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ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕ ГТИК УНИВЕРСИТ
к е ц е ш и женундегу жо

1. Жалп ы жоболор
1.1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин (мындан ары - ЖАМУ) сапат
боюнча кецеши ж енундегу жобо (мындан ары - Кецеш) уннверситеттеги сапат
менеджмента системасын башкарууну кезем елдеечу коллегиалдуу орган болуп
саналат. Билим беруу кызматтарын керсетууде талап кылынган денгээлге
жетишуу,
аймакка,
республикага
жана
чет
мамлекетке
жогорку
квалификациялуу адистерди даярдоо, окуу жайдын сапат жаатындагы саясатын
калыптандыруу максатында иш аракетин жургузет.
1.2.
Кенеш
езунун
ишмердуулугун
Кыргыз
Республикасынын
Башмыйзамын, “Билим беруу женундогу” мыйзамын, “КР жогорку жана орто
кесиптик билим беруу мекемелеринин иш жургузуусун жонго салуучу
ченемдик укуктук актыларды бекитуу ж енундогу” токтомун, КРнын билим
беруу жана
илим
министрлигинин
нормативдик-укуктук
актыларын,
ЖАМУнун Уставын, ЖАМУнун ректору ну н сапат жаатындагы буйруктарын,
университеттин сапат боюнча иш-пландарын жана программаларын жана ушул
Жобону жетекчиликке алын жургузет.
1.3. Кенеш ЖАМУнун Окумуштуулар кенешинин сунушу жана ректордун
буйругуна ылайык уюштурулат жана жоюлат.
1.4. Кенештин ишмердуулугун уюшгуруу, техникалык жактан камсыздоо
билим беруунун сапаты, окуу, ендуруштук практика болумдеру, МТ жана КТТ
борборуна милдеттендирилет.
2. Кецештин курамы
2.1. Сапат боюнча Кенештин курамы окуу жайдагы сапат менеджментинин
системасын калыптандыруу боюнча иштердин колемуно жана туруне жараша
тузулет. Кецешти ЖАМУнун ректору жетектейт жана курамы ректордун
буйругу менен бекитилет. Кенештин курамына езгертуулер ректор/дун
буйругуна ылайык жургузулет.
Кецештин курамына кээ бир тузумдук белумдердун жетекчилери, КРнын
билим беруу жана илим министрлигинин екулдеру, сапат жаатындагы
жетектеечу адистер, сапат менеджменти чойросунде эмгектенген билим беруу
системасынын, илимий мекемелердин окулдеру, иш беруучулер кириши

мумкун.
2.2. Кецештин жыйындарын еткерууну даярдоо жана бардык мучелеруне
жеткирууну Кецештин жооитуу катчысы ишке ашырат.
2.3.ЖАМУнун ректору Кецештин торагасы катары окуу иштери боюнча
проекторго езунун укуктарьш аткаруу милдетин жуктей алат. Окуу иштери

боюнча проректор окуу жайдын ички сапат менеджменти системасынын
иштоосуно милдеттуу болуп саналат.
2.4. Сапат боюнча Кецеш ЖАМУнун Окумуштуулар кецешине баш ийет жана
аткарган иштери тууралуу маалымат берип турат.
2.5.Кенеш озунун функциясын окуу жайдагы факультеттер, колледждер жана
башка тузумдук болумдор менен тыгыз байланышта иш алып барат
3.

Кецештин негизги милдеттери жана функциясы

3.1. Кецештин негизги милдети болуп эл аралык стандарт катары кабыл
алынган ИСО 9000:2011 таянып, окуу жайдын ички сапат менеджменти
системасынын негизинде окуу жайды башкаруу боюнча бардык иштерди
жургузуу жана козомолдоо эсегггелет. Ошондой эле эмгек рыногунда талаи
кылынган
адистерди
даярдоо
денгээлинин
сапатын
жогорулатуу,
университеттин окуу жана илимий-инновациялык ишмердуулук жаатында
сапатты камсыз кылуу иш аракетин козомолдойт.
3.2. Кецештин негизги функциялары болуп томенкулор эсептелет:
- окуу жайдын сапат жаатындагы саясатынын негизги багыттарын иштеп
чыгуу, талкуулоо, макулдашуу, документтердин долбоорлорун университеттин
Окумуштуулар кецешине бекитууго сунуштоо;
- окуу жайдын сапатты башкаруу системасын онуктуруу боюнча сунуштарды
иштеп чыгуу;
- сапат менеджменти системасынын
натыйжалуулугунун критерийлерин
аныктоо;
- сапат менеджменти системасынын эффективдуулугун координациялоо;
- университеттеги сапат менеджменти системасынын милдеттерин тузуу
боюнча болумдордун жетекчилеринин отчетторун талкуулоо жана бекитуу;
-университеттеги
билим
беруунун
сапатын
башкаруу
системасынын
натыйжалуулугуна баа беруу;
- сапатын жогорулатуу жана оц тажрыйба киргизууну жайылтуу боюнча ата
мекендик жана чет олколук тажрыйбаларды изилдоо;
- сапат маселеси боюнча укуктук документтердин долбоорлоруна экспертиза
еткерууго катышуу;
- ректоратка жана Окумуштуулар Кецешине жыл сайын Кецештин
компегенциясына кирген маселелер боюнча маалымат беруу;
- окуу жайдын ишмердуулугундогу чечимдерге оболго болуучу кемчиликтерди
жоюу жана чечимдерди иштеп чыгып комплексттик текшеруулордун
натыйжаларын анализдоо;
- университеттеги сапат менеджменти системасынын ИСО 9000:2011
талаптарына ылайыктыгын анализдоо;
- окуу жайдын жалпысынан же айрым багыттары боюнча статусун которуучу
иш чараларды координациялоо;
- сапат менеджменти боюнча конференцияларды, семинарларды, тегерек
столдорду уюштурууга комоктошуу;

- конкурстарды жана мыкты сапаттык корсоткучтерун рейтингин уюштуруу
боюнча сунуштарды даярдоо;
- университеттин онуктуруу концепциясына жана сапат менеджменти
системасына сунуштарды даярдоо;
- окуу жайдын ишмердуулугун еркундетуу боюнча сапат менеджментинин
мазмунуна ез убагында тузетуулорду киргизуу;
- тузумдук болумдер арасында сапат жаатындагы конкурстарды уюштуруу
жана еткеруу;
- Кецештеги кабыл алынган сапат менеджменти системасынын тузулушу
боюнча милдегтердин чечими жана аларды ишке ашыруу жонундо
кызматкерлерге маалымат беруу.
4. Кецештин укуктары жана милдеттери
4.1. Жуктолгон милдеттерге ылайык Кецеш томонкулорго укуктуу:
- Кенештин компетенциясына кирген жана башкаруучулук чечимдерди кабыл
алууну талап кылган маселелер боюнча сунуштарды Окумуштуулар Кенешине
жана ректоратка талкууга алын чыгуу;
- ЖАМУнун факультеттеринин декандары, колледждеринин директорлору
жана тузумдук болумдордун жетекчилеринин сапат маселелери боюнча
отчетторун угуу;
- университеттеги сапатты башкаруу системасынын учурдагы абалы жонундо
отчетторду, иш кагаздарды, материалдарды кабыл алуу;
Кецешке жуктолгон функцияларды
жузоге ашыруу учун зарыл
маалыматтарды бардык болумдордон алуу;
- негизги багыттары боюнча туруктуу жана убактылуу жумушчу топ тузуу жана
алардын курамын бекитип, кызыкдар тараптарды кошо ишке тартуу;
- сапат жаатындагы илимий жана методикалык жактан активдуу иш жургузгон
окутуучуларды сыйлоо жонундо сунуштарды ректоратка киргизуу.
4.2. Кенештин милдеттери:
- ушул Жободо аныкталган милдеттерди жана иш аракеттерди толугу менен
аткаруу;
- университеттин комплекстуу программасын калыптандыруу жаатындагы
жана сапат менеджментинин системасын узгултуксуз оркундотуу гшанына
ылайык ез ишин жузоге ашыруу;
- окуу жайдын сапат боюнча ыйгарым укуктуу тузумдук белумдору менен
бирдикте ар тараптуу кемек керсетуу.
5. Кецештин ишин уюштуруу
5.1. Сапат боюнча кенештин шли Кецештин терагасы бекиткен план боюнча
жургузулет.
5.2. Кецештин терагасы (ал жокто - тераганын орун басары) Кецештин ишин
уюштурат жана анын жыйынын алып барат.

5.3. Кецештин жыйындары зарыл чылыкка жараша еткерулет, бирок
кварталына бир жолудан кем эмес, эгерде анын мучелерунун жарымынан кебу
катышса мыйзамдуу деп эсептелет.
5.4. Каралын жаткан маселе боюнча Кецештин чечими кепчулук добуш менен
жыйынга катышкан мучолерунун ачык добуш беруу жолу аркылуу кабыл
алынат жана бекитилет. Жыйынга 2/3 кем эмес Кецештин мучелеру катышкан
учурда токтом бекитилет. Добуштар тец болуп калган учурда Кецештин
терагасынын добушу чечуучу добуш болуп эсептелет.
5.5. Кецештин чечимдери протокол менен катталыи, ага Кецештин терагасы же
жыйынга терагалык кылган анын орун басары жана ошондой эле Кецештин
жооптуу катчысы кол коет. Кецештин чечими анын мучелоруне жиберилет.
5.6. Сапат менеджменти системасы тармагындагы Кецеш тарабынан кабыл
алынган чечимдер бардык тузумдук белумдердун жана университеттин
кызматкерлерине бирдей децгээлге ээ.
Башка тармактардагы жалпы башкарууга тиеш елуу болгон чечимдер,
ошондой эле айрым белумдердун же кызматчылардын компетенциясына
кирген маселелер тиешелуу кызмат адамдар тарабына бекитилгенден кийин
аткарууга милдеттуу болуп калат. Чечимдердин аткарылышы толук
аткарылганга чейин Кецеш тарабынан кезем елге алынат.
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