
                                                                                                                                                 Ф-ОБ-001/065

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Стоматология факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№1 ХАТТАМАСЫ

Түркістан  қаласы.                                                                                  ___.___.2021 ж.

Қатысқандар: 
Комиссия төрайымы:

1. Бисеитова Асель – оқытушы;
Комиссия мүшелері:

2. Сулейменова Айгуль –аға оқытушы
3. Жуманазаров Назарбек– м.ғ.к.;
4. Арыстанова Сымбат– оқытушы-магистр;
5. Искендиров Мухтар – м.ғ.к.;
6. Ускенбаева Айгерим – оқытушы;
7. Айболова Гульнар – техн.ғ.к.;
8. Мамырбекова Айжан – доцент;
9. Шулен Аслан– студент;
10.  Шалтаева Меруерт- Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімі әдіскері

Комиссия хатшысы: Сыздықова Әсем– оқытушы-магистр

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына сәйкестігін, ҚР БҒМ 
Реестрінде тіркелуін және мерзімді жаңартылуын,   2021-2022 оқу жылына ББ, 
НОЖ, т. б. оқу бағдарламаларының  бекітілуін қадағалау.

2. Профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша соңғы 5 жылдағы
біліктілік көтеру нәтижелерін қадағалау.

1. Тыңдалды:   Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрағайымы:
А.Бисеитова  сөз  алып  күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  бойынша   жургізілген
мониторинг нәтижелерін баяндады:
        а) Факультетте барлық ББ мазмұны мен құрылымы МЖБС талаптарына және 
1-қосымшада көрсетілген сыртқы және ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленген.

Білім беру бағдарламасының атауы БББ түрі Мәртебе %
6В10156-Стоматология Қолданыстағы БББ Қарастырылуда

ШЕШІМ:    ББ  мазмұны  мен  құрылымы  МЖБС  талаптарына  сәйкестігін,  бөлімнің
құрылым  ережесі,  қызметкерлердің  қызметтік  нұсқауларықтары  қайта  жаңадан
дайындалып, бекітілуге ұсынылсын. 
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2. Тыңдалды:  Профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша соңғы 5 
жылдағы біліктілік көтеру нәтижелерін қадағалау.

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы А.Бисеитова  сөз алып күн
тәртібіндегі екінші мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады:
Бұл мәселе бойынша ББ пәндәрін жүргізетін профессор оқытушылар құрамының соңғы
бес жалдық  біліктіліктен  талаптарға  сәйкес  өткендігін  қадағалау  бойынша баяндалды.
2020-2021  оқу  жылында  Жалпы академия  бойынша  ОПҚ толығымен  бейіні  бойынша,
инклюзивті  білім  беру  және  қашықтықтан  білім  беру  технологиялары  бойынша
біліктіліктерін арттырды.

Шешім Факультеттегі профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша соңғы
5  жылдағы  біліктілік  көтеру  нәтижелері   бекітілген  талаптарға  сәйкес\сәйкес  емес
жүргізілген.

Мәжіліс төрайымы:                        Бисеитова Асель-оқытушы

Мәжіліс хатшысы:                                    Сыздықова Әсем– оқытушы-магистр
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