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АЭжБУ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІ: 
 

1. С.С. Сагинтаева  ректор, э.ғ.д., профессор  (төрайым); 

2. С.В. Коньшин  академиялық қызмет жөніндегі проректор, т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ профессоры 

(төрайым орынбасары); 

3. А.А. Саухимов  ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі проректор, PhD докторы;  

4. С.К. Махмутов тәрбие жұмысы жөніндегі проректор, т.ғ.к.; 

5.  А.С. Бегимбетова PhD докторы, «АЭжБУ» КеАҚ доценті; ғылыми хатшы; 

6.  Ж.С. Абдимуратов электр энергетика және электр техника институтының директоры, т.ғ.к, «АЭжБУ» 
КеАҚ доценті; 

7. Г.К. Балбаев телекоммуникация және ғарыштық инженерия институтының директоры, PhD 

докторы, «АЭжБУ» КеАҚ доценті;   

8. Б.Т. Бахтияр жылу энергетика және басқару жүйелері институтының директоры, т.ғ.к., «АЭжБУ» 

КеАҚ доценті; 

9.  Т.С. Картбаев ақпараттық технологиялар институтының директоры, PhD докторы, «АЭжБУ» КеАҚ 

профессоры;   

10. Ж.Т.Бәсен  талдау және даму стратегиясы департаментінің директоры; 

11. Г.С. Рахметова  қаржы директоры; 

12. Е.К. Толенбеков  сандық офицер; 

13. В.В. Стояк т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ профессоры;   

14. М.М.Аршидинов  колледж директоры, х.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ профессоры;  

15. А.А. Абикенова т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті; 

16. К.А. Алипбаев PhD докторы; 

17. М.Ж. Байсалова ф-м ғ.к., доцент; 

18. Б.Ж. Кабдушев т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті;  

19. Г.Б. Кашаганова  PhD докторы; 

20. А.А. Кибарин т.ғ.к, «АЭжБУ» КеАҚ профессоры; 

21. А.Х. Козбакова  PhD докторы, қауымдастырылған профессор; 

22. Г.Д. Мусапирова т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті; 



23. Ж.К. Оржанова т.ғ.к, қауымдастырылған профессор, «АЭжБУ» КеАҚ профессоры; қызметкерлер 

кәсіподағы комитетінің өкілі; 

24. Э.К. Темырканова PhD докторы, «АЭжБУ» КеАҚ доценті;   

25. Қ.Т. Тергемес т.ғ.к., доцент; 

26. М.М. Тулеуп фил.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті; 

27. Е.К. Умбеткулов т.ғ.к., қауымдастырылған профессор;  

28. Е.С. Умбетов т.ғ.к., қауымдастырылған профессор;  

29. И.А. Федоренко т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті;  

30. Т.О. Чигамбаев т.ғ.к., «АЭжБУ» КеАҚ доценті; 

31. Ә. Жауыт  жас ғалымдар кеңесінің төрағасы; 

32. Ә.Н. Нұржан  тәрбие жұмысы бөлімінің бастығы;  

33. М. Асылбеккызы  студенттер кәсіподақ комитетінің мүшесі; 

34. А.Ж. Амренова  докторант; 

35. Е.Л. Жакенов  магистрант. 

 
"АЭжБУ" КеАҚ Ғылыми кеңесінің құрамы 2019 жылғы 4 қыркүйекте №110 бұйрықпен бекітілген, 22.09.2020 ж. 

№176 бұйрықпен өзгерістер енгізілген. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Қарастырылатын мәселелер 

 

Баяндаушы 

 

Жетекші 

 

 

№ 1 отырыс –  2020 ж. 22 қыркүйегі 

 

1. 1. 2019/2020 ж. АЭжБУ қызметінің қорытындылары және 2020/2021 
оқу жылына орналған университет ұжымының міндеттері 

 

Ректор 
 

 

2. 2020 жылы студенттерді, магистранттарды, докторанттарды 1 

курсқа қабылдау қорытындылары 

Қабылдау 

комиссиясының 
жауапты хатшысы 

АҚ проректоры 

3. 2019/2020 оқу жылының көктемгі емтихан сессиясының, жазғы 

қосымша семестрдің қорытындылары және оқу жұмысын жетілдіру 

жөніндегі шаралар туралы 

ТО бастығы  АҚ проректоры 

4. 2020/2021 оқу жылына арналған әрбір оқу пәні бойынша 1-ші 

семестрге арналған емтиханның және "Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы" мемлекеттік емтиханының түрін бекіту туралы 

Институттардыңдиректо

рлары  

ӘП кафедрасының 

меңгерушісі 

АҚ проректоры 

5. АЭжБУ тәрбие жұмысының 2020/2021 оқу жылына арналған 

жоспарын бекіту туралы 

 

ЖСД директоры  

 

6. Ғылыми кеңестің құрамына өзгертулер енгізу туралы 
 

Ғылыми хатшы Ректор 

7. ӘРТҮРЛІ 

   "Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті" КеАҚ Ғ.Ж. Дәукеевке атаулы білім беру грантын беру 
туралы 

   "Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті" КеАҚ бірінші ректор Ғ.Ж. Дәукеев атындағы атаулы 
стипендия беру туралы 

 

Конкурстық 

комиссияның төрағасы 

Ректор 



 

№ 2  отырыс –  2020 ж. 13 қазаны 

 

1. Қамқоршылар кеңесінің 2019/2020 оқу жылындағы жұмысы және 

алдағы келешегі туралы 

 

Қамқоршылар-түлектер 

кеңесінің жауапты 

хатшысы 

 

Ректор 

 

2. 2020/2021 оқу жылына оқытушылар - профессор құрамының 

штатын бекіту. 
 

 

АМД директоры 

 

АҚ проректоры 

 

3. Диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттардың, 

докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін бекіту 
туралы; бакалаврлардың дипломдық жұмыстары (жобалары) мен 

ғылыми жетекшілерінің тақырыптарын бекіту туралы 

 

 

ЖООКБД директоры, 

институттардың 
директорлары 

ҒИҚ проректоры 

 
4. 2020/2021 оқу жылына арналған "Қазақстанның қазіргі заманғы 

тарихы" пәні бойынша МАК және МЕК төрағасын құрамын бекіту 

туралы 

 

 
ӘП кафедрасының 

меңгерушісі 

 
АҚ проректоры 

 

5. Ғылыми-әдістемелік кеңестің 2020/2021 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарын бекіту 
 

 

АҚ проректоры 

 

Ректор 

 

6. Ғылыми-техникалық кеңестің 2020/2021 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарын бекіту 
 

 

ҒИҚ проректоры 

 

Ректор 

 

7. Жоғары оқу орнының  «Үздік оқытушысы» конкурсы кезеңінің 

нәтижелері туралы 
 

 

 

Конкурстық 

комиссияның төрағасы 

 

Ректор 



 

№ 3  отырыс - 2020 ж. 17 қарашасы 

 

 

 

1. Кәсіптік бағдарлау жұмысын ұйымдастыру және оның міндеттері 
туралы 

 

 

 

МД директоры  

 

Ректор  

 

2. Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық 

департаментінің жұмыс есебі 

 

 

ХЫАҰД директоры 

 

Ректор 

 

3. 2020-2021 оқу жылының мемлекеттік емтихан тапсырылатын 

университет әзірлеген бейінді пәндер тізбесін бекіту 

 

 

Институт директорлары 

 

АҚ проректоры 

 

4. 2020 жылға гранттық ғылыми-зерттеу тақырыптары бойынша 

аралық есептер 

 

Ғылыми 

тақырыптардың 

жетекшілері 

 

ҒИҚ проректоры 

 

5. 2020/2021 оқу жылына арналған магистратурада білім 

алушылардан мемлекеттік емтихан қабылдау және магистрлік 
диссертацияларды қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы 

 

 

 
ЖООКБД директоры  

 

АҚ проректоры 

 
6. Бакалавриатта күндізгі, сырттай оқу нысанында оқитындардан 

мемлекеттік емтихан қабылдау үшін және 2020/2021 оқу жылына 

арналған дипломдық жобаларды қорғау үшін МАК құрамын бекіту 

туралы 
 

 

 
Институттардың 

директорлары 

 
АҚ проректоры 



 

Қарастырылатын мәселелер 

 

Баяндаушы 

 

Жетекші 

№ 4 отырыс  -  2020 ж. 22 желтоқсаны 

 

1. «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» мемлекеттік бағдарламасының 

мәнмәтінінде патриоттық тәрбиені күшейту туралы 
 

"РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ" 

жобалық офисінің 
бастығы 

ТЖ проректоры 

2. Университеттің зертханалық базасын жетілдіру, 2021 жылға 

арналған жаңа жоспарды бекіту туралы 
АМД директоры АҚ проректоры 

3. Студент жастармен діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу 
және оған қарсы күрес жөніндегі жұмыс туралы 

ЖСД директоры ТЖ проректоры 

4. Университеттің даму стратегиясы: талдау және келешек. ТДСД директоры Ректор 

5. Ғылыми кеңестің 2020/2021 оқу жылының бірінші жарты 

жылдығындағы қаулыларын орындау туралы есеп 

Ғылыми хатшы Ректор 

 

 № 5 отырыс - 2021 ж. 15 қаңтары 

1. «Оқытушылар студенттер көзімен» сауалнамасының 

қорытындылары 
АМД директоры АҚ проректоры 

2. 2020 жылға арналған "АЭжБУ" КеАҚ бюджетінің орындалуы 
туралы есеп 

Қаржы директоры Ректор 

3. Студенттерді толық ақылы оқудан мемлекеттік грантқа ауыстыру 

туралы 

Институттардың 

директорлары 

АҚ проректоры 

4. Дипломдық жұмыстардың тақырыптарын және бітіруші курстың 
сырттай оқу студенттерінің жеткешілерін бекіту туралы. 

Институттардың 
директорлары 

АҚ проректоры 

5. 2020-2021 оқу жылына арналған ҚР Президенті бекіткен 

стипендия алуға білім алушыларды ұсыну туралы 

 

Институттардың 

директорлары 

АҚ проректоры 

6. 2-ші семестрге әрбір оқу пәні бойынша емтихан түрін бекіту 
туралы 
 

Институттардың 
директорлары 

АҚ проректоры 

7. 2020-2021 оқу жылына докторанттардың кешенді емтиханын 

қабылдау үшін мемлекеттік аттестаттау комиссиясының құрамын 
бекіту туралы 

 

ДМБО директоры АҚ проректоры 



 

Қарастырылатын мәселелер 

 

Баяндаушы 

 

Жетекші 

№ 6 отырыс – 2021 ж. 16 ақпаны    

1. АҚ, ҒИҚ, ТЖ жөніндегі проректорлардың оқу, ғылыми-зерттеу, 

тәрбие қызметін жүргізу түрлері мен әдістері туралы есептері 

АҚ, ҒИҚ, ТЖ жөніндегі 

проректорлар 

Ректор 

2. 2020-2021 оқу жылында бакалаврлар мен магистрлерді дайындау 

бойынша өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша ақшалай 
қаражат түсімдерінің жоспарын орындау 

Қаржы директоры Ректор 

3. 2020/2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының 

қорытындылары және оқу процесін жақсарту бойынша ұсыныстар 

туралы 

ТО бастығы 

  

АҚ проректоры 

4. Бейіндік магистратура магистранттарын қорытынды аттестаттау 
бойынша МАК төрағаларының есептерін және "Қазақстанның 

қазіргі заманғы тарихы"мемлекеттік емтиханы бойынша МЕК 

жұмысы туралы есебін бекіту 

ДМБО директоры,  

ӘП кафедра 

меңгерушісі  

ҒИҚ проректоры  
АҚ проректоры 

 

№ 7 отырыс –   2021 ж. 16 наурызы 

 

1. Корпоративтік клиенттердің біліктілігін арттыру курстарын өткізу 

бойынша жұмыстар туралы және университеттің бизнес - 
серіктестермен жұмысы туралы есептері 

 

Біліктілікті арттыру 

институтының 
директоры 

Ректор 

 

2. Әкімшілік пен "АЭжБУ" КеАҚ қызметкерлерінің кәсіподақ 

комитеті арасындағы ұжымдық шарттың орындалу барысы туралы 
 

 

Қызметкерлердің 

кәсіподақ комитетінің 
төрағасы 

Ректор 

3. Университеттің қабылдау комиссиясының құрамын бекіту 

 
 

АҚ проректоры Ректор 

4. Университет түлектерінің қажеттілігі және еңбек нарығын оның 

даму тенденциялары тұрғысынан талдау туралы 

 
 

АМД жетекші маман 

(мансап орталығы)  

АҚ проректоры 



 

Қарастырылатын мәселелер 

 

Баяндаушы 

 

Жетекші 

 
№ 8 отырыс -  2021 ж. 20 сәуірі 

 

1.  Жас ғалымдардың ғылыми - зерттеу жұмыстарының 

қорытындылары туралы 

Жас ғалымдар кеңесінің 

төрағасы 

ҒИҚ проректоры  

2. Модульдік білім беру бағдарламаларын, оқу жұмыс жоспарларын 

және элективті пәндер каталогтарын бекіту туралы 
АМД директоры АҚ проректоры 

3. Қашықтықтан оқыту және қашықтықтан білім беру 

технологияларын жүзеге асыру туралы 

Қашықтықтан оқыту 

орталығының 
директоры 

АҚ проректоры 

№ 9 отырыс - 2021 ж. 25 мамыры    

 

 1АЭжБУ КеАҚ ғылыми-әдістемелік кеңесінің жұмысы және келесі 
оқу жылына арналған міндеттері туралы жылдық есебі 

ҒӘК төрағасы Ректор 

 2. АЭжБУ ғылыми-техникалық кеңесінің жұмысы және келесі оқу 

жылына арналған міндеттер туралы жылдық есебі 
ҒТК төрағасы Ректор 

3. АЭжБУ КеАҚ қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды 
ұйымдастыру туралы 

Қаржы директоры, 

ПШҚ бастығы 

Ректор 

 4. Академиялық күнтізбелерді бекіту туралы. АМД директоры АҚ проректоры 

 

Қарастырылатын мәселелер 

 

Баяндаушы 

 

Жетекші 

 

№ 10 отырыс  -2021 ж. 15  маусымы 

 

1. Оқу процесінің кестесін бекіту туралы  

 
АМД директоры АҚ проректоры 

2. Студенттерді толық ақылы оқудан мемлекеттік грантқа ауыстыру 
туралы 

Институттардың 
директорлары 

АҚ проректоры 

3. Жазғы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша атаулы 

стипендияларды бекіту 

 

Институттардың 

директорлары 

АҚ проректоры 



 

№ 11  отырыс - 2021 ж. 27  шілдесі  

1. Ғылыми-педагогикалық магистратура магистранттары мен 

бакалавриат білім алушыларын қорытынды аттестаттау бойынша 

МАК төрағаларының есептерін бекіту 

 

МАК төрағалары ҒИҚ проректоры  
АҚ проректоры 

2. Ғылыми кеңестің 2020/2021 оқу жылының екінші жарты 

жылдығындағы қаулыларын орындау туралы есеп 

 

Ғылыми хатшы Ректор 

3. Ғылыми кеңестің 2021/2022 оқу жылына арналған жұмыс 
жоспарын бекіту 

 

Ғылыми хатшы Ректор 

4. Оқытушылар-профессор құрамының 2021/2022 оқу жылына 

арналған оқу жүктемесі мен штат кестесін бекіту туралы 
 

АМД директоры АҚ проректоры 

 

 

Ғылыми хатшы                                                                 А.С. Бегимбетова  

 

Ескерту: күн тәртібінің материалдары (баяндама, презентация, қаулы жобасы екі тілде)  Ғылыми хатшыға 

отырысқа дейін 7 күн ішінде тапсырылады. Қаулы жобасын баяндаушы, қосымша баяндаушы немесе тексеру 
комиссиясы жасайды және ол жетекшілік етуші тұлғамен келісіледі.  
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ПЛАН РАБОТЫ: 

 

УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

Алматы   2020 



 
У Т В Е Р Ж Д Е Н 

на заседании Ученого совета АУЭС 

от  23 июня 2020 года (протокол № 15) 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

АЛМАТИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭНЕРГЕТИКИ И 

СВЯЗИ 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 
Начало заседаний: 14:30 



 

СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА АУЭС: 

                                                                       

1. Сагинтаева С.С. ректор, д.э.н., профессор  (председатель); 

2. Коньшин С.В. проректор по академической деятельности, к.т.н., профессор НАО «АУЭС», 

(заместитель председателя); 

3. Саухимов А.А. проректор по научной и инновационной деятельности, доктор PhD; 

4. Махмутов С.К. проректор по воспитательной работе, к.и.н.; 

5.  Бегимбетова А.С. доктор PhD, доцент НАО «АУЭС», ученый секретарь; 

6.  Абдимуратов Ж.С. директор института электроэнергетики и электротехники, к.т.н., доцент НАО 
«АУЭС»; 

7. Балбаев Г.К. директор института телекоммуникаций и космической инженерии, доктор PhD, 

доцент НАО «АУЭС»;   

8. Бахтияр Б.Т. директор института теплоэнергетики и систем управления, к.т.н., доцент НАО 

«АУЭС»; 

9.  Картбаев Т.С. директор института информационных технологий, доктор PhD, профессор НАО 

«АУЭС»;   

10. Бәсен Ж.Т. директор департамента анализа и стратегии развития; 

11. Рахметова Г.С.  финансовый директор; 

12. Толенбеков Е.К. цифровой офицер; 

13. Стояк В.В.  к.т.н.,  профессор НАО «АУЭС»; 

14. Аршидинов М.М. директор колледжа, к.х.н., профессор НАО «АУЭС»;  

15. Абикенова А.А. к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

16. Алипбаев К.А. доктор PhD; 

17. Байсалова М.Ж. к.ф.-м.н., доцент; 

18. Кабдушев Б.Ж. к.и.н., доцент НАО «АУЭС»;  

19. Кашаганова Г.Б. доктор PhD; 

20. Кибарин А.А. к.т.н., профессор НАО «АУЭС»; 

21. Козбакова А.Х. доктор PhD, ассоциированный профессор; 

22. Мусапирова Г.Д. к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

23. Оржанова Ж.К. к.т.н., ассоц. профессор, профессор НАО «АУЭС»; представитель профсоюзного 

комитета сотрудников;  

24. Темырканова Э.К. доктор PhD, доцент НАО «АУЭС»; 



25. Тергемес Қ.Т. к.т.н., доцент; 

26. Тулеуп М.М. к.фил.н., доцент НАО «АУЭС»; 

27. Умбеткулов Е.К. к.т.н., ассоц. профессор; 

28. Умбетов Е.С. к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

29. Федоренко И.А. к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

30. Чигамбаев Т.О. к.т.н., доцент НАО «АУЭС»; 

31. Жауыт Ә. председатель совета молодых ученых; 

32. Нұржан Ә.Н. начальник отдела по воспитательной работе; 

33. Асылбеккызы М. член профсоюзного комитета студентов; 

34. Амренова А.Ж. докторант; 

35. Жакенов Е.Л. магистрант. 

     

Состав Ученого совета НАО «АУЭС» утвержден приказом №110 от 4 сентября 2019 года, внесены изменения 

приказом №176 от 22.09.2020 г. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



    

 

Рассматриваемые вопросы 

 

 

Докладчик 

 

Курирующий 

Заседание №  1 –  22 сентября 2020 г. 

 

1. Итоги деятельности АУЭС за 2019/2020 учебный год и задачи 
коллектива университета  на 2020/2021 учебный год 

 

Ректор  

2. Итоги приема студентов, магистрантов, докторантов на 1 курс в 

2020 г.  

Ответственный 

секретарь приемной 
комиссии 

Проректор по АД 

3. Об итогах весенней экзаменационной сессии 2019/2020 

учебного года, летнего дополнительного семестра и мерах по 

совершенствованию учебной работы 
 

Начальник ОР 

 

Проректор по АД 

4. Об утверждении формы экзамена по каждой учебной 

дисциплине на 1-й семестр и государственного экзамена 
«Современная история Казахстана» на 2020/2021 учебный год 

 

Директора институтов  

 Зав. кафедрой СД 

Проректор по АД  

5. Об утверждении  Плана воспитательной работы АУЭС на 

2020/2021 учебный год 
 

Директор ДМП  

 

6. О внесении изменений в состав Ученого совета 

 

Ученый секретарь Ректор 

7. РАЗНОЕ 
   О присуждении именного образовательного гранта  Г.Ж. 

Даукеева некоммерческого АО «Алматинский университет 

энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева». 

   О присуждении именной стипендии имени Первого ректора 
Г.Ж. Даукеева НАО «Алматинский университет энергетики и 

связи имени Гумарбека Даукеева» 

 

Председатель 
конкурсной комиссии 

Ректор 



 

Заседание № 2  - 13 октября  2020 г. 

 

1. О работе Совета выпускников Попечителей за 2019/2020 

учебный год и дальнейших перспективах. 

Ответственный 

секретарь Совета 

выпускников  
 

Ректор 

 

 

2. Утверждение штата ППС на 2020/2021 учебный год 

 

Директор ДАВ  
 

 

Проректор по АД 

 

3. Об утверждении тем и научных руководителей магистрантов, 

докторантов по диссертационным исследованиям; а также об 
утверждении тем дипломных работ (проектов) и научных 

руководителей бакалавров 

 

 

Директор  ОПДМ,  

директора институтов  

 

Проректор по НИД  

 
4. Об утверждении председателя, состава ГАК и ГЭК по 

дисциплине «Современная история Казахстана» на 2020/2021 

учебный год 

 

 
Зав. кафедры СД  

 
Проректор по АД  

 

5. Утверждение плана работы научно-методического совета на 

2020/2021 учебный год 
 

 

Проректор по АД 

 

Ректор 

 

6. Утверждение плана работы научно-технического совета на 

2020/2021 учебный год 

 

Проректор по НИД 

 

Ректор 

 
7. О результатах вузовского этапа конкурса «Лучший 

преподаватель» 

 
Председатель 

конкурсной комиссии 

 
 

 
Ректор 



Заседание № 3  - 17 ноября   2020 г. 

 

1. Об организации и задачах профориентационной работы Директор ДМ  Ректор  

2. Отчет работы департамента международного сотрудничества и 

академической мобильности  

Директор ДМСиАМ Ректор 

3. Утверждение перечня профилирующих дисциплин, 
разработанных вузом, по которым сдается государственный 

экзамен 2020-2021 учебного года. 

Директора институтов Проректор по АД 

4. Промежуточные отчеты по грантовым научно-

исследовательским темам за 2020 год   

Руководители научных 

тем  

Проректор по НИД 

5. Об утверждении составов ГАК для приема государственного 

экзамена у обучающихся в магистратуре и для защиты 

магистерских диссертаций  на 2020/2021 учебный год. 

Директор ДПО Проректор по АД 

6. Об утверждении составов ГАК для приема государственного 
экзамена у обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм 

обучения и для защиты дипломных проектов на 2020/2021 

учебный год. 

Директора институтов Проректор по АД 

Рассматриваемые вопросы 

 

Докладчик Курирующий 

Заседание  № 4  -  22  декабря  2020 г. 

 

1. Об усилении патриотического воспитания в контексте 
Государственной программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

 

Начальник проектного 
офиса «РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ»  

Проректор по ВР 

2. О совершенствовании лабораторной базы университета, 

утверждение нового плана на 2021 год. 
 

Директор ДАВ Проректор по АД 

3. О работе со студенческой молодежью по профилактике и 

борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом  

Директор ДМП Проректор по ВР 

4. Стратегия развития университета: анализ и перспективы. Директор ДАСР Ректор 

5. Отчет о выполнении постановлений Ученого совета за первое 

полугодие  2020/2021учебного года. 

Ученый секретарь 

 

Ректор 



 

Заседание  № 5  -    15 января   2021 г. 

1. Итоги анкетирования преподавателей глазами студентов. 

 

Директор ДАВ Проректор по АД 

2. Отчет об исполнении бюджета НАО «АУЭС» за 2020 год. Финансовый директор Ректор 

3. О переводе студентов с полноплатного обучения на 

государственный грант. 

 

Директора институтов Проректор по АД 

4. Об утверждении тем дипломных работ и руководителей 
студентов заочного обучения выпускного курса.     

Директора институтов Проректор по АД 

5. О рекомендации обучающихся на соискание стипендии,  

учрежденной Президентом РК на 2020-2021 учебный год. 

Директора институтов Проректор по АД 

6. Об утверждении формы экзамена по каждой учебной 

дисциплине на 2-й семестр. 

Директора институтов Проректор по АД 

7. Об утверждении состава Государственной  аттестационной 

комиссии для приема комплексного экзамена докторантов на 

2020-2021 учебный год. 

Директор ДПО Проректор по АД 

Рассматриваемые вопросы 

 

Докладчик Курирующий 

Заседание  № 6 –  16 февраля   2021 г. 

1. Отчеты проректоров по АД, ВР, НИД о формах и методах 

ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной 
деятельности. 

Проректоры по АД, ВР, 

НИД 

Ректор 

2. Выполнение плана поступлений денежных средств по 

договорам возмездного оказания услуг по подготовке бакалавров 

и магистров за 2020-2021 уч.год. 

Финансовый директор Ректор 

3. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного 
года и предложения по улучшению учебного процесса.  

Начальник ОР 
  

Проректор по АД 

4. Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой 

аттестации магистрантов профильной магистратуры и отчета о 

работе ГЭК по государственному экзамену «Современная история 

Казахстана». 

Директор ОПДМ,  

зав.каф. СД 

 

Проректор по НИД 

Проректор по АД 



Заседание  № 7 –   16 марта 2021 г. 

1. Отчеты о работе по проведению курсов по повышению 

квалификации корпоративным клиентам и о работе с бизнес - 
партнерами университета. 

Директор института 

повышения 
квалификации 

Ректор 

 

2. О ходе выполнения коллективного договора между 

администрацией и профкомом сотрудников АУЭС  

Председатель 

профкома сотрудников 

Ректор 

3. Утверждение состава приемной комиссии университета Проректор по АД Ректор 

4. О востребованности выпускников университета и анализ рынка 

труда с позиций тенденций его развития 

 

Ведущий специалист 

ДАВ (центр карьеры)  

Проректор по АД 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

 

Докладчик 

 

 

Курирующий 

 

Заседание  № 8  -  20 апреля  2021 г. 

 

1.  Об итогах научно-исследовательской деятельности молодых 

ученых.  

Председатель СМУ Проректор по НИД 

2. Об утверждении модульных образовательных программ, 
рабочих учебных планов и каталогов элективных дисциплин. 

 

Директор ДАВ  Проректор по АД 

3. О реализации дистанционного обучения и дистанционных 

технологий 

Директор ЦДО Проректор по АД 

 

Заседание  № 9   - 25 мая   2021 г. 

 

 1. Годовой отчет о работе Научно-методического совета  АУЭС и 
задачах на следующий учебный год. 

Председатель НМС Ректор 

 2. Годовой отчет о работе Научно-технического совета  АУЭС и 

задачах на следующий учебный год. 

Председатель НТС Ректор 

3. Об организации контроля финансово-хозяйственной 
деятельности АУЭС имени Г. Даукеева. 

Финансовый директор, 
начальник ЭХС 

Ректор 

 4. Об утверждении академических календарей. Директор ДАВ Проректор по АД  



Рассматриваемые вопросы Докладчик Курирующий 

 

Заседание  № 10   - 15  июня 2021 г. 

 

1. Об утверждении графика учебного процесса. Директор ДАВ Проректор по АД  

2. О переводе студентов с полноплатного обучения на 

государственный грант 

Директора институтов Проректор по АД  

3. Утверждение именных стипендий по итогам летней 

экзаменационной сессии 

Директора институтов  Проректор по АД  

Заседание  № 11   - 27  июля 2021 г. 

1. Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой 

аттестации обучающихся бакалавриата и магистрантов научно-

педагогической магистратуры 

Председатели ГАК Проректор по НИД  

Проректор по АД 

2. Отчет о выполнении постановлений Ученого совета за второе 
полугодие  2020/2021учебного года 

Ученый секретарь 
 

Ректор 

3. Утверждение плана работы Ученого совета на 2021/2022 

учебный   год 

Ученый секретарь 

 

Ректор 

4. Об утверждении учебной нагрузки  и штатного расписания 
ППС на 2021/2022 учебный год 

Директор ДАВ  Проректор по АД 

 

Ученый секретарь                                                                 А.С. Бегимбетова  

 
Примечание: материалы по повестке дня (доклад, презентация, проект  постановления на двух языках)  

сдаются  Ученому секретарю за 7 дней до заседания. Проект постановления составляется докладчиком, 

содокладчиком или проверяющей комиссией и согласуется с курирующим проректором. 
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