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түркі жұртына ортақ оқу орнымызға

қош келдің, талапкер!
сапалы білім

белсенді авторларымыз

марапатталды

бағдарламаларының саны артты

Биылғы оқу жылы 10 білім беру
бағдарламасы
мамандандырылған
аккредиттеуден сәтті өтті. Нәтижесінде,
2017 жылдың 27-мамырында агенттіктің
Астана қаласындағы Аккредиттеу Кеңесі
университеттің 10 білім беру бағдарламасын
5 жылға аккредиттеу туралы оң шешім
қабылдады.

Білім беру бағдарламаларының аккредиттелуі
мамандықтар бойынша білім беру сапасының
жоғары
екендігін
растайды.
Университет
ұжымының аккредиттеу шарасына дайындық
үдерісі барысындағы қажырлы еңбегі, тапсырылған
іс-шараларды үлкен жауапкершілікпен атқаруы
және студенттердің терең білімі мен тәртібі университет үшін осындай маңызды кезеңнен сәтті
өтуіне кепіл болды.
Сарапшылар тобының сыртқы бағалау жұмысы
2017 жылы 24-27 сәуір аралығында БСҚА тарапынан келген 16 сарапшы, оның ішінде 2 шетелдік
және 14 отандық сарапшымен іске асты.
Сараптамалық топ мүшелері университет
басшылығымен, проректорлармен, құрылымдық
бөлім басшыларымен, факультеттер декандарымен, кафедра меңгерушілерімен, бітірушілермен
және студенттермен сұхбаттасты.
Аккредиттелетін білім беру бағдарламаларының
бағыттары бойынша оқу корпустары мен
кафедраларға сырттай шолу жасады. Сол сияқты
аккредиттелетін білім беру бағдарламаларының
бағыттары бойынша кафедра құжаттарын тексеру және сабақтарға таңдамалы түрде қатысу,
аккредиттелетін білім беру бағдарламаларының
бағыттары
бойынша
студенттермен,
магистранттармен, ОПҚ-мен, түлектермен, жұмыс
берушілермен кездесу өткізді. Олармен еркін
тақырыпта сұхбат жүргізілді. Сұхбат барысында
жұмыс тобы тарапынан берілген сұрақтарға барлық

қатысушылар қанағаттанарлық деңгейде жауап бере алды. Сұхбат үстінде сарапшылар білім
саласындағы қызметтерінің сапасы мен тиімділігін
жетілдіру бойынша ұсыныстарын берді. Сарапшылар сұхбаттасу нәтижесінде қатысушылардың
бұл үдеріске үлкен жауапкершілікпен келгендеріне
ризашылық білдірді.
	Сондай-ақ, сарапшылар аккредиттелетін
білім беру бағдарламаларының бағыттары бойынша кафедра құжаттарын тексеріп, сабақтарға
қатысты, тәжірибе орындарына барды. Сарапшылар білім беру бағдарламаларының сапасын бағалай келе, бағдарламаның білім беру
мақсаттарын және студенттердің қол жеткізген
нәтижелерін бағалау үшін деректерді анықтады,
жинақтау және анықтау процесін жүргізді және
қорытынды есепте әр білім беру бағдарламасы
бойынша ескертулер мен ұсыныстарын көрсетті.
Нәтижесінде, білім беру бағдарламаларын ЖОО
миссиясымен және мүдделі тараптардың талаптарымен ұштасатыны; нақты айқындалған мақсаттар
қойылғаны; нәтижелерге қол жеткізуді бағалаудың
қолданыстағы жүйесінің бар екені; білім беру
бағдарламаларын үздіксіз жетілдіру мен оны
жүзеге асыру үшін қажетті ресурстардың бар екені
расталып, жоғары бағаланды.
Аккредиттеу үдерісі тек куәлік алумен
тоқтамай, әрі қарай жалғасады - сарапшы топтың
берген әдістемелік ұсыныстарын жүзеге асыру
жоспары құрылып, сол бойынша постаккредиттеу жұмыстары жүргізіледі. Атқарылған нәтижелі
жұмыс – бұл университетіміздің беделі. Университет
ұжымын және білімгерлерді мамандандырылған
аккредиттеуден сәтті өтуімен құттықтаймыз және
университет ұжымына аккредиттеу барысында
танытқан белсенділік пен жауапкершілік, атқарған
үлкен еңбектеріңіз үшін алғыс білдіреміз!
Аккредитация және рейтинг орталығы

өткенді еске алу - болашаққа жол салу

31 мамыр – Саяси қуғын-сүргін құрбандарын
еске алу күні. Оқу орнымызда да қуғынсүргін құрбандарына арналған бірқатар ісшаралар өтті.

Шымкент
медицина
институтының
жатақханасында жастар комитетінің және Терапия
кафедрасының ұйытқы болуымен саяси қуғынсүргін құрбандарын еске алу күніне орай іс-шара
ұйымдастырылды.
Жиынға Дипломнан кейінгі білім беру
факультетінің
деканы
А.Сариева,
Терапия
кафедрасының
меңгерушісі
Г.Садырханова
қатысып, атаулы күннің маңыздылығы турасында сөз сөйледі. Сонымен қатар жиылған қауым
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«елім-жұртым» деп жазықсыз жапа шеккен саяси
қуғын-сүргін құрбандарын, Алаштың ардақты азаматтарын 1 минут үнсіздікпен еске алды. Іс-шара
барысында студент-интерн жастардың қатысуымен
мазмұнды қойылым қойылды. Тақырыпқа сай
бейне-роликтер мен слайдтар көрсетілді.
Жиын соңында жастар жазықсыз жапа шеккен
және репрессияға ұшыраған батыр ағаларымыз
бен олардың жұбайларының есімдері жүрегімізде
мәңгіге сақталады деп тарқасты.
С.Оймауытов,
Шымкент медицина институты
жастар комитетінің төрағасы

«Ясауи университеті» газетінің жарық көріп келе жатқанына биыл
23-ші жыл. Осы жылдар аралығында басылымның 438 нөмірі
жарық көріпті.

Газеттің негізін қалаған сол тұстағы баспа-редакция бөлімінің бастығы
сықақшы-журналист Мұратбек Дүйсенбеков. Әр жылдары газетте
Сейдулла Садықов, Гүлжан Әбілдаева, Алмат Алтай, Ләззәт Байырбекова,
Әбділах Халилаев, Мейрамкүл Көшекбаева, Гүлмира Алдабергенова, Әлия
Білдебекова, Бекжігіт Сердәлі, Әтіркүл Тәшімова, Асқат Сәдібеков, Асқар
Тұрымбетов қызмет етті. Қазір басылымға журналист Жанар Бейсенбаева
редакторлық етеді.
28 маусым – журналистердің төл мерекесі. Осы айтулы дата қарсаңында
газет ұжымы жыл бойы басылымға белсене араласып, тұщымды
мақалаларымен танылып жүрген бір топ белсенді тілшілерін марапаттады.
– Бүгінде біз жаһандық
даму көшінен қалмай оқу орнымыздағы
оқиғалардан дер кезінде хабардар болып отырсақ, ол ең бірінші сіздердің
арқаларыңыз, – деп бастады өз құттықтауын Қоғаммен байланыс бөлімінің
басшысы Бекжігіт Сердәлі. – Факультеттерден, кафедралардан, университет құрылымдарынан жылдам хабар алғызып, алысты жақындатып
отырған – сіздер. Осынау мерейлі мерекеде әрқайсысыңызға зор денсаулық,
шығармашылық табыс, кәсіби жетістік, отбасыларыңыз бен жақынтуыстарыңызға жақсылық тілейміз!

– Журналистика – қызығы мен қиындығы мол, зор жауапкершілікті қажет
ететін кәсіп екен, – деп іліп әкетті әрі қарай ардагер ұстаз Балғабай Нақыпов.
– Жекелеген адамдардың тағдыры да, қоғамның рухани ахуалы да адал, шынайы журналистік сөзге байланысты екенін жақсы ұқтық. Сондықтан сіздерге
тынымсыз кәсіптеріңізге деген адалдықтарыңыз, болып жатқан жаңалықтарды
университет ұжымына жеткізіп, маңызды әлеуметтік міндеттерді шешуге зор
үлес қосып келе жатқандарыңыз үшін зор алғысымызды білдіреміз.
Бұдан әрі марапаттау рәсімі жүрді. Газеттің белсенді авторлары – ардагерлер алқасының төрағасы, профессор Балғабай Нақыпов, әлеуметтік
ғылымдар факультеті деканының орынбасары, доцент Сақтапберген
Мұқанов, қаржы және аудит кафедрасының доценті Қуатбек Қалықұлов,
1-курс студенттері Венера Ойылханова мен Айкен Жақып Алғыс хаттармен
және бағалай сыйлықтармен марапатталды.
Белсенді авторларымыз алдағы уақытта да осы прогресшіл қалыптарынан
айнымай, қоғамды толғандырып жүрген өткір проблемалардың ортасында
жүреді деген сенімдеміз.
ЯУ-ақпарат.

Газетіміздің келесі саны жаңа оқу жылының басында - 15
қыркүйекте шығады. Еңбек демалыстарыңызды жақсы
өткізулеріңізге тілектеспіз!
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Газет 1995 жылдан бастап айына 2 рет шығады
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Газет Қазақстан Республикасының Байланыс және ақпарат министрлігінде 4.10.2010
жылы тіркеліп, тіркеу туралы №11180-Г куәлігі берілген.
Редакция оқырман хаттарына жауап бермейді және
кері қайтарылмайды. Автордың пікірі, мақалалары,
ашық хаттары мен үндеулері редакцияның көзқарасын
білдірмейді. «Ясауи университетінде» жарияланған
мақаланы көшіріп басқанда сілтеме жасалуы тиіс.
Кейбір суреттер интернеттен алынды

Мекен-жайы: ҚР, ОҚО, Түркістан қаласы, Қазыбек
би көшесі, №4 оқу ғимараты, 106-кабинет.
Байланыс телефоны: 8 /72533/ 3-21-24, ішкі 117
Эл.пошта: a.yassaui@mail.ru
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