
 

ҚҰРМЕТТІ   _________________________________ 

 

2019  жығы  19 қарашада 11:00  уақытта 

 Ғылыми кеңес залында (А-213)  

 АЭжБУ Ғылыми кеңесінің  №7  мәжілісі өткізіледі 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1. Кәсіби бағдарлау жұмыстарын ұйымдастыру туралы. 

       Баяндамашы – МД директоры  А.А. Кашкеев. 

2. АЭжБУ ғылыми-зерттеу қызметінің жағдайы және дамуы туралы. 

       Баяндамашы – ҒИҚ проректоры А.А. Саухимов. 

3. АЭжБУ Халықаралық ынтымақтастығы және ОПҚ мен студенттердің 

академиялық ұтқырлығы туралы. 

      Баяндамашы – ХЫАҰД директоры А.С. Апенова. 

4. Түрлі мәселелер 

4.1. 2019/2020 оқу жылына арналған бакалавриаттың күндізгі және сырттай 

оқу бөлімінің білім алушыларынан мемлекеттік емтихан қабылдау үшін 

және дипломдық жобаларды қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы.  

       Баяндамашылар –институт директорлары. 
4.2. 2019/2020 оқу жылына арналған магистратурада  білім алушылардан 

мемлекеттік емтихан қабылдау үшін және магистрлік диссертацияларды 

қорғау үшін МАК құрамын бекіту туралы. 

       Баяндамашы – ДМБО директоры. 
4.3. Мемлекеттік емтихан тапсырылатын ЖОО әзірлеген бейіндік пәндер 

тізімін бекіту. 

       Баяндамашылар –институт директорлары. 
4.4. 2019 жылдың гранттық ғылыми-зерттеу тақырыптары бойынша аралық 

есептер. 

    Баяндамашы –  ҒКД директоры Д.Ж Джексенбинов.   
4.5. Орыс тіліндегі «Они окружали Сталина: Н.И. Ежов и С.Ф. Реденс» оқу 

құралын жариялауға ұсыныс туралы. 

     Баяндамашы – ӘП кафедрасының меңгерушісі Б.Ж.Кабдушев. 
4.6. Қазақ тіліндегі «Алматы энергетика және байланыс университетінің 

тарихы 1975 – 2019 жж.» оқулық-монографиясын жариялауға ұсыныс 

туралы. 

     Баяндамашы – ӘП кафедрасының меңгерушісі Б.Ж.Кабдушев. 

 

 

 

Ғылыми хатшы  

 

А.С. Бегимбетова   

 
 



 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЙ (ая)     _________________________________ 

 

19 ноября 2019 года  в 11:00  в в зале Ученого совета 

 (А-213)  состоится  заседание  

Ученого совета   АУЭС № 7 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об организации профориентационной работы. 

      Докладчик – директор ДМ Кашкеев А.А. 
2. О состоянии и развитии научно-исследовательской деятельности АУЭС. 

       Докладчик - проректор по НИД Саухимов А.А. 
3. О международном сотрудничестве АУЭС и академической мобильности 

студентов и ППС. 

       Докладчик - директор ДМС АМ Апенова А.С. 
4. РАЗНОЕ 

4.1. Об утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения и для 

защиты дипломных проектов на 2019/2020 учебный год. 

      Докладчики – директора институтов. 
4.2. Об утверждении составов ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в магистратуре и для защиты магистерских диссертаций  

на 2019/2020 учебный год. 

      Докладчик – директор ОПДМ. 
4.3. Утверждение перечня профилирующих дисциплин, разработанных 

вузом, по которым сдается государственный экзамен.  

       Докладчики – директора институтов. 
4.4. Промежуточные отчеты по грантовым научно-исследовательским темам 

за 2019 год. 

    Докладчик –  директор департамента НиК Джексенбиев Д.Ж.   
4.5. О рекомендации к публикации учебного пособия на русском языке «Они 

окружали Сталина: Н.И. Ежов и С.Ф. Реденс». 

     Докладчик – зав. кафедрой СД Кабдушев Б.Ж. 
4.6. О рекомендации к публикации учебника-монографии на казахском языке 

«Алматы энергетика және байланыс университетінің тарихы 1975 – 2019 

жж.». 

     Докладчик – зав. кафедрой СД Кабдушев Б.Ж. 

 

 

                 Ученый секретарь       А.С. Бегимбетова  

 


