
 

 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми Кеңесінің   

2017-2018 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 

                                                                                                                                           

№ Мәжілістің күн тәртібі Өткізу 

уақыты 

Мәселелердің дайындығына 

жауаптылар 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Университет ұжымының 2016-2017 оқу жылындағы қызметінің 

басты қорытындылары және 2017-2018 оқу жылындағы міндеттері 

туралы. 

2. Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ Ғылыми Кеңесінің 2017-2018 оқу 

жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту. 

3. Атаулы стипендияға және Мемлекеттік білім гранты бойынша оқуға 

ауысуға үміткер студенттерді ұсыну. 

 

 

4. 2017-2018 оқу жылына университет гранттары мен жеңілдіктері 

тағайындалатын білімгерлер тізімін бекіту.  

5. Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ 2017-2018 оқу жылына арналған 

кешенді жұмыс жоспарын бекіту. 

6. Әртүрлі мәселелер. 

  

 

қыркүйек 

 

Бірінші проректор 

 

Бас ғылыми хатшы 

 

Академиялық мәселелер және 

білім сапасын бағалау 

департаменті (АМБСБД) 

директоры 

ӘМ және жастар саясаты 

жөніндегі департамент директоры 

 

Бас ғылыми хатшы 

 



2 

 

 

2 

 

 

1. Студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын дамыту 

және профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін жетілдіру 

жұмысының жағдайы туралы. 

2. Көптілді білім беру жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері. 

 

3.Әртүрлі мәселелер.  

 

қазан 

 

 

Бірінші проректор 

Халықаралық ынтымақтастық 

орталығының директоры 

ОІЖ проректор 

жұмыс комиссиясының төрағасы 

 

 

3 1. Бакалавриатта білім беру бағдарламаларын (дуалды оқыту, жеке 

білім траекториялары, қос дипломдық білім, қосарланған мамандық 

бағдарламалары) жетілдіру мәселелері. 

2. Университет мамандықтарының аккредиттеуге дайындығы барысы 

туралы. 

3. Техникалық факультетіндегі оқу-тәрбие, ғылыми жұмыстарды 

ұйымдастыру жайы және олардың сапасын жақсарту мәселелері.  

4. Әртүрлі мәселелер.  

 

қараша ОІЖ проректор, 

жұмыс комиссиясының төрағасы 

 

ОІЖ проректор, 

факультет декандары 

 

факультет деканы 

4 1. Университеттің стратегиялық жоспарының орындалу барысы 

туралы. 

2. Халықаралық ынтымақтастық орталығы қызметінің нәтижелері және 

оны дамыту бағыттары. 

3.  Әртүрлі мәселелер. 

желтоқсан Бірінші проректор 

Факультет декандары, 

Халықаралық ынтымақтастық 

орталығы директоры 

 

5 1. 2017 жылғы ҒЗЖ мен СҒЗЖ қорытындылары және 2018 жылға 

арналған ғылыми-зерттеу жұмыстары жоспарын бекіту. 

2. Бакалавриат, магистратура және докторантурада жаңа мамандықтар 

ашу туралы. 

қаңтар ҒИЖ жөніндегі  проректор 

 

Бірінші проректор 

 



3 

 

3. Әртүрлі мәселелер. 

 

6 1. Үздіксіз білім беру институтының жұмысы нәтижелері және оны 

жетілдіру бағыттары. 

2. Университеттің қаржы-шаруашылық қызметінің 2017 жылғы 

қорытындылары туралы. 

3. Филология факультетіндегі оқу-тәрбие, ғылыми жұмыстарды 

ұйымдастыру жайы және олардың сапасын жақсарту мәселелері.  

4 . Әртүрлі мәселелер. 

 

ақпан ОІЖ  проректор,  

Институт директоры 

ҚШД директоры 

 

факультет деканы 

7 1. Университет ұжымының Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында берілген тапсырмаларын 

орындау бағытында атқарған жұмыстары туралы. 

2. Университеттің Цифрлы технологиялар орталығының SMART-

университет қалыптастыру бағытында атқарған қызметі туралы. 

3. Әртүрлі мәселелер. 

 

Наурыз ӘМ және жастар саясаты 

жөніндегі департамент директоры 

 

ЦТО директоры 

 

8 1. Университеттің Маркетинг орталығының қызметі туралы. 

 

2. Магистратура және докторантурада білім беру процесін 

ұйымдастыру жайы және оны жетілдіру мәселелері. 

3. Әртүрлі мәселелер.  

 

сәуір Маркетинг орталығының 

директоры 

ЖООКБББ басшысы 

 

9 1. Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ 2017-2018 оқу жылындағы тәрбие 

жұмысы бойынша есебі. 

2. Жаңадан енгізілген арнайы курстар мен таңдау пәндерін оқытудың 

барысы мен алғашқы нәтижелері туралы. 

мамыр ӘМ және жастар саясаты 

жөніндегі департамент директоры 

ОІЖ  проректор, 

кафедра меңгерушілері 



4 

 

3. Әртүрлі мәселелер. 

 

10 1. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы төрағаларының есептері.  

2. Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ 2017-2018 оқу жылындағы оқу және 

оқу әдістемелік жұмысы бойынша есебі. 

3. Университет Ғылыми кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы. 

4. Әртүрлі мәселелер. 

 

маусым МАК төрағалары 

ОІЖ  проректор 

 

Бас ғылыми хатшы 

 

                              

                                     

                          
 

 


