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2017-2018 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ
ЖҦМЫС ЖОСПАРЫ
№

Отырыстың
өткізілу
кҥні

Кҥн тәртібі

Баяндамашы

1

1. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың 2016-2017 оқу жылындағы Ректор
2017ж. тамыз қызмет нәтижелері және даму перспективалары, 2016-2019
жылдарға арналған Қазақстан Республикасында білім беруді
және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын және
университеттің стратегиялық жоспарын іске асыру шеңберінде
2017-2018 оқу жылына арналған міндеттер

Мәселенің кураторы

___

Ректор

2. 2017-2018 оқу жылының басында университеттің оқу
ғимараттарының
зертханалары
мен
лекциялық ӘШД проректоры
дәрісханаларының дайындығы

--|| -- || --|| --

3. Университеттің құрылымдық
ұйымдастырулар туралы

--|| -- || --|| --

бӛлімшелеріндегі

қайта ОІжАТ проректоры

4. Ғылыми кеңес пен Ректораттың 2017-2018 оқу жылына Ғылыми хатшы
арналған жоспарларын бекіту

2

2017ж.
қыркүйек

5. Әртүрлі мәселелер
1. Студент жастарда кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастыру ИҚ проректоры
және студенттердің старт-ап жобаларын жылжыту жұмысы
туралы
2. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың бәсекеге қабілеттілгін Болон үрдісі орталығының
арттыру және институционалдық рейтингілерде позициясын директоры
жақсарту туралы

-

ОӘЖ проректоры

3. Әртүрлі мәселелер
3

2017ж. қазан 1. Құзыретті оқыту әдісі тұрғысында СӚЖ ұйымдастыру АМжД оқу үрдісін ұйымдастыру
ахуалы мен перспективалары туралы
орталығының жетекшісі
Магистратура
мен
PhD
докторантураның
бағдарламаларын оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
2.

білім Комиссия тӛрағасы

ОІжАТ проректоры
ОӘЖ проректоры

3.Әртүрлі мәселелер
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2017ж.
қараша

1. «Мәнгілік ел» бағдарламасын іске асыруда университеттің Жастар орталығының директоры
Жастар орталығының рӛлі

Бірінші проректор

2. ЖОО білім беру процесін ақпараттық қамсыздандыруда АБО директоры
ақпараттық-білім беру орталығының жұмыс тиімділігі

ОӘЖ проректоры

3. Әртүрлі мәселелер.
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2017ж.
желтоқсан

1. Кәсіпкерлік қызметті іске асыру бойынша университет Ғылым және ӛндіріс
бӛлімшелерінің жұмысы туралы
департаментінің директоры

ИҚ проректоры

2. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-да PhD докторанттарын ЖОО-нан кейінгі білім беру
дайындаудың тиімділігі және олардың зерттеу нәтижелерін институтының жетекшісі
пайдаланудың ұтымдылығы туралы.

ҒЖжХБ проректоры,
ОІжАТ проректоры

3.Әртүрлі мәселелер
6

2018ж.
қаңтар

1. 2015-2020 жылдарға арналған Үш тілде білім беруді АМжД білім бағдарламаларын
дамытудың жол картасын іске асыру шеңберінде ОӘӘ әдістемелік қамсыздандыру
қамтамасыз етуді талдау
орталығының директоры

ОӘЖ проректоры

2. Университеттің Ғылыми кеңесі мен Ректоратының 2017-2018 Ғылыми хатшы
оқу жылының күзгі семестріндегі шешімдерінің орындалуы
туралы

Ректор

3.Әртүрлі мәселелер
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1. Университеттің 2017 жылғы ғылыми-зерттеу жұмысы ҒЖжХБ проректоры
2018ж. ақпан туралы және ҚР «Ғылым туралы» зңын, 2016-2019 жылдарға
арналған Қазақстан Республикасында білім беруді және
ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын орындау мақсатында 2018 жылға
арналған міндеттер туралы есеп.
2. «Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары Тексеру комиссиясының тӛрағасы
мектебінің қызметі және ахуалы туралы
3.
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2018ж.
наурыз.

Ректор

Бірінші проректор

Әртүрлі мәселелер

1. 2017 жылында М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың қаржы- Қаржы департаментінің
шаруашылық қызметі туралы есеп
директоры –бас бухгалтер

2. 2017 жылында М.Әуезов атындағы ОҚМУ стратегиялық CДжСБ департаменті
даму жоспарын іске асыру барысы туралы
стратегиялық жоспарлау бӛлімінің
бастығы
3.Әртүрлі мәселелер
2018ж. сәуір 1. Мониторинг және білім беру қызметі сапасына ішкі CДжСБ департаменті әлеуметтік
тұтынушылардың қанағаттануын талдау нәтижелері
зерттеу бӛлімінің бастығы
2. Дене шынықтыру және спорт факультетіның қызметі мен Тексеру комиссиясының тӛрағасы
ахуалы туралы

Ректор
Бірінші проректор

Бірінші проректор

--|| -- || --|| --

3. Әртүрлі мәселелер
10

2018ж.
мамыр

1. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыруда ТЖжЖС департаментінің
университеттің тәрбие жұмысының ахуалы мен даму директоры
перспективалары

Бірінші проректор
Ректор

2.
Аяқталған
ғылыми
зерттеулердің
коммерцияландырудың тиімділігі
3. Әртүрлі мәселелер

нәтижелерін ИҚ проректоры
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2018 ж.
маусым

1. Жазғы емтихан сессиясын талдау (бакалавриат, Тіркеуші кеңсесінің директоры,
магистратура,
докторантура),
университет
білім ЖОКББИ жетекшісі
алушыларының білім сапасын арттыру механизмі

ОІжАТ проректоры

2. 2017-2018 жылына арналған универсиеттің Ғылыми кеңесі Ғылыми хатшы
мен Ректораттың шешімдерінің орындалуы туралы

Ректор

3. 2018-2019 оқу жылына арнап педагогикалық жүктемені, АМжД директоры, тіркеуші
ОПҚ құрамын, модульдік білім бағдарламаларын және кеңсесінің директоры
академиялық күнтізбені бекіту

ОІжАТ проректоры

4. Әртүрлі мәселелер
Ескертпе: Күн тәртібі бойынша материалдар (баяндама, қосалқы баяндама, шешім жобасы) Ғылыми хатшы тарапынан Ректораттың отырысына дейін
7 күн бұрын берілуі тиіс.
Ректораттың жұмыс регламенті:
баяндама
- 10- 20 минут;
ақпарат
- 5-10 минут;
сӛзге шығу
- 3-5 минут.
Ректоратты өткізу уақыты: айдың 4 аптасы, жҧма, 10.00 сағат, бас ғимарат.
Ректораттың жҧмыс жоспары Ғылыми кеңесте қаралды және талқыланды «__28 » тамыз 2017 ж., № 1 хаттама.
Ғылыми кеңестің хатшысы, т.ғ.к., доцент

Сатаева Л.М.

