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Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің 

2018 жыл, 28 тамыздағы сенат  

қаулысымен  (№2 хаттама)  БЕКІТІЛДІ.                              

Сенат төрағасы                               

___________________       Б.Абдрасилов 

 

Сенатының 2018-2019 оқу жылына арнаған  

жұмыс ЖОСПАРЫ 

 

№ Қарастырылатын мәселелер 

 

Жауапты тұлғалар 

 

1-мәжіліс    

15 тамыз 2018 жыл (сәрсенбі) 

1.  Университет құрылымына өзгерістер 

енгізу, бекіту мәселесі 

Комиссия төрағасы 

2.  2018-2019 оқу жылындағы Сенат 

құрамына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу мәселесі 

Бас  хатшы  

 

3.  2018-2019 оқу жылына дайындық және 

білім беру жүйесіндегі өзгерістер туралы  

І-ші вице-президент  

Оқу-әдістемелік  ісі жөніндегі 

вице-президент  

4.  Әртүрлі мәселелер  

 

2- мәжіліс 

   28 тамыз 2018 жыл (сейсенбі)  

1. Университет президентінің ұжымды жаңа 

2018-2019 оқу жылымен құттықтауы және 

алдағы оқу жылына арналған басым 

бағыттары туралы 

Президент  

2. 2018-2019 оқу жылына дайындық 

жұмыстарын ұйымдастыру мәселесі 

Сала бойынша вице-

президенттер 

3. Университет Сенатының 2018-2019 оқу 

жылындағы жұмыс жоспарын бекіту туралы 

Бас  хатшы  

 

4. Әртүрлі мәселелер  

 

3- мәжіліс 

28 қыркүйек  2018 жыл (жұма) 

 

1.  Ахмет Ясауи  атындағы ХҚТУ-не 2018-2019 Қабылдау комиссиясының 
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оқу жылына бакалавриат, магистратура, 

докторантура бағыттары бойынша 

білімгерлерді қабылдау нәтижелері бойынша 

қабылдау комиссиясының есебі 

 

жауапты хатшысы   

2.  Ахмет Ясауи университетінің 2019-2023 

жылдарға арналған Стратегиялық жоспары 

туралы 

 

Академиялық инновация және 

жоғары білімнен кейінгі білім 

беру ісі жөніндегі вице-

президент 

3.  Әртүрлі мәселелер 

 

 

 

4- мәжіліс 

26 қазан 2018 жыл (жұма) 

 

1.  Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби 

рейтинг индикаторларына өзгерістер ендіру 

туралы 

Академиялық инновация және 

жоғары білімнен кейінгі білім 

беру ісі жөніндегі вице-

президент 

2.  Университеттің ақпараттық-

коммуникациялық ресурстарын дамыту 

мәселесі 

Ақпараттық технологиялар 

департаментінің директоры 

3.  Әртүрлі мәселелер 

 

 

 

5- мәжіліс 

30 қараша 2018 жыл (жұма) 

 

1.  Ішкі және сыртқы аудит нәтижелерін талдау 

туралы 

Академиялық инновация және 

жоғары білімнен кейінгі білім 

беру ісі жөніндегі вице-

президент 

2.  Адам ресурстары және педагогикалық 

кадрларды даярлаудың қазіргі жағдайы 

туралы  

Құжаттама және персоналды 

басқару бөлімі 

3.  Әртүрлі мәселелер 

 

 

 

6- мәжіліс 

28 желтоқсан 2018 жыл (жұма) 

 

1.  2018 жылғы университеттің материалды-

техникалық, қаржылық-шаруашылық 

қызметтерінің қорытындысы. 2019 жылға 

Даму және қаржыландыру 

жөніндегі вице-президент , 

Әкімшілік-шаруашылық істері 
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арналған қаржылық жұмыстарды жоспарлау, 

бекіту туралы. 

жөніндегі вице-президент  

2. Ғылыми-зерттеу жұмыстары мен  

инновациялық инфраструктураны дамыту 

мәселелері туралы 

Ғылыми зерттеу  істері жөніндегі 

вице-президент  

3. Білім беру бағдарламаларын аккредиттеу 

туралы 

Академиялық инновация және 

жоғары білімнен кейінгі білім 

беру ісі жөніндегі вице-

президент 

4. Әртүрлі мәселелер 

 

 

 

7- мәжіліс 

   25 қаңтар 2019 жыл (жұма) 

 

 1. 2018-2019 оқу жылындағы қысқы сессия 

қорытындысы 

Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі 

вице-президент  

2. Университет клиникалары мен АИ дәрігерлік 

амбулаториясы қызметінің сапасы туралы 

Клиника бас дәрігері,  

АИ дәрігерлік амбулатория 

бөлімінің меңгерушісі 

3. Медициналық кадрларды даярлаудың қазіргі 

жағдайы туралы  

Құжаттама және персоналды 

басқару бөлімі 

4.  Әр түрлі мәселелер 

 

 

 

8- мәжіліс 

28 ақпан  2019 жыл  (бейсенбі) 

 

1. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

өткізілген тәрбие және мәдени шаралардың 

ұйымдастырылу деңгейі туралы  

Рухани жаңғыру 

бағдарламасының жетекшісі 

2. «Ахмет Яссауи Кәсіби колледжінің» даму 

бағыттары мен білім беру сапасы туралы 

Колледж директоры  

3. Әр түрлі мәселелер 

 

 

 

9- мәжіліс 

29 наурыз  2019 жыл (жұма) 

 

1. Дуальді оқыту жүйесі бойынша инженерлік 

кадрларды дайындау туралы  

Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі 

вице-президент 
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2.  Университет Кәсіподақ ұйымының қаржылық  

есебі 

Кәсіподақ төрағасы  

3.  Әр түрлі мәселелер  

 

10- мәжіліс 

26 сәуір  2019 жыл (жұма) 

1. Технологияларды коммерцияландыру 

офисінің (ТКО) Жол картасы бойынша 

атқарған жұмыстарының есебі  

Ғылыми зерттеу істері жөніндегі 

вице-президент 

2. Түлектер қауымдастығы және бітірушілерді 

еңбекпен  қамту мәселелері 

Оқу-әдістемелік  ісі жөніндегі 

вице-президент  

 

3. Әр түрлі мәселелер  

 

11- мәжіліс 

31 мамыр  2019 жыл (жұма) 

 

1.  2017-2018 оқу жылындағы көктемгі сессия 

қорытындысы 

Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі 

вице-президент  

 

2.  Ахмет Ясауи университетінің Ұлттық және 

әлемдік рейтингтердегі орны туралы 

Академиялық инновация және 

жоғары білімнен кейінгі білім 

беру ісі жөніндегі вице-

президент 

3.  Мемлекеттік басқару және экономика 

Жоғары мектебінің есебі 

Академиялық инновация және 

жоғары білімнен кейінгі білім 

беру ісі жөніндегі вице-

президент 

4.  Әр түрлі мәселелер  

 

12-мәжіліс 

14 маусым  2019 жыл (жұма) 
 

1.  Университет президентінің 2018-2019 оқу 

жылында атқарған жұмыстарының 

қорытынды есебі 

Президент 

2.  Жаңа 2018-2019 оқу жылына дайындық 

жұмыстарын қамтитын іс-шаралар жоспарын 

Сала бойынша вице-

президенттер 
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қарау және бекіту. 

3.  Әр түрлі мәселелер  

 

 

Ескерту: 

1. Университеттің Сенат мәжілісі әр айдың соңғы жұмасында сағат 16:00-

де Мәдениет орталығының кіші мәжіліс залында немесе алдын ала 

белгіленген орында өткізіледі. 

 

2. Күн тәртібінің әртүрлі мәселелеріне енгізілетін ұсыныстар мен 

мәліметтер аптаның бейсенбі, жұма күндерінде қабылданады. Күн 

тәртібіне қатысты ұсыныстар мен мәліметтерді қабылдау мәжіліске 3 

(үш)  күн қалғанда тоқтатылады. Мерзімінен кешіктірілген құжаттар 

келесі сенатқа қалдырылады. 

 

3. Кезек күттірмейтін мәселелер мен аттестациялық және конкурстық 

істерді қарауда Сенат отырысы кезектен тыс шақырылады немесе 

онлайн түрде ұйымдастырылады. 

 

Бас хатшы      М.Т.Асанова 


