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ҚАУЛЫСЫ 

 

БАҚБИ директоры Е.А. Абдрахмановтың баяндамасын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес Біліктілікті арттыру және қос дипломды білім беру 

институтының АЭжБУ студенттері мен оқытушыларының біліктілігін арттыру 

және сыртқы ұйымдар мамандары қызметтерінің жалпы сомасы 44,847 млн. 

теңгеге жоспарланған көлемі орындағанын атап өтті. Бірақ соңғы жылдары 

АЭжБУ-МЭИ қос дипдомды білім беру бағдарламалары бойынша талапкерлер 

саны тұрақты түрде төмендеп жатқаны байқалады. Маркетинг пен білім беру 

үрдісін ұйымдастыру, қызметтер бағыттары мен шоғырын кеңейту, оқу 

алаңдары мен кадрлық құрам бойынша жұмыстар аяғына дейін жеткізілмеген. 

2019 жылға бар проблемаларды шешу бойынша, біліктілікті арттыру курстары 

мен қос дипломды білім беру бағдарламаларының маркетингіне қатысты 

жұмыстарды жандандыру, қызметтер бағыттары мен тізімін кеңейту, МВА 

бизнес-мектебін ашу, техникалық мамандарды аттестаттау бойынша қосымша 

қызметтер көрсету, кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша және т.б. 

шаралар жоспарланған. 

 

Ғылыми кеңес қаулы етті: 

 

1. Біліктілікті арттыру және қос дипломды білім беру институтының 

2018 жылғы жұмысы туралы ақпараты мәліметке алынсын. 

 

2. Энергетика қызметінің мамандары үшін техникалық пайдалану және 

қауіпсіздік ережелерін білуіне біліктілік тағайындау жөніндегі аттестациялық 

комиссия құрылсын. 

Жауапты – БАҚБИ директоры Е.А. Абдрахманов. 

Мерзімі: 2019 жылдың 1-тоқсаны. 

 

3. АЭжБУ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу және 

өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау, 

біліктілігін арттыру құқығына аккредиттелсін. 

Жауапты – БАҚБИ директорының орынбасары 

Д.Ж. Джексенбинов. 

Мерзімі: 2019 жылдың 2-тоқсаны. 

 

4. «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 

дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 

кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша оқу ұйымдастырылсын. 

Жауаптылар - колледж директоры М.М. Аршидинов, 

БАҚБИ директоры Е.А. Абдрахманов, 

ЭЭЭТИ, ҒИТКИ, ЖЭЖТИ, БЖАТИ, БАҚБИ. 



Мерзімі: 2019 жылдың 1-тоқсаны. 

 

5. European University Business School (EU) – Еуропа Университетінің 

Халықаралық Бизнес Мектебімен (Швейцария) білім беру бағдарламалары іске 

қосылсын және халықаралық талаптарға сай сабақтар өткізу үшін А-329 

аудиториясы дайындалсын. 

Жауапты - бас маман Д.И. Анчевский. 

Мерзімі: 2019 жылдың 2-тоқсаны. 

 

6. 2019 жылы «Қазақтелеком» АҚ жұмыскерлерінің біліктілігін арттыру 

бойынша қызметтер аутсорсингі мен Радиоэлектроника және байланыс әскери-

инженерлік институты қызметкерлері мен курсанттары үшін тағылымдама 

конкурсына белсенді түрде қатыссын. 

Жауапты – БАҚБИ директорының орынбасары 

Д.Ж. Джексенбинов. 

Мерзімі: 2019 жылы ішінде 

 

7. Энергетика және инфокоммуникация салаларында мамандарды даярлау 

және сертификаттау бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеу және 

сертификаттау орталығын құруға қатысты «Атамекен» ҰКП АФ-мен белсенді 

ынтымақтастық ұйымдастырылсын. 

Жауаптылар - колледж директоры М.М. Аршидинов, 

БАҚБИ директоры Е.А. Абдрахманов, 

ЭЭЭТИ, ҒИТКИ, ЖЭЖТИ, БЖАТИ, БАҚБИ.  

Мерзімі: 2019 жылдың 3-тоқсаны. 

 

8. Информатика, ақпараттық жүйелер, есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету, инвестициялық жоспарлау және энергетикада 

баға белгілеу бағыттары бойынша АЭжБУ бакалавриатының білім беру 

бағдарламаларында қолданылатын «1С» бағдарламалық өнімдерінің базалық 

зертханасы құрылсын. 

Жауапты – БАҚБИ директорының орынбасары 

Д.Ж. Джексенбинов. 

Мерзімі: 2019 жылдың 2-тоқсаны.  

 

9. Заманауи мультимедиялық және компьютерлік жабдықтармен 

жабдықталған БАҚБИ оқу алаңдары кеңейтілсін, БАҚБИ маңдайша жазуы мен 

стендтері әзірленсін. 

Жауаптылар – БАҚБИ директоры Е.А. Абдрахманов, 

ПШҚ бастығы Т.А. Уткелбаев, 

МЭЖ жөніндегі директор А.С. Казыбаева, 

АТД директоры К.М. Хожамбердиев. 

Мерзімі: 2019 жылдың 1-тоқсаны. 

 

10. БАҚБИ білім беру қызметтері web-сайт, электронды және пошта 

жіберілімдері, әлеуметтік желілер, жарнама, БАҚ, имидждік іс-шаралар және 

т.б. каналдар арқылы әлеуметті тұтынушыларға жүйелі түрде ұсынылсын. 



Жауаптылар – БАҚБИ директорының орынбасары 

Д.Ж.Джексенбинов,  

МД директоры А.А.Кашкеев. 

Мерзімі: 2019 жылы ішінде. 

 

 

 

        Төрайым                                   С. Сагинтаева  

 

        Ғылыми хатшы                            А. Бегимбетова 

 


