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«АЭжБУ» ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСІНІҢ  

2021-2022 оқу жылына арналған  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

№ 

 

Жұмыс түрлері Орындаушы Орындау мерзімі 

1  ҒӘК, ЖҒӘК, институттардың ҒӘК 

2021-22 оқу жылына арналған құрамын 

құру 

ОӘК төрағасы, 

ОӘК хатшысы 

қажеттілігіне қарай 

2  АЭжБУ бакалавриат, магистратура 

және докторантураның оқу процесін 

жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу 

АМД директоры оқу жылы бойы 

3  Қажеттілігіне қарай бакалавриаттың, 

магистратураның және 

докторантураның білім беру 

бағдарламаларын түзету 

ОӘК төрағалары оқу жылы бойы 

4  Кәсіби стандарттар негізінде жасалған 

жаңа және инновациялық білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу туралы 

ОӘК төрағалары оқу жылы бойы 

5  Оқу-әдістемелік нұсқаулар мен оқу 

құралдарын рецензиялау 

 маусым 2022 

6  Оқу процесіне заманауи оқыту 

технологияларын енгізу және оқу 

процесін ақпараттық қамтамасыз ету 

ҒӘК төрағасы оқу жылы бойы 

7  On-line білім беруді дамыту, 

қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдану 

АМД, ҚОТ бастығы оқу жылы бойы 

8  Халықаралық және Ұлттық 

агенттіктерде ББ  аккредиттеуден 

кейінгі және  аккредиттеу туралы 

АМД оқу жылы бойы 

9  Университеттің ҒӘК және ЖҒӘК 

жұмысын келісу 

ОӘК төрағасы, 

ОӘК төрағасының 

орынбасары 

маусым 2022 

10  ЖОО басшыларының, кафедра 

меңгерушілері мен АМД 

қызметкерлерінің сабаққа қатысуын 

талдау 

АМД директоры, 

институт 

директорлары 

желтоқсан 2021 

11  ПОӘК тексеру нәтижелерін талдау АМД директоры желтоқсан 2021 

12  2021 жылға арналған әдістемелік 

әзірлемелер шығару жоспарының 

орындалу қорытындысы және 2022 

жылға арналған жоспары  

Әдістемелік 

қамтамасыз ету және 

сараптама бойынша 

ЖҒӘК 

желтоқсан 2021 

13  Халықаралық және Ұлттық 

рейтингтердің нәтижелері туралы. 

Рейтингтердегі АЭжБУ позициясын 

АМД  оқу жылы бойы 



 

АЭжБУ ҒӘК төрағасы      С. Коньшин 

 

 

АЭжБУ ҒӘК хатшысы      А. Нуртаева   

жақсарту жөніндегі жұмыс туралы. 

14  Өндірістік практикаларды ұйымдастыру 

және өткізу сапасын талдау 

Институт 

директорлары, 

Мансап 

орталығының 

директоры 

ақпан 2022 

15  2021 жылғы университет зертханаларын 

жаңғырту қорытындысы және 2022 

жылға арналған жаңғырту жоспарының 

жобасы 

Оқытудың 

инновациялық 

технологиялары 

бойынша ЖҒӘК 

ақпан 2022 

16  Университеттің СМЖ ішкі аудит 

нәтижелерін талдау 

ТДСД директоры  маусым 2022 

17  Университеттің білім беру 

бағдарламаларына сәйкес келетін 

мамандықтардың кәсіби стандарттарын 

әзірлеу мониторингі 

АМД директоры  сәуір 2022 

18  Институттардағы білім беру 

бағдарламаларын іске асыру туралы 

Институт 

директорлары, 

кафедра 

меңгерушілері 

Мамыр 2022 

19  АЭжБУ-да білім беру қызметінің 

сапасы туралы студенттер мен 

магистранттардың сауалнама 

қорытындысын талдау 

АМД директоры  маусым 2022 

20  Институттардың ҒӘК атқарылған 

жұмыс туралы есептерін қарау 

Институттардың 

ҒӘК төрағалары 

маусым 2022 

21  АЭжБУ ЖҒӘК атқарылған жұмыс 

туралы есептерін қарау 

ЖҒӘК төрағалары 

 

маусым 2022 

22  ҒӘК 2021-2022 оқу жылында 

атқарылған жұмысы туралы есебі 

ОӘК төрағасы,  

ОӘК хатшысы 

маусым 2022 

23  Қосымша (MINOR  және  MAJOR) білім 

беру бағдарламаларын әзірлеу және іске 

асыру туралы 

АМД директоры оқу жылы бойы 


