


УНИВЕРСИТЕТ ҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ 

 

№ Іс-шаралар Ӛткізу уақыты Жауаптылар 

1.  Ғылыми кеңес отырысы Айдың тӛртінші аптасы Ғалым хатшы 

2.  Басқарма отырысы Айдың соңғы дүйсенбісі Басқарма хатшысы 

3.  Ректордың жұмыс жиыны Әр жұма сайын Проректорлар 

4.  Академиялық кеңес мәжілісі Екі айда бір рет, үшінші сейсенбіде Академиялық мәселелер жӛніндегі проректор 

5.  Ғылыми-техникалық кеңес мәжілісі Екі айда бір рет, екінші сейсенбіде Ғылым және инновациялар жӛніндегі проректор 

6.  Кураторлар кеңесінің мәжілісі Екі айда бір рет, бірінші сейсенбіде 
Әлеуметтік мәселелер және тәрбие жұмысы жӛніндегі 

проректор 

7.  Факультет кеңестерінің отырыстары Айдың екінші бейсенбісі Факультет декандары 

8.  Кафедра отырыстары Айдың бірінші сәрсенбісі Кафедра меңгерушілері 

 

 

 



ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

№ 
Ӛткізу 

уақыты 
Күн тәртібінде қарастырылатын сұрақтар 

Баяндамашылар, 

қосымша 

баяндамашылар 

Сұрақтардың  

дайындығына 

жауаптылар 

1 Қыркүйек  

1 Ғылыми кеңестің жаңа құрамын бекіту туралы 
Проректорлар, ғалым 

хатшы 
Проректорлар 

2 Университеттің 2022-2023 оқу жылына дайындығы 

2.1 Академиялық мәселелер бойынша  жаңа оқу жылына 

дайындық туралы 

2.2  Ғылым, Халықаралық ынтымақтастық, Инновациялық 

технологиялар орталықтары жұмысының жаңа оқу жылында 

ұйымдастырылуы туралы 

2.3 2022-2023 оқу жылына әлеуметтік және тәрбие 

жұмыстарының жоспарлануы 

2.4  Жаңа оқу жылына ғимараттар мен жатақханалардың 

дайындығы және қаржының жұмсалуы-жоспарлануы туралы  

АкМЖ проректоры 

ҒжИЖ проректор 

ӘжТЖЖ проректор 

Құрылымдық бӛлім 

басшылары 

3 Әртүрлі мәселелер   

2 Қазан   

1 Стратегиялық жоспарды орындау аясында Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы университеттің 2022-2023 оқу жылына 

арналған міндеттері 

АкМЖ проректоры  Проректорлар  

2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

бойынша жұмыстар: нәтижелері және перспективалары 

Әдеп және сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдеріне 

қарсы іс-қимыл жӛніндегі 

уәкілі 

Комплаенс-офицер  

3 Әртүрлі мәселелер   

3  

Қараша 
1 Оқу үрдісінің ӛндіріспен байланысы және бітіруші түлектерді 

жұмысқа орналастыру туралы 

Мансап және жұмысқа 

орналастыру бӛлімінің 

жетекшісі 

АкМЖ проректоры 

2 Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

орталығы: жағдайы, мәселелері, даму болашағы 

 

Кадрлар біліктілігін 

арттыру және қайта 

даярлау орталығының 

басшысы 

АкМЖ проректоры 

3 Әртүрлі мәселелер    

4 Желтоқсан 1 Шәкәрім университетінде цифрлық технологияларды 

дамытудың жаңа бағыттары 
АТО жетекшісі ҒжИЖ проректоры 

2 Шәкәрім университеті Ғылыми кеңесінің 2022-2023 оқу 

жылының І жартыжылдығы бойынша шешімдерінің 
Ғалым хатшы Проректорлар 



орындалуы 

3 Әртүрлі мәселелер   

5 

 

Қаңтар 1 Ғылыми кеңес құрамына ӛзгерістер енгізу туралы Басқарма тӛрағасы Ғалым хатшы 

2 Шәкәрім университетінің 2022 жылғы ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының қорытындысы және 2023 жылға арналған 

міндеттері 

2.1 Шәкәрім университетінде кәсіпкерлік мәдениетті 

қалыптастырудағы start-up жобалардың рӛлі 

ҒжИЖ проректоры 

 

 КжИО жетекшісі 

Ғылыми қызметті 

басқару бӛлімінің 

жетекшісі, 

кафедра 

меңгерушілері  

ҒжИЖ проректоры 

3 Әртүрлі мәселелер   

6 Ақпан 1 Шәкәрім университетінің «Тәрбие жұмысы 

тұжырымдамасының» жүзеге асырылуы 

1.1 Факультеттердегі тәрбие жұмысының жүргізілуі 

1.2 Шәкәрім университетінде бұқаралық спортты дамыту 

ӘжТЖЖ проректор 

 

ӘМжЖСЖД директоры 

 

ӘМжЖСЖД 

директоры 

Факультет декандары 

2 Шәкәрім университетінің 2022 жылғы қаржы-шаруашылық 

қызметінің қорытындысы және 2023 жылға арналған 

міндеттері 

Бас бухгалтер 

Инфрақұрылымды 

басқару 

департаментінің 

директоры 

3 Әртүрлі мәселелер   

7 Наурыз 
1 Халықаралық ынтымақтастық және университет қызметінің 

интернационализациялануы 
ХБО жетекшісі  

ХБО жетекшісі, 

кафедра 

меңгерушілері 

2 Шәкәрім жоғары колледжі: жағдайы, мәселелері, даму 

болашағы 
Колледж директоры АкМЖ проректор 

3 Әртүрлі мәселелер 

 
  

8 Сәуір 

1 Университеттің академиялық қызметі туралы АкМЖ проректоры 

ББҮҰД директоры, 

кафедра 

меңгерушілері, 

құрылым бӛлім 

басшылары 

2   2023-2024 оқу жылына талапкерлерді қабылдауға даярлық: 

кәсіби бағдар беру нәтижесі және қабылдау комиссиясының 

жұмыс жоспары 

Кәсіби бағдар беру және 

қабылдау комиссиясы 

бӛлімінің жетекшісі 

Кәсіби бағдар беру 

және қабылдау 

комиссиясы бӛлімінің 

жетекшісі 



3 Әртүрлі мәселелер   

9 Мамыр 1 Университет қызметінің стратегиялық жоспарлау 

индикаторларының орындалуы туралы 
АкМЖ проректоры Проректорлар  

2 Медиа орталықтың университеттің жағымды имиджін 

қалыптастырудағы қызметі 

Медиа орталығының 

жетекшісі 
ӘжТЖЖ проректор 

3 Әртүрлі мәселелер   

10 Маусым 

1 Жазғы емтихан сессиясының нәтижелері туралы 

АкМЖ проректоры ОӘБ жетекшісі, 

Тіркеу офисінің 

жетекшісі 

2 Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті Ғылыми 

кеңесінің 2022-2023 оқу жылындағы шешімдерінің орындалуы 

және Университет Ғылыми кеңесінің 2023-2024 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын бекіту 

Ғалым хатшы 

Ғалым хатшы 

3 Әртүрлі мәселелер   

 
Ескерту: Күн тәртібі бойынша материалдар (баяндама, қосымша баяндама, қаулы жобасы) ғалым хатшыға Ғылыми кеңес отырысынан 10 күн бұрын 

тапсырылады. 

 

Ғылыми кеңес отырысында талқыланып, бекітілді 

 



БАСҚАРМА ОТЫРЫСЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

№ 
Ӛткізу 

уақыты 
Күн тәртібінде қарастырылатын сұрақтар 

Сұрақтардың 

дайындығына 

жауаптылар 

1 Қыркүйек 

1. Университеттің құрылымдық бӛлімдерінің (департаменттер, факультеттер, орталықтар, 

бӛлімдер) 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарларын бекіту 

Ғылыми хатшы  

2. «Студенттер қатарына қабылдау» шарасын ӛткізуге дайындық туралы ӘМжЖСЖД директоры 

3. Әртүрлі мәселелер  

2 Қазан 

1. 2022-2023 оқу жылына арналған жаңа және инновациялық білім бағдарламаларының 

жасақталуы 

ББҮҰД директоры   

 

2. Кәсіби бағдар берудің аралық есебі АкМЖ проректоры 

3. Әртүрлі мәселелер  

3 Қараша 

1. Оқу үрдісі мен ҒЗЖ-ның заманауи ақпараттық ресурстармен және ғылыми құрал-

жабдықтармен қамтамасыз етілуі туралы  

АкМЖ проректоры, 

ҒжИЖ проректор 

2. Шетелдік студенттермен жұмыстың ұйымдастырылуы ӘжТЖЖ проректор, 

ХБО директоры,  

факультет декандары 

3. Әртүрлі мәселелер  

4 Желтоқсан 

1. 2023 жылға арналған оқу және ғылыми құрал-жабдықтарды сатып алу жоспарын бекіту Мемлекеттік сатып алу және 

ТМТҚБ басшысы  

2. Жұмыс берушілердің ББ сапасын бағалау нәтижелері ББСББ жетекшісі 

3. Әртүрлі мәселелер  

5 Қаңтар 

1. Қысқы емтихан сессиясының қорытындысы ББҮҰД директоры   

2. Республикалық студенттердің ғылыми жобалар конкурсына дайындығы туралы ҒД директоры,  

факультет декандары 

3. Университетте академиялық адалдық нормаларының сақталуы, сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерінің алдын алу және болдырмау мәселесі, студенттерге жүргізілген сауалнама 

қорытындысы  

ӘМжЖСЖД директоры, 

БСБО жетекшісі 

4. Әртүрлі мәселелер  

 

6 Ақпан 

1. Кафедра филиалдары: қызметі, қазіргі жағдайы мен перспективасы Факультет декандары  

2. Басқарма отырысының 2022-2023 оқу жылының 1-жартыжылдығы бойынша 

шешімдердің орындалуы 

Ғылыми хатшы 

3. Әртүрлі мәселелер  

7 Наурыз 
1. Жалпы білім беретін мектептер мен колледж түлектеріне кәсіби бағдар беру жағдайы 

мен алдағы міндеттері 

Кәсіби бағдар беру және 

қабылдау комиссиясы 



бӛлімінің басшысы  

2. 2023 жылғы педагогикалық бағыт бойынша бітіруші түлектердің Ұлттық біліктілік тест 

тапсыруға даярлығы туралы  

ББҮҰД директоры, 

факультет декандары 

3. Ғылым апталығына даярлық туралы ҒД директоры 

8 Сәуір 

1. Жаппай ашық онлайн курстардың жасақталуы жӛнінде ББҮҰД директоры 

2. Шәкәрім жоғары колледжі: білім беру қызметі, білім алушыларды қабылдауға 

даярлығы 

Жоғары колледж директоры 

3. Ғылым апталығын ӛткізу қорытындысы ҒД директоры 

4. Әртүрлі мәселелер  

9 Мамыр 

1. Шәкәрім университетінің Қазақстан ЖОО-ң рейтингілеріне (АРТА, Атамекен) қатысу 

қорытындысы 

БСБО жетекшісі 

2. Білім алушылардың Республикалық пәндік олимпиадаларға қатысуының қорытындысы ҒД директоры, факультет 

декандары 

3. Түлектер қауымдастығының жұмысы туралы ӘжТЖЖ проректор 

4. Бітіруші түлектерге диплом табыстау рәсімінің ұйымдастырылуы туралы Проректорлар  

5. Әртүрлі мәселелер  

10 Маусым 

1. Жазғы емтихан сессияның қорытындысы АкМЖ проректоры 

2. Жазғы уақытта оқу ғимараттары мен Студенттер үйлерінде жүргізілетін жӛндеу және 

құрылыс жұмыстарының жоспарын бекіту 

ИБД директоры  

3. Білім алушылардың жазғы еңбек маусымын ұйымдастырылуы туралы ӘжТЖЖ проректор 

4. Басқарманың 2022-2023 оқу жылындағы шешімдерінің орындалуы  Ғалым хатшы 

5. Басқарманың 2023-2024 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту Ғалым хатшы 

6. Әртүрлі мәселелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКАДЕМИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

№ Ӛткізу 

уақыты 
Күн тәртібінде қарастырылатын сұрақтар 

Баяндамашылар, қосымша 

баяндамашылар 

Сұрақтардың дайындығына 

жауаптылар 

1 Қыркүйек 1. 2022-2023 оқу жылына университеттің 

Академиялық кеңесінің құрамын бекіту 
АкМЖ проректоры Университеттің АК хатшысы 

2. 2022-2023 оқу жылына университеттің 

Академиялық кеңесінің ұйымдастыру 

құрылымын бекіту 

АкМЖ проректоры Университеттің АК хатшысы 

3. Университеттің Академиялық кеңесінің 

2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын бекіту 

АкМЖ проректоры Университеттің АК хатшысы 

4. Университеттің Академиялық кеңес 

секцияларының 2022-2023 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын бекіту 

Университеттің Академиялық кеңес 

секцияларының жетекшілері 

Университеттің Академиялық 

кеңес секцияларының 

мүшелері 

5. Факультеттердің сапаны қамтамасыз ету 

жӛніндегі комиссияларының 2022-2023 оқу 

жылына арналған жұмыс жоспарларын бекіту 

Факультеттердің сапаны қамтамасыз 

ету жӛніндегі комиссияларының 

тӛрайымдары 

Факультеттердің сапаны 

қамтамасыз ету жӛніндегі 

комиссияларының мүшелері 

6.Педагогикалық бағыттағы 2022 жылғы 

түлектердің Ұлттық Біліктілік Тестін тапсыру 

нәтижелері және 2022-2023 оқу жылында ҰБТ 

тапсыруға дайындық туралы. 

Оқу-әдістемелік бӛлім жетекшісі 

 

7. 2022-2023 оқу жылына арналған жаппай 

ашық онлайн курстарды (ЖАOК) әзірлеу 

туралы 

Тіркеу офисінің жетекшісі  

2 Қараша 1.2022-2023 оқу жылына қорытынды 

аттестаттау нысандары туралы 

Тамақ ӛнімдерінің технологиясы және 

биотехнологиясы кафедрасының 

меңгерушісі 

Физика-математика ғылымдары және 

информатика кафедрасының 

меңгерушісі 

Кафедра меңгерушілері 

2.Бакалавриат, магистратура және 

докторантураның білім беру бағдарламаларын 

мамандандырылған (бағдарламалық) 

аккредиттеуге дайындау және аккредиттеуден 

кейінгі мониторинг туралы: мәселелер және 

проблемалар 

Білім беру сапасын бағалау 

орталығының бас маманы 

Кафедра меңгерушілері 

3. Факультеттегі оқу-әдістемелік жұмысты Гуманитарлық және экономикалық  Филология факультетінің, 



ұйымдастырудағы сапаны қамтамасыз ету 

комиссияларының рӛлі туралы: жағдайы және 

болашағы. 

факультетінің сапаны қамтамасыз ету 

жӛніндегі комиссиясының тӛрайымы 

ветеринария және 

агроменеджмент 

факультетінің, инженерлік-

технологиялық және 

жаратылыстану-математика 

факультеттердің сапаны 

қамтамасыз ету жӛніндегі 

комиссияларының 

тӛрайымдары  

4.2022-2023 оқу жылының қысқы емтихан 

сессиясын ӛткізу және оған дайындық 

ережелері туралы 

Тіркеу офисінің жетекшісі Факультеттердің сапаны 

қамтамасыз ету жӛніндегі 

комиссияларының 

тӛрайымдары 

3 Қаңтар  1. 2023-2024 оқу жылына ББ тізімін жаңарту 

туралы 

Оқу-әдістемелік бӛлімінің жетекшісі Факультет декандары 

2.2022 жылғы әртүрлі деңгейдегі рейтингтерге 

университеттің ББ қатысуының нәтижелері: 

проблемалар және оларды шешу жолдары 

Білім беру сапасын бағалау 

орталығының жетекшісі 

Кафедра меңгерушілері 

3.2022-2023 оқу жылының 1 семестрінде 

ұйымдастырылған ашық сабақтар мен ӛзара 

сабаққа қатысу нәтижелері туралы 

Филология факультетінің сапаны 

қамтамасыз ету жӛніндегі 

комиссиясының тӛрайымы 

Тағайындалған комиссия 

4. 2022-2023 оқу жылында қосымша ББ/Minor 

енгізу туралы: жағдайы, мәселелері және 

болашағы 

Оқу-әдістемелік бӛлім жетекшісі 

Тағайындалған комиссия 

5. 2022-2023 оқу жылының 1-

жартыжылдығындағы факультеттердің 

сапасын қамтамасыз ету жӛніндегі 

комиссияларының жұмысы туралы есептері. 

Факультеттердің сапаны қамтамасыз 

ету жӛніндегі комиссияларының 

тӛрайымдары  

Факультеттердің сапаны 

қамтамасыз ету жӛніндегі 

комиссияларының мүшелері 

 Наурыз 1.Педагогикалық бағыт түлектерінің Ұлттық 

Біліктілік Тестілеуінен ӛтуге дайындығы 

туралы 

 

Оқу-әдістемелік бӛлім жетекшісі Тағайындалған комиссия 

4 2.Университеттің білім алушылары мен 

профессорлық-оқытушылық құрамы үшін 

академиялық ұтқырлық бағдарламаларын 

жүзеге асыру: нәтижелер мен перспективалар 

 

Оқу-әдістемелік бӛлім жетекшісі Тағайындалған комиссия 



3.Жұмыс берушілер мен практик мамандардың 

білім беру үрдісіне қатысуы туралы 

Факультеттердің сапаны қамтамасыз 

ету жӛніндегі комиссияларының 

тӛрайымдары  

Тағайындалған комиссия 

5 Мамыр  1.Жазғы семестрге дайындық туралы: жағдайы 

және мәселелері 

Тіркеу офисінің жетекшісі 
Тағайындалған комиссия 

2.2022-2023 оқу жылында білім алушылардың  

әртүрлі кәсіптік практика түрлерін 

ұйымдастыру мен ӛткізу қорытындылары және 

2023-2024 оқу жылына арналған міндеттер 

туралы 

Мансап және жұмысқа орналастыру 

бӛлімінің жетекшісі 

Тағайындалған комиссия 

3.Университет түлектерімен жұмысты 

ұйымдастыру туралы.Түлектерді жұмысқа 

орналастыру мониторингінің нәтижелері. 

Мансап және жұмысқа орналастыру 

бӛлімінің жетекшісі Тағайындалған комиссия 

6 Маусым 1.«Оқытушы студент кӛзімен» 

сауалнамасының қорытындысы туралы 

Әлеуметтік мониторинг және болжау 

орталығының жетекшісі 

Кафедра меңгерушілері 

2. 2023-2024 оқу жылына арналған дайындық 

актілерін бекіту. 

Оқу-әдістемелік бӛлімнің жетекшісі Кафедра меңгерушілері 

3. 2022-2023 оқу жылындағы университеттің 

АК жұмысы туралы есебі 

АкМЖ проректоры 
Университеттің АК хатшысы 

4. 2022-2023 оқу жылындағы университеттің 

АК секцияларының жұмысы туралы есептері 

Университеттің АК секцияларының 

жетекшілері 
Университеттің АК 

секцияларының мүшелері 

5. 2022-2023 оқу жылының 2-

жартыжылдығындағы факультеттердің 

сапасын қамтамасыз ету жӛніндегі 

комиссияларының жұмысы туралы есептері. 

Факультеттердің сапаны қамтамасыз 

ету жӛніндегі комиссияларының 

тӛрайымдары  

Факультеттердің сапаны 

қамтамасыз ету жӛніндегі 

комиссияларының мүшелері 

 

Академиялық кеңес мәжілісінде талқыланып, бекітілді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 

 ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ КЕҢЕС ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 

 

№ Қаралатын мәселелер Жауаптылар 

 Қыркүйек-қазан, 2022 ж. 

1 Шәкәрім университетінің Ғылыми-техникалық кеңесінің құрамын ӛзектендіру туралы 
Басқарма Мүшесі – ғылым және 

инновация жӛніндегі проректор 

2 Инновацияларды дамыту орталығының тұсаукесері Орталық басшысы 

3 Беттік материалдарды түрлендіру орталығының тұсаукесері Орталық басшысы 

4 Университетте кәсіпкерлікті дамыту және коммерцияландыру перспективалары 
Кәсіпкерлікті дамыту және 

коммерцияландыру бӛлімінің басшысы  

5 2022-2023 оқу жылына арналған магистрлік диссертациялардың тақырыптарын талдау 
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бӛлімінің басшысы 

6 Әртүрлі  

 Қараша-желтоқсан, 2022 ж. 

1 
ҚР БҒМ, ҚР АШМ Ғылым Комитетінің гранттық қаржыландыруының ғылыми 

жобаларының орындалуы туралы есеп 
Жоба жетекшілері 

2 
Ғылыми орталықтардың 2022 жылғы жұмыс есебі және 2023 жылға арналған жоспарларды 

бекіту 
Орталық басшылары 

3 Жас ғалымдар кеңесінің қызметі туралы Жас ғалымдар кеңесінің Тӛрағасы 

4 2022-2023 оқу жылына арналған докторлық диссертациялар тақырыбын талдау 
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бӛлімінің басшысы 

5 Әртүрлі  

 Қаңтар-ақпан, 2023 ж. 

1 Студенттердің 2022 жылғы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері Факультет декандары 

2 
Университеттің ПОҚ-ның 2022 жылғы Scopus және Web of  Science базаларындағы 

жариялау белсенділігінің қорытындылары 
Ғылыми қызметті басқару бӛлімі 

3 

Университеттің ақпараттық-ресурстық орталығы ретінде, ғылыми кітапхананың қызметі 

туралы 

 

Ғылыми кітапхана басшысы 

4 Жас ғалымдардың «Жас ғалым» ғылыми жобаларының орындалуы туралы есеп Жоба жетекшілері 

5 Әртүрлі.  

 Наурыз-сәуір, 2023 ж. 

1 Университет ғалымдарының start-up жобаларын орындауы туралы 
 

Start-up жобаларының басшылары 

2 3 курс докторанттарының диссертацияларының қорғауға дайындығы және ӛткен Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 



шығарылымдардың ізденушілерін қорғауға уақтылы шықпау себептері туралы бӛлімінің басшысы 

3 Университеттің халықаралық қызметінің жай-күйі мен даму перспективалары туралы 
Халықаралық ынтымақтастық 

орталығының басшысы 

4 Студенттердің Республикалық пәндік олимпиадаларға қатысу нәтижелері Ғылыми қызметті басқару бӛлімі 

5 Әртүрлі  

 Мамыр-маусым, 2023 ж.  

1 Инновацияларды дамыту орталығы қызметінің қорытындылары Орталық басшысы 

2 Беттік материалдарды модификациялау орталығының нәтижелері Орталық басшысы 

3 Кәсіпкерлікті дамыту және коммерцияландыру бӛлімі қызметінің қорытындылары Бӛлімінің басшысы 

4 Университет білім алушыларының start-up жобаларын орындауы  туралы Start-up жобалар басшылары 

5 Ғылыми-техникалық кеңестің 2022-2023 оқу жылындағы жұмыс қорытындылары туралы 
Басқарма Мүшесі-ғылым және инновация 

жӛніндегі проректор 

6 
Ғылыми-техникалық кеңестің 2023-2024 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту 

туралы. 

Басқарма мүшесі-Ғылым және 

инновациялар жӛніндегі проректор 

7 Әртүрлі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУРАТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

№ 
Ӛткізу 

уақыты 

Ӛткізілетін іс-шаралардың атауы Іс-шараның ӛткізілуіне жауаптылар  

1 Қыркүйек 2022-2023 оқу жылына арналған куратор кеңесінің құрамын, жоспарын 

бекіту 

Кураторлар кеңесінің тӛрағасы, ӘМжЖСД 

директоры 

Жаңа нормативтік-құқықтық құжаттармен таныстыру ӘМжЖСД директоры 

Куратор жұмысын жүйелі ұйымдастыру тәртібімен таныстыру  ӘМжЖСД директоры, кураторлар кеңесінің 

тӛрағасы 

Университеттегі студенттік ӛзін-ӛзі басқару туралы Кураторлар кеңесінің тӛрағасы, Студенттік 

парламент тӛрағасы  

Әртүрлі мәселелер Кураторлар кеңесінің тӛрағасы, ӘМжЖСД 

директоры 

2 Қараша Жастардың әлеуметтік жауапкершіліктерін арттыру, қоғамға қызмет 

ету, қайырымдылыққа тәрбиелеу мақсатында енгізілген әлеуметтік 

кредиттің орындалу барысын талдау 

Кураторлар кеңесінің тӛрағасы, ӘМжЖСД 

директоры, факультет кураторлар кеңесінің 

тӛрағалары 

Тәрбие жұмысын қалыптастырудағы куратордың рӛлі туралы   Кураторлар кеңесінің тӛрағасы, ӘМжЖСД 

директоры 

Әртүрлі мәселелер Кураторлар кеңесінің тӛрағасы 

4 Қаңтар 2022-2023 оқу жылының бірінші жартыжылдығына жоспарланған іс-

шаралардың жүзеге асырылу жағдайын талдау 

Кураторлар кеңесінің тӛрағасы, ӘМжЖСД 

директоры 

Факультеттегі кураторлар кеңесі жұмысының жартыжылдық есебі Факультет кураторлар кеңесінің тӛрағалары 

Ӛзін-ӛзі басқару қағидатын жүзеге асыруда студенттік ұйымдардың 

рӛлі мен жауапкершілігін арттыру мақсатында енгізілген «Тәлімгер» 

жобасының жүзеге асырылу барысын талдау 

Кураторлар кеңесінің тӛрағасы, факультет 

кураторлар кеңесінің тӛрағалары 

«Шәкәрім үздіктері» байқауын ұйымдастыру туралы Кураторлар кеңесінің тӛрағасы, ӘМжЖСД 

директоры 

Әртүрлі мәселелер Кураторлар кеңесінің тӛрағасы 

5 Наурыз Тәрбие жұмысы тұжырымдамасының орындалуы, тәрбие жұмысына 

қатысты тұлғалардың орындаушылық тәртібі туралы 

Кураторлар кеңесінің тӛрағасы, ӘМжЖСД 

директоры 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытындағы жұмыстар 

қорытындысы 

Әдеп уәкілі, факультет кураторлар кеңесінің 

тӛрағалары 

«Шәкәрім үздіктері» байқауын ұйымдастыру туралы  

Әртүрлі мәселелер Кураторлар кеңесінің тӛрағасы 

6 Маусым 2022-2023 оқу жылындағы факультеттегі кураторлар кеңесінің жылдық 

есебі 

Кураторлар кеңесінің тӛрағасы, факультет 

кураторлар кеңесінің тӛрағалары 

Кураторлар кеңесінің 2023-2024 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын бекіту 

Кураторлар кеңесінің тӛрағасы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


