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ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК
УНИВЕРСИТЕТІ                   

ШЫМКЕНТ КАМПУСЫ   
                                                                         

       «Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру»  факультетінің
2021-2022 оқу жылындағы Факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі

комиссиясының №2 мәжілісінің хаттамасы

Шымкент қаласы                                                                                             07.10.2021 ж
Бас ғимарат 205 аудитория                                                                             сағ 10-00

Қатысқандар: ФСҚЕЖК төрайымы – м.ғ.к., доцент К.Т.Байжанова
                           Хатшы - А.Б.Джаппаркулова

 Комиссия  мүшелері:
                           А.Д.Тулемирзаева - магистр оқытушы
                           Э.Н Алиева - магистр оқытушы
                           С.Н.Жаханова – оқытушы
                           Б.О.Сахова - магистр оқытушы
                           Н.З. Шапамбаев – м.ғ.к.
                           Ж.Ж. Джакипбекова - оқытушы
                           Ж.К.Атжан – оқытушы
                           З.Н.Тұрғанбек – 5В130100-интерн
                           Ы.А.Аннаоразов – R014-резидент 

   Қатыспағандар: жоқ

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Қашықтан оқыту технологиясымен білім беруде ББ пәндері  бойынша контенттердің
толық және сапалы жүктелгенін тексеру

2. ББ түлектерінің жұмысқа орналасу нәтижесін бақылау.
3. ББ  пәндәрін  жүргізетін  профессор  оқытушылар  құрамының   біліктілік  талаптарға

сәйкестігін қадағалау.
4. Бағдарламалық  аккредиттеу  нәтижелерін  талдау,  институционалдық  аккредиттеу

бойынша, постмониторинг жұмыстарын ұйымдастыру.
5. Әр түрлі мәселелер 

1.  Күн тәртібіндегі  бірінші  мәселе  Қашықтан оқыту технологиясымен білім беруде ББ
пәндері  бойынша  контенттердің  толық  және  сапалы  жүктелгенін  тексеру бойынша  -
контенттердің толық және сапалы жүктелгені тексерілді. Контент толық жүктелмегендер
әлі бар 80 пайызға толық десек болады.

Шешім:

1. Қашықтан оқыту технологиясымен білім беруде ББ пәндері  бойынша контенттердің
толық және сапалы жүктелуін қадағалау Академиялық комитет кеңесіне ұсынылсын. 
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2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе -  ББ түлектерінің жұмысқа орналасу нәтижесін бақылау
бойынша  факультеттегі  сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясының  төрайымы
м.ғ.к., доцент К.Т.Байжанова сөз алды. 2021-2022 оқу жылындағы  бітіруші түлектердің
enbek.kz – пен жұмысқа орналасуы туралы айтар болсам.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Шымкент
медицина  институтында  2020-2021  оқу  жылында  жалпы  400  интерн,  резидент  бітірді.
Оның 265 мемлекеттік грант негізінде оқуын аяқтады. Олардың ішінде:

1.Баласы бар, жүкті - 96
2.Ұлты қазақ емес азаматтар - 29
3.Инвалид -1
4.Жұмысқа жіберілді -178

            5.Оқуын жалғастырды - 79
6.Оқудан шықты – 2

Қәзіргі таңда 15 интерн жұмысқа орналаспаған. Сол интерндер қадағалануда. 

Шешім:
1. ББ түлектерінің жұмысқа орналасу нәтижесін бақылау мәліметі назарға алынсын.
2.Жұмысқа жетпеген 15 интернмен жеке-жеке жұмыс жүргізілсін (жауапты кафедра 
менгерушілері және мансап бөлімінің маманы Станбекова А.)

3.Күн  тәртібіндегі  үшнші  мәселе  ББ  пәндәрін  жүргізетін  профессор  оқытушылар
құрамының  біліктілік талаптарға сәйкестігін қадағалау – бойынша. Жоғары медициналық
білімінен кейінгі  білім беру факультетінің оқытушы – профессор құрамының біліктілік
талаптарға сай. (2 Қосымшада көрсетілген)

Шешім:

1. Мәлімет назарға алынсын.
2. Академиялық комитет кеңесіне талқылауға жіберілсін.

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе ФСҚЕЖК төрайымы м.ғ.к., доцент К.Т.Байжанова :
Бағдарламалық  аккредиттеу  нәтижелерін  талдау,  институционалдық  аккредиттеу
бойынша,  постмониторинг  жұмыстарын  ұйымдастыру  үшін  комиссия  мүшелері
1.10.2021-  6.10.2021  аралығында  білім  беру  бағдарламалары  бойынша  аудит  жүргізді,
аккредитация стандарттары мен талаптарына сәйкестігі тексерілді. 28.08.20 ж. бекітілген
сапа менеджмент жүйесі бойынша Университет академиялық  саясатының 5.1 пункті –
«Білім беру бағдарламаларын әзірлеу,  бекіту» сәйкес өзгертулер мен түзетулерді  қажет
ететін бағдарламалар  анықталды.

Шешім:
1. ББ-на тиісті өзгертулер мен түзетулер жасалып, Академиялық комитет кеңесіне 
талқылауға ұсынылсын.
                    ФСҚЕК төрайымы:                                                     К.Т.Байжанова
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         Хатшы:                                                                           А.Б.Джаппаркулова


