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1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

1.1 Бұл ереже Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің – оқытушы-профессорлар құрамы, ғылыми қызметкерлер мен кафедра, 

бағдарлама, факультеттер, жоғарғы мектеп, ғылыми-зерттеу институттары кәсіби рейтингін 

анықтау шарттарын белгілейді.  

1.2 Бұл ереже Ахмет Ясауи университеті оқытушы-профессорлар құрамы, ғылыми 

қызметкерлер, кафедра мен бағдарламалар, факультеттер, жоғарғы мектептер және ғылыми-

зерттеу институттарының кәсіби рейтингін анықтауды жүзеге асыруда қолданылатын негізгі 

құжат болып табылады.  

1.3 Университеттің осы ережесі Ахмет Ясауи университеттің  мемлекеттік білім 

беру бағдарламаларын жүзеге асыратын құрылымдарда міндетті түрде енгізілуі және 

орындалуы тиіс. 

1.4 УЕ ХҚТУ-075-2019 Университет ережесі Ахмет Ясауи университеті сапа 

менеджменті құжаттарының құрамына кіреді. 

 

2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР    (СІЛТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР) 

   2.1 Университеттің осы ережесінде төменде көрсетілген нормативті құжаттарға 

сілтемелер қолданылған:  

– ҚР Білім туралы заңы; 

– ҚР Ғылым туралы заңы; 

– ҚР «Еңбек Кодексі»; 

– Университет Жарғысы; 

– 2019-2023 ж.ж. Стратегиялық жоспар, 

– ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Құжаттаманы басқару; 

– ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Жазбаларды басқару. 

 
3 АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

3.1 Университеттің осы ережесінде төмендегі қысқартулар қолданылды: 

Ахмет Ясауи университеті, ХҚТУ – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университеті; 

УЕ – университет ережесі; 

ОПҚ– оқытушы-профессорлар құрамы; 

ҒЗИ - ғылыми-зерттеу институттары; 

МБЭЖМ - Мемлекеттік басқару және экономика жоғары мектебі; 

   СМЖ – сапа менеджментінің жүйесі; 

   ЖББҰ – Жоғары білім беру ұйымдары; 

   СРСО – Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығы; 

Ереже –Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтингін анықтау ережесі;  

АК – академиялық комитет; 

ҒК – ғылыми комитет; 

ТК – тәлімгерлер комитеті. 

  

4 ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІЛІК 

4.1 Университеттің осы ережесі Ахмет Ясауи университетінің Сенат отырысында 

талқыланады және қарастырылады.  

4.2 Университеттің осы ережесі Ахмет Ясауи университетінің президенті - Сенат  

төрағасы тарапынан бекітіледі.  
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4.3 Университеттің осы ережесі талаптарының енгізілуіне бағдарлама жетекшілері, 

кафедра меңгерушілері, жоғарғы мектеп директорлары, факультет декандары және ҒЗИ 

директорлары жауапты болып табылады.  

4.4 Университеттің осы ережесі талаптарының сапалы орындалуына стратегиялық 

жоспарлау, рейтинг және сапа орталығы, академиялық мәселелер жөніндегі департамент, 

ғылыми-зерттеу институтының директорлары, ғылымды коммерцияландыру департаменті, 

Рухани жаңғыру және тәрбие департаменті және жоғарғы мектеп директорлары, факультет 

декандары, бағдарлама жетекшілері мен кафедра меңгерушілері жауапты болып табылады. 

  

5 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

5.1 Рейтинг (ағылш. Ratіng - класс, разряд, дәреже, баға, қоғамдағы орны деген сөзінен 

алынған) — белгілі бір объекттің немесе әрекеттің маңыздылығын сипаттайтын немесе 

танымдылық, бағалау деңгейін сипаттайтын сандық көрсеткіш.  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде кәсіби 

рейтингті анықтау оқу процесіне қатысты барлық құрылымдарда Стратегиялық жоспардағы 

көрсеткіштерді орындауға арналған ОПҚ, ғылыми қызметкерлер, ҒЗИ, бағдарлама,кафедра, 

жоғарғы мектеп және факультеттердің ip.ayu.edu.kz базасына ендірілген еңбек нәтижелері 

негізінде іске асырылады. Стратегиялық жоспардағы көзделген оқу орнымыздың білім 

сапасын арттыру, халықаралық бәсекелестікке төзімді мамандар дайындау және  ғылыми 

жұмыстар сапасын арттыру  бойынша университет қызметкерлерінің потенциалын 

максимальды сарқа пайдалану мақсатында бұл рейтингте оқытушы-профессорлар құрамы 

мен ғылыми қызметкерлердің еңбектері төмендегі салалар бойынша ескеріледі: 

- 1 Стратегиялық бағыт: оқыту сапасын арттыру және кәсіби білім беру; 

- 2 Стратегиялық бағыт: практикаға бағытталған озық зерттеулерді ұйымдастыру; 

- 3 Стратегиялық бағыт: тиімді әріптестік және халықаралық серіктестікті дамыту;  

- 4 Стратегиялық бағыт: тиімді корпоративті басқару және инфрақұрылым мен 

ресурстарды дамыту. 

Оқытушы-профессорлар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің ішкі рейтинг 

көрсеткіштері университеттің ip.ayu.edu.kz базасы арқылы анықталады. 

5.2 Оқытушы-профессорлар құрамы және ғылыми қызметкерлердің еңбек 

нәтижелерінің көрсеткіштері дәлелді шешімдер мен расталатын құжаттар түрінде ішкі 

рейтингтік ip.ayu.edu.kz ақпарат базасына ендіріледі. ip.ayu.edu.kz ақпарат базасына 

мәліметтерді ендіру - әр ОПҚ және ғылыми қызметкер тарапынан дербес атқарылады. 

Оқытушы-профессорлар құрамының ағымдағы оқу жылы бойынша еңбек көрсеткіштерін 

рейтингтік ip.ayu.edu.kz сайтына уақтылы ендіруін үнемі ескерту және орындалуын тұрақты 

түрде қадағалау жауапкершілігі кафедра меңгерушілеріне жүктеледі.    

5.3 Оқытушы-профессорлар құрамы тарапынан университет базасына ендірілген оқу-

әдістемелік, ғылым, адам ресурстары және тәрбие жұмыстары бойынша еңбек көрсеткіштері 

әр оқу жылының маусым айында талданып қорытындыланады. Жалпы қорытындылау және 

рейтингті ынталандыру шараларына ұсыну университет басшылығы тарапынан құрылған 

ішкі рейтинг жұмыс комиссиясы арқылы жүргізіледі. 

5.4 Еңбек нәтижелерінің көрсеткіштері дәлелді шешімдер мен расталатын құжаттар 

түрінде әр ОПҚ және ғылыми қызметкерлер тарапынан рейтингтік ақпарат базасына 

ендіріледі. Оқытушы-профессорлар құрамы мен ғылыми қызметкерлер тарапынан 

университеттің ip.ayu.edu.kz базасына ендірілген оқу-әдістемелік, ғылым, адам ресурстары 

және тәрбие жұмыстары бойынша еңбек көрсеткіштері, сәйкес департамент директорлары 

(орталық басшылары) тарапынан немесе сала бойынша вице-президенттер тағайындаған 

тұлғалар тарапынан тексеріліп, расталады. 

5.5 Оқытушы-профессорлар құрамының және ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің 

(ҒЗИ үшін) университет базасына ендірілген оқу-әдістемелік, ғылым, адам ресурстары және 
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тәрбие жұмыстары бойынша еңбек көрсеткіштері жалпылама немесе жеке категориялар 

бойынша: ғылым докторлары - ғылым кандидаттары - ғылыми дәрежесі жоқ оқытушылар, 

кафедра, бағдарлама, жоғарғы мектеп, факультеттер және ғылыми-зерттеу институттары 

үшін дербес қорытындыланады. 

5.6 Оқу-әдістемелік т.б. баспа материалдары АК, ҒК, ТК хаттамасына сәйкес және 

материал баспадан шыққан күннен бастап ескеріледі. Ал қалған көрсеткіш мәліметтері сол 

жылдың 01-ші маусым мерзімінен бастап есептеледі және оқытушылар үлесін растайтын 

құжаттар осы оқу жылы мерзімінде болуы шарт. 

5.7 Конференцияларға қатысуды айғақтау - қатысу сертификаттары негізінде немесе сол 

конференция еңбектері жинағына енген мақалалар арқылы расталады. 

5.8 ОПҚ және ғылыми қызметкерлер еңбек көрсеткіштері, дәлелдемелері (фото, 

сертификат және т.б. сканерленген құжаттар)  PDF, JPG файлдарына ғана салынуы тиіс. 

5.9  Рейтингтік көрсеткіштер бір жылдан астам қызмет атқарған ОПҚ және ғылыми-

педагогикалық қызметкерлер үшін есептеледі, ал 1 жылдан аз уақыт жұмыс жасағандардың 

еңбегін бағалау мен қосымша ынталандыруға ректор тарапынан шешім қабылданады. Ал 

бағдарлама, кафедра, жоғарғы мектеп, факультет және ҒЗИ рейтингілері сол құрылымдағы 

бір ОПҚ немесе бір ғылыми қызметкерге шаққандағы орташа көрсеткіштерімен есептеледі.  

       5.10 Рейтингтік ip.ayu.edu.kz сайтындағы ОПҚ-ның еңбек көрсеткіштері университет 

веб-сайтындағы ОПҚ-ның жеке профильдік мәліметіне қосылады.  

5.11. Әр ОПҚ және ғылыми қызметкерлер бір оқу жылында кемінде 1 ғылыми индексті 

мақала жазуға міндетті. 

5.12. Рейтинг комиссиясы ОПҚ және ғылыми қызметкерді жалпы жинақ көрсеткіші 

бойынша марапаттауға ұсынар алдында ескеруі қажет: үміткердің көрсеткіштері барлық үш 

бағыт (ғылым бағыты, академиялық бағыт, басқа бағыттар) бойынша негізінен қамтылуы 

тиіс. 

5.13  Комиссия ұсынысымен оқу процесі мен дәрістерді қолданыстан шыққан, ескірген 

әдістер арқылы өткені үшін, оқытушының басшылығымен студенттерге өзіндік жұмыстарды 

талаптарға сай өткізбегені немесе сапасыз өткізгені үшін, дәрістерге кешіккені және т.с.с. 

үшін жалпы рейтингтік көрсеткіштен 1-100 балл аралығында ұпай шегеріледі. Комиссия 

ұсынысымен ғылыми конгресстер, симпозиумдар, конференциялар ұйымдастырудағы үлесі 

(хаттама, бұйрық немесе бағдарлама негізінде Академиялық, ғылыми-техникалық, 

тәлімгерлер комитеті төрағасының ұсынысы бойынша) және т.б. қоғамдық мәдени көпшілік 

шаралардағы ерекше белсенділіктері үшін жалпы рейтингтік көрсеткіштен оқытушы-

профессор және ғылыми қызметкерлерге 1-100 балл аралығында ұпай қосылуы мүмкін. 

5.14 ОПҚ мен ғылыми қызметкерлер тарапынан осы оқу жылына  дейін мерзімі ескірген 

ендірулер, бір мәліметті әр түрлі индикаторларға қайталап ендірулер немесе ережеге сәйкес 

келмейтін жалған мәліметтер ендірулердің барлығы растаушы тұлғалар тарапынан кері 

қайтарылады. ОПҚ мен ғылыми қызметкерлердің дәлелдеуші құжатына күмән келтірген 

жағдайда, мәліметті растаушылар тарапынан қатысушыдан сол мерзім аралығында 

университет бұйрығының мәтіні, қызмет хат т.б. дәлелдемелер талап етіледі. ОПҚ және 

ғылыми қызметкер тарапынан ендірілген мәліметтердің мерзімі ескірген, бұрмаланған және 

ip.ayu.edu.kz  ақпарат базасында тиісті дұрыс ұяшыққа дұрыс салынбаған жағдайда кері 

қайтарылады. Жалған, дәйексіз, негізсіз және бұрмаланған мәліметтер растаушылар 

тарапынан 3-ші рет  қайтарылған жағдайда, сол ОПҚ-ға және ғылыми қызметкерлерге сол 

индикатор үшін база жабылады. Оқу жылы  соңында  жұмыс комиссиясы отырысында, 

Адалдық кодекс талаптарына орай, рейтингтік көрсеткіштерге негізсіз немесе бұрмаланған, 

жалған мәліметтер ендірген, ОПҚ және ғылыми қызметкерлердің қорытынды көрсеткішінен 

комиссия шешімімен 1-100 ұпай аралығында шегеріледі және материалдары тәртіптік 

кеңеске жолданады.  
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5.15 ip.ayu.edu.kz базасына ендірілген көрсеткіштері әр жыл сайын маусым айында 

талқыланып, рейтинг мәндері есептеледі. ОПҚ және ғылыми-қызметкерлердің (Rопқ(r)) 

рейтинг базасындағы ең жоғарғы ұпайы максимальды мән ретінде (Rопқ.max) қабылданып, 

ол 100 % -ға теңестіріледі: 

R опқ.max (r) =100 %. 

ОПҚ және ғылыми қызметкерлердің рейтинг ұпайлары тиісінше пайыздық 

көрсеткіштермен есептеледі:   

Rопқ(r) %   =  Rопқ(r)  * 100 % / R опқ.max 

5.16 Ішкі рейтинг көрсеткіштерінің қорытынды ұпайларын жалпы қорытындылау және 

рейтинг нәтижесі бойынша келесі оқу жылына ынталандыру шараларына ұсыну -

университет президенті бекіткен тұрақты Рейтинг комиссиясы арқылы жүргізіледі.  

Ынталандыру аумағы - рейтинг көрсеткіштері 25% ÷ 100% аралығанда өте жоғары ұпай 

жинаған ОПҚ және ғылыми қызметкерлерді қамтиды. 

Ынталандыру сыйақысы келесі оқу жылының әр айлық еңбек жалақысына қосылады. 

ОПҚ және ғылыми қызметкерлердің әр айлық еңбек жалақысына қосылатын 

ынталандыру сыйақысы R ынт(r)  төмендегідей есептеледі: 

R ынт(r)       =         Rопқ(r) х  N 

                           10 ай             

Мұндағы N – оқу жылының соңында рейтинг базасындағы ең жоғарғы максимальды 

ұпай Rmax (r) негізінде Рейтинг комиссиясы анықтайтын көрсеткіш (N = 100 ÷ 1000  

аралығында). 

Мысалы: N=1000 көрсеткіші 75  % ÷ 100 % аралығанда ұпай жинаған ОПҚ үшін; 

N=800 көрсеткіші 75  % ÷ 50 % аралығанда ұпай жинаған ОПҚ үшін; 

N=500 көрсеткіші 50  % ÷ 40 % аралығанда ұпай жинаған ОПҚ үшін; 

N=300 көрсеткіші 40  % ÷ 30 % аралығанда ұпай жинаған ОПҚ үшін; 

N=100 көрсеткіші 30  % ÷ 25 % аралығанда ұпай жинаған ОПҚ үшін. 

5.17 Әр оқу жылының соңында Рейтинг комиссиясы ip.ayu.edu.kz базасына ендірілген 

көрсеткіштерді талқылап, қорытындылайды. Нәтижесінде, орташа еңбек жалақысының 

шамамен 10 %-дық мөлшерін құрайтын бірнеше деңгейлерді анықтайды  және өте жоғары 

ұпай жинаған ОПҚ және ғылыми қызметкерлерді анықтап, оларға ынталандыру 

сыйақыларын (R ынт(r)) белгілеу үшін және әр айлық еңбек жалақысына қосуға шешім 

шығару үшін жоғарғы басшылыққа ұсынады.  

 5.18 Жазбаша түрде түскен шағымдар мен ұсыныстар университет ректоры тарапынан 

бекітілген рейтинг комиссиясының отырысында қаралып, хаттамамен рәсімделеді және ОПҚ 

танысуы үшін рейтинг порталына орналастырылады. ОПҚ және ғылыми қызметкерлердің 

Рейтинг комиссиясына жолданған шағым немесе базаға ендіре алмаған көрсеткіштері туралы 

ұсыныстары ip.ayu.edu.kz базасы жабылған соң бір апта ішінде қабылданады да, сонан соң 

қабылдау тоқтатылады. 

 5.19 Комиссия шешімі бойынша расталған (енгізуге рұқсат етілген) көрсеткіш сол 

көрсеткішке жауапты растаушы тұлғамен және жауапты бағдарламашымен рейтинг базасына 

енгізіледі. 

 5.20 Әр индикатор бойынша есептеулер ережеде көрсетілген тиісті ұпайлар бойынша 

анықталады. Егер индикаторда * белгісі қойылып, пропорционалды түрде анықталады деген 

ескертулер болса, сол индикатордың ұпайы бір бірлікке сәйкес пропорция бойынша 

есептеліп, ОПҚ мен ғылыми қызметкердің жинаған ұпайына көбейтіліп есептеледі.  
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6.1 Оқытушы-профессорлардың, ғылыми қызметкерлердің 

 рейтингілерін анықтау көрсеткіштері  

 

№ Көрсеткіштер атауы   
Өлшеу 

бірлігі 

 

Рейтинг 

балы 

 

 

I     ҒЫЛЫМ БАҒЫТЫ   

 

1. Жобалар мен ғылыми зерттеулер  

1.1 Халықаралық жобалар  (TUBITAK, COST, “Горизонт-2020” және т.б.)  саны  1000 

1.2 

Университетпен бірлескен халықаралық ғылыми зерттеу жобалары  

1.2.1 Жоба жетекшісіне (шекті мәні 2)    

1.2.2 Орындаушыға (шекті мәні 5)     

 

саны 

саны 

 

500 

250 

1.3 

Гранттық, ғылыми-технологиялық жобалар: 

1.3.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)  

1.3.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

саны 

саны 

400 

200 

1.4 

Инновациялық жобалардың өндіріске енуі (РННТД коммерциа-

лизациясы): 

1.4.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)   

1.4.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

саны 

саны 

500 

250 

1.5 

Стартап жобалары: 

1.5.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)   

1.5.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

1.5.3 Венчурлық қорға қаржы тарту  

саны 

саны 

саны 

250 

150 

1000 

2. Әлемдік рейтингтік ғылыми индекстегі  жарияланымдар (Ахмет Ясауи университеті атауы 

көрсетілген жағдайда, қосалқы авторлық тек өз ғылыми бағыты бойынша, Journal Citation Reports 

(Clarivate Analytics) үшін квартиль және CiteScore (Scopus) үшін процентиль) 

2.1   1 квартиль (процентиль 99-75%) саны 500 

2.2   2 квартиль (процентиль 74-50%) саны 400 

2.3   3 квартиль (процентиль 49-35%) саны 300 

2.4 4 квартиль (процентиль 34-1%) саны 200 

 

3. 

ҚР БжҒМ білім және ғылым саласын бақылау комитеті ұсынған 

тізімдегі ғылыми журналдардағы жарияланымдар  
саны 50 

3.1 
Ясауи университетінің Хабаршысы, “ХҚТУ хабарлары”, “Түркология” 

журналында жарияланған мақалалар  
саны 100 

4. Алыс-жақын шетел және отандық басылымдардағы (ресми тіркелген басылымдар) 

жарияланымдар  

4.1 Отандық басылымдарда  саны 4 

4.2 Жақын шетелдердегі басылымдарда  саны 6 

4.3  Алыс шетелдердегі басылымдарда  саны 10 

5. 
Алыс-жақын шетелдік және отандық ғылыми конференция жинақтарындағы (ресми 

конференциялар) жарияланымдар мен баяндамалар жасау  

5.1 
 Алыс шетелдердегі ғылыми басылымдар мен конференция жинақтарында 

жарияланған және  қатысып баяндама жасаған үшін  
саны  30  

5.2 
Web of Science, Scopus ғылыми метрикалық деректер базасында тіркелген 

басылымдарда жарияланған мақалалар  
саны 200 

6. Халықаралық  аккредиттелген баспаханалардан, ағылшын тілінде жарық 

көрген монографиялар   
саны 500 
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7. Алыс-жақын шетелдерде және отандық басылымдарда жарияланған монографиялар 

(Ғылыми комитет ұсынысы және Сенат шешімі негізінде, 6 б.т. кем емес жеке есепте)  : 

7.1 Отандық басылымдарда жарияланған   саны 100 

7.2 Жақын шетелдік басылымдарда жарық көрген   саны  150 

7.3 Алыс шетелдік басылымдарда жарияланған  саны  200 

7.4 
Халықаралық  аккредиттелген баспаханалардан шыққан оригиналды 

ғылыми кітаптарға соавтор болу  (бір кітапта максимум екі тарау)   
саны 

 

 250 

8.  Әлемдік рейтингтік базалардағы Хирша (h) индексі  (Web of Science, Scopus 

базаларындағы)  

8.1 1 – h  деңгейі 100 

8.2 2 – h  деңгейі  200 

8.3 3 h және одан жоғары  деңгейі  300 

9. Халықаралық және ұлттық деңгейдегі өнертабыстық патент  және авторлық куәліктер  

9.1 Халықаралық патент – PCT (халықаралық деңгейде тіркелген)  саны 1000 

9.1.1 Халықаралық патентке (PCT) берілген өтінім  саны 100 

9.2 Еуразиялық патент (ТМД елдері деңгейінде тіркелген) саны 300 

9.2.1 Еуразиялық патентке берілген өтінім  саны 30 

9.3 Республикалық патент  саны 200 

9.3.1 Республикалық патентке берілген өтінім  саны 20 

9.4 Авторлық құқық куәлігі  саны 30 

10. 

Журналдарға жарияланған рецензия немесе қысқа мақала түрінде 

пікір білдірулер (редакторға хат, комментарийлер,  кейс презентациясы, 

техникалық жазбалар, зерттеулер бойынша ұсыным-ескертулер, 

оқулықтарға сын және резюме)  

саны 10 

11. 
PhD докторанттарға Ғылыми жетекшілік жасау (ККСОН-БжҒСБК 

диплом алған жағдайда, шекті мәні 5)   
саны 200 

12. 
Ясауи университетінің Хабаршысы, «ХҚТУ хабарлары», 

«Түркология» журналдарына рецензент болу (шекті мәні 3) 
саны 

15 

 

13. Ғылыми жұмыстарға эксперт: халықаралық рейтингтік журналдарда (SCI, SCI-Е SSCI, 

AHCI) рецензент болу (БҒСБК-ККСОН, ҰМҒТСО - НЦГНТЭ); Халықаралық танымал 

журналдардың редакциялық алқа мүшесі болу және т.б.  

13.1 
Халықаралық рейтингтік журналдардағы (SCI, SCI-Е SSCI, AHCI) 

мақалаларға рецензент болу (шекті мәні 1) 
саны 100 

13.2 
Халықаралық танымал рейтингтік журналдардың (SCI, SCI-Е SSCI, AHCI) 

редакциялық алқа мүшесі болу 
саны 250 

13.3 ҰМҒТСО – НЦГНТЭ тапсырыс бойынша ғылыми жобаларға эксперт болу саны  75 

13.4 
ККСОН-БжҒСБК ұсынған тізімге кіретін журналдардың редакциялық 

алқа мүшесі болу 
саны 50 

14.  Кеңестердің мүшесі болу  

14.1 Диссертациялық кеңестің мүшесі болу  саны 250 

14.2 Университеттің “Жас ғалымдар” кеңесінің мүшесі болу. саны 30 

15. Ғылыми конференцияларда және пәндік олимпиадаларда жүлделі орын алған 

студенттердің жетекшісі болу.  

15.1 Халықаралық  саны 150 

15.2 Республикалық  саны 100 
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 II АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒЫТ 

   

16. Оқулықтар (12 б.т. кем емес),  оқу құралы (6 б.т. кем емес)   

16.1 
Халықаралық аккредиттелген баспаханалардан, ағылшын тілінде 

шыққан оқулықтар, кітаптар  
саны 1000 

16.1.1 
Халықаралық аккредиттелген баспаханалардан, қазақ, орыс, түрік 

тілдерінде шыққан оқулықтар, кітаптар  
саны 500 

16.2 ҚР БжҒМ грифімен шығатын  саны 500 

16.3 Республикалық оқу-әдістемелік кеңестер шешімімен шыққан оқулық саны 400 

16.4.1 
ХҚТУ Сенаты (Академиялық комитет) баспаға ұсынған оқулықтар мен 

оқу құралдары  
саны 100 

16.4.2 

ХҚТУ Сенаты (Академиялық комитет) баспаға ұсынған, ағылшын 

тілінде жазылған оқулықтар мен оқу құралдары, (ағылшын тілі 

мамандығы оқытушыларынан басқалары үшін)  

саны 200 

16.4.3 

ХҚТУ Сенаты (Академиялық комитет) баспаға ұсынған, түрік тілінде 

жазылған оқулықтар мен оқу құралдары (түрік тілі мамандығы 

оқытушыларынан басқалары үшін) 

саны 150 

17. Академиялық ұтқырлық (басқа ЖББҰ-да дәріс беріп қайту, 2 аптадан кем емес мерзімге): 

17.1 Шетелдердегі  ЖББҰ-да  саны 50 

17.2 Қазақстан ЖББҰ-да  саны 20 

18. 
Халықаралық (Fulbright, Chevening бағдарламалары және т.б.) және 

“Болашақ” стипендияларының иегері  

 300 

19.  Шет тілін  меңгеру  

19.1 

Шет тілдерін (түрік, ағылшын)  игерген ОПҚ, ғылыми қызметкерлер (шет 

тілдерінде мамандық дайындайтын кафедралардан басқа, халықаралық 

сертификат,  IELTS-5,5; TOEFL,  IBT-80, TOEFL PBT-470, CELTA,   Юнус 

Эмре)  

адам 75 

19.2 

Шет тілдерін (түрік, ағылшын)  игерген ОПҚ,  (шет тілдерінде мамандық 

дайындайтын кафедралар үшін, халықаралық сертификат, CELTA,  Юнус 

Эмре т.б.) 

адам 25 

19.3   
Шет тілінде сабақ өту  (шет тілдерінде мамандық дайындайтын 

кафедралардан басқа, академиялық департамент растамаларына сәйкес)   
саны 100 

20. Біліктілік жетілдіру (Мекемелер және кәсіпорындарға арналған біліктілік көтеру 

курстарының сертификаты, куәлігі, қатысу бұйрығы негізінде, жалпы ұзақтығы 36 сағат үшін 

ұпай саны пропорционалды түрде артады*)  

20.1  Университет кампусында біліктілік жетілдіруі саны 3 

20.2  Басқа ұйым, мекемелерде біліктілік жетілдіруі (максимальды: 144 сағат)  саны 5 

20.3 Кәсіби құзіреттілікті дамыту (Кәсби даму орталығында портфолио және 

мансап жоспарын қорғау арқылы)  
саны 100 

21.  «ЖББҰ Үздік оқытушысы» гранты жеңімпазы  - 300 

22. Ғылыми атақ алу (ҚР БҒМ, БҒСБК-ККСОН диплом алған жағдайда) 

22.1 профессор  - 300 

22.2 доцент   - 200 

23. Коллаборация. Академиялық және жұмысберушілер репутациясын арттыру. 

Университет имиджін арттыру және жетістіктерге жету мақсатында отандық және шетелдік 

әріптестермен тиімді қарым-қатынас орнату:  

23.1. Әріптестіктің ресми тіркелуі (рейтингтік сайттарда тіркелуі, дәлелді құжаттары, 

скриншоттары, т.б.)  

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnrffxoaPdAhVIh6YKHYBwDjAQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cies.org%2F&usg=AOvVaw3ZuUFjinQc0_Fwm9911o2H
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23.1.1 Шетелдік академиялық әріптестермен байланыс орнату және тіркеу  
20 әріптес 

үшін 

100 

23.1.2 Отандық академиялық әріптестермен байланыс орнату және тіркеу  
20 әріптес 

үшін 

50 

23.1.3 
Шетелдік және отандық жұмысберуші мекемелерден әріптестермен 

байланыс орнату және тіркеу  

10 әріптес 

мекеме 

үшін 

100 

23.2 Әріптестермен орнатылған кері байланыстың (сауалнамаға қатысуы, т.б.) оң нәтижелері 

үшін (дәлелді құжаттары, скриншоттары т.б.)   

23.2.1 
Қарым-қатынас орнаған шетелдік академиялық әріптестермен кері 

байланыстың дәлелді нәтижелері  

20 әріптес 

үшін 

300 

23.2.2 
Қарым-қатынас орнаған отандық академиялық әріптестермен кері 

байланыстың дәлелді нәтижелері  

20 әріптес 

үшін 

150 

23.2.3 
Қарым-қатынас орнаған шетелдік және отандық жұмысберуші 

әріптестермен  кері байланыстың дәлелді нәтижелері  

10 әріптес 

мекеме 

үшін 

300 

47. Бітіруші түлектердің жұмысқа орналасуын қадағалау және қамтамасыз ету бойынша 

бекітілген жауапты оқытушы-профессор құрамының көрсеткіштері  (1 бітіруші түлек үшін) 

47.1 Бітіруші түлектің жұмысқа орналасуы немесе білімін жалғастыруы 

(резидентура, магистратура) деңгейі  
1 20 

47.2. Жұмысқа оқуын бітіргеннен кейінгі 5 ай мерзімде орналасуы және 

еңбек жалақысы 100 000 теңгеден төмен болғанда 

1 
25 

47.3 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 5 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден 

жоғары болғанда 

1 

30 

47.4 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 3 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден төмен 

болғанда 

1 

40 

47.5 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 3 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден 

жоғары болғанда 

1 50 

48. Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы оқу үдерісін ұйымдастыру 

48.1 Курс материалдарын ДОТ-қа ендіру, сабақ өту, білімгерлерді 

бағалауы, кері байланыс орнатуы 

саны 
5 

48.2 Университеттің ғылыми қоғамдастықтағы беделін көтеру үшін ғаламтор 

платформаларын пайдаланып авторлық құқық бойынша курстарды қашықтықтан 

оқыту 

48.2.1 Халықаралық деңгейде - Интернет-ресурстардың үш негізгі 

көзі қабылданады: Coursera Academy 

(https://www.coursera.org/programs), Udemy Academy 

(https://www.udemy.com) және Академия EdX 

(https://www.edx.org) 

 

 

саны 200 

48.2.2 Республикалық деңгейде және ТМД - Интернет-ресурстар: 

мысалы, Қазақстанның ашық университеті 

(https://openu.kz/ru), Intuit академиясы (http://www.intuit.ru/), 

Яндекс-семинар (https://praktikum.yandex.ru/) және Ресейдің 

жетекші университеттерінің интернет-ресурстары  

 

 

 

саны 

100 

 
48.2.3 Жергілікті және аймақтық деңгей - Түркістан облысының 

тұрғындары үшін ХҚТУ интернет-ресурсын пайдалану 

саны 
50 
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48.3 

Ақылы авторлық курстар 

48.3.1 1 миллион теңгеден асатын қаржылық пайда алған кезде саны 200 

48.3.2 100 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін қаржылық пайда алған 

кезде 

саны 
100 

48.4 

Университетішілік “Үздік онлайн курс” байқауының жеңімпаздары 

48.4.1 1-ші орын саны 50 

48.4.2 2-ші орын саны 30 

48.4.3 3-ші орын саны 20 

 

III БАСҚА БАҒЫТТАР   

 

24. Ұлттық деңгейдегі марапаттауға, сыйлықақыға және т.б. нәтижеге ие 

болу (ресми мемлекеттік тізім бойынша)  
саны 300 

25.  Халықаралық және ұлттық деңгейде нәтижеге жеткен өнер саңлақтары мен 

спортшыларға жетекшілік (Бұйрық немесе оқу-сауықтыру бөлімінің анықтамасы негізінде)  

25.1 Олимпиада жүлдегері  саны 1000 

25.2 Әлем чемпионатының, халықаралық байқаулардың  жүлдегері  саны 500 

25.3 Отандық байқаулар мен ҚР чемпионатының жүлдегері  саны 50 

25.4  Шығармашылық байқауларда білім алушыларға жетекшілік  саны 10 

26. Шетелдік және ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарында университет туралы 

жарияланымдар (мақала, сұхбат-интервью және т.б.)  

26.1  Халықаралық  саны  20 

26.2  Республикалық  (500 шаршы см кем емес)  саны 5   

27.  “100 жаңа есім” иегері  саны 500 

28. Өнеркәсіптік, экологиялық (құрылыс, ландшафт, т.б.) немесе графикалық 

дизайн, сахналау, мода байқауларының жүлдегерлері (киім, мата 

аксессуарлары дизайны немесе құрал-жабдық, аспап дизайндары) 

саны 50 

29. Халықаралық деңгейде орындалған жеке аудио- немесе бейнежазбалар 

авторы  
саны 

20 

30. Ұлттық деңгейде аудио немесе бейнежазба авторы (авторлық құқыққа ие)  саны 10 

31. Көркемөнер байқауларында бейнелеу өнері туындыларының жеңімпаздары   

31.1 Халықаралық  саны 20 

31.2 Республикалық  саны 10 

32. Оригинал жеке орындаулар (көрме, триенал, шоу, концерт, фестиваль, көрсетілімдер)  

32.1 Халықаралық  саны 100 

32.2 Республикалық  саны 10 

33. Білім алушыларды адамгершілік-отансүйгіштік және дене тәрбиесі тұрғысынан 

қамтамасыз ететін кешенді іс-шараларды іске асыру (шекті мәні 5): 

33.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 

33.2 Республикалық деңгейде саны 30 

33.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

34. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында атқарылған іс-шаралар (шекті мәні 5): 

34.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 

34.2 Республикалық деңгейде саны 30 

34.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

35. «Саналы ұрпақ» бағдарламасы аясында атқарылған іс-шаралар (шекті мәні 5): 

35.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 
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35.2 Республикалық деңгейде саны 30 

35.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

 

 

6.2 Кафедралардың  және жоғарғы мектеп бағдарламаларының  рейтингілерін  

анықтау көрсеткіштері 

 

№ Көрсеткіштер атауы   
Өлшеу 

бірлігі 

 

Рейтинг 

балы 

 

 

I     ҒЫЛЫМ БАҒЫТЫ  

  

1. Жобалар мен ғылыми зерттеулер  

1.1 Халықаралық жобалар  (TUBITAK, COST, “Горизонт-2020” және т.б.)  саны  1000 

1.2 

Университетпен бірлескен халықаралық ғылыми зерттеу жобалары  

1.2.1 Жоба жетекшісіне (шекті мәні 2)    

1.2.2 Орындаушыға (шекті мәні 5)     

 

саны 

саны 

 

500 

250 

1.3 

Гранттық, ғылыми-технологиялық жобалар: 

1.3.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)  

1.3.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

саны 

саны 

400 

200 

1.4 

Инновациялық жобалардың өндіріске енуі (РННТД коммерциа-

лизациясы): 

1.4.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)   

1.4.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

саны 

саны 

500 

250 

1.5 

Стартап жобалары: 

1.5.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)   

1.5.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

1.5.3 Венчурлық қорға қаржы тарту  

саны 

саны 

саны 

250 

150 

1000 

2. Әлемдік рейтингтік ғылыми индекстегі  жарияланымдар (Ахмет Ясауи университеті атауы 

көрсетілген жағдайда, қосалқы авторлық тек өз ғылыми бағыты бойынша, Journal Citation Reports 

(Clarivate Analytics) үшін квартиль және CiteScore (Scopus) үшін процентиль) 

2.1   1 квартиль (процентиль 99-75%) саны 500 

2.2   2 квартиль (процентиль 74-50%) саны 400 

2.3   3 квартиль (процентиль 49-35%) саны 300 

2.4 4 квартиль (процентиль 34-1%) саны 200 

 

3. 

ҚР БжҒМ білім және ғылым саласын бақылау комитеті ұсынған 

тізімдегі ғылыми журналдардағы жарияланымдар  
саны 50 

3.1 
Ясауи университетінің Хабаршысы, “ХҚТУ хабарлары”, “Түркология” 

журналында жарияланған мақалалар  
саны 100 

4. Алыс-жақын шетел және отандық басылымдардағы (ресми тіркелген басылымдар) 

жарияланымдар  

4.1 Отандық басылымдарда  саны 4 

4.2 Жақын шетелдердегі басылымдарда  саны 6 

4.3  Алыс шетелдердегі басылымдарда  саны 10 

5. 
Алыс-жақын шетелдік және отандық ғылыми конференция жинақтарындағы (ресми 

конференциялар) жарияланымдар мен баяндамалар жасау  

5.1 
 Алыс шетелдердегі ғылыми басылымдар мен конференция жинақтарында 

жарияланған және  қатысып баяндама жасаған үшін  
саны  30  



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-075-2019 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 6-ші нұсқа 

Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтингін анықтау және 

бағалау ережесі 

32 беттің 13–ші беті 

 

5.2 
Web of Science, Scopus ғылыми метрикалық деректер базасында тіркелген 

басылымдарда жарияланған мақалалар  
саны 200 

6. Халықаралық  аккредиттелген баспаханалардан, ағылшын тілінде жарық 

көрген монографиялар   
саны 500 

7. Алыс-жақын шетелдерде және отандық басылымдарда жарияланған монографиялар 

(Ғылыми комитет ұсынысы және Сенат шешімі негізінде, 6 б.т. кем емес жеке есепте) : 

7.1 Отандық басылымдарда жарияланған   саны 100 

7.2 Жақын шетелдік басылымдарда жарық көрген   саны  150 

7.3 Алыс шетелдік басылымдарда жарияланған  саны  200 

7.4 
Халықаралық  аккредиттелген баспаханалардан шыққан оригиналды 

ғылыми кітаптарға соавтор болу  (бір кітапта максимум екі тарау)   
саны 

 

 250 

8.  Әлемдік рейтингтік базалардағы Хирша (h) индексі  (Web of Science, Scopus 

базаларындағы)  

8.1 1 – h  деңгейі 100 

8.2 2 – h  деңгейі  200 

8.3 3 h және одан жоғары  деңгейі  300 

9. Халықаралық және ұлттық деңгейдегі өнертабыстық патент  және авторлық куәліктер  

9.1 Халықаралық патент – PCT (халықаралық деңгейде тіркелген)  саны 1000 

9.1.1 Халықаралық патентке (PCT) берілген өтінім  саны 100 

9.2 Еуразиялық патент (ТМД елдері деңгейінде тіркелген) саны 300 

9.2.1 Еуразиялық патентке берілген өтінім  саны 30 

9.3 Республикалық патент  саны 200 

9.3.1 Республикалық патентке берілген өтінім  саны 20 

9.4 Авторлық құқық куәлігі  саны 30 

10. 

Журналдарға жарияланған рецензия немесе қысқа мақала түрінде 

пікір білдірулер (редакторға хат, комментарийлер,  кейс презентациясы, 

техникалық жазбалар, зерттеулер бойынша ұсыным-ескертулер, 

оқулықтарға сын және резюме)  

саны 10 

11. 
PhD докторанттарға Ғылыми жетекшілік жасау (ККСОН-БжҒСБК 

диплом алған жағдайда, шекті мәні 5)   
саны 200 

12. 
Ясауи университетінің Хабаршысы, «ХҚТУ хабарлары», 

«Түркология» журналдарына рецензент болу (шекті мәні 3) 
саны 

15 

 

13. Ғылыми жұмыстарға эксперт: халықаралық рейтингтік журналдарда (SCI, SCI-Е SSCI, 

AHCI) рецензент болу (БҒСБК-ККСОН, ҰМҒТСО - НЦГНТЭ); Халықаралық танымал 

журналдардың редакциялық алқа мүшесі болу және т.б.  

13.1 
Халықаралық рейтингтік журналдардағы (SCI, SCI-Е SSCI, AHCI) 

мақалаларға рецензент болу (шекті мәні 1) 
саны 100 

13.2 
Халықаралық танымал рейтингтік журналдардың (SCI, SCI-Е SSCI, AHCI) 

редакциялық алқа мүшесі болу 
саны 250 

13.3 ҰМҒТСО – НЦГНТЭ тапсырыс бойынша ғылыми жобаларға эксперт болу саны  75 

13.4 
ККСОН-БжҒСБК ұсынған тізімге кіретін журналдардың редакциялық 

алқа мүшесі болу 
саны 50 

14.  Кеңестердің мүшесі болу  

14.1 Диссертациялық кеңестің мүшесі болу  саны 250 

14.2 Университеттің “Жас ғалымдар” кеңесінің мүшесі болу. саны 30 

15. Ғылыми конференцияларда және пәндік олимпиадаларда жүлделі орын алған 

студенттердің жетекшісі болу.  
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15.1 Халықаралық  саны 150 

15.2 Республикалық  саны 100 

 

 II АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒЫТ   

 

16. Оқулықтар (12 б.т. кем емес),  оқу құралы (6 б.т. кем емес)   

16.1 
Халықаралық аккредиттелген баспаханалардан, ағылшын тілінде 

шыққан оқулықтар, кітаптар  
саны 1000 

16.1.1 
Халықаралық аккредиттелген баспаханалардан, қазақ, орыс, түрік 

тілдерінде шыққан оқулықтар, кітаптар  
саны 500 

16.2 ҚР БжҒМ грифімен шығатын  саны 500 

16.3 Республикалық оқу-әдістемелік кеңестер шешімімен шыққан оқулық саны 400 

16.4.1 ХҚТУ Сенаты баспаға ұсынған оқулықтар мен оқу құралдары  саны 100 

16.4.2 

ХҚТУ Сенаты баспаға ұсынған, ағылшын тілінде жазылған оқулықтар 

мен оқу құралдары, (ағылшын тілі мамандығы оқытушыларынан 

басқалары үшін)  

саны 200 

16.4.3 

ХҚТУ Сенаты (Академиялық комитет) баспаға ұсынған, түрік тілінде 

жазылған оқулықтар мен оқу құралдары (түрік тілі мамандығы 

оқытушыларынан басқалары үшін) 

саны 150 

17. Академиялық ұтқырлық (басқа ЖББҰ-да дәріс беріп қайту, 2 аптадан кем емес мерзімге): 

17.1 Шетелдердегі  ЖББҰ-да  саны 50 

17.2 Қазақстан ЖББҰ-да  саны 20 

18. 
Халықаралық (Fulbright, Chevening бағдарламалары және т.б.) және 

“Болашақ” стипендияларының иегері  

 300 

19.  Шет тілін  меңгеру  

19.1 

Шет тілдерін (түрік, ағылшын)  игерген ОПҚ, ғылыми қызметкерлер (шет 

тілдерінде мамандық дайындайтын кафедралардан басқа, халықаралық 

сертификат,  IELTS-5,5; TOEFL,  IBT-80, TOEFL PBT-470, CELTA,   Юнус 

Эмре)  

адам 75 

19.2 

Шет тілдерін (түрік, ағылшын)  игерген ОПҚ,  (шет тілдерінде мамандық 

дайындайтын кафедралар үшін, халықаралық сертификат, CELTA,  Юнус 

Эмре т.б.) 

адам 25 

19.3   
Шет тілінде сабақ өту  (шет тілдерінде мамандық дайындайтын 

кафедралардан басқа, академиялық департамент растамаларына сәйкес)   
саны 100 

20. Біліктілік жетілдіру (Мекемелер және кәсіпорындарға арналған біліктілік көтеру 

курстарының сертификаты, куәлігі, қатысу бұйрығы негізінде, жалпы ұзақтығы 36 сағат үшін 

ұпай саны пропорционалды түрде артады*)  

20.1  Университет кампусында біліктілік жетілдіруі саны 3 

20.2  Басқа ұйым, мекемелерде біліктілік жетілдіруі (максимальды: 144 сағат)  саны 5 

20.3 Кәсіби құзіреттілікті дамыту (Кәсби даму орталығында портфолио және 

мансап жоспарын қорғау арқылы)  
саны 100 

21.  «ЖББҰ Үздік оқытушысы» гранты жеңімпазы  - 300 

22. Ғылыми атақ алу (ҚР БҒМ, БҒСБК-ККСОН диплом алған жағдайда) 

22.1 профессор  - 300 

22.2 доцент   - 200 

23. Коллаборация. Академиялық және жұмысберушілер репутациясын арттыру. 

Университет имиджін арттыру және жетістіктерге жету мақсатында отандық және шетелдік 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnrffxoaPdAhVIh6YKHYBwDjAQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cies.org%2F&usg=AOvVaw3ZuUFjinQc0_Fwm9911o2H
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әріптестермен тиімді қарым-қатынас орнату:  

23.1. Әріптестіктің ресми тіркелуі (дәлелді құжаттары, скриншоттары т.б. бойынша)  

23.1.1 Шетелдік академиялық әріптестермен байланыс орнату және тіркеу  
20 әріптес 

үшін 

100 

23.1.2 Отандық академиялық әріптестермен байланыс орнату және тіркеу  
20 әріптес 

үшін 

50 

23.1.3 
Шетелдік және отандық жұмысберуші мекемелерден әріптестермен 

байланыс орнату және тіркеу  

10 әріптес 

мекеме 

үшін 

100 

23.2 Әріптестермен орнатылған кері байланыс және оң нәтижелері үшін (дәлелді құжаттары, 

скриншоттары т.б. бойынша)   

23.2.1 
Қарым-қатынас орнаған шетелдік академиялық әріптестермен кері 

байланыстың дәлелді нәтижелері  

20 әріптес 

үшін 

300 

23.2.2 
Қарым-қатынас орнаған отандық академиялық әріптестермен кері 

байланыстың дәлелді нәтижелері  

20 әріптес 

үшін 

150 

23.2.3 
Қарым-қатынас орнаған шетелдік және отандық жұмысберуші 

әріптестермен н кері байланыстың дәлелді нәтижелері  

10 әріптес 

мекеме 

үшін 

300 

47. Бітіруші түлектердің жұмысқа орналасуын қадағалау және қамтамасыз ету бойынша 

бекітілген жауапты оқытушы-профессор құрамының көрсеткіштері (1 бітіруші түлек үшін) 

47.1 Бітіруші түлектің жұмысқа орналасуы немесе білімін жалғастыруы 

(резидентура, магистратура) деңгейі  
1 20 

47.2. Жұмысқа оқуын бітіргеннен кейінгі 5 ай мерзімде орналасуы және 

еңбек жалақысы 100 000 теңгеден төмен болғанда 

1 
25 

47.3 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 5 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден 

жоғары болғанда 

1 

30 

47.4 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 3 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден төмен 

болғанда 

1 

40 

47.5 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 3 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден 

жоғары болғанда 

1 50 

48. Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы оқу үдерісін ұйымдастыру 

48.1 
Курс материалдарын ДОТ-қа ендіру, сабақ өту, білімгерлерді 

бағалауы, кері байланыс орнатуы 

саны 
5 

48.2 

Университеттің ғылыми қоғамдастықтағы беделін көтеру үшін ғаламтор 

платформаларын пайдаланып авторлық құқық бойынша курстарды қашықтықтан 

оқыту 

48.2.1 Халықаралық деңгейде - Интернет-ресурстардың үш негізгі 

көзі қабылданады: Coursera Academy 

(https://www.coursera.org/programs), Udemy Academy 

(https://www.udemy.com) және Академия EdX 

(https://www.edx.org) 

 

 

саны 200 

48.2.2 Республикалық деңгейде және ТМД - Интернет-ресурстар: 

мысалы, Қазақстанның ашық университеті 

(https://openu.kz/ru), Intuit академиясы (http://www.intuit.ru/), 

Яндекс-семинар (https://praktikum.yandex.ru/) және Ресейдің 

жетекші университеттерінің интернет-ресурстары  

 

 

 

саны 

100 
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48.2.3 Жергілікті және аймақтық деңгей - Түркістан облысының 

тұрғындары үшін ХҚТУ интернет-ресурсын пайдалану 

саны 
50 

48.3 

Ақылы авторлық курстар 

48.3.1 1 миллион теңгеден асатын қаржылық пайда алған кезде саны 200 

48.3.2 100 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін қаржылық пайда алған 

кезде 

саны 
100 

48.4 

Университетішілік “Үздік онлайн курс” байқауының жеңімпаздары 

48.4.1 1-ші орын саны 50 

48.4.2 2-ші орын саны 30 

48.4.3 3-ші орын саны 20 

 

III БАСҚА БАҒЫТТАР   

 

24. Ұлттық деңгейдегі марапаттауға, сыйлықақыға және т.б. нәтижеге ие 

болу (ресми мемлекеттік тізім бойынша)  
саны 300 

25.  Халықаралық және ұлттық деңгейде нәтижеге жеткен өнер саңлақтары мен 

спортшыларға жетекшілік (Бұйрық немесе оқу-сауықтыру бөлімінің анықтамасы негізінде)  

25.1 Олимпиада жүлдегері  саны 1000 

25.2 Әлем чемпионатының, халықаралық байқаулардың  жүлдегері  саны 500 

25.3 Отандық байқаулар мен ҚР чемпионатының жүлдегері  саны 50 

25.4  Шығармашылық байқауларда білім алушыларға жетекшілік  саны 10 

26. Шетелдік және ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарында университет туралы 

жарияланымдар (мақала, сұхбат-интервью және т.б.)  

26.1  Халықаралық  саны  20 

26.2  Республикалық  (500 шаршы см кем емес)  саны 5   

27.  “100 жаңа есім” иегері  саны 500 

28. Өнеркәсіптік, экологиялық (құрылыс, ландшафт, т.б.) немесе графикалық 

дизайн, сахналау, мода байқауларының жүлдегерлері (киім, мата 

аксессуарлары дизайны немесе құрал-жабдық, аспап дизайндары) 

саны 50 

29. Халықаралық деңгейде орындалған жеке аудио- немесе бейнежазбалар 

авторы  
саны 

20 

30. Ұлттық деңгейде аудио немесе бейнежазба авторы (авторлық құқыққа ие)  саны 10 

31. Көркемөнер байқауларында бейнелеу өнері туындыларының жеңімпаздары   

31.1 Халықаралық  саны 20 

31.2 Республикалық  саны 10 

32. Оригинал жеке орындаулар (көрме, триенал, шоу, концерт, фестиваль, көрсетілімдер)  

32.1 Халықаралық  саны 100 

32.2 Республикалық  саны 10 

33. Білім алушыларды адамгершілік-отансүйгіштік және дене тәрбиесі тұрғысынан 

қамтамасыз ететін кешенді іс-шараларды іске асыру (шекті мәні 5): 

33.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 

33.2 Республикалық деңгейде саны 30 

33.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

34. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында атқарылған іс-шаралар (шекті мәні 5): 

34.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 

34.2 Республикалық деңгейде саны 30 

34.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 
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35. «Саналы ұрпақ» бағдарламасы аясында атқарылған іс-шаралар (шекті мәні 5): 

35.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 

35.2 Республикалық деңгейде саны 30 

35.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

 

КАФЕДРАЛАР МЕН БАҒДАРЛАМАЛАР ҮШІН ҚОСЫЛҒАН ИНДИКАТОРЛАР 

 

36. Франчайзинг моделі бойынша шетелдік алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу 

орындарының оқу үдерісі бойынша жетік тәжірибелерін, білім беру 

бағдарламаларын ендіру (франшиздер алу және ішкі үдерістерді қайта жаңалап 

өзгерту: білім беру бағдарламаларын ендіру, жаңа білім беру технологиялары мен 

оқыту әдістерін ендіру, білім беруді бағалау, білімгер қабылдау, оқытушы 

қабылдау, оқу үдерісінің сапасын бағалау, академиялық адалдық). 

саны 500 

37. Шет тілінде оқытылатын білім беру бағдарламаларын дайындау және 

реестрге тіркеу (шет тілдерінде мамандық дайындайтын кафедралардан басқа)  
саны 500 

38. Реестрге тіркелген  білім беру бағдарламалары  

38.1 инновациялық БББ саны 100 

38.2 Бірлескен БББ саны 200 

38.3   Қосдипломды саны 400 

39. Университетті бітірушілердің жұмысқа орналасу деңгейі 

39.1    50-60   аралығында  % 10 

39.2    61-74 аралығында   % 25 

39.3    75-ден жоғары % 50 

40. Бітірушілердің мамандықтары бойынша жұмысқа орналасу деңгейі  

40.1 50-60 аралығында % 50 

40.2  61-80 аралығында % 75 

40.3    81-ден жоғары % 100 

41. Шет елдерден келіп университетте дәріс беріп қайтқан оқытушы-профессорлар  (екі 

аптадан кем емес мерзімге)  

41.1     2 адам 10 

41.2   3-4 адам 20 

41.3       5-тен жоғары адам 30 

42. Ғылыми дәрежелі оқытушы-профессорлардың жалпы үлесі  

42.1 50-55 аралығында  % 50 

42.2  56-75 аралығында   % 75 

42.3           75-тен жоғары % 100 

43. ҚР “Атамекен” Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы ұйымдастырған рейтингте 

университеттің білім беру бағдарламаларының қол жеткен  деңгейден 

арттыру үлесі (өткен жылғы көрсеткіштен жоғарылаған әр орын үшін)  

саны  10 

44. Білім беру бағдарламалары бойынша рейтингте алғашқы үштікке кірген БББ (рейтингке 

кемінде 5 ЖББҰ қатысқан жағдайда):   

44.1 1-орын саны 100 

44.2 2-орын саны 75 

44.3            3-орын саны 50 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-075-2019 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 6-ші нұсқа 

Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтингін анықтау және 

бағалау ережесі 

32 беттің 18–ші беті 

 

 

6.3 Факультеттердің  және МБЭЖМ рейтингілерін анықтау көрсеткіштері  

 

№ Көрсеткіштер атауы   
Өлшеу 

бірлігі 

 

Рейтинг 

балы 

 

 

I     ҒЫЛЫМ БАҒЫТЫ   

 

1. Жобалар мен ғылыми зерттеулер  

1.1 Халықаралық жобалар  (TUBITAK, COST, “Горизонт-2020” және т.б.)  саны  1000 

1.2 

Университетпен бірлескен халықаралық ғылыми зерттеу жобалары  

1.2.1 Жоба жетекшісіне (шекті мәні 2)    

1.2.2 Орындаушыға (шекті мәні 5)     

 

саны 

саны 

 

500 

250 

1.3 

Гранттық, ғылыми-технологиялық жобалар: 

1.3.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)  

1.3.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

саны 

саны 

400 

200 

1.4 

Инновациялық жобалардың өндіріске енуі (РННТД коммерциа-

лизациясы): 

1.4.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)   

1.4.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

саны 

саны 

500 

250 

1.5 

Стартап жобалары: 

1.5.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)   

1.5.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

1.5.3 Венчурлық қорға қаржы тарту  

саны 

саны 

саны 

250 

150 

1000 

2. Әлемдік рейтингтік ғылыми индекстегі  жарияланымдар (Ахмет Ясауи университеті атауы 

көрсетілген жағдайда, қосалқы авторлық тек өз ғылыми бағыты бойынша, Journal Citation Reports 

(Clarivate Analytics) үшін квартиль және CiteScore (Scopus) үшін процентиль) 

2.1   1 квартиль (процентиль 99-75%) саны 500 

2.2   2 квартиль (процентиль 74-50%) саны 400 

2.3   3 квартиль (процентиль 49-35%) саны 300 

2.4 4 квартиль (процентиль 34-1%) саны 200 

 

3. 

ҚР БжҒМ білім және ғылым саласын бақылау комитеті ұсынған 

тізімдегі ғылыми журналдардағы жарияланымдар  
саны 50 

3.1 
Ясауи университетінің Хабаршысы, “ХҚТУ хабарлары”, “Түркология” 

журналында жарияланған мақалалар  
саны 100 

4. Алыс-жақын шетел және отандық басылымдардағы (ресми тіркелген басылымдар) 

жарияланымдар  

4.1 Отандық басылымдарда  саны 4 

4.2 Жақын шетелдердегі басылымдарда  саны 6 

4.3  Алыс шетелдердегі басылымдарда  саны 10 

5. 
Алыс-жақын шетелдік және отандық ғылыми конференция жинақтарындағы (ресми 

конференциялар) жарияланымдар мен баяндамалар жасау  

5.1 
 Алыс шетелдердегі ғылыми басылымдар мен конференция жинақтарында 

жарияланған және  қатысып баяндама жасаған үшін  
саны  30  

5.2 
Web of Science, Scopus ғылыми метрикалық деректер базасында тіркелген 

басылымдарда жарияланған мақалалар  
саны 200 

6. Халықаралық  аккредиттелген баспаханалардан, ағылшын тілінде жарық 

көрген монографиялар   
саны 500 
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7. Алыс-жақын шетелдерде және отандық басылымдарда жарияланған монографиялар 

(Ғылыми комитет ұсынысы және Сенат шешімі негізінде, 6 б.т. кем емес жеке есепте)  : 

7.1 Отандық басылымдарда жарияланған   саны 100 

7.2 Жақын шетелдік басылымдарда жарық көрген   саны  150 

7.3 Алыс шетелдік басылымдарда жарияланған  саны  200 

7.4 
Халықаралық  аккредиттелген баспаханалардан шыққан оригиналды 

ғылыми кітаптарға соавтор болу  (бір кітапта максимум екі тарау)   
саны 

 

 250 

8.  Әлемдік рейтингтік базалардағы Хирша (h) индексі  (Web of Science, Scopus 

базаларындағы)  

8.1 1 – h  деңгейі 100 

8.2 2 – h  деңгейі  200 

8.3 3 h және одан жоғары  деңгейі  300 

9. Халықаралық және ұлттық деңгейдегі өнертабыстық патент  және авторлық куәліктер  

9.1 Халықаралық патент – PCT (халықаралық деңгейде тіркелген)  саны 1000 

9.1.1 Халықаралық патентке (PCT) берілген өтінім  саны 100 

9.2 Еуразиялық патент (ТМД елдері деңгейінде тіркелген) саны 300 

9.2.1 Еуразиялық патентке берілген өтінім  саны 30 

9.3 Республикалық патент  саны 200 

9.3.1 Республикалық патентке берілген өтінім  саны 20 

9.4 Авторлық құқық куәлігі  саны 30 

10. 

Журналдарға жарияланған рецензия немесе қысқа мақала түрінде 

пікір білдірулер (редакторға хат, комментарийлер,  кейс презентациясы, 

техникалық жазбалар, зерттеулер бойынша ұсыным-ескертулер, 

оқулықтарға сын және резюме)  

саны 10 

11. 
PhD докторанттарға Ғылыми жетекшілік жасау (ККСОН-БжҒСБК 

диплом алған жағдайда, шекті мәні 5)   
саны 200 

12. 
Ясауи университетінің Хабаршысы, «ХҚТУ хабарлары», 

«Түркология» журналдарына рецензент болу (шекті мәні 3) 
саны 

15 

 

13. Ғылыми жұмыстарға эксперт: халықаралық рейтингтік журналдарда (SCI, SCI-Е SSCI, 

AHCI) рецензент болу (БҒСБК-ККСОН, ҰМҒТСО - НЦГНТЭ); Халықаралық танымал 

журналдардың редакциялық алқа мүшесі болу және т.б.  

13.1 
Халықаралық рейтингтік журналдардағы (SCI, SCI-Е SSCI, AHCI) 

мақалаларға рецензент болу (шекті мәні 1) 
саны 100 

13.2 
Халықаралық танымал рейтингтік журналдардың (SCI, SCI-Е SSCI, AHCI) 

редакциялық алқа мүшесі болу 
саны 250 

13.3 ҰМҒТСО – НЦГНТЭ тапсырыс бойынша ғылыми жобаларға эксперт болу саны  75 

13.4 
ККСОН-БжҒСБК ұсынған тізімге кіретін журналдардың редакциялық 

алқа мүшесі болу 
саны 50 

14.  Кеңестердің мүшесі болу  

14.1 Диссертациялық кеңестің мүшесі болу  саны 250 

14.2 Университеттің “Жас ғалымдар” кеңесінің мүшесі болу. саны 30 

15. Ғылыми конференцияларда және пәндік олимпиадаларда жүлделі орын алған 

студенттердің жетекшісі болу.  

15.1 Халықаралық  саны 150 

15.2 Республикалық  саны 100 

 

 II АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒЫТ   
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16. Оқулықтар (12 б.т. кем емес),  оқу құралы (6 б.т. кем емес)   

16.1 
Халықаралық аккредиттелген баспаханалардан, ағылшын тілінде 

шыққан оқулықтар, кітаптар  
саны 1000 

16.1.1 
Халықаралық аккредиттелген баспаханалардан, қазақ, орыс, түрік 

тілдерінде шыққан оқулықтар, кітаптар  
саны 500 

16.2 ҚР БжҒМ грифімен шығатын  саны 500 

16.3 Республикалық оқу-әдістемелік кеңестер шешімімен шыққан оқулық саны 400 

16.4.1 ХҚТУ Сенаты баспаға ұсынған оқулықтар мен оқу құралдары  саны 100 

16.4.2 

ХҚТУ Сенаты баспаға ұсынған, ағылшын тілінде жазылған оқулықтар 

мен оқу құралдары, (ағылшын тілі мамандығы оқытушыларынан 

басқалары үшін)  

саны 200 

16.4.3 

ХҚТУ Сенаты (Академиялық комитет) баспаға ұсынған, түрік тілінде 

жазылған оқулықтар мен оқу құралдары (түрік тілі мамандығы 

оқытушыларынан басқалары үшін) 

саны 150 

17. Академиялық ұтқырлық (басқа ЖББҰ-да дәріс беріп қайту, 2 аптадан кем емес мерзімге): 

17.1 Шетелдердегі  ЖББҰ-да  саны 50 

17.2 Қазақстан ЖББҰ-да  саны 20 

18. 
Халықаралық (Fulbright, Chevening бағдарламалары және т.б.) және 

“Болашақ” стипендияларының иегері  

 300 

19.  Шет тілін  меңгеру  

19.1 

Шет тілдерін (түрік, ағылшын)  игерген ОПҚ, ғылыми қызметкерлер (шет 

тілдерінде мамандық дайындайтын кафедралардан басқа, халықаралық 

сертификат,  IELTS-5,5; TOEFL,  IBT-80, TOEFL PBT-470, CELTA,   Юнус 

Эмре)  

адам 75 

19.2 

Шет тілдерін (түрік, ағылшын)  игерген ОПҚ,  (шет тілдерінде мамандық 

дайындайтын кафедралар үшін, халықаралық сертификат, CELTA,  Юнус 

Эмре т.б.) 

адам 25 

19.3   
Шет тілінде сабақ өту  (шет тілдерінде мамандық дайындайтын 

кафедралардан басқа, академиялық департамент растамаларына сәйкес)   
саны 100 

20. Біліктілік жетілдіру (Мекемелер және кәсіпорындарға арналған біліктілік көтеру 

курстарының сертификаты, куәлігі, қатысу бұйрығы негізінде, жалпы ұзақтығы 36 сағат үшін 

ұпай саны пропорционалды түрде артады*)  

20.1  Университет кампусында біліктілік жетілдіруі саны 3 

20.2  Басқа ұйым, мекемелерде біліктілік жетілдіруі (максимальды: 144 сағат)  саны 5 

20.3 Кәсіби құзіреттілікті дамыту (Кәсби даму орталығында портфолио және 

мансап жоспарын қорғау арқылы)  
саны 100 

21.  «ЖББҰ Үздік оқытушысы» гранты жеңімпазы  - 300 

22. Ғылыми атақ алу (ҚР БҒМ, БҒСБК-ККСОН диплом алған жағдайда) 

22.1 профессор  - 300 

22.2 доцент   - 200 

23. Коллаборация. Академиялық және жұмысберушілер репутациясын арттыру. 

Университет имиджін арттыру және жетістіктерге жету мақсатында отандық және шетелдік 

әріптестермен тиімді қарым-қатынас орнату:  

23.1. Әріптестіктің ресми тіркелуі (дәлелді құжаттары, скриншоттары т.б. бойынша)  

23.1.1 Шетелдік академиялық әріптестермен байланыс орнату және тіркеу  
20 әріптес 

үшін 

100 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnrffxoaPdAhVIh6YKHYBwDjAQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cies.org%2F&usg=AOvVaw3ZuUFjinQc0_Fwm9911o2H
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23.1.2 Отандық академиялық әріптестермен байланыс орнату және тіркеу  
20 әріптес 

үшін 

50 

23.1.3 
Шетелдік және отандық жұмысберуші мекемелерден әріптестермен 

байланыс орнату және тіркеу  

10 әріптес 

мекеме 

үшін 

100 

23.2 Әріптестермен орнатылған кері байланыс және оң нәтижелері үшін (дәлелді құжаттары, 

скриншоттары т.б. бойынша)   

23.2.1 
Қарым-қатынас орнаған шетелдік академиялық әріптестермен кері 

байланыстың дәлелді нәтижелері  

20 әріптес 

үшін 

300 

23.2.2 
Қарым-қатынас орнаған отандық академиялық әріптестермен кері 

байланыстың дәлелді нәтижелері  

20 әріптес 

үшін 

150 

23.2.3 
Қарым-қатынас орнаған шетелдік және отандық жұмысберуші 

әріптестермен н кері байланыстың дәлелді нәтижелері  

10 әріптес 

мекеме 

үшін 

300 

47. Бітіруші түлектердің жұмысқа орналасуын қадағалау және қамтамасыз ету бойынша 

бекітілген жауапты оқытушы-профессор құрамының көрсеткіштері (1 бітіруші түлек үшін) 

47.1 Бітіруші түлектің жұмысқа орналасуы немесе білімін жалғастыруы 

(резидентура, магистратура) деңгейі  
1 20 

47.2. Жұмысқа оқуын бітіргеннен кейінгі 5 ай мерзімде орналасуы және 

еңбек жалақысы 100 000 теңгеден төмен болғанда 

1 
25 

47.3 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 5 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден 

жоғары болғанда 

1 

30 

47.4 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 3 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден төмен 

болғанда 

1 

40 

47.5 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 3 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден 

жоғары болғанда 

1 50 

48. Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы оқу үдерісін ұйымдастыру 

48.1 
Курс материалдарын ДОТ-қа ендіру, сабақ өту, білімгерлерді 

бағалауы, кері байланыс орнатуы 

саны 
5 

48.2 

Университеттің ғылыми қоғамдастықтағы беделін көтеру үшін ғаламтор 

платформаларын пайдаланып авторлық құқық бойынша курстарды қашықтықтан 

оқыту 

48.2.1 Халықаралық деңгейде - Интернет-ресурстардың үш негізгі 

көзі қабылданады: Coursera Academy 

(https://www.coursera.org/programs), Udemy Academy 

(https://www.udemy.com) және Академия EdX 

(https://www.edx.org) 

 

 

саны 200 

48.2.2 Республикалық деңгейде және ТМД - Интернет-ресурстар: 

мысалы, Қазақстанның ашық университеті 

(https://openu.kz/ru), Intuit академиясы (http://www.intuit.ru/), 

Яндекс-семинар (https://praktikum.yandex.ru/) және Ресейдің 

жетекші университеттерінің интернет-ресурстары  

 

 

 

саны 

100 

48.2.3 Жергілікті және аймақтық деңгей - Түркістан облысының 

тұрғындары үшін ХҚТУ интернет-ресурсын пайдалану 

саны 
50 

48.3 
Ақылы авторлық курстар 

48.3.1 1 миллион теңгеден асатын қаржылық пайда алған кезде саны 200 
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48.3.2 100 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін қаржылық пайда 

алған кезде 

саны 
100 

48.4 

Университетішілік “Үздік онлайн курс” байқауының жеңімпаздары 

48.4.1 1-ші орын саны 50 

48.4.2 2-ші орын саны 30 

48.4.3 3-ші орын саны 20 

 

III БАСҚА БАҒЫТТАР   

 

24. Ұлттық деңгейдегі марапаттауға, сыйлықақыға және т.б. нәтижеге ие 

болу (ресми мемлекеттік тізім бойынша)  
саны 300 

25.  Халықаралық және ұлттық деңгейде нәтижеге жеткен өнер саңлақтары мен 

спортшыларға жетекшілік (Бұйрық немесе оқу-сауықтыру бөлімінің анықтамасы негізінде)  

25.1 Олимпиада жүлдегері  саны 1000 

25.2 Әлем чемпионатының, халықаралық байқаулардың  жүлдегері  саны 500 

25.3 Отандық байқаулар мен ҚР чемпионатының жүлдегері  саны 50 

25.4  Шығармашылық байқауларда білім алушыларға жетекшілік  саны 10 

26. Шетелдік және ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарында университет туралы 

жарияланымдар (мақала, сұхбат-интервью және т.б.)  

26.1  Халықаралық  саны  20 

26.2  Республикалық  (500 шаршы см кем емес)  саны 5   

27.  “100 жаңа есім” иегері  саны 500 

28. Өнеркәсіптік, экологиялық (құрылыс, ландшафт, т.б.) немесе графикалық 

дизайн, сахналау, мода байқауларының жүлдегерлері (киім, мата 

аксессуарлары дизайны немесе құрал-жабдық, аспап дизайндары) 

саны 50 

29. Халықаралық деңгейде орындалған жеке аудио- немесе бейнежазбалар 

авторы  
саны 

20 

30. Ұлттық деңгейде аудио немесе бейнежазба авторы (авторлық құқыққа ие)  саны 10 

31. Көркемөнер байқауларында бейнелеу өнері туындыларының жеңімпаздары   

31.1 Халықаралық  саны 20 

31.2 Республикалық  саны 10 

32. Оригинал жеке орындаулар (көрме, триенал, шоу, концерт, фестиваль, көрсетілімдер)  

32.1 Халықаралық  саны 100 

32.2 Республикалық  саны 10 

33. Білім алушыларды адамгершілік-отансүйгіштік және дене тәрбиесі тұрғысынан 

қамтамасыз ететін кешенді іс-шараларды іске асыру (шекті мәні 5): 

33.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 

33.2 Республикалық деңгейде саны 30 

33.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

34. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында атқарылған іс-шаралар (шекті мәні 5): 

34.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 

34.2 Республикалық деңгейде саны 30 

34.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

35. «Саналы ұрпақ» бағдарламасы аясында атқарылған іс-шаралар (шекті мәні 5): 

35.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 

35.2 Республикалық деңгейде саны 30 

35.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 
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КАФЕДРАЛАР МЕН БАҒДАРЛАМАЛАР ҮШІН ҚОСЫЛҒАН ИНДИКАТОРЛАР 

 

36. Франчайзинг моделі бойынша шетелдік алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу 

орындарының оқу үдерісі бойынша жетік тәжірибелерін, білім беру 

бағдарламаларын ендіру (франшиздер алу және ішкі үдерістерді қайта жаңалап 

өзгерту: білім беру бағдарламаларын ендіру, жаңа білім беру технологиялары мен 

оқыту әдістерін ендіру, білім беруді бағалау, білімгер қабылдау, оқытушы 

қабылдау, оқу үдерісінің сапасын бағалау, академиялық адалдық). 

саны 500 

37. Шет тілінде оқытылатын білім беру бағдарламаларын дайындау және 

реестрге тіркеу (шет тілдерінде мамандық дайындайтын кафедралардан басқа)  
саны 500 

38. Реестрге тіркелген  білім беру бағдарламалары  

38.1 инновациялық БББ саны 100 

38.2   Бірлескен БББ саны 200 

38.3   Қосдипломды саны 400 

39. Университетті бітірушілердің жұмысқа орналасу деңгейі 

39.1    50-60   аралығында  % 10 

39.2    61-74 аралығында   % 25 

39.3    75-ден жоғары % 50 

40. Бітірушілердің мамандықтары бойынша жұмысқа орналасу деңгейі  

40.1 50-60 аралығында % 50 

40.2  61-80 аралығында % 75 

40.3    81-ден жоғары % 100 

41. Шет елдерден келіп университетте дәріс беріп қайтқан оқытушы-профессорлар  (екі 

аптадан кем емес мерзімге)  

41.1    2 адам 10 

41.2   3-4 адам 20 

41.3       5-тен жоғары адам 30 

42. Ғылыми дәрежелі оқытушы-профессорлардың жалпы үлесі  

42.1  50-55 аралығында  % 50 

42.2 56-75 аралығында   % 75 

42.3           75-тен жоғары % 100 

43. ҚР “Атамекен” Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы ұйымдастырған рейтингте 

университеттің білім беру бағдарламаларының қол жеткен  деңгейден 

арттыру үлесі (Өткен жылғы көрсеткіштен жоғарылаған әр орын үшін)  

саны  10 

44. Білім беру бағдарламалары бойынша рейтингте алғашқы үштікке кірген БББ (рейтингке 

кемінде 5 ЖББҰ қатысқан жағдайда):   

44.1 1-орын саны 100 

44.2   2-орын саны 75 

44.3            3-орын саны 50 

 

ФАКУЛЬТЕТТЕР  ЖӘНЕ МБЭЖМ ҮШІН ҚОСЫЛҒАН  ИНДИКАТОРЛАР 

 

45.  Шетел және ұлттық ЖББҰ-ға барып бір академиялық кезең бойында білім алып 

қайтқан білімгерлер  

45.1 10-ға дейін   саны 50 

45.2 10-20 аралығында   саны 75 
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45.3 21-ден жоғары   саны 100 

46. Шетел және ұлттық ЖББҰ-дан келіп университетте бір академиялық кезең (1 семестр) 

бойында білім алып қайтқан білімгерлер  

46.1 10-ға дейін   саны 50 

46.2 10-20 аралығында    саны 75 

46.3 21-ден жоғары   саны 100 

 

 

6.4 Ғылыми зерттеу институттарының (орталықтар) рейтингілерін анықтау 

көрсеткіштері 

 

 № Көрсеткіштер атауы   
Өлшеу 

бірлігі 

 

Рейтинг 

балы 

 

 

I     ҒЫЛЫМ БАҒЫТЫ   

 

1. Жобалар мен ғылыми зерттеулер  

1.1 Халықаралық жобалар  (TUBITAK, COST, “Горизонт-2020” және т.б.)  саны  1000 

1.2 

Университетпен бірлескен халықаралық ғылыми зерттеу жобалары  

1.2.1 Жоба жетекшісіне (шекті мәні 2)    

1.2.2 Орындаушыға (шекті мәні 5)     

 

саны 

саны 

 

500 

250 

1.3 

Гранттық, ғылыми-технологиялық жобалар: 

1.3.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)  

1.3.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

саны 

саны 

400 

200 

1.4 

Инновациялық жобалардың өндіріске енуі (РННТД коммерциа-

лизациясы): 

1.4.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)   

1.4.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

саны 

саны 

500 

250 

1.5 

Стартап жобалары: 

1.5.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)   

1.5.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

1.5.3 Венчурлық қорға қаржы тарту  

саны 

саны 

саны 

250 

150 

1000 

2. Әлемдік рейтингтік ғылыми индекстегі  жарияланымдар (Ахмет Ясауи университеті атауы 

көрсетілген жағдайда, қосалқы авторлық тек өз ғылыми бағыты бойынша, Journal Citation Reports 

(Clarivate Analytics) үшін квартиль және CiteScore (Scopus) үшін процентиль) 

2.1   1 квартиль (процентиль 99-75%) саны 500 

2.2   2 квартиль (процентиль 74-50%) саны 400 

2.3   3 квартиль (процентиль 49-35%) саны 300 

2.4 4 квартиль (процентиль 34-1%) саны 200 

 

3. 

ҚР БжҒМ білім және ғылым саласын бақылау комитеті ұсынған 

тізімдегі ғылыми журналдардағы жарияланымдар  
саны 50 

3.1 
Ясауи университетінің Хабаршысы, “ХҚТУ хабарлары”, “Түркология” 

журналында жарияланған мақалалар  
саны 100 

4. Алыс-жақын шетел және отандық басылымдардағы (ресми тіркелген басылымдар) 

жарияланымдар  

4.1 Отандық басылымдарда  саны 4 

4.2 Жақын шетелдердегі басылымдарда  саны 6 

4.3  Алыс шетелдердегі басылымдарда  саны 10 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-075-2019 
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32 беттің 25–ші беті 

 

5. 
Алыс-жақын шетелдік және отандық ғылыми конференция жинақтарындағы (ресми 

конференциялар) жарияланымдар мен баяндамалар жасау  

5.1 
 Алыс шетелдердегі ғылыми басылымдар мен конференция жинақтарында 

жарияланған және  қатысып баяндама жасаған үшін  
саны  30  

5.2 
Web of Science, Scopus ғылыми метрикалық деректер базасында тіркелген 

басылымдарда жарияланған мақалалар  
саны 200 

6. Халықаралық  аккредиттелген баспаханалардан, ағылшын тілінде жарық 

көрген монографиялар   
саны 500 

7. Алыс-жақын шетелдерде және отандық басылымдарда жарияланған монографиялар 

(Ғылыми комитет ұсынысы және Сенат шешімі негізінде, 6 б.т. кем емес жеке есепте)  : 

7.1 Отандық басылымдарда жарияланған   саны 100 

7.2 Жақын шетелдік басылымдарда жарық көрген   саны  150 

7.3 Алыс шетелдік басылымдарда жарияланған  саны  200 

7.4 
Халықаралық  аккредиттелген баспаханалардан шыққан оригиналды 

ғылыми кітаптарға соавтор болу  (бір кітапта максимум екі тарау)   
саны 

 

 250 

8.  Әлемдік рейтингтік базалардағы Хирша (h) индексі  (Web of Science, Scopus 

базаларындағы)  

8.1 1 – h  деңгейі 100 

8.2 2 – h  деңгейі  200 

8.3 3 h және одан жоғары  деңгейі  300 

9. Халықаралық және ұлттық деңгейдегі өнертабыстық патент  және авторлық куәліктер  

9.1 Халықаралық патент – PCT (халықаралық деңгейде тіркелген)  саны 1000 

9.1.1 Халықаралық патентке (PCT) берілген өтінім  саны 100 

9.2 Еуразиялық патент (ТМД елдері деңгейінде тіркелген) саны 300 

9.2.1 Еуразиялық патентке берілген өтінім  саны 30 

9.3 Республикалық патент  саны 200 

9.3.1 Республикалық патентке берілген өтінім  саны 20 

9.4 Авторлық құқық куәлігі  саны 30 

10. 

Журналдарға жарияланған рецензия немесе қысқа мақала түрінде 

пікір білдірулер (редакторға хат, комментарийлер,  кейс презентациясы, 

техникалық жазбалар, зерттеулер бойынша ұсыным-ескертулер, 

оқулықтарға сын және резюме)  

саны 10 

11. 
PhD докторанттарға Ғылыми жетекшілік жасау (ККСОН-БжҒСБК 

диплом алған жағдайда, шекті мәні 5)   
саны 200 

12. 
Ясауи университетінің Хабаршысы, «ХҚТУ хабарлары», 

«Түркология» журналдарына рецензент болу (шекті мәні 3) 
саны 

15 

 

13. Ғылыми жұмыстарға эксперт: халықаралық рейтингтік журналдарда (SCI, SCI-Е SSCI, 

AHCI) рецензент болу (БҒСБК-ККСОН, ҰМҒТСО - НЦГНТЭ); Халықаралық танымал 

журналдардың редакциялық алқа мүшесі болу және т.б.  

13.1 
Халықаралық рейтингтік журналдардағы (SCI, SCI-Е SSCI, AHCI) 

мақалаларға рецензент болу (шекті мәні 1) 
саны 100 

13.2 
Халықаралық танымал рейтингтік журналдардың (SCI, SCI-Е SSCI, AHCI) 

редакциялық алқа мүшесі болу 
саны 250 

13.3 ҰМҒТСО – НЦГНТЭ тапсырыс бойынша ғылыми жобаларға эксперт болу саны  75 

13.4 
ККСОН-БжҒСБК ұсынған тізімге кіретін журналдардың редакциялық 

алқа мүшесі болу 
саны 50 

14.  Кеңестердің мүшесі болу  

14.1 Диссертациялық кеңестің мүшесі болу  саны 250 
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14.2 Университеттің “Жас ғалымдар” кеңесінің мүшесі болу. саны 30 

15. Ғылыми конференцияларда және пәндік олимпиадаларда жүлделі орын алған 

студенттердің жетекшісі болу.  

15.1 Халықаралық  саны 150 

15.2 Республикалық  саны 100 

 

 II АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒЫТ   

 

16. Оқулықтар (12 б.т. кем емес),  оқу құралы (6 б.т. кем емес)   

16.1 
Халықаралық аккредиттелген баспаханалардан, ағылшын тілінде 

шыққан оқулықтар, кітаптар  
саны 1000 

16.1.1 
Халықаралық аккредиттелген баспаханалардан, қазақ, орыс, түрік 

тілдерінде шыққан оқулықтар, кітаптар  
саны 500 

16.2 ҚР БжҒМ грифімен шығатын  саны 500 

16.3 Республикалық оқу-әдістемелік кеңестер шешімімен шыққан оқулық саны 400 

16.4.1 ХҚТУ Сенаты баспаға ұсынған оқулықтар мен оқу құралдары  саны 100 

16.4.2 

ХҚТУ Сенаты баспаға ұсынған, ағылшын тілінде жазылған оқулықтар 

мен оқу құралдары, (ағылшын тілі мамандығы оқытушыларынан 

басқалары үшін)  

саны 200 

16.4.3 

ХҚТУ Сенаты (Академиялық комитет) баспаға ұсынған, түрік тілінде 

жазылған оқулықтар мен оқу құралдары (түрік тілі мамандығы 

оқытушыларынан басқалары үшін) 

саны 150 

17. Академиялық ұтқырлық (басқа ЖББҰ-да дәріс беріп қайту, 2 аптадан кем емес мерзімге): 

17.1 Шетелдердегі  ЖББҰ-да  саны 50 

17.2 Қазақстан ЖББҰ-да  саны 20 

18. 
Халықаралық (Fulbright, Chevening бағдарламалары және т.б.) және 

“Болашақ” стипендияларының иегері  

 300 

19.  Шет тілін  меңгеру  

19.1 

Шет тілдерін (түрік, ағылшын)  игерген ОПҚ, ғылыми қызметкерлер (шет 

тілдерінде мамандық дайындайтын кафедралардан басқа, халықаралық 

сертификат,  IELTS-5,5; TOEFL,  IBT-80, TOEFL PBT-470, CELTA,   Юнус 

Эмре)  

адам 75 

19.2 

Шет тілдерін (түрік, ағылшын)  игерген ОПҚ,  (шет тілдерінде мамандық 

дайындайтын кафедралар үшін, халықаралық сертификат, CELTA,  Юнус 

Эмре т.б.) 

адам 25 

19.3   
Шет тілінде сабақ өту  (шет тілдерінде мамандық дайындайтын 

кафедралардан басқа, академиялық департамент растамаларына сәйкес)   
саны 100 

20. Біліктілік жетілдіру (Мекемелер және кәсіпорындарға арналған біліктілік көтеру 

курстарының сертификаты, куәлігі, қатысу бұйрығы негізінде, жалпы ұзақтығы 36 сағат үшін 

ұпай саны пропорционалды түрде артады*)  

20.1  Университет кампусында біліктілік жетілдіруі саны 3 

20.2  Басқа ұйым, мекемелерде біліктілік жетілдіруі (максимальды: 144 сағат)  саны 5 

20.3 Кәсіби құзіреттілікті дамыту (Кәсби даму орталығында портфолио және 

мансап жоспарын қорғау арқылы)  
саны 100 

21.  «ЖББҰ Үздік оқытушысы» гранты жеңімпазы  - 300 

22. Ғылыми атақ алу (ҚР БҒМ, БҒСБК-ККСОН диплом алған жағдайда) 

22.1 профессор  - 300 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnrffxoaPdAhVIh6YKHYBwDjAQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cies.org%2F&usg=AOvVaw3ZuUFjinQc0_Fwm9911o2H
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22.2 доцент   - 200 

23. Коллаборация. Академиялық және жұмысберушілер репутациясын арттыру. 

Университет имиджін арттыру және жетістіктерге жету мақсатында отандық және шетелдік 

әріптестермен тиімді қарым-қатынас орнату:  

23.1. Әріптестіктің ресми тіркелуі (дәлелді құжаттары, скриншоттары т.б. бойынша)  

23.1.1 Шетелдік академиялық әріптестермен байланыс орнату және тіркеу  
20 әріптес 

үшін 

100 

23.1.2 Отандық академиялық әріптестермен байланыс орнату және тіркеу  
20 әріптес 

үшін 

50 

23.1.3 
Шетелдік және отандық жұмысберуші мекемелерден әріптестермен 

байланыс орнату және тіркеу  

10 әріптес 

мекеме 

үшін 

100 

23.2 Әріптестермен орнатылған кері байланыс және оң нәтижелері үшін (дәлелді құжаттары, 

скриншоттары т.б. бойынша)   

23.2.1 
Қарым-қатынас орнаған шетелдік академиялық әріптестермен кері 

байланыстың дәлелді нәтижелері  

20 әріптес 

үшін 

300 

23.2.2 
Қарым-қатынас орнаған отандық академиялық әріптестермен кері 

байланыстың дәлелді нәтижелері  

20 әріптес 

үшін 

150 

23.2.3 
Қарым-қатынас орнаған шетелдік және отандық жұмысберуші 

әріптестермен н кері байланыстың дәлелді нәтижелері  

10 әріптес 

мекеме 

үшін 

300 

47. Бітіруші түлектердің жұмысқа орналасуын қадағалау және қамтамасыз ету бойынша 

бекітілген жауапты оқытушы-профессор құрамының көрсеткіштері (1 бітіруші түлек үшін) 

47.1 Бітіруші түлектің жұмысқа орналасуы немесе білімін жалғастыруы 

(резидентура, магистратура) деңгейі  
1 20 

47.2. Жұмысқа оқуын бітіргеннен кейінгі 5 ай мерзімде орналасуы және 

еңбек жалақысы 100 000 теңгеден төмен болғанда 

1 
25 

47.3 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 5 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден 

жоғары болғанда 

1 

30 

47.4 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 3 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден төмен 

болғанда 

1 

40 

47.5 Бітіруші түлектің оқуын бітіргеннен кейін 3 айға дейінгі мерзімде 

жұмысқа орналасуы және еңбек жалақысы 100 000 теңгеден 

жоғары болғанда 

1 50 

48. Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы оқу үдерісін ұйымдастыру 

48.1 
Курс материалдарын ДОТ-қа ендіру, сабақ өту, білімгерлерді 

бағалауы, кері байланыс орнатуы 

саны 
5 

48.2 

Университеттің ғылыми қоғамдастықтағы беделін көтеру үшін ғаламтор 

платформаларын пайдаланып авторлық құқық бойынша курстарды қашықтықтан 

оқыту 

48.2.1 Халықаралық деңгейде - Интернет-ресурстардың үш негізгі 

көзі қабылданады: Coursera Academy 

(https://www.coursera.org/programs), Udemy Academy 

(https://www.udemy.com) және Академия EdX 

(https://www.edx.org) 

 

 

саны 200 

48.2.2 Республикалық деңгейде және ТМД - Интернет-ресурстар: 

мысалы, Қазақстанның ашық университеті 

 

 
100 
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(https://openu.kz/ru), Intuit академиясы (http://www.intuit.ru/), 

Яндекс-семинар (https://praktikum.yandex.ru/) және Ресейдің 

жетекші университеттерінің интернет-ресурстары  

 

саны 

48.2.3 Жергілікті және аймақтық деңгей - Түркістан облысының 

тұрғындары үшін ХҚТУ интернет-ресурсын пайдалану 

саны 
50 

48.3 

Ақылы авторлық курстар 

48.3.1 1 миллион теңгеден асатын қаржылық пайда алған кезде саны 200 

48.3.2 100 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін қаржылық пайда алған 

кезде 

саны 
100 

48.4 

Университетішілік “Үздік онлайн курс” байқауының жеңімпаздары 

48.4.1 1-ші орын саны 50 

48.4.2 2-ші орын саны 30 

48.4.3 3-ші орын саны 20 

 

III БАСҚА БАҒЫТТАР   

 

24. Ұлттық деңгейдегі марапаттауға, сыйлықақыға және т.б. нәтижеге ие 

болу (ресми мемлекеттік тізім бойынша)  
саны 300 

25.  Халықаралық және ұлттық деңгейде нәтижеге жеткен өнер саңлақтары мен 

спортшыларға жетекшілік (Бұйрық немесе оқу-сауықтыру бөлімінің анықтамасы негізінде)  

25.1 Олимпиада жүлдегері  саны 1000 

25.2 Әлем чемпионатының, халықаралық байқаулардың  жүлдегері  саны 500 

25.3 Отандық байқаулар мен ҚР чемпионатының жүлдегері  саны 50 

25.4  Шығармашылық байқауларда білім алушыларға жетекшілік  саны 10 

26. Шетелдік және ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарында университет туралы 

жарияланымдар (мақала, сұхбат-интервью және т.б.)  

26.1  Халықаралық  саны  20 

26.2  Республикалық  (500 шаршы см кем емес)  саны 5   

27.  “100 жаңа есім” иегері  саны 500 

28. Өнеркәсіптік, экологиялық (құрылыс, ландшафт, т.б.) немесе графикалық 

дизайн, сахналау, мода байқауларының жүлдегерлері (киім, мата 

аксессуарлары дизайны немесе құрал-жабдық, аспап дизайндары) 

саны 50 

29. Халықаралық деңгейде орындалған жеке аудио- немесе бейнежазбалар 

авторы  
саны 

20 

30. Ұлттық деңгейде аудио немесе бейнежазба авторы (авторлық құқыққа ие)  саны 10 

31. Көркемөнер байқауларында бейнелеу өнері туындыларының жеңімпаздары   

31.1 Халықаралық  саны 20 

31.2 Республикалық  саны 10 

32. Оригинал жеке орындаулар (көрме, триенал, шоу, концерт, фестиваль, көрсетілімдер)  

32.1 Халықаралық  саны 100 

32.2 Республикалық  саны 10 

33. Білім алушыларды адамгершілік-отансүйгіштік және дене тәрбиесі тұрғысынан 

қамтамасыз ететін кешенді іс-шараларды іске асыру (шекті мәні 5): 

33.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 

33.2 Республикалық деңгейде саны 30 

33.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

34. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында атқарылған іс-шаралар (шекті мәні 5): 
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34.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 

34.2 Республикалық деңгейде саны 30 

34.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

35. «Саналы ұрпақ» бағдарламасы аясында атқарылған іс-шаралар (шекті мәні 5): 

35.1 Халықаралық  деңгейде саны 50 

35.2 Республикалық деңгейде саны 30 

35.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

 

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТТАРЫ (ОРТАЛЫҚТАР) ҮШІН ҚОСЫЛҒАН 

ИНДИКАТОРЛАР 

 

42. Ғылыми дәрежелі ғылыми қызметкерлердің жалпы үлесі  

42.1      50-55 аралығында  % 50 

42.2   56-75 аралығында   % 75 

42.3           75-тен жоғары % 100 
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                7 ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

7.1 Университеттің осы ережесін басқару және өзгерістер енгізу ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 

сәйкес жүзеге асады.  

7.2 СМЖ құжатына енгізілген өзгерістер «Өзгерістерді тіркеу парағында» тіркелуі тиіс. 

(Қосымша Б). 

 

8 КЕЛІСУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 

8.1 Осы университет ережесін талқылау және келісу Сенат отырысында жүзеге 

асырылады және хаттамамен рәсімделеді.  

8.2 Осы университет ережесінің жұмыс данасын сақтау, тираждау және қоданушыларға 

жіберу жауапкершілігі академиялық мәселелер жөніндегі департамент, «Ғылымды 

коммерцияландыру» департаменті және «Рухани жаңғыру» және тәрбие департаменті 

директорларына жүктеледі.  Осы университет ережесінің жұмыс нұсқалары келесі адрестер 

бойынша жіберіледі: Вице-президенттер, факультет декандары, МБЭЖМ және ғылыми-

зерттеу институтының директорлары, Мемлекеттік басқару және экономика жоғары мектебі 

бағдарламалары, кафедра меңгерушілері, оқытушы-профессорлар құрамы мен ғылыми 

қызметкерлер. 

8.3 Осы университет ережесінің бақылау данасын Стратегиялық жоспарлау, рейтинг 

және сапа орталығында сақтау жауапкершілігі орталық басшысына жүктеледі.  

 

КЕЛІСІЛДІ 

Академиялық инновация және  

жоғары білімнен кейінгі білім беру ісі 

жөніндегі вице-президент                                                   Есимова Шолпан Алтынбекқызы  

 

Оқу-әдістемелік істері  

жөніндегі вице-президент                                                  Үмбетов Өмірбек Үмбетұлы  

 

Даму және қаржыландыру 

 жөнінен вице-президент                                                   Пусат Пилтен 

 

Ғылыми-зерттеу істері  

жөніндегі вице-президент                                                   Беркимбаев Камалбек Мейірбекұлы  

 

Әлеуметтік қолдау және тәрбие 

істері жөніндегі вице-президент                                        Абуов Амреқұл Ергешұлы  

  

Академиялық мәселелер жөніндегі 

 департамент директоры                                                     Ниязов Талғат Жақсыбайұлы  

 

“Ғылымды коммерцияландыру”  

департаментінің директоры                                                Керімбеков Ержан Рахымжанұлы  

 

“Рухани жаңғыру” және тәрбие 

департаментінің директоры                                                Динашева Ләззат  

 

Қаржы департаментінің директоры                                   Ешметова Нағима Бауыржанқызы  

 

Құқықтық қамтамасыз ету 

бөлімінің басшысы                                                  Ғани Мұсаханов 
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9    ҚОСЫМШАЛАР                                                                                              ҚОСЫМША А 
 

Ф-СМБ-004 

 

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ  

   

№ Аты-жөні Қызметі Мерзімі 
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ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

 

№ 
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