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ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ШЫМКЕНТ КАМПУСЫ 

 

«Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру»  факультеті                                        

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің  

 №2 ХАТТАМАСЫ 

 

Шымкент қаласы                                                                                             07.10.2022 ж 

 

Қатысқандар: Комиссия төрағасы: 

 

1. Э. Алиева – магистр-аға оқытушы                            

 

Комиссия  мүшелері: 

 2.  П. Калменова - м.ғ.к., доцент 

 3.  Б.  Сахова - магистр аға  оқытушы 

 4.  Т.  Орманов -  б.ғ.к., аға оқытушы 

 5.  А. Дауреханов - м.ғ.д., доцент 

 6.  А. Оспанова - м.ғ.к, аға  оқытушы 

 7.  Ж. Атжан - оқытушы 

 8.  Т. Джавланов - оқытушы 

 9.  Н. Шапамбаева - м.ғ.к., доцент 

 10. С. Жаханова - аға оқытушы 

 11. Г. Калдыгозова - м.ғ.к, аға  оқытушы 

 12. Л. Жолымбекова - ОҮҰБ басшысы 

 13. Б.Остемиров - 5В130100 - Жалпы 7 курс интерні 

 14. А. Алихан – R014 Радиология 1 курс резиденті 

  

Қатыспағандар: жоқ 

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 

 

1. AYU порталына БББ пәндері бойынша контенттердің толық және сапалы 

жүктелгенін тексеру 

2. БББ түлектерінің жұмысқа орналасу нәтижесін бақылау. 

3. БББ пәндәрін жүргізетін профессор оқытушылар құрамының  біліктілік талаптарға 

сәйкестігін қадағалау. 

4. Бағдарламалық аккредиттеу нәтижелерін талдау, институционалдық аккредиттеу 

бойынша, постмониторинг жұмыстарын ұйымдастыру. 

5. Қазан айында жүргізілген іс-шаралар нәтижелерін комиссия мәжілісінде талдау. 

 

1. Тыңдалды: Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрағасы магистр аға 

оқытушы Э. Алиева бірінші мәселе бойынша сөз алып, AYU порталына БББ пәндері 

бойынша контенттердің толық және сапалы жүктелгені тексерілді. Жалпы оқу 



Ф-ОБ-001/065 

 

материалдары  курс аннотациясы, курс авторы туралы мәлімет, дәстүрлі силлабус, циклд 

ік практикалық тапсырма, БӨЖ тапсырма тұрады. Оқытушы барлық тапсырмалардың 

орындалуын қадағалауы және курс мерзімдеріне тиісті бағалауы міндетті. Оқытушы 

қажетті жағдайларда курсқа өзгерістер еңгізуі мүмкін.   

Шешім: AYU порталына БББ пәндері бойынша контенттердің толық және сапасын 

тексеру натижесі қанағаттанарлық деп таңылсын.  

2. Тыңдалды: Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрағасы магистр аға 

оқытушы Э. Алиева екінші мәселе бойынша  сөз алып -  БББ 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 2021-2022 оқу жылында жалпы 716 , соның ішінде  интерндер - 

461, стоматологтар-462, резиденттер-93 бітірді. Оның 300 мемлекеттік грант негізінде 

оқуын аяқтады. Олардың ішінде: 

1.Баласы бар, жүкті - 85 

2.Ұлты қазақ емес азаматтар - 35 

3.Инвалид -2 

4.Жұмысқа жіберілді - 486 

5.Оқуын жалғастырды – 106 

6.Оқудан шықты – 2 

Қәзіргі таңда 15 интерн жұмысқа орналаспаған. Сол интерндер қадағалануда.  

 

Шешім: 1. БББ түлектерінің жұмысқа орналасуын дәлелдейтін анықтамаларды жинақтау 

қолға алынсын. қанағаттанарлық деп табылсын. 

2. Жұмысқа жетпеген 15 интернмен жеке-жеке жұмыс жүргізілсін (жауапты кафедра 

менгерушілері және мансап бөлімінің маманы Станбекова А.) 

 

3. Тыңдалды: Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрағасы магистр аға 

оқытушы Э. Алиева үшінші мәселе бойынша сөз алып, Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 719 

бұйрығына сәйкес БББ пәндерін жүргізетін профессор оқытушылар құрамының біліктілік 

талаптарға сәйкестігін атап өтті. Жаңадан келген жас оқытушыларға қосымша 

біліктіліктен өту жайлы ұсыныс берілді.  

Шешім: Жаңадан келген жас оқытушыларға қосымша біліктіліктен өту туралы ұсыныс 

берілсін. ББ пәндерін жүргізетін профессор оқытушылар құрамының біліктілік талаптарға 

сәйкестігін қадағалау қанағаттанарлық деп таңылсын. 

 

4. Тыңдалды: Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрағасы магистр аға 

оқытушы Э. Алиева төртінші мәселе бойынша сөз алып, Бағдарламалық аккредиттеу 

нәтижелерін талдау, институционалдық аккредиттеу бойынша, постмониторинг 
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жұмыстарын ұйымдастыру үшін комиссия мүшелері  1.10.2022- 6.10.2022 аралығында 

 


