
 
ҚҰРМЕТТІ   _________________________________ 

 

2020 жылғы 20 қазанда сағат 15:00-де "АЭжБУ" КЕАҚ № 3 Ғылыми 

кеңесінің отырысы өтеді (Google meet платформасы) 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1. Қамқоршылар кеңесінің 2019/2020 оқу жылындағы жұмысы және 

алдағы келешегі туралы. 

       Баяндамашы – қамқоршылар кеңесінің жауапты хатшысы Г.С. 

Смагулова 

2. 2020/2021 оқу жылына оқытушылар - профессор құрамының штатын 

бекіту. 

       Баяндамашы – АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова 

3. Диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттардың, 

докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін бекіту 

туралы; бакалаврлардың дипломдық жұмыстары (жобалары) мен 

ғылыми жетекшілерінің тақырыптарын бекіту туралы 

       Баяндамашылар – ЖООКБД директоры, институттардың 

директорлары 

4. 2020/2021 оқу жылына арналған "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" 

пәні бойынша МАК және МЕК төрағасын құрамын бекіту туралы 

       Баяндамашылар - ӘП кафедрасының меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев. 

5. Ғылыми-әдістемелік кеңестің 2020/2021 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын бекіту 

      Баяндамашы – АҚ проректоры С.В. Коньшин 

6. Ғылыми-техникалық кеңестің 2020/2021 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын бекіту 

      Баяндамашы – ҒИҚ проректоры А.А. Саухимов 

7. Диссертациялық жұмыс тақырыптарын өзгерту және магистранттар мен 

докторанттардың басшыларын ауыстыру туралы 

     Баяндамашы – ЖООКБД директоры А.А. Елеманова 

8. 

 

ӘРТҮРЛІ 

 

Ғылыми хатшы  

 

А.С. Бегимбетова   

 
 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЙ (ая)     _________________________________ 
 

20 октября 2020 года  в 15:00  состоится  заседание  

Ученого совета  НАО « АУЭС»  № 3 (платформа Google meet) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О работе Совета попечителей за 2019/2020 учебный год и 

дальнейших перспективах. 

       Докладчик  – ответственный секретарь Совета попечителей 

Смагулова Г.С. 

2. Утверждение штата ППС на 2020/2021 учебный год 

       Докладчик  – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

3. Об утверждении тем и научных руководителей магистрантов, 

докторантов по диссертационным исследованиям; а также об 

утверждении тем дипломных работ (проектов) и научных 

руководителей бакалавров. 

       Докладчики - директор  ДПО, директора институтов 

4.  Об утверждении председателя, состава ГАК и ГЭК по дисциплине 

«Современная история Казахстана» на 2020/2021 учебный год. 

       Докладчик - зав. кафедрой СД Кабдушев Б.Ж. 

5. Утверждение плана работы научно-методического совета на 

2020/2021 учебный год. 

       Докладчик – Проректор по АД Коньшин С.В. 

6. Утверждение плана работы научно-технического совета на 2020/2021 

учебный год. 

       Докладчик - проректор по НИД Саухимов А.А. 

7. Об изменении тем диссертационных работ и замене руководителей 

магистрантов и докторантов. 

       Докладчик – директор ДПО Елеманова А.А. 

8. РАЗНОЕ 

 
 

             Ученый секретарь А.С. Бегимбетова  

 


