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2018 2019-окуу жылынын жазгы экзммендик сессиясына даярдануу жана ийгиликтуу 
аяктоо максатында кафедра башчылары, факультеттин декандары жана тиешелуу тузумдук 
болумдер теменку иш чараларды аткарышсын:

1.1. Кафедранын жыйынында кафедранын бир жылдык иши каралуусун;
1.2. Кафедрага бекитилген предметтер боюнча модулдардын жыйынтыгы, 

студенттердин жетишуусу анализделип, модулдун жана «Окуу процессии 
окутуунун кредиттик технологияларынын (ECTS) негизинде уюштуруу женундегу” 
жоболорго ылайык модулдарын тапшырбаган студеиттер боюнча 
маалыматтарды тиешелуу деканаттарга сессия башталганга чейин берилуусун;

1.3. Окутуучулардын жекече иш пландары, кафедралык жана тайпалык 
журналдар эрежеге ылайык толтурулуп, жабылып, белунген саат 
жуктемдеруие дал келиши текшерилуусун. Саат жуктемдерунун аткарылышы 
студеттердин кыймылына жараша берилуусун;

1.4. Бекитилген предметтер боюнча тесттик суроолор AVNre жуктелуусун;
1.5 Предметтер боюнча экзамендил суроолору атайын доскаларда илинуусун;
1.6. Кафедранын окуу жуктемдерунун аткарылышы боюнча отчет 25.06.2019-30.06.2019 

чейин ОБга тапшырылуусун (отчет тапшырууда окутуучулардын жекече иш пландары 
ОБга текшерууге керсетулсун);

1.7. Кафедранын жыйынында кафедранын жылдык отчету каралсын. Ж ылдык 
отчет деканатка 23.06.2019 чейин берилуусун.

2.1. Экзамендик сессиянын жадыбалы окуу процессинин графигине ылайык 
тузулуп, ез убагында бекитилуусун;

2.2. Модулдун жылдык анализи 23.06.2019 чейин ОБга тапшырылуусун;
2.3. Сессияга киргизуу кабыл алынган модулдун жана «Окуу процессии окутуунун 

кредитгик технологияларынын (ECTS) негизинде уюштуруу женундегу” жобосуна 
ылайык жургузулуусун жана факультеттин децгээлинде буйрутма
ч ыгарылышын;

2.4. Экзамендик сессия, студенгтерди сессияга киргизуу жана академиялык 
карыздарын тапшыруу '’Окуу процессии окутуунун кредиттик технологияларынын 
(ECTS) негизинде уюштуруу женундо”, “Студенттерди модулдарга жана экзамендик 
сессияга киргизуу, академиялык карыздарын кайра тапшыруунун тартиби женунде” 
жоболорго ылайык жургузулуусун. Студенттерди сессияга киргизуу боюнча 
буюрутма чыгарылуусун;

§ 1
Кафедра башчыларына, белум башчыларына:

§2
Факультеттин декандарына, колледждин директорлоруна:



Жайкы семестр “Жайкы семестрдй уюштуруу женунде” жобого ылайык 
уюштурулуусун;
Жайкы семестрге катышып, бирбкакадемиялык карыздарын жойбогон (келбеген) 
студенттер окуу жайдан чыгарылууга сунушталуусун;
Сессиянын жыйынтыгы (Форма 34) сессия буткенден кийинки уч кун 
аралыгында декан тарабынан AVN боюнча анализ жасалып электрондук 
варианты менен ОБга тапшырылуусун;
Факультеттерде сессияйын журуШун кеземелдеечу кооЩ ук комиссия тузулуп 
ез ишин алып баруусун;
Экзамендер жадыбалда керсетулген убакытта, бекитилген аудитория л арда, 
экзаменатор жана ассистенти менен бирге жургузулушун кеземелдеену; 
Ж агымсыз жагдайларга каршы курешуу бекитилген иш план менен 
жургузулуусун;
Факультеттерде сессиянын журушу боюнча пикирлерди билдируу учун 
ишеним почталары (ящиктер), ишеним телефондору (55968, 50455, 56552, 
декандын телескопу) окуу имараттарынын керунуктуу жерлерине илинуусун; 
Сессия учурунда деканаттын кызматкерлери тарабынан атайын кезмет, анын 
графиги, журнал уюштурулуп, сессиянын журушу коземелдонуусун; 
Факультеттин жылдык отчету окуу белумунун инспекторлорунун катышуусу 
менен факультеттин Кедсшинде 25.06.2019 чейин каралып, ОБга 26.06.2019- 
30.06.2019 чейин тапшырылуусун( электрондук варианты менен);
“Ата мекендин тарыхы” предметинен мамлекеттик сынакты турдуу себептер 
менен тапшырбаган студеиттердин санын тактап, окуу жайдан чыгаруу 
женунде курсуна карабастан сунуш беруу декандарга милдеттендирилуусун;

§3,
Окуу белу му не:

3.1. Коомдук комиссиянын жазгы экзамендик сессиянын журушу боюнча маалыматы 
административдик Кенеште каралуусун;

3.2. Ж азгы экзамендик сессиянын журушу анализденип, Окмуштуулар Кенешинде 
маалымат берилуусун;;

3.3. ОБ тарабынан кафедранын окуу жуктомдерунун аткарылышы боюнча маалымат 
эсептик бухгалтерге берилуусун.

Негизи: окуу белумунун башчысыиын билдируусу.ОИ боюнча проректордун 
чечими.
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