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КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

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

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

сәйкестігін қадағалау (1-қосымша).
4. Бағдарламалық  аккредиттеу  нәтижелерін  талдау,  институционалдық  аккредиттеу

бойынша,постмониторинг жұмыстарын ұйымдастыру.
5. Қазан айында жүргізілген іс-шаралар нәтижелерін комиссия мәжілісінде талдау. 

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрайымы
Қ.Қаратышқановасөз алыпкүн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  қашықтықтан оқыту
технологиясымен  білім  беруде  ББ  пәндері  бойынша  контенттердің  толық  және  сапалы
жүктелгені  тексерілді.  Жалпы  оқу  материалдары  лекция,  аралық  бақылау,  тест,  тағы
басқадан  тұрады.  Оқытушы  барлық  тапсырмалардың  орындалуын  қадағалауы  және  курс
мерзімдеріне  тиісті  бағалауы  міндетті.  Оқытушы  қажетті  жағдайларда  курсқа  өзгерістер
еңгізуі  мүмкін.  Аралық  бақылау  7-ші  және  15-ші  апталарда  тапсырылады.  Жалпы
факультетте  6В02228-Дінтану,  6В02229-Теология  бойынша  қашықтықтан
оқытутехнологиясын пайдаланып,  күндізгі  жеделдетілген  және  қысқартылған  оқу  түрінде
білім алушылардың күзгі семестрдегі пәндері анықталды.

Шешім:Қашықтықтан  оқыту  технологиясымен  білім  беруде  ББ  пәндері  бойынша
контенттердің толық және сапасын тексеру натижесі қанағаттанарлық деп танылсын.

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссия  төрайымы
Қ.Қаратышқанова күн  тәртібіндегі  екінші  мәселе  бойынша  сөз  қозғады:  факультеттен
2020-2021 оқу жылында  жалпы 51 түлек шыққан. Білім беру бағдарламалары бойынша осы
күнге дейін жұмысқа орналасқандар  түлектер саны – 12,  бала күтімінде -7, магистратураға
түскен  –  8,  жұмыссыздыққа  тіркелген  –  1,шетел  азаматы  –  3.  Қалған  20  түлектерден



Ф-ОБ-001/065
анықтама  алынып  жатыр.  Жұмысқа  орналасу  факультетте  төмен  деңгейде.  Түлектердің
жұмысқа орналасу 2021 жылдың қазан айына дейінгі мәлімет берілген.

Шешім: ББ түлектерінің жұмысқа орналасуын дәлелдейтін анықтамаларды жинақтау
қолға алынсын.

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрайымы
Қ.Қаратышқанова  сөз  алды.  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің
міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 719 бұйрығына сәйкес ББ пәндерін
жүргізетін профессор оқытушылар құрамының  біліктілік талаптарға сәйкестігін қадағалау
бойынша жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады (1 қосымша).

Шешім:  ББ  пәндерін  жүргізетін  профессор  оқытушылар  құрамының   біліктілік
талаптарға сәйкестігін қадағалау қанағаттанарлық деп танылсын.

Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрайымы
Қ.Қаратышқановасөз алды.Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Аккредиттеу  және  рейтингтің  тәуелсіз  агенттігі  (АРТА)  ұйымдастырған  институционалды
аккредитациялау  процедурасынан  табысты  өтіп,  2018  жылдың  31  мамырында  Астана  қаласында
өткен  агенттіктің  Аккредиттеу  Кеңесінде  оқу  орнын 5  жыл мерзімге  аккредиттеу  туралы шешім
қабылданды. 2018 жылдың 10-12 мамыр аралығында университетте «Аккредиттеу және рейтингтің
тәуелсіз  агенттігі»  (АРТА)  сыртқы  сараптау  комиссиясы  жұмыс  жүргізді.   Сарапшылар  оқу
процесінің  сапасын,  кадрлық  құрамын,  ЖББҰ-ның  материалдық-техникалық  жағдайын,
инновацияны,  заманауи  технологиялар  мен  оқыту  әдістерін  қолдану  тәжірибесін,  түлектердің
бәсекеге қабілеттілігін бағалады. Факультет басшылығымен профессорлық-оқытушылық құрамымен,
студенттермен,  магистранттармен,  докторанттармен,  ЖББҰ  түлектерімен  және  жұмыс  беруші
компаниялармен  кездесулер  өткізілді.  2018  жылғы  31  мамырда  Астанада  (АРТА)  аккредиттеу
Кеңесінің  отырысында  Қожа  Ахмет  Ясауи  атындағы  Халықаралық  қазақ-түрік  университетіне
сертификат беру туралы шешім қабылданды. 2023 жылдың 30 маусымына дейін 5 жыл мерзімге №
АБ  01374087  куәлігі  берілді.  АРТА  аккредиттеу  Кеңесінің  мүшелері  және  сыртқы  сараптау 
сарапшылары ЖББҰ-ның жұмыстарын оң бағалады.

Факультетіміздің  3  білім беру бағдарламасы «Аккредиттеу  және рейтингтің  тәуелсіз
агенттігі»  мекемесінің  тарапынан  аккредиттеуден  сәтті  өтті.  КЕМ  «Аккредиттеу  және
рейтингтің тәуелсіз агенттігі» бойынша мамандықтардың Білім беру бағдарламалары 5 жыл
мерзімге мамандырылған аккредиттеуден өткендігін жөнінде сертификат берілді. Ағымдағы
оқу жылында 7М02262-Теология білім беру бағдарламасы аккредиттеуден өтеді.

Шешім:  Бағдарламалық  аккредиттеу  нәтижелерін  талдау,  институционалдық
аккредиттеу  бойынша,  постмониторинг  жұмыстарын  ұйымдастыру  қанағаттанарлық  деп
танылсын.  7М02262-Теология  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  аккредиттеуден  өтуге
дайындық жұмыстары жүргізілсін.

Мәжіліс төрайымы: Қ.Қаратышқанова
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