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ЖАМУнун билим беруунун 

1. Жалпы жоболор
1.1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин билим беруунун сапатын 
башкаруунун системасы КР “Билим беруу женундегу” мыйзамынын 
ЖАМУнун Уставынын, 2011жылы 22-декабрында ишке кирген мамлекеттер 
аралык ГОСТ ISO 9001-2011 стандартынын негизинде иштелип чыкты. Билим 
беруунун сапатын башкаруунун системасы (ББСБС) бардык структуралык 
тузумдерунде билим беруунун маданиятын жакшыртууга багытталган иш 
чараларды белгилейт.

1.2. ЖАМУдагы билим беруунун сапатын башкаруунун системасы билим 
беруунун бардык баскычтарында: баштапкы аныктоодон тартып, акыркы 
жогорку кесиптик билим беруунун мамлекеттик стандартынын жана 
керектеечулер менен башка кызыкдар гараптардын талаптарын 
канаттандырууга чейин сапаттуу билим берууну камсыз кылуучу иш 
чаралардын, усулдардын жана ыкмалардын жыйындысы болуп эсептелет.

1.3. Жалал-Абад мамлекеттик университетинде ББСБ системасы ГОСТ 
ISO 9001-2011 талаптарына ылайык ар дайым иш абалында сакталын, билим 
сапатын башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатат. ЖАМУнун ББСБ 
системасы билим беруу кызматын керсетуунун сапатынын темен экендигин 
аныктоого, анализдееге, жакшыртууга багытталып анын натыйжалуулугун 
жогорулатууга салымын кошот.

1.4. ББСБ системасы темендегу башкаруу денгээлдерине жайылтылат: 
жалпы университет, факулътеттер, колледждер, бвлумдвр, кафедралар, иш 
орундары.

Жетекчиликтин жана агкаруучулардын милдеттерин жана 
жоопкерчиликтерин белуштурууну, санаттуу билим беруу боюнча ез ара 
аракеттенуу тартибин сапат менеджмента системасынын иш кагаздары 
аныктайт жана керсетет. ЖАМУнун внугуу стратегиясы сапат менедменти 
системасынын стратегиялык багыты болуп саналат, ал университеттин 
ниетин, миссиясын, максатын аныктайт.

2. Жетекчиликтин жоонкерчилиги

Университеттин ректораты ББСБ системасын иштеп чыгуу жана аны 
колдонууга киргизуу, ошондой эле натыйжалуулугун тынымсыз жогорулатуу 
милдетин алат. Сапат жаатындагы саясатынын артыкчылыкгарын жана 
максаттарын иштеп чыгууну аныктоо учУн ректорат стратегиялык жана 
ыкчам пландаштыруу жол-жоболорун колдонот.

Университеттин администрациясы университеттин кызматкерлерине 
керектеечулер жана башка кызыкдар тараптардын талаптарынын
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аткарылышынын зарылдыгы женундегу маалыматты жеткирууге жооптуу 
болот. Бул турдуу децгээлдеги кецешмелердин кун тартибине ушул маселени 
киргизуу жолу менен ишке ашырылат.

ЖАМУнун ректору, езгортуулерду киргизуу менен бирге, ББСБ 
системасынын иштее жендемдуулугун колдоого жооптуу. Сапат 
менеджмента системасынын иштее жендемдуулугун кеземелдее окуу 
иштери боюнча проректорго жуктелет.

Университеттин жетекчилиги ББСБ системасынын актуалдуулугу жана 
зарылдыгы женунде маалымат менен кызматкерлердин бардыгы тааныш 
болуусун, сапат жаатындагы максатка жетуудегу ар биринин салымын, 
ошондой эле керектеечулердун сын гшкири женундегу маалыматты бардык 
кызматкерлерге жеткирууну камсыздайт.

ЖАМУда керектеечулер (кызыкдар тараптар) менен кайтарым 
байланышты камсыз кылуу жол-жоболору иштелип чыккан жана киргизилген. 
Бул жоопкерчилик ендуруштук практика белумуне жана карьера борборунун 
башчысына жуктелет.

ББСБ системасынын ишмердуулугун, анын жарактуулугун жана 
натыйжалуу иштешин камсыз калуу максатында университеттин жетекчилиги 
мезгил-мезгили менен анализ жургузуп турат.

ЖАМУнун администрациям ББСБ системасынын иштеесу учун 
керектуу ресурегтар менен камсыздайт. Бул - жетекчилерди жана 
кызматкерлерди сапаттуу башкаруу боюнча окутуу, атайын белмелерду 
белуштуруу, каржылык жана материалдык-техникалык ресурстарды 
белуштуруу ж.б. аркылуу болот.

3. Иш кагаздарын жургузуу процедурасы
ЖАМУнун жетекчилиги тынымсыз иш кагаздарын жургузууну башкаруу 

процессии колго алат жана сапатгы башкаруу боюнча документтердин 
жургузулушун кеземелдейт. Ички аудиттин негизинде кутулуучу 
натыйжаларга жетуу боюнча жооп бербеген башкаруу тастыкталган учурда, 
тиешелуу оцдоп-тузетуулер киргизилет. Оцдоп тузетуулер киргизилгенден 
кийин эскертуучу иш аракеттер журет,

4. Керектеечуге багыт алуу
Университеттин жетекчилиги керектеечулердун жана башка кызыкдар 

гараптардын канаттанууларын жогорулатуунун механизмдерин тузуу жана 
камсыздоо жоопкерчилигин алат. ЖАМУнун негизги кардарлары болуп 
абитуриенттер, студенттер, университеттин бутуруучулеру жана иш 
беруучулер эсептелет.

ЖАМУ региондорго, мамлекетке жана жакынкы чет елкелерге 
адистиктерди даярдайт. Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим 
министрлиги ЖАМУнун ишмеруулугуне кызыкдар тарап катары, лицензия, 
аккредитация жана окуу жайды жалпы текшеруудон етуу учун зарыл болгон 
талаптардын сакталышын кеземелдейт. Университеттин жетекчилиги билим 
беруунун сапаты болумун ушул талаптардын жана натыйжаларынын 
ЖАМУда аткарылышын тынымсыз кеземелдеену тапшырат.



Окуу жайдын жетекчилиги тарабынан кызыкдар жактардын талаптары 
жана кутуусу белгиленет; суроо-талаптар окутуунун мазмунунда, билим 
беруу технологияларында жана башкаруу ыкмаларында эске алынгандыгына 
кегшлдик берет. Окуу иштери боюнча проректору инновациялык билим беруу 
технологияларын ишке ашырууга жоопкерчиликтуу: дистанттык билим беруу, 
дисциплиналардын окуу-усулдук комплекстери, модулдук-рейтингдик жана 
кредиттик технологиялар, компьютердик тестирлее ж.б.

Окуу иштери боюнча проректору университеттин лицензиялоо жана 
аккредитациялоо боюнча талаптарынын билим беруу программаларынын 
мазмунунда сакталышын координациялайт.

Факультеттердин декандары, колледждердин директорлору жана башка 
болумдердун жетекчилери адистиктердин жумушчу окуу пландарын тузууго 
жооптуу, анын ичинде жацыдан ачылган билим беруу программаларынын 
мамлекетгик билим беруу стандартына, рыноктун керектоолеруно, 
региондун талабына жана илим жана техниканын учурдагы внугуу 
тенденциясына жооп беруусун кеземелдейт.

ЖАМУнун ректораты керектеечулерду жана башка кызыкдар 
тараптардын талаптары женундегу маалыматты бардык кызматкерлерге 
жеткируу кепилдигин алат. ЖАМУнун жетекчилиги белгиленген бардык 
талаптардын аткарылышын керектеечулердун канааттануусун ченее жана 
мониторинг жургузуу жолу менен ишке ашырат жана окуу жайдын 
ишмердуулугун жакшыртуунун туруктуу иш-чараларын иштеп чыгууну колго 
алат.

5. Сапат жаатындагы саясат
Университеттин билим беруу сапатын башкаруу системасы 

керектеечулердун талаптарын аткарууга багытталат жана сапат жаатындагы 
саясаты ЖАМУнун негизги максатына дал келет. ЖАМУнун 
администрациясы сапат менеджмента системасын иштеп чыгып киргизууну, 
ошондой эле анын натыйжалуулугун туруктуу жакшыртууну 
координациялайт. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректору сапат 
жаатындагы саясатты бекитет, ошондой эле анын жургузууну уюштурат. 
Сапат жаатындагы саясатта жетекчилик тарабынан темендегулер эске 
алынат:

- университеттин узак меенеттуу максаты;
- университеттин ийгиликтуу ишмердуулук жургузуусу учун зарыл болгон 
келечектеги иш чаралардын керунушу;
- керектеечулер жана башка кызыкдар тараптардын университеттин 
ишмердуулугуне канааттануу даражасы;
- кызыкдар тараптардын талаптары жана кутуулеру;
- сапат жаатындагы саясатты ишке ашырууга керектуу ресурстар.

Сапат жаатындагы саясатты аныктаган максаттарга жетуу учун 
университеттин жетекчилиги:
- сапаттуу билим беруу кызматтарын керсетууде жалпы жетекчилик 

кылууну камсыздайт;



- сапатты башкаруу функцияларынын ишке ашырууда жана ал боюнча 
милдеттердин ишке ашуусунда тузумдук белумдердун жана алардын 
жетекчилеринин жоопкерчилигин, ыйгарым укуктарын жана ез ара карым- 
катнашын так аныктайт;

- сапат жаатындагы саясатты бардык кызматкерлерге, ар бир кызмат ордуна 
маанисин тупгуне тургандай кылып жеткирет;
университеттин бардык кызматкеринин сапат жаатындагы саясаттын 

талаптарын аткаруусун камсыздайт;
- сапат жаатындагы саясатгын кызыкчылыгына каршы турган иш аракет 
жасаган кызматкерлерге чара керет.

Университеттин бардык кызматкерлери сапат жаатындагы саясат менен 
тааныштырылат. Кайрадан же жаныдан ишке алынгандар сапат жаатындагы 
саясат менен ишке киргенден мурда тиешелуу тузумдук белумде таанышат. 
Сапат жаатындагы саясат менен тааныштыруу факультеттин деканы, 
колле дждин директору жана ЖАМУнун тузумдук белумдерунун 
башчыларына милдеттендирилет.

Сапат жаатындагы саясат ар жылы университеттин ректору тарабынан 
каралып чыгат. Сапат жаатындагы саясатка езгертуу киргизилген учурда аны 
актуалдаштыруу жоопкерчилиги окуу иштери боюнча проректоруна 
жуктолет.

Билим беруу сапатын башкаруу системасында процесстик мамиле 
жасоо колдонулат. Процесстик мамиленин артыкчылыгы башкаруунун 
узгултуксуз болушун камсыздайт. Бул система тутумунун чегинде жеке 
процесстердин байланышы, алардын комбинациясы жана ез ара таасир этуусу 
женге салынат. Билим беруунун сапатын башкаруу системасында процесстик 
мамилени колдонуу коюлган талаптарды тушунуу жана аткаруунун, 
пландалган жыйынтыктарга жетуунун, процесстерди аткаруу жана алардын 
натыйжалуулугун камсыз кылуунун зарылдыгын белгилейт. ЖАМУ сапат 
саясаты менен байланышкан SMART (Specifik -  Measurable -  Achievable -  
Realistic - Timely) системасын жетекчиликке алып кутулуучу натыйжаларды 
аныктайт.

0зунун миссиясын долборлоодо Жалал-Абад мамлекетгик 
университета жарандык коомдогу академиялык баалуулукка багытталган кез 
карандысыз субъект, езун-езу сыйлоо сезими куч'гуу, коомдук 
жоопкерчиликтуу чечимдерди кабыл алган, ачык коомдо жашай турган 
инсанды тарбиялаган, адам баласына билим берууге арналган социалдык 
институт катары езун тастыктайт.

Университеттин ниети, миссиясы ЖАМУнун 2020-жылга чейинки 
енугуу стратегиясында темендегудей айтылат: “глобалдуу атаандаштыкка 
жендемдуу, жогорку илимий жана кесиптик потенциалга ээ болгон, 
республиканын социалдык-экономикалык енугуусуне теориялык жана 
практикалык салымын кошуучу кесипкей адистерди даярдоо”. Бул миссияны 
аткарууда эл аралык ISO 9001-2011 сапатты башкаруу стандартына 
негизделет.



6. Иш бер\учУлеР менен байланмш
Керектеечунун канаттануусу ЖАМУнун сапатты башкаруу 

системасынын башкы элемента болуп саналат. Керектеечулердун -  иш 
беруучулердун, ата-энелердин, бугуруучулердун, коомчулуктун талаптары 
тынымсыз ачыкталат, анализденет жана тиешелуу чечимдер чыгарылат. 
Тиешелуу иш кагадары менен тастыкталып, ез ара карым-катнышты 
улантуунун ыкмалары иштелип чыгат.

ЖАМУ ар дайым иш беруучулер менен байланышта болуу учун темендегу 
натыйжалуу чараларды ишке ашырат:

а) билим беруу программалары боюнча маалыматтарды беруу;
б) иш беруучулердун суроо-талаптары боюнча мониторинг жургузуу;
в) иш беруучулердун сунуштары жана арыздары боюнча керектеечулер 

менен кайтарым байланышта болуу.

7. Мониторинг жана чен-елчомдер
7.1. Сапатты башкаруу менеджментинин ыкмаларынын бири катары 

университет коюлган талаптарды аткарууга байланышкан маалыматтардын 
мониторингин жургузет.

7.2. Ички текшеруулер (аудит).
ЖАМУнун администрациясы белгиленген убакыттын аралыгында, сапат 

менеджментинин системасына пландаштырылган иш чаралардын дал 
келишин аныктоо максатында ички аудит (текшеруу) жургузет .

Аудиттин (текшеруулердун) программасы жагдайларды эске алуу менен 
белгиленген аралыкта, ЖАМУда иштелип чыккан сапат менеджментинин 
системасына пландаштырылган иш чаралардын ылайык келе тургандыгын 
эске алып жургузулет. Мурда жургузулген аудиггин жыйынтыгын эске алуу 
менен ички текшеруулердун программасы аныкталат. Критерийлери, 
колдонуу жааты, аралыгы жана аудиттин ыкмалары ЖАМУнун жетекчилиги 
тарабынан аныкталат.

7.3. Мониторингдик ченеелер.
Университетте сапатты башкаруунун системасы процессии елчееге дал 

келген мониторингдин усулдары жана ченеелору колдонулат. Эгерде 
пландаштырылган жыйынтыкка жетпесе, анда зарыл болгон тузотуучу иш 
аракеттер жургузулет.

7.4. Сапатты башкаруу системасынын жарактуулугун жана 
натыйжалуулугун талдоо учун ЖАМУ тиешелуу маалыматтарды топтойт 
жана системага салат.

7.5. Узгултуксуз еркундее
ЖАМУ сапат жаатындагы башкаруу системасынын натыйжалуулугун 

жогорулатуунун устунде тынымсыз иштейт. Мында сапат жаатындагы 
саясатты жана максатты талдоо, Ички текшеруулердун жыйынтыктарын жана 
маалыматтарды анализдее, тузетуучу жана эскертуучу иш аракетгер 
жургузулет. Университеттин жетекчилиги тарабынан талдоолордун негизинде 
чечимдер чыгарылат.



8. Билим берууну экспорттоо
Жалал-Абад мамлекеттик университета билим беруу программаларынын 

экспорттук потенциалынын ©сушун камсыздоо боюнча саясатты жургузет. 
Бул:

билим беруунун сапатын ички камсыз кылуусун жакшыртууга 
кемектешет жана ЖАМУнун билим беруу боюнча кызмат корсетуулерунун 
санатына болгон жоопкерчилигин жогорулатат;

университеттин академиялык эркиндигинин шарттарында жогорку 
билим беруунун системалуулугун камсыз кылат, окуу жайдын 
ишмердуулугунде маанилуу керсеткучтордун болгондугун тастыктайт.

9. Ички баалоо (езун озу баалоо) иш аракеттери
Университете билим беруу ишмердуулугуно карата езун езун баалоо 

жургузулот. 0зун озу баалоонун максаты катары ЖАМУнун 
ишмердуулугунун жана билим беруу программаларынын институционалдык 
жана программалык аккредитациянын стандарттары менен критерий л ерине 
жооп бериши, билим беруу кызматынын мамлекеттик билим беруу 
стандарттарынын талаптарын дал келиши эсептелет. Коз карандысыз 
аккредитациялоодон отуу аркылуу ЖАМУ темендегудей максаттарды коет:

- билим беруунун сапатына объективдуу баа берууну камсыз кылуу 
механизмдерин тынымсыз жакшыртуу;
- башка жогорку окуу жайлар менен ез ара биримдикте билим беруу 
сапатынын маселелерин чечуу жана талкуулоо.

10. Рейтинг аркылуу изилдеелер 
Университетгин негизги максаты рейтинг мейкиндигинде езун керсетуу. 

ЖАМУ жогорку окуу жайларынын дуйнелук жана улуттук рейтинг- боюнча 
заманбап технологияларын уйренет жана катышат. Билим беруу 
программаларынын рейтингин жургузуу окуу жай, иш беруучулер, 
абитуриенттер жана алардын ата-энелери, жалпы коомчулук учун пайдалуу. 
Рейтинг -  бул алдыга карай енугуу, позитивдуу башкаруунун олуттуу куралы. 
Ошондуктан университет билим сапатын камсыздоонун рейтингин тынымсыз 
жургузуп турат.


