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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университетінің 2019 жыл, 

 24 қыркүйектегі сенат  қаулысымен     

(№2 хаттама)  БЕКІТІЛДІ.    

Сенат төрағасы                               

___________________       Б.Абдрасилов 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ түрік университеті  

Сенатының 2019-2020 оқу жылына арналған жұмыс ЖОСПАРЫ 

 

№ Қарастырылатын мәселелер 

 

Жауапты тұлға  Баяндамашы 

1-мәжіліс   тамыз 2019 жыл  

1.  Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университеті президентінің ұжымды 

жаңа оқу жылымен құттықтауы және 

университеттің 2019-2020 оқу жылындағы даму 

көрсеткіші туралы;  

Президент  Президент Б.Абдрасилов 

 

2.  Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университетінің жаңа оқу жылына 

дайындығы туралы 

Сала бойынша вице-

президенттер 

Вице-президенттер Өмірбек 

Үмбетұлы Үмбетов, Шолпан 

Алтынбекқызы Есимова, Камалбек 

Мейірбекұлы Беркімбаев, Әміреқұл 

Ергешұлы Абуов, Пусат Пилтен, 

Нұрлан Мұхтарұлы Батырбаев 

3.  «Яссы» қонақ үйінің құрылымы мен атауын 

және нысаналы мақсатын өзгерту туралы 

Әкімшілік-шаруашылық істері 

жөніндегі вице-президент  

 

Вице-президент Н.М.Батырбаев 

 

4.  Университет құрылымына өзгерістер енгізу, Сала бойынша вице- Аппарат жетекшісі А.Нұрманов 



 

2 

 

бекіту мәселесі президенттер, Аппарат 

жетекшісі 

5.  Студенттік және қызметтік жатақханалардың 

төлемақысын қайта қарау, бекіту туралы 

Президент Б.Абдрасилов  Бас бухгалтер Н.Ешметова 

6.  Әртүрлі мәселелер     

2- мәжіліс     

      қыркүйек 2019 жыл  

1. 2019-2020 оқу жылындағы Сенат құрамына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

 

Бас  хатшы  

 

Бас хатшы М.Т.Асанова 

2. Университет Сенатының 2019-2020 оқу 

жылындағы жұмыс жоспарын бекіту туралы 

 

Бас  хатшы  

 

Бас хатшы М.Т.Асанова 

 

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Ғылым комитетінің 2019 жылдың 

жыл сайынғы ғылым саласындағы сыйлығына 

және мемлекеттік ғылыми стипендияларды 

алуға арналған конкурсына университет 

ізденушілерінің құжаттарын ұсыну туралы. 

 

Ғылыми-зерттеу істері 

жөніндегі  

Вице-президент 

Ғылымды коммерцияландыру 

департаментінің директоры 

Е.Керімбеков 

5. Әртүрлі мәселелер 

 

  

3- мәжіліс 

қазан 2019 жыл 

1.  Медицина мамандықтарын дамыту 

концепциясын талқылау, бекіту 

Оқу-әдістемелік істері жөніндегі 

вице-президент 

Медицина факультетінің деканы 

Ы.С.Молдалиев, 

Шымкент медицина институты 

2.  Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби 

рейтинг ережесін бекіту туралы 

Академиялық инновация және 

жоғары білімнен кейінгі білім 

Стратегиялық жоспарлау, рейтинг 

және сапа орталығының басшысы 
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беру ісі жөніндегі вице-

президент 

Ж.Дарибаев 

3.  2019 жылғы түлектердің жұмысқа орналасу, 

кәсіби бағдар жұмысының барысы және 2020-

2021 оқу жылына талапкерлерді оқуға тарту 

мәселесі туралы 

Оқу-әдістемелік істері жөніндегі 

вице-президент 

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры 

Т.Ж.Ниязов 

4.  Жоғары білімнен кейінгі білім беру 

бағдарламасы бойынша 2019-2020 оқу жылына 

қабылданған білімгерлердің диссертациялық 

жұмыс тақырыптары мен  ғылыми жетекшілерін 

бекіту 

Академиялық инновация және 

жоғары білімнен кейінгі білім 

беру ісі жөніндегі вице-

президент 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру 

орталығының басшысы 

Г.Балқыбаева 

5.  Әртүрлі мәселелер: 

«ЖОО-ның үздік оқытушысы – 2019» байқауына 

қатысатын үміткерлер тізімін бекіту туралы 

 

Оқу-әдістемелік істері жөніндегі 

вице-президент 

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры 

Т.Ж.Ниязов  

 

4-мәжіліс  

қараша  2019 жыл 

1.  Тіл үйрету орталығы мен білім беру 

бағдарламаларының қажеттіліктеріне орай 

оқулықтар мен ғылыми әдебиеттермен 

қамтамасыз ету туралы 

Оқу-әдістемелік істері жөніндегі 

вице-президент 

Орталық кітапхана директоры 

А.Абсеметова 

2.  2019-2020 оқу жылында бакалавриат 

бағдарламасы бойынша мемлекеттік емтихандар 

мен магистратура, докторантураның кешенді 

емтихан бағдарламаларын бекіту туралы. 

Оқу-әдістемелік істері жөніндегі 

вице-президент 

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры 

Т.Ж.Ниязов 

3.  Ішкі және сыртқы аудит нәтижелерін талдау Академиялық инновация және Стратегиялық жоспарлау, рейтинг 
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туралы жоғары білімнен кейінгі білім 

беру ісі жөніндегі вице-президент 

және сапа орталығының басшысы 

Ж.Дарибаев 

4.  Әртүрлі мәселелер:   

5- мәжіліс 

желтоқсан 2019 жыл 

1.  2019 жылғы университеттің материалды-

техникалық, қаржылық-шаруашылық 

қызметтерінің қорытындысы. 2020 жылға 

арналған қаржылық жұмыстарын жоспарлау, 

бекіту туралы. 

Даму және қаржыландыру 

жөніндегі вице-президент , 

Әкімшілік-шаруашылық істері 

жөніндегі вице-президент  

Даму және қаржыландыру 

жөніндегі вице-президент 

Н.Батырбаев ,  

Әкімшілік-шаруашылық істері 

жөніндегі вице-президент Пусат 

Пилтен 

2. Рухани жаңғыру бағдарламасы мен Жастар 

жылына орай атқарылған іс-шаралар 

қорытындысы және алдағы «2020 жыл Еріктілер 

(волонтерлар) жылына» қойылатын міндеттер 

туралы 

 

Әлеуметтік қолдау және тәрбие 

істері жөніндегі Вице-президент 

Рухани Жаңғыру және тәрбие 

департаментінің директоры 

Л.Динашева 

3. Әртүрлі мәселелер   

6- мәжіліс 

   қаңтар 2020 жыл 

1.  Университет Кәсіподақ ұйымының қаржылық  

есебі 

Кәсіподақ төрағасы Кәсіподақ төрағасы А.Кенжалиев, 

комиссия төрағасы 

2.  Ғылыми гранттардың қорытынды есебі туралы Ғылыми-зерттеу істері жөніндегі  

Вице-президент 

Ғылымды коммерцияландыру 

департаментінің директоры 

Е.Керімбеков, жоба авторларымен 

3.  2019-2020 оқу жылының 2-семестріне Қазақстан 

Республикасының Президенті тағайындаған 

стипендияға үміткерлерді ұсыну 

Оқу-әдістемелік істері жөніндегі 

вице-президент  

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры 

Т.Ж.Ниязов 
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4.  2019-2020 оқу жылының 2-семестріне босаған 

мемлекеттік білім беру гранттарына 

үміткерлерді ұсыну  туралы 

Оқу-әдістемелік істері жөніндегі 

вице-президент  

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры 

Т.Ж.Ниязов 

  Әр түрлі мәселелер   

7- мәжіліс 

ақпан  2020 жыл 

1. 2019-2020 оқу жылындағы қысқы сессия 

қорытындысы туралы 

Оқу-әдістемелік істері жөніндегі 

вице-президент  

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры 

Т.Ж.Ниязов 

2. Университеттің 2019 жылғы ғылыми жұмыстар 

қорытындысы және оны 2020 жылға жетілдіру 

міндеттері туралы. 

Ғылыми-зерттеу істері жөніндегі  

Вице-президент 

Ғылымды коммерцияландыру 

департаментінің директоры 

Е.Керімбеков 

3. Түлектер қауымдастығының жұмысын жетілдіру 

барысы туралы 

Оқу-әдістемелік істері жөніндегі 

вице-президент 

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры 

Т.Ж.Ниязов 

 Әр түрлі мәселелер   

8- мәжіліс 

наурыз  2020 жыл 

1. 2019 жылы студенттер мен университет 

қызметкерлерін медициналық қолдау 

саласындағы әлеуметтік жұмысының есебі және 

оларды 2020 жылға дейін жетілдіру міндеттері 

туралы. 

Ректор өкілі,  

 

 

Әлеуметтік қолдау және тәрбие 

істері жөніндегі Вице-президент 

КДО Бас дәрігері С.А.Рустемова 

 

 АИ Дәрігерлік 

Амбулаториясының меңгерушісі 

М.О.Тұңғышбаева, 

 Әр түрлі мәселелер   

9- мәжіліс 

сәуір  2020 жыл 
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1. Мамандандырылған аккредиттеу бойынша 

дайындық жұмыстарының барысы 

Оқу-әдістемелік істері жөніндегі 

вице-президент 

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры 

Т.Ж.Ниязов 

3. Әр түрлі мәселелер   

10- мәжіліс 

мамыр  2020 жыл 

1.  Ахмет Ясауи университетінің Ұлттық және 

әлемдік рейтингтердегі орны туралы 

Академиялық инновация 

және жоғары білімнен кейінгі 

білім беру ісі жөніндегі вице-

президент 

Стратегиялық жоспарлау, рейтинг 

және сапа орталығының басшысы 

Ж.Дарибаев 

2.  Әр түрлі мәселелер   

11-мәжіліс 

маусым  2020 жыл 

1.  2019-2020 оқу жылындағы көктемгі сессияның 

қорытындысы туралы  

Оқу-әдістемелік істері 

жөніндегі вице-президент 

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры Т.Ж.Ниязов 

 

2.  Оқытушы-профессорлар құрамы мен қызмет    

керлердің қызметтік тиімділіктерінің негізгі 

көрсеткіштерін кешенді бағалау нәтижелері 

туралы (ключевые показатели эффективности -

КПЭ) 

Оқу-әдістемелік істері 

жөніндегі вице-президент 

 

Академиялық инновация 

және жоғары білімнен кейінгі 

білім беру ісі жөніндегі вице-

президент 

 

Персоналды басқару және құжат 

айналымын қамтамасыз ету 

басқармасының басшысы 

 

Сала бойы  нша вице-президенттер 

3.  Жаңа 2020-2021 оқу жылына дайындық 

жұмыстарын қамтитын іс-шаралар жоспарын 

Сала бойынша вице-

президенттер 

Сала бойынша вице-президенттер 
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қарау және бекіту. 

4.  2020-2021 оқу жылына Академиялық күнтізбе 

бекіту туралы 

Оқу-әдістемелік істері 

жөніндегі вице-президент 

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры Т.Ж.Ниязов 

5.  2019-2020 оқу жылының 2-семестріне Қазақстан 

Республикасының Президенті тағайындаған 

стипендияға үміткерлерді ұсыну 

Оқу-әдістемелік істері 

жөніндегі вице-президент 

 

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры Т.Ж.Ниязов 

 

6.  2019-2020 оқу жылының 2-семестріне босаған 

мемлекеттік білім беру гранттарына 

үміткерлерді ұсыну  туралы 

Оқу-әдістемелік істері 

жөніндегі вице-президент 

Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры Т.Ж.Ниязов 

 

7.  Әр түрлі мәселелер   

 

Ескерту: 

1. Университеттің Сенат мәжілісі әр айдың соңғы сәрсенбісінде сағат 10:00-де Ректораттың Сенат залында өткізіледі. 

 

2. Күн тәртібіне қатысты ұсыныстар факультет, бөлімдердің Кеңесінде жоспар бойынша алдын ала қаралып, сенат мәжілісіне  

кемінде бір апта қалғанда хатшыға өткізеді. Сенаттың күн тәртібі мәжіліске 3-4 (үш-төрт) күн қалғанда сенат мүшелеріне 

таратылуы тиіс. 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. 
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Бас хатшы      М.Асанова 


