
Ф-ОБ-001/065

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Экономика, басқару және құқық факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№1 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы                                                                                        27.09.2021 ж.

1. Комиссия төрағасы:
2. Баймағанбетов С-декан орынбасары 
3. Комиссия мүшелері:
4. Алимкулова Э-э. ғ. қ., аға оқутышы
5. Кенешбаев Б-PhD., аға оқутышы
6. Анламасова М- PhD., аға оқутышы
7. Тұрлыбеков Қ-PhD., аға оқутышы
8. Ұзақбаева Г-студент
9. Сәтенхан Ә-магистрант

Қатыспағандар:  -                               

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:
1. ББ  мазмұны  мен  құрылымы  МЖБС  талаптарына  сәйкестігі,  ҚР  БҒМ  Реестрінде

тіркелуі  және мерзімді  жаңартылуы,    2021-2022 оқу жылына ББ,  НОЖ, т.  б.  оқу
бағдарламаларының  бекітілуі;

2. Аккредиттеу  мерзімі  аяқталған  және  аккредиттелмеген   ББ  бағдарламалық
аккредиттеу процестерін уйымдастыру, өткізу.

3. ББ бойынша бітіруші жұмыс жетекшілерінің біліктілік талаптарға сәйкестігі;
4. Профессор  оқытушылар  құрамының  жүргізетін  пән  бойынша  соңғы  5  жылдағы

біліктілік көтеру нәтижелері.
5. Қыркүйек айында жүргізілген іс-шаралар нәтижелерін комиссия мәжілісінде талдау. 

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрағасы
С.Баймаганбетов күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  сөз қозғады. Жаңа 2020-2021 оқу 
жылына  білім  беру  бағдарламалары  (бұдан  әрі  –  ББ)  білім  беру  саласындағы  Қазақстан
Республикасы  заңнамаларына  енгізілген  жаңа  нормаларды  ескере  отырып,  құзыреттілік
деңгейін  арттыру  мақсатында  жоғары  оқу  орындарының  академиялық  және  басқару
персоналының әлеуетін арттыру негізінде әзірленді. 

Бакалавриат деңгейі бойынша: ӘАОО-да ЖБП циклінің көлемі жоғары білімнің білім
беру  бағдарламасындағы  пәндердің  көлемінен  кемінде  23%-дан  аспайды  немесе  56
академиялық  кредитті  құрайды.  Олардың  51  академиялық  кредиті  міндетті  компонент
пәндеріне тиесілі: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, философия, қазақ (орыс) тілі, шетел
тілі,  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар  (ағылшын  тілінде),  дене  шынықтыру,
әлеуметтік-саяси  білімнің  модулі  (саясаттану,  әлеуметтану,  мәдениеттану,  психология).
Төмендегі модульдерге топтастырылды: 

1.1 Мемлекеттік міндетті модуль
1.2 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі
1.3 Дене шынықтыру модулі
1.4  ЖОО компонент модулі
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Экономика, басқару және құқық факультеті бойынша бағдарламаларды жаңарту
5,47 % құрады.

№ БББ атауы БББ  пән
саны

Жаңартылғаны Жаңартылу
көрсеткіші

1   6В04141 – Мемлекеттік
және жергілікті басқару

25
4 16

2 6B03138 – Халықаралық
қатынастар

29

3 6В04245 –Құқықтану 47
4 6В11157 – Туризм 30
5 6В04140-Менеджмент 30
6 6В04143  –Есеп  және

аудит
23

7 6В04144 – Қаржы 24
8 6В04142 –Экономика 26

Қорыта  айтқанда,  Жаратылыстану  факультеті бойынша  әзірленген  бакалавриат
бойынша: 11-Білім беру бағдарламасы, магистратура бойынша: 9,  докторантура бойынша: 4
бәсекелестікке  қабілетті  болашақ  маманның  кәсіби-теориялық  даярлығын  арттырудың
жолдарын  нақты  белгілеп  беріп  отырған,  талап  деңгейінде  әзірленген  бағдарлама  деп
есептеп, Білім беру бағдарламаларының Реестріне3 жаңа ББ, 21 қолданыстағы ББ жаңартуға
жіберілді.

Сараптама нәтижесінде  : 

№ Білім беру
бағдарламасының

атауы

БББ түрі Мәртебе % Орында
лу %

1.
6B04142 Экономика

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

2.
7M04118 Экономика

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

3.
8D04106 Экономика

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

4. 6B04140 
Менеджмент

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

5. 7M04119 
Менеджмент

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

6. 8D04107 
Менеджмент

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

7. 6B04143 Есеп және 
аудит

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

8. 7M04120 Есеп және 
аудит

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды
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9.
6B04144 Қаржы

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

10.
7M04141 Қаржы

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

11. 8D04117 Қаржы Жаңа БББ Қабылданды 76.04%

12. 6B04141 Мемлекеттік
және жергілікті 
басқару

Жаңа БББ Қабылданды 75.99%

13. 7M04121 
Мемлекеттік және 
жергілікті басқару

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

14. 8D04114 Мемлекеттік
және жергілікті 
басқару

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

15.
6B04245 Құқықтану

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

16. 6B04281 
Халықаралық құқық

Жаңа БББ Қабылданды 77.41%

17. 6B04282 
Құқыққорғау қызметі

Жаңа БББ Сараптама

18. 7M04245 Кәсіпкерлік 
құқық

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

19.
7M04222 Құқық

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

20.
8D04208 Құқық

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

21.
6B11157 Туризм

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

22. 6B03138 
Халықаралық 
қатынастар

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

23. 7M03140 
Халықаралық 
қатынастар

Қолданыстағы 
БББ

Қабылданды

Саны
Қа
б

Сара
п

Қ-
да

Түз %

Қолданыстағы 
БББ

19 19

Жаңа БББ 4 3 1

Шешім: 1.  Білім беру бағдарламаларының Реестріне  тіркеліп сараптамадан өткен  ББ
негізінде бекітілуге ұсынылсын. 
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Тыңдалды:  2  мәселе  бойынша  факультетте  аккредиттеу  өтпеген  3  ББ  болуына
байланысты 3 ББ үшін бағдарламалық аккредиттеу процестері ұйымдастырылды. 2020-2021
оқу жылында аккредиттелуге– 3 ББ ұсынылады.

Қазақстан  Республикасының  Білім  және  ғылым  министрінің  2018  жыл  4
желтоқсандағы  №665  бұйрығымен  бекітілген  Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі
білім беру бағдарламаларының реестріне білім беру бағдарламаларын енгізу және шығару
алгоритіміне  сәйкес  2  жыл  қатарынан  контингент  болмауына  байланысты  Экономика,
басқару  және  құқық  факультеті  бойынша  Сандық  қаржы  білім  беру  бағдарламасын
реестрден шығаруға ұсыныс берілді:

Шешім:  2021-2022  оқу  жылында  аккредиттелуі  қажет  ББ  бойынша  ұсыныстар
дайындалсын.

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрағасы
С.Баймаганбетов  сөз  алып  күн  тәртібіндегі  үшінші  мәселе  бойынша   жургізілген
мониторинг нәтижелерін баяндады:
2020-2021 оқу жылына  ББ бойынша бітіруші  жұмыс жетекшілерінің  біліктілік  талаптарға
сәйкестігі «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті
растайтын  құжаттардың  тізбесін  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасының  Білім  және
ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығының 10 қосымшасы 74 (Б)
тармағына  сәйкес  анықталды.  Диплом  жетекшілеріне  қойылатын  талаптарға  сәйкес  3
жылдан астам жұмыс өтілінің болуы. Магистрлік жетекшілерге қойылатын талаптар: БҒСБК
ұсынған  журналдарында  жарияланған  5  мақала,  Scopus  базасында  тіркелген  журналдарда
жарияланған 1 мақала, процентилі 35-тен кем емес. 

Шешім:  2020-2021  оқу  жылына  бакалавриат  ББ  бойынша  бітіруші  жұмыс
жетекшілері біліктілік талаптарға сәйкестігі қанағаттанарлық деп таңылсын.

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрағасы
С.Баймаганбетов  сөз  алып  күн  тәртібіндегі  төртінші  мәселе  бойынша   жургізілген
мониторинг нәтижелерін баяндады. 
Факультеттегі  профессор  оқытушылар  құрамының  жүргізетін  пән  бойынша  соңғы  5
жылдағы біліктілік көтеру нәтижелеріне жүргізілген мониторинг мәліметтері  келтірілді  (9
қосымша).  Профессор-оқытушылардың  72  сағаттан  кем  емес  өткен  оқу  курстарының
сертификаттары пәндеріне сәйкес келеді. 

Кафедра  оқытушылары  «Damutek»  ЖШС,  SAMGAR  республикалық  ғылыми-
әдістемелік  орталығы  және  «Ғалымнұр»  біліктілікті  арттыру  және  қосымша  білім  беру
орталығында және Нұр-Сұлтан қаласындағы Үкіметтік емес сапаны бағалау орталығында
өз  өтетін  пәндері  бойынша  онлайн  форматта   біліктіліктілікті  жетілдіру»  курсынан  өтті.
Сонымен  қатар  Қожа  Ахмет  Ясауи  атындағы  Халықаралық  қазақ-түрік  университеті,
Үздіксіз білім беру институтында «Инклюзивті білім беру» курсы ұйымдастырылып, барлық
ОПҚ осы курстан өтіп арнайы сертификаттар берілді. 
Профессор-оқытушылардың жүктемелерінде бөлінген пәндерден алынған сертификаттары,
бұйрықтан үзінді, есептері  портфолиоларына салынуы бақылауға алынсын.

Шешім  Факультеттегі  профессор оқытушылар құрамының жүргізетін пән бойынша
соңғы 5 жылдағы біліктілік көтеру нәтижелері  бекітілген талаптарға сәйкес деп таңылсын.

Мәжіліс төрағасы: С.Баймаганбетов

Мәжіліс хатшысы:                        А.Исаева
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