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Жалал-Абад мамалекеттик университетинин
Окумуштуулар кенеши женундегу
ЖОБО
1.Жалпы жоболор
1.1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кенеши
женундегу жобо (мындан ары-Жобо) КРнын Эмгек кодексинин, Кыргыз
Республикасынын «Билим беруу женунде» мыйзамынын жана КРнын
бкметунун 2012-жылдын 29 майындагы №346 токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуулар кенеши
женундегу жобосунун жана ЖАМУнун уставынын негизинде иштелип чыкты.
1.2. ЖАМУнун Окумуштуулар кенеши (ОК) университеттеги билим беруу
саясатын, окуу жана илимий ишти, окуу жайдын ишмердуулугунун негизги
маселелерин жогорку кесиптик децгээлде чечуу, адистерди даярдоонун
жогорку сапатын камсыз кылуу жана ишке ашыруу максатында уюштурулат.
1.3. ЖАМУнун Окумуштуулар кенеши университет™ башкаруунун
коомдук-кесиптик органы болуп эсептелинет. Окумуштуулар кецеши
кадрларды тандан алуу, жайгаштыруу, жумуштан бошотуу, каржылыкчарбалык ишмердуулук маселелери боюнча чечимдери сунуштоо мунезуне ээ.
2.ЖАМУнун Окумуштуулар кецешинин иштее тартиби.
2.1. ЖАМунун Окумуштуулар кецешинин негизги функциял ары жана
милдеттери:
- факультеттерди, кафедраларды, башка илимий жана окуу белумдерун
тузуу, жоюу, ирилештируу жана белуу боюнча маселелерди кароо жана
сунуштарды иштеп чыгуу;
-университетти енуктуруунун жылдык жана келечектуу пландарын
бекитуу;
-ЖАМУнун проректорлорунун (жетекчинин орун басарларынын),
университеттин тузумдук белумдерунун жетекчилеринин окуу, окуу-усулдук,
илимий, каржылык-чарбалык жана тарбиялык иши боюнча отчетторун угуу
жана аларды андан ары еркундетуу боюнча чараларды керуу;
-университеттин тузумдук белумдерунун жетекчилеринин ыйгарым
укуктарынын меенетунун бутушу менен алардын ишмердуулугунун
жыйынтыктары боюнча отчетторун угуу жана кийинки меенетке шайлоо учун
сунуштамаларды кабыл алуу;
- колдонуудагы мамлекеттик билим беруу стандарттарына ылайык,
квалификациялык мунездемелерду, окуу процессинин жумушчу окуу

пландарын жана графиктерин, тандоо боюнча дисциплиналардын тизмесин
бекитуу, ошондой эле дисциплиналарынын окуу программаларын,
аспиранттардын, докторанттардын, изденуучулердун жекече окуу пландарын,
магистрлерди даярдоонун жекече пландарын бекитуу жана алардын
аткарылышын кеземелденун тартибин аныктоо;
- окуу процессии уюштуруу жана оптималдаштыруу маселелерин кароо,
билим беруунун сапатын жогорулатуу максатында окуу процессине окутуунун
алдыцкы технологияларын киргизуу.
- илимий-изилдее жана усулдук иштердин негизги багыттарын аныктоо,
аларды ©TKopYYr e каржылык жана эмгектик ресурстарды белуштуруу;
- илимий жана окуу белумдерунун илимий-уюштуруучулук ишинин
эффективдуулугун баалоо боюча чечимдерди кабыл алуу жана баалоонун
негизинде аларды енуктуруунун максатка ылайыктуулугу тууралуу
чечимдерди кабыл алуу;
- белгиленген тартипте профессордук-окутуучулук курамдын, кафедра
башчыларынын, факультеттердин декандарынын, башка окуу жана илимий
белумдерунун жетекчилеринин кызмат орундарын ээлеелеруне конкурстук
шайлоолорду еткеруу боюнча отчетторду угуу;
- профессор жана доцент илимий наамына изденуучулердун ишин кароо,
белгиленген тартипте профессор жана доцент илимий наамдарын ыйгаруу
жана аларды илимий наамга бекитууге керсетуу;
университеттин
илимий-педагогикалык
кызматкерлеринин,
аспиранттарынын, докторанттарынын жана изденуучулерунун окумуштуу
даражаларын ыйгарылышына карата иштерин кароо жана диссертацияларды
кароо боюнча адистештирилген кецештерге сунуштамаларды беруу;
- студенттер жана аспиранттар учун тузулген жекече жана мамлекеттик
стипендияларды ыйгаруу маселелерин кароо;
-университеттин илимий-педогогикалык кадрларын екметтук сыйлыктарга
керсетуу женунде иштерди кароо.
2.2 Окумуштуулар кецеши темендегудей курамда тузулет:
- ректор (кецештин терагасы), проректорлор, окуу белумунун башчысы,
билим беруунун сапаты белумунун башчысы жана факультеттердин
декандары, кесип беруучу кафедралардын башчылары, башка илимийпедагогикалык белумдердун, кесиптик кошуундун жана студенттердин
коомдук уюмдарынын жетекчилери (бул контингент окумуштуулар
кецешинин жалпы санынын 50%нан ашпоосу зарыл);
- факультеттердин жана башка окуу тузумдук белумдердун екулдеру,
тийиштуу тузумдердун кецештери тарабынан белгиленген тартипте тандалып
алынган керунуктуу окумуштуулар, профессорлор жана доценттер.
Окумуштуулар кецешинин курамына илимий жана изилдеечулук
мекемелердин жетекчилери, адистерди даярдоо профили боюнча, бул окуу
жайында иштебеген ири окумуштуулар, искусствонун жана маданияттын
ишмерлери киргизилиши ыктымал.

2.3. Окумуштуулар кецешинин курамын мамлекеттик билим берууну
башкаруу органынын макулдугу менен 2 жылдык меенетке ЖАМУнун
ректору беитет.
2.4. Окумуштуулар кецешинин мучесу курамдан ыйгарым укугунун
меенету буткенге чейин чыгып калса, аны белгиленген санына толуктоо,
анын курамын тузуу сыяктуу тартипте эле окуу жылынын башталышында
жургузулет.
Университеттин структуралык тузумдеруно езгеруулер болгон учурда
Окумуштуулар кецешинин курамына толуктоолор кезектеги жыйындын кун
тартибине киргизилип, ЖАМУнун ректору тарабынан бекитилет.
2.5. ЖАМУнун Окумуштуулар кецешинин чечими боюнча анын ыйгарым
укутарынын
белугу
университеттин
уставына
ылайык,
жогоруда
келтирилгендей тартипте тузулуучу тузумдук белумдердун (факультеттердин)
окумуштуулар кецештерине еткерулуп берилиши мумкун. Белумдердун
(факультеттердин) окумуштуулар кецешинин курамын университеттин
ректору бекитет.
2.6. ЖАМУнун уставына ылайык, Окумуштуулар кецешинин ыйгарым
укуктары кецейтилиши ыктымал. Окумуштуулар кецешинин ишинин
регламента, анын ездук курамын комплектенун жана кецештин айрым
мучелерунун менетунен мурда чыгып калышын толуктоонун тартиби
университеттин уставына ылайык жургузулет.
2.7. Окумуштуулар кецешинин профессордук-окутуучулук жана илимий
курамдардын кызмат орундарын ээлееге конкурстарды, факультеттердин
декандарын, кафедралардын, башка окуу илимий белумдердун башчыларын
шайлоолорду еткеруу, илимий наамдарды ыйгарууга керсетуу маселелери
боюнча чечимдери жашыруун добуш беруу менен кабыл алынат.
Окумуштуулар кецешинин окуу, илимий, тарбиялык, каржылык-чарбалык
жана ишмердуулуктун башка да турлерунун маселелери боюнча чечимдери
ачык добуш берууде, кепчулук добуш менен кабыл алынат.
Окумуштуулар кецешинин чечими ЖАМУнун ректору бекиткенден кийин
кучуне кирет.
2.8.ЖАМУнун Окумуштуулар кецешинин жыйынына протокол жазылат.
Протоколдорго терага менен кецештин окумуштуу катчысынын колдору
коюлат.
2.9.ЖАМУнун
Окумуштуулар
кецешинин
терагасы
кецештин
чечимдеринин аткарылышын системалуу текшерип турууну уюштурат жана
кецештин мучелеруне кабыл алынган чечимдердин аткарылганы тууралуу
маалымдайт.
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