
 

«Университеттің Бітірушілер - қамқоршылар кеңесінің бұрынғы 

құрамының өкілеттілік мерзімінің бітуіне байланысты жаңа құрамын 

бекіту туралы»  

мәселесі бойынша 05.11.2013 ж. №3 АЭжБУ Ғылыми кеңесінің  

 

 Қ А У Л Ы С Ы 

 

 Бітірушілер қауымдастығы АЭжБИ Ғылыми кеңесінің 27.01.09ж. №4 

Қаулысымен және 20.02.2009ж. №26 ректор бұйрығымен басқарушы орган - 

Бітірушілер-қамқоршылар кеңесі 3 жыл өкілеттік мерзімімен құрылған 

болатын. Бірінші мәжіліс 2009 ж. 27 қарашада өтті. Институт атының 

«университет» болып өзгеруіне байланысты (Алматы қ. Әділет басқармасы 

01.10.2010ж. берген №56023-1910-АҚ қайта тіркеу туралы куәлігі) АЭжБУ 

Бітірушілер қауымдастығы туралы жаңа Ереже қабылданды, ақпараттық-

технологиялық сектор құрылуымен Бітірушілер - қамқоршылар кеңесінің 

құрамы кеңейтілді (27.01.2010ж. №1 Ғылыми кеңес қаулысы, 27.09.2010ж. №36  

ректор бұйрығы), бірінші мәжіліс 22.10.2010ж. өткізілді. Қазірде АЭжБУ 

Бітірушілер қауымдастығының Бітірушілер-қамқоршылар кеңесі 3 жыл жұмыс 

істеді (есеп қоса берілді). Бітірушілер-қамқоршылар кеңесінің бұрынғы 

құрамының өкілеттік мерзімінің бітуіне және жауапты хатшының, бітіртуші 

кафедра меңгерушілерінің ұсыныстарына байланысты 

 

Ғылыми кеңес қаулы етеді: 

1. Бітірушілер - қамқоршылар кеңесінің келесі құрамы бекітілсін: 

 1.1. Құқы бар: 

- Адамов Т.Н. , «Гранит» МКТБ» ЖШС бас директоры; 

- Балабатыров  А.С., «Шығыс Қазақстандық РЭК» АҚ президенті; 

- Вуколов  М.В., «Johnson Controls» ЖАҚ филиалының жетекшісі; 

- Календарев  А.Н., «Kazakhmys Energy» ЖШС бас директоры; 

- Каршегенов У.Т., «Атырау Жарық» АҚ Директорлар кеңесінің  

     төрағасы; 

- Мухамед-Рахимов Н.Т., «АлЭС» АҚ өкілдігінің басшысы; 

- «ZHERSU» ИӨК, Оспанов Б.К., Бақылаушы кеңестің төрағасы; 

- Раздыков  Ш.П., «Алматытелеком» ҚТО бас директоры; 

- Сарсенова Л.Н., «Қазақтелеком» АҚ «АИКТ» Дирекциясының 

бас директоры; 

- Сахарханов  К.Д., «АЖК» АҚ бас инженерінің орынбасары; 

-    «Alageum Group» ЖШС, Стваев Н.А., бас директор;  

-   Туткабаев Е.А., «Siemon» компаниясының ҚР, Орта Азия және  

     Кавказдағы өкілдігінің басшысы; 

- Уражанов К.М., «KEGOC» АҚ  МЭС Алматы филиалының 

директоры; 

 1.2. Құқы жоқ: 

                         -  Даукеев Г.Ж., ректор; 

                         - Аршидинов М.М., СОжҚДФ деканы; 

                         - Денисенко В.И., ЭЭФ деканы;  



                         - Зияханов М.У., ЖЭФ деканы; 

                         - Медеуов У.И., РТБФ деканы; 

                         - Табултаев С.С., ФИТ деканы. 

 

2. Бітірушілер - қамқоршылар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 

3 жыл болып бекітілсін. 

 

3. Бітірушілер - қамқоршылар кеңесінің жауапты хатшысы 

(Д.Иментаева) осы қаулыны жүзеге асыру бойынша қажетті 

шаралар алсын. 

 

 

 

Төраға       Г.Ж. Даукеев 

 

Ғылыми хатшы      Г.Д.  Манапова 


