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ӨКІМ

1. Университет кафедраларында қалыптасқан оку мен ғылыми бағыттарда 
және қолданыстағы зертханалық базаны ескере отырып, 2017-2018 оқу жылына 
сағаттар мен штаттар есебі және сәйкесті оқу пәндері кафедраларға бекітілсін.

2. 2017/2018 оқу жылына АЭжБУ оқытушы-профессорлар кұрамының 
орташа нормативті оқу жүктемесі бекітілсін (сағатпен):

- арнайы кафедралар - 600
- жалпы білім кафедралары - 640

3. Университеттің оқу-әдістемелік департамента келесі оқытушылардың оқу 
жүктемесін тәмендетуді қарастырсын (сагатпен):__________________ ___________
- ЖАК профессорлары (ҚР БҒМ Ғылым және білім саласын 
бақылау комитета)

50

- факультет деканының орынбасары 200
- кафедра меңгерушілері 200
- колледж директоры 400
- колледж директорының орынбасары 200
-қабылдау комиссиясына жауапты хатшысы 200
- АЭжБУ әдістемелік кеңесінің және ЭРЭТ оқу-әдістемелік 
секциясының хатшысы

100

- колледждің жауапты хатшысы 100
- диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысына 100
- университеттің Ғылыми Кеңесінің ғылыми хатшысы 150
- «АЭжБУ Хабаршысы» журналының редакторы 100
- университеттің ОӘК оқу-әдістемелік комиссиясының басшылары 
(Б.К.Курпенов, Е.О.Елеманов)

75

- магистратура және докторантура мамандықтары бойынша 
магистранттардың және докторанттардың ғылыми еңбектері 
жинақтарының редакторлары:
- 6М070200 -  Автоматтандыру және басқару,
- 6Д071700, 6М071700 -  Жылу энергетика

15

- 6М071800, 6D071800 -  Электр энергетика,
- 6М073100 -  Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

15
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- 6М071900 -  Радиотехника, электроника және телекоммуникация - 
лар

15

- 6М070400 -  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 
ету,
- 6М070300 -  Ақпараттық жүйелер

15

- АҚ құрылымдары командирлері 100
- Ағылшын тіліндегі оқулықтардың авторлары, бір оқулыққа 

(ағылшын тілінде ОБ дайындау шеңберінде)
100

- Ағылшын мәтіндер редакторлары(ағылшын тілінде ОБ дайындау 
шеңберінде)

100

4. ӘД маманы Б.К.Мырзабекова осы өкімді барлық кұрылымдық бөлімше 
басшыларына жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау ОӘД директоры 
Р.Р.Мухамеджановаға жүктелсін.

ОӘЖ проректоры р С. Коньшин


