
ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ОРТАЛЫҒЫ 

 

Жұмысқа орналастыру орталығының қызметі: 

Жұмысқа орналастыру орталығы – университет білім алушыларының іс-

тәжірибелерінің талапқа сай жүргізілуі мен бітірушілерінің жұмысқа 

орналасуына, кәсіби дамуына, өсуіне көмек көрсету мен оларды бақылап отыру 

бағытында жұмыс жүргізеді. 

 

Жұмысқа орналастыру орталығының құзіреті: 

Бітіруші түлектерге қатысты университеттің басқа да құрылымдық 

бөлімдерінің және факультеттердің жұмыстарымен танысуға; олардан білім 

алушылардың үлгерімі және сабаққа қатысуы туралы мағлұматтарды, оқуға 

қабылдау, босату туралы бұйрық көшірмелерін, үзінділерін алуға. Бітіруші 

түлектердің қорын жинақтауға байланысты мағлұматтарды алуға. 

 

Жұмысқа орналастыру орталығының негізгі міндеттері: 

1. Орталықтың міндеттерін мүлтіксіз атқаруға; факультеттің, кафедраның және 

университеттің басқа құрылымдарының  (ҚР «Білім беру туралы» заңын, 

Жоғарғы кәсіптік білім беру ережелерін, ҚР ҒБМ-нің нормативтік-құжаттық 

нұсқауларын, президент бұйрықтарын және функционалды вице-

президенттердің өкімдерін негізге ала отырып) ережеге сәйкес жүргізілетін 

бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруға және координациалауға; 

2. Бітірушілердің жұмысқа орналасуына, кәсіби дамуына көмек көрсету мен 

оларды бақылап отыруға; 

3. Әр жылғы бітірген түлектердің берілген тәртіпте қорын жинақтауға; 

4. Бітірген түлектер туралы келген сұраныс хаттарға жауап хаттар дайындауға; 

5. Бос жұмыс орындарына жәрмеңкелер мен компания және фирмалар 

презентацияларын ұйымдастыруға; 

6. Университет білім алушыларын компаниялардың мақсаты және қызмет 

түрлерімен таныстыруға; 

7. Студенттердің түрлі мекеме, компаниялардың бос жұмыс орындары 

бойынша карьералық өсу мүмкіншіліктері туралы ақпаратпен қамтамасыз 

етуге; 

8. Жұмысқа орналасуда білім алушылар мен бітірушілерге жеке кеңес беруге; 

9. Жұмысқа орналасуда білім алушылар мен бітірушілерге жеке кеңес беруге; 

10. Сертификат алуға мүмкіндігі бар түрлі тренинг, семинарлар 

ұйымдастыруға; 

11. Білім алушылар мен бітірушілердің жұмысқа орналасуына ықпал етуге; 

12.  Бітіруші түлектер арасында сауалнама жүргізуге; 

13. Түйіндеме (резюме) және жұмыс берушілер мен ағымдағы бос жұмыс 

орындар туралы деректер қорын жүргізуге; 

14. Бекітілген үлгі бойынша орталық жұмыстарының іс-құжат 

номенклатурасына сәйкес құжаттар жүргізуге; 



15. Сапа менеджменті жүйесі бойынша жұмыстар жүргізу және іс-жүзінде 

қолдануға, басқа  ЖОО-ның қолдану әдістерін зерттеу және олардың тиімді 

жұмыстарын қолданысқа енгізу жөнінде ұсыныстар жасауға; 

16. Университет Жарғысына, регламентіне және ішкі еңбек тәртібі және осы 

ереже бойынша жұмыс жүргізуге; 

17. Білім алушылардың іс-тәжірибесін ұйымдастыру мен өткізу, оның мерзімі 

мен мазмұнын сақтауда бақылауды жүзеге асыруға; 

18. Іс-тәжірибе басталмас бұрын білім алушылардың қажетті дайындықтарын 

ұйымдастыруға; 

 19. Іс-тәжірибе бойынша сынақ қабылдау комиссиясының жұмысына және 

білім алушылардың іс-тәжірибе қорытындысы бойынша ғылыми 

конференцияларға қатысуға; 

20. Білім алушылардың іс-тәжірибесін екі жақты келісім негізінде 

(университет-кәсіпорын) ұйымдастырып өткізуге; 

21. Жетекшілердің іс-тәжірибе өтіп жатқан кәсіпорындарды, мекемелерді, 

ұйымдарды, сондай-ақ тәжірибеден өтуші білім алушылардың іс-тәжірибе 

бағдарламаларымен қамтамасыз етіуін қадағалауға; 

22. Университетте жетекшілікті, оның барлық кекзңдерінде, университеттің 

профессорлары мен оқытушылары, мектептердің директорлары, олардың оқу-

тәрбие жұмысы бойынша орынбасарлары және пән оқытушыларымен бірге 

жүзеге асыруға. 

 


