
 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің 

2016 жыл, 29 тамыздағы сенат   

шешімімен (№1 хаттама)  БЕКІТІЛДІ.                              

Сенат төрағасы                               

_______________________     У.Әбдібеков 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Сенатының 2016-2017 оқу жылына арнаған  

жұмыс ЖОСПАРЫ   

   

№ Қарастырылатын мәселелер 

 

Жауапты тұлғалар 

 

1-отырыс    

29 тамыз 2016 жыл  

 

1.  Ахмет Ясауи  атындағы ХҚТУ-не 2016-2017 

оқу жылына бакалавриат, магистратура, 

докторантура бағыттары бойынша 

білімгерлерді қабылдау нәтижелері мен  

білімгерлердің жаңа құрамын қалыптастыру 

міндеттері туралы қабылдау комиссиясының 

есебі 

Қабылдау комиссиясының 

жауапты хатшысы   

2.   2016-2017 оқу жылына арналған Сенат 

жоспарын, Сенат және Басқару Кеңесі 

мүшелерін  бекіту туралы. 

Бас ғылыми хатшы  

 

3.  Әр түрлі мәселелер 

 

 

 

 

2-отырыс  

   28 қазан 2016 жыл (жұма) 

 

2. Университеттің Даму Стратегиялық 

жоспарына сәйкес тәрбие жұмыстарының 

сапасы мен оны дамыту мәселелері 

 

Ұйымдастыру және тәрбие істері 

жөніндегі вице-президент 

3. 2016-2017 оқу жылына жоспарланған Аккредитация, Рейтинг және 



 

 

рейтингтік индикаторларды бекіту мәселесі сапа басқармасы 

 Әр түрлі мәселелер 

 

 

 

 

3-отырыс 

30 желтоқсан  2016 жыл (жұма) 

 

  1. 2016 жылғы университеттің материалды-

техникалық, қаржылық-шаруашылық 

қызметтерінің қорытындысы. 2017 жылға 

арналған қаржылық жұмыстарды жоспарлау, 

бекіту туралы. 

 

Даму және қаржыландыру 

жөніндегі вице-президент, 

Өндірістік-шаруашылық ісі 

жөніндегі вице-президент  

2. Университеттің инфрақұрылымын және 

ақпараттық-коммуникациялық ресурстарын 

дамыту 

Ақпараттық коммуникация 

департаментінің директоры 

3. Әр түрлі мәселелер 

 

 

 

4-отырыс 

   24 ақпан 2017 жыл (жұма) 

 

 1. 2016-2017 оқу жылындағы қысқы сессия 

қорытындысы 

Оқу ісі жөніндегі вице-президент  

2. Университеттің 2016 жылғы ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының Стратегиялық даму 

жоспарына сәйкес индикативті 

көрсеткіштерінің орындалуы, сапасы, 

проблемалары мен шешу жолдары 

Ғылыми және инновациялық  

істер жөніндегі вице-президент  

3. Университет Кәсіподақ ұйымының қаржылық  

есебі 

Кәсіподақ төрағасы  

4.  Әр түрлі мәселелер 

 

 

 

5-отырыс 

28 сәуір  2017 жыл  (жұма) 

 

1. Қазақстан Республикасының ЖОО рейтингіне 

дайындық және Әлемнің QS рейтингінде 

академиялық репутацияны көтеру шаралары 

туралы   

Аккредитация, Рейтинг және 

сапа басқармасы 

2. Ахмет Яссауи Кәсіби колледжінің даму Колледж директоры  



 

 

бағыттары мен білім беру сапасы туралы 

3. Университет клиникалары мен АИ дәрігерлік 

амбулаториясы қызметінің сапасы туралы 

Клиника бас дәрігерлері, АИ 

дәрігерлік амбулатория бөлімінің 

меңгерушісі 

4. Әр түрлі мәселелер 

 

 

 

 

6-отырыс 

16 маусым  2017 жыл (жұма) 

 

1. 

        

2. 

2015-2016 оқу жылындағы көктемгі сессия 

қорытындысы 

Жаңа 2015-2016 оқу жылына дайындық 

жұмыстарын қамтитын іс-шаралар жоспарын 

қарау және бекіту. 

Оқу ісі жөніндегі вице-президент  

 

 

Сала бойынша барлық вице-

президенттер 

2. Әр түрлі мәселелер 

 

 

 

 

Ескерту: 

1. Университеттің Сенат мәжілісі әрбір екінші айдың соңғы жұмасында сағат 15:00-де 

Мәдениет орталығының кіші мәжіліс залында өткізіледі. 

 

2. Күн тәртібінің әртүрлі мәселелеріне енгізілетін ұсыныстар мен мәліметтер  

мәжіліске дейінгі уақытта апта сайын жұма күндері қабылданады.  Күн тәртібіне 

қатысты ұсыныстар мен мәліметтерді қабылдау мәжіліске 4 (төрт)  күн қалғанда 

тоқтатылады. Мерзімінен кешіктірілген құжаттар келесі сенатқа қалдырылады. 

 

3. Кезек күттірмейтін маңызды мәселелер мен  аттестациялық және конкурстық 

істерді қарауда Сенат отырысы кезектен тыс шақырылады. 

 

 


