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«А лм аты  энергети ка ж эн е бай лан ы с ун и верси теті»  ком м срц и ялы к емее 
А Қ  Д иректорлар  К еңесін ің  03.04.2017ж . кабы ллаиган  ш епіім ін (№  5-16 
іііеіпім) Х А Ь А Р Л А Й М Ы Н :

4) «А лм аты  эн ергети ка ж эн е байланы с ун иверситет!»  ком м ерциялы к 
емес А Қ  ок ы туш ы -н роф ессорлар  курамы  мен гы лы м и кы зм еткерлерін іц , 
бел ім ш слердің  басш ы лары  мен баска д а  кы зм еткерлер  лауазы м дары на 
конкурсты к орналасу  гуралы Е реж енің  ж аңа редакциясы  (косы  берілді) 
бекітілсін .

Н Ү Й Ы РА ІУ ІЫ Н :
1. У н и верси тетгің  б арлы к  құры лы м ды к бол ім ш ел ер ін ің  басш ы лары  осы 

Нреженің бекітілген  ж аңа редакциясы н  басш ы лы кка алсы н.
2. 18 .10.2010 ж. №  42 Б үй ры к оз күш іи ж ойды  деп  ессптелсін .
3. О кім ш ілік  деп артам ен гі кеңсе ж эн е архив секторы н ы ң  маманы

Б. М ы рзабекова осы  бүйры кгы  ун иверситеттіц  б арлы к  күры лы м ды к 
бө л і м ш е л ер і н е ж е г к і зс і н .

4. Осы б үй ры кты ң  оры ндалуы н бакы лауды  озім е калды рам ы н.

Р ек т о р  Й    С . С аг и н за е в а
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“Алматы энергетика жэне байланыс 
университеті” коммерциялық емес АҚ 

- Директорлар кенесінін
, ■ яй. . . . » П  HVAW W * « Ж ■■■ ш »• • ■ *“• */■»m■ rwжылғы шешімімен бекітілген

кеңеі

С. Ж. Дәукей

“Алматы энергетика жэне байланыс университета” коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының окытушы-професеор курамы мен ғылыми қызметкерлерінің

лауазымдарына 
конкурстық орналасу туралы 

ЕРЕЖЕ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. “Алматы энергетика жэне байланыс университета” коммерцияльщ емес АҚ 

оқытушы-профессор курамы мен ғьшыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстьщ 
орналасу туралы осы Ереже “Білім туралы” 2007 жьшғы 27 шілдедегі Қазакстан 
Республикасьшың Заңьша (04Л2.2015 ж. жағдайы бойынша өзгертулерімен жэне 
толықтыруларымен), “Акционерлік қоғамдар туралы” 2003 жылғы 13 мамырдағы 
Қазақстан Республикасьшың Заңьша (24.11.2015 ж. жағдайы бойынша өзгертулерімен 
жэне толықтыруларымен), Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым Министрінің 
“Жоғарғы оқу орындарьшың оқытушы-профессор қурамының жэне ғылыми 
қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстык орналасу ережелерін бекіту туралы” 2015 
жылғы 23 сәуірдегі № 230 буйрығына, «Алматы энергетика жэне байланыс университета» 
коммерцияльщ емес АҚ (будан әрі мэтін бойынша -  АЭжБУ) Жарғысына сэйкес эзірленді.

1.2. АЭжБУ окытушы-профессор курамы мен гылыми қызметкерлерінің, бөлімше 
басшыларының жэне баска да кызметкерлердің лауазымдарына конкурстьщ орналасу 
туралы осы Ереже Қазақстан Республикасының Еңбек Заңына жэне «Алматы энергетика 
жэне байланыс университета» коммерцияльщ емес АҚ Жарғысына сйэкес жүзеге 
асырьшады. Университеттің барлык қызметкерлері Еңбек шартын (ЕШ) жасау аркылы 
жұмысқа қабьшданады.

1.3. Жоғарғы оку орнының штаттық кестесінде (будан эрі -  штаттьщ лауазым) 
қарастырылған меншік нысанына карамастан, жоғарғы оқу орындарының окытушы- 
профессор қурамының жэне ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстык 
орналасу Ережеге сэйкес таралады.

Оқытушы-профессор құрамына кафедра меңгерушісі, профессор, доцент, аға 
окытушы, ассистент жатады.

Штаттьщ оқытушы ретінде (ғьшыми қызметкер) университетте ақылы штатгьщ 
лауазым иеленуші жэне Еңбек шарты негізінде университеттің тапсырмалары мен 
қызметтерін жүзеге асыру мақсатында лауазымдық өкілеттілікті (оқу жүктемесіне, 
ғыльми, эдістемелік жэне тәрбиелік жұмысқа сэйкес келетін) орындайтьш оқытушы 
(ғылыми қызметкер) табылады.

1.4. Окытушы-профессор қурамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына 
конкурстық орналасуға жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар тулға 
жіберіледі.



Қазақстан Республикасыньщ Еңбек шартьшда қарастырылғандай, оқу уйымдарының 
жұмысына медициналық қарсы көрсетілімі бар және психиатриялық жэне/немесе 
наркологиялық диспансерде есепте түратын тулғалар жіберілмейді.

1.5. Оқытушы-профессор қурамы мен ғылыми кызметкерлерінің лауазымдарына 
конкурстык орналасу ғылыми-педагогикалык және ғылыми кызметкерлерінің біліктілік 
мінездемесі бойынша жұргізіледі.

2. Оқытушы-профессор курамы лауазымына орналасатын қызметкерлермен енбек
шартын жасау тәртібі

2.1. Окытушы-профессор қурамы мен ғылыми қызметкерлерімен еңбек шартын 
жасау конкурстык орналасу негізінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
Министрінің «Жоғары оку орьшдарыньщ профессор-оқытушы қурамы мен ғылыми 
кызметкерлердің лауазымдарға конкурстык орналасуы қағидаларын бекіту туралы» 2015 
жылғы 23 сәуірдегі № 230 буйрығына сэйкес жүзеге асады жэне «Алматы энергетика жэне 
байланыс университета» коммерцияльщ емес АҚ ректорымен бекітіледі.

2.2. Конкурс өткізілгеннен кейін қызметке тағайындалған штаттык оқытушьшар 
мен ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарьша орналасу конкурсының корытындысы 
бойынша шарт 3 жылға жасалады. Еңбек шартының эрекет ету мерзімі аякталғаннан кейін 
еңбек шартын узарту көзделмейді.

2.3. Зейнеткерлер жасына жеткен оқытушьшар жэне ғьшыми қызметкерлер бос 
лауазыдарға орналасу конкурсынсыз кафедра меңгерушісінің, деканньщ, ОӘД 
директорының, ОӨЖ проректорының келісімінен кейін Еңбек шартын жасау жолы 
арқылы қызметке алынады.

3. Конкурстык комиссия

3.1. Оқытушы-профессор қурамы мен ғылыми қызметкерлерінің бос лауазымдарына 
орналасу конкурс комиссиясының (будан әрі -  Конкурстьщ комиссия) саны мен дербес 
қурамын жэне оның өкілетті мерзімін АЭжБУ ректоры аньщтайды.

3.2. Конкурстьщ комиссия қурамы келесі курамда қурылады: конкурстьщ комиссия 
төрағасы -  АЭжБУ ОӘЖ проректоры; конкурстьщ комиссия терагасыньщ орынбасары - 
АЭжБУ ЕЖжХБ проректоры; конкурстьщ комиссия мүшелері -  қурамы кемі уш адамнан 
турады (декандар, штаттық оқытушьшар немесе ғылыми қызметкерлер арасьшан, 
экімшілік департамента директорынан, заң кеңесшісі, қызметкерлер кәсіподағы 
комитетінің төрағасынан).

3.3. конкурстьщ комиссия хатшысы (ғылыми атағы немесе ғылыми дәрежесі бар) 
конкурстьщ комиссияның қурамына кірмейді;

3.4. Конкурстьщ комиссия құрамының саны так болуы тиіс.

3.5. Конкурстык комиссия конкурстьщ кұрьшысын, тэртібін, конкурстьщ өткізілу 
мерзімін кадағалайды, конкурстық қужаттамаларға талдау жасайды, конкурс 
корытындысы бойынша шешім шығарады.

4. Конкурстьщ негізде оқытушы-профессор күрамы мен ғылыми
қызметкерлерінін бос лауазымдарына орналасу конкурсының тәртібі



4.1. Ректорат ғылыми-педагогикалык қызметкерлер арасьшда конкурс жариялайды. 
Құжат қабылдаудың соңғы күніне дейін кемінде отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, 
Қазақстан Республикасыньщ барльщ аумағына таратылатын мерзімді баспа 
басылымдарында конкурс өткізу туралы хабарландыру орналастырылады.

Конкурсқа қатысқысы келетін түлға хабарландыру жарияланған кұннен бастап отыз 
күнтізбелік күннен кешіктірмей келесі кұжаттарды тапсырады:

1) университет ректорыньщ атына өтініш;
2) кадрларды есепке алу бойынша жеке парағы;
3) өмірбаяны;

4) жоғары білімі мен академиялық жэне ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың, 
ғылыми атағы туралы құжаттардың көшірмелері және салыстыру үшін түпнүсқалары;

5) ғьшыми жэне оку-әдістемелік жүмыстары мен өнертабыстарының тізімі (болған 
жағдайда);

6) соңғы қызмет аткарған жүмыс орнынан мінездеме;
7) қайта даярлау жэне біліктілікті арттыру туралы сертификаттардың көшірмесі 

(болған жағдайда) жэне салыстыру үшін түпнүсқалары;
6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі м.а. 2010 жьшғы 23 

қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 86 формасындағы медицинальщ анықтама 
(Нормативті кұкықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде № 6697 тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтык статистикасы;
8) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі м.а. 2010 жьшғы 23 

карашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 86 формасьшдағы медициналық анықтама 
(Нормативті кұкықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде № 6697 тіркелген);

9) Қазакстан Республикасы Бас прокуратурасының Қүқықтық статистика жэне 
арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің есептері бойынша түлғаньщ қылмыстық құқьщ 
бүзушылық жасауы туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама;

4.3. АЭжБУ-да қызмет атқаратын тұлға конкурсқа қатысуы үшін келесілерді 
үсынуы тиіс:

1- ректордың атына өтініш;
2-мінездеме;
3- ғылыми жүмыстары мен өнертабыстарының тізімі (белгіленген тэртіп бойынша 

бекітілген)
4.4. Конкурс катысушысы өзінің біліміне, жүмыс отіліне, кәсіби деңгейіне катысты 

қосымша ақпараттарды ұсынуға қүқылы (ғылыми еңбектерінің тізімі, бұрынғы жүмыс 
орнының басшысының үсьшысы т.б.).

4.5. Конкурс келесі кезеңдерден түрады:

1 - (1-кезең) ЖОО окытушы-профессор қүрамы мен ғьшыми қызметкерлерінің 
лауазымдарына орналасу конкурента үміткерлердің өтініштерін қарау;

2 - (2-кезең) үміткерлермен әңгімелесу өткізу;
3 -  (3-кезең) конкурстьщ қорытындысын шығару;
4.6. Үміткерді ректор өзінің толықтай келісімімен конкурстык комиссияға жіберсе, 

конкурстьщ бірінші кезеңіне еткізілді деп есептеледі.
4.7. Үміткерлердің тестілеу, әңгімелесу, шығармашыльщ есеп беру, авторлық 

эзірлемелерді қорғау, практикалық тапсырмалар түрінде үміткерлер кызметінің 
қорытындысьш талдамапық жалпылау үшін, кэсіби деңгейін анықтауда эр лауазым 
бойынша білімдері үлгілік біліктілік сипаттарына сэйкес тексеру үшін конкурстык 
комиссияға келіп түскен құжаттар комиссия төрағасының қадағалауымен деканға 
(комиссия мүшесі) жіберіледі.



4.8. Әңгімелесудің мақсаты АЭжБУ ерекшеліктерін аньщтай келе, бос лауазьмға 
үлгілік біліктілік сипаттамаларын ескере отырып, кандидаттардың кәсіби жэне жеке 
қасиеттеріне баға беру, окытушылардың рейтингін студенттердін бағаларын, 
кафедралардьщ накты ерекшеліктерін аныктау болып табылады

4.9. Әңгімелесуден кейін конкурстык комиссия ашык дауыс беру арқылы осы 
Ереженін қосымшасына сэйкес, лауазымға конкурстык іріктеу бойынша жасырын дауыс 
беру үшін, осы лауазымға үміткерді бюллетеньте (бүдан эрі -  Бюллетень) енгізу туралы 
шешім қабылдайды.

4.10. Дауыс беруші түлға үміткерді кабылдауға келісетіндігін «келіспеймін» сөзін, ал 
үміткерді қабылдауға келіспейтіндігін «келісемін» сөзін сызып тастау арқылы білдіреді. 
Конкурстык іріктеуде бір орынға екі немесе одан көп үміткер катысқан жағдайда, бір 
үміткердің аты-жөнінің қасында жазылған «келіспеймін» сөзін сызып тастау қажет, ал 
калған үміткерлердің қасына «келісемін» сөзі сызылу қажет. Бүл ереже бүзылған 
жағдайда, бюллетень жарамсыз деп таньшады.

4.11. Дауыстарды санау үшін Конкурстык комиссия жасырын дауыс беру басталғанға 
дейін конкурстык комиссия күрамынан кемі үш комиссия мүшесінен түратын есептеу 
комиссиясын сайлайды. Есептеу комиссиясы эр үміткер бойынша дауыс беру нәтижелерін 
жариялайды. Есептеу комиссия хаттамасын Конкурстык комиссия бекітеді жэне конкурс 
материалына тіркейді.

4.12. Конкурс өткізу кезінде конкурстык комиссия мүшелерінің кемінде 2/3 мүшесі 
дауыс беруге қатысқан жағдайда, конкурстык комиссияның шешімі жарамды болып 
саналады. Егер үміткерге комиссия қүрамынан катысушылардың көпшілігі дауыс берсе, 
онда оған оң қорытынды шығарылады. Дауыс беруде дауыстар тең болған жағдайда, 
комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

4.13. Конкурстьщ комиссия жасырын дауыс беру нәтижелері бойынша еңбек шартын 
жасау үшін «АЭжБУ ректорына ұсынылады» немесе «АЭжБУ ректорына ұсьшылмайды» 
деген үлгіде бос лауазымньщ эр үміткеріне ұсьшыс жасайды.

4.14. Кафедралардың бірігуі немесе бөлінуіне байланысты окытушы-профессор 
кұрамын мерзімінен бүрын анықтау жүргізілмейді. Қайта үйымдастырылған кафедраньщ 
басшысы лауазымьш бос орын есебінде жариялау жэне конкурс бойынша іріктеу Енбек 
шартының корытындысымен аньщталады.

Ректор Еңбек шартын жасағанға дейін бір жылға дейінгі мерзімге кафедра басшысы 
бос орынына оқытушылардын біріне жауапкершілікті орындауды жүктеуге кұкысы бар.

Кафедралар бөлінген жағдайда қайта үйымдастырылған кафедраньщ кафедра 
басшысы лауазымына ректордың бүйрығымен тағайындалады. Басқа кафедраның 
басшысы лауазымына окытушылар ішіндегі үздігін таңдайды немесе ол жұмыс орны бос 
орын деп жарияланады.

4.15. Конкурстьщ іріктеуінен өткен үміткерлердің қүжаттары конкурстьщ 
комиссияның мәжілісі аяқталғаннан кейін үш жүмыс күні ішінде кадр бөліміне өткізіледі.

4.16. Окытушы-профессорлар құрамы мен ғылым қызметкерлер лауазымьша Еңбек 
шартьш жасау үшін конкурстьщ комиссияның түлғаны таңдаудағы шешімі жэне 
ректорлың шешімі негіздеме болып табылады. Еңбек шартьш жасау конкурс өткізілгеннен 
кейін 10 күнтізбелік күн ішінде жасалады.

4.17. Сагаттап төлейтін төлем шартымен окытушылық қызметке альшған түлға 
ректордың бүйырығымен есепке алынады жэне ол штатгық окытушы санатына 
жатқызылмайды.



5. Қорытынды ережелер

5.1 Оқытушы-профессор кұрамы мен ғылыми кызметкерлердін лауазымдарьша 
орналасудьщ конкурстьщ іріктеуі сауалнама жүргізу, сарапіпылык бағалау, тестілеу, 
әңгімелесу, шығармашылық есеп, авторлық эзірлемелерді қорғау түріндегі үміткерлердің 
қызметі нэтижелерін аналитикалық жалпьшау негізінде жүргізіледі, онын мақсаты -  
АЭжБУ ерекшелеріктері мен біліктілік талаптарын ескере отырып, кэсіби жэне тұлғалык 
сапаларын бағалау.

5.2 Оқытушы-профессор кұрамы мен ғылыми кызметкерлердің лауазымдарына 
үміткерлердің білім, біліктілік деңгейіне, сэйкесті ғылыми (академиялық) дэрежесіне, 
ғылыми атағьша, ғьшыми, педагогикалық, басшыльщ лауазымдардағы өтіліне, 
жарияланған ғылыми жұмыстарының тақырыбы мен көлеміне қойылатын талаптар, 
сондай-ақ конкурсқа сұралатьш қркаттар тізімі мен конкурсты өткізу рәсімі Қазакстан 
Республикасының колданыстағы заңнамасына, АЭжБУ Жарғысына жэне осы Ережеге 
сэйкес болуы тиіс.

5.3 Университет конкурстык комиссияны калыптастьфу, оның жұмыс режімі, 
сондай-ақ конкурсқа катысушьшар мен үміткерлердің конкурстык комиссия шешімдеріне 
шағьм түсіру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
Министрінін 23.04.2015ж. №230 бұйрығымен бекітілген «Жоғары оку орьшдарьшьщ 
профессор-окытушы кұрамы мен ғылыми қызметкерлердің лауазымдарға конкурстык 
орналасуы кағидаларын» басшьшыққа алады.

Өзгертулер мен қосыміиалар енгізілген Ереже 14.03.2017ж. Ғылыми кеңес 
мәжілісінде қаралып, мацүлдаиды (№8 хаттама).

Ректор С. Сагинтаева



АЭжБУ оқытушы-профессор 
құрамы мен

ғылыми қызметкерлерінің, бөлімше 
кызметкерлері мен басқа да кызметкерлер 

лауазымдарына 
орналасу конкурсы туралы ережеге 

косымша

«Алматы энергетика жэне байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік 
қогамынын лауазымына конкурстык іріктеу бойынша жасырын дауыс беруге

арналган
бюллетень

Конкурстьщ комиссия 
(ректордьщ «___» __________20__ж. №____ бұйрығымен бекітілген)

«__ » __________ 20__ж. мәжіліс. № хаттама
Лауазым

Кафедра

Факультет

Жарияланған бірліктер саны

№ Үміткердің тегі, аты, экесінің аты (болтан 
жағдайда)

Дауыс беру нәтижелері

1 Келісемін Келіспеймін
2 Келісемін Келіспеймін

Ескерту.
1. Тегі эліпбилік тэртіпте жазылады.
2. Үміткерді «жақтап» дауыс беру нәтижелері «Келіспеймін» сөзін сызып тастаумен, 

ал «Қарсы» дауыс берген жағдайда «Келісемін» сөзін сызьш тастаумен білдіріледі.
3. Комиссия мүшелері «Келіспеймін» сөзін сызу арқьшы дауыс берген үміткерлер 

саны жарияланған бірліктер санынан аспауы кажет. Қалғандарьшьщ қасьша 
комиссия мүшелері «Келісемін» сөзін сызьш тастау арқылы дауыс беруі кажет.

4. Көрсетілген ережелер сақталмай толтырьшған бюллетень жарамсыз деп танылады.


