюртмалардын жана жоболордун аткарылышы талкуулайт жана сунуштарды
нштеп чыгат.
2.8. Окутуунун жаны инновациялык технологияларын, биргелешкен илимий
изилдее иштерин жалнылоо, жайылтуу, конструктордук жана башка ойлоп
табууларды уюштуруу, адистердин квалификациясын жогорулатуу, ошондой
эле конференцияларды, семинарларды жана' башка иш чараларды откоруу
максатында ЖАМУнун тузумдук болумдору, мекемелер, ишканалар, уюмдар
менен чыгармачылык байланыштарды тузет, факультеттик денгээлде
чечнмдерди кабыл алуу менен иш-чараларды талкуулайт.
2.9. Профессор жана доцент илимий наамына издеиуучулордун эмгектерин
карал талкуулан, ЖАМУнун окумуштуулар кенешине сунуштайт.
2.10. Факультеттин илимий-иедагогикалык кадрларын ар кандай тиешелуу
сыйлыктарга сунуштайт.
2.11. Факультеттин жобосуна жана ички тартибине туура келбеген
корунушгорду окумуштуулар кенешинин кун тартибине киргизип талкуулайт
жана сунуштарды берет.
3.
Факультеттин окумуштуулар кецешинин ишин уюштуруу
3.1. Окумуштуулар кецешинин курамына торага катары факультеттин
деканы кафедра башчылары, илимий даражалуу кызматкерлер окуу-усулдук,
илимий иштер боюнча жоонтуулар, кесинтик кошундун окулу, деканатгын
кызматкерлери мучо боло алат;
3.2. Факультеттин структуралык тузумдоруно озгоруулор болгон учурда
окумуштуулар кецешинин курамы кийинки кецешменин кун тартибине
коюлуп, кайра бекитууго сунушталат.
3.3. Окумуштуулар кецешинде окуу, окуу-усулдук, илимий, коомдуктарбиялык ж.б. маселелер боюнча чечимдер ачык добуш беруу менен
копчулук добуш болгондо кабыл алынат.
3.4. Факультеттин окумуштуулар кецешинин жыйынына протокол жазылып,
протоколго торага менен окумуштуулар кецешинин катчысы кол коёт.
3.5. Факультеттин
окумуштуулар
кецешинин
терагасы
кецештин
чечимдерин университгеттин жетекчилигине сунуштап аткарыльплына
жооптуу болот.
Д олбоорду даярдаган:
ПМ ТФнин деканы
С.М .Ажикулов
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