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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Медицина факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№2 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы 28.10.2021 ж.

Қатысқандар: комиссия төрағасы: 

1. Ишигов Ибрагим – м.ғ.д., профессор;  

Комиссия мүшелері: 
2. Назарова Ләззат – магистр - оқытушы;
3. Дәулетова Меруерт  – м.ғ.к.;
4. Омарова Балнұр  –PhD;
5. Саруаров Ерболат – докторант;
6. Абдурахманова Нулифар  – магистрант;
7. Шалтаева Меруерт –әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері;
Қатыспағандар:  -                               

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.
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 комиссия төрағасы И.Ишигов сөз
алып күн 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 Университеттің 23.08.2021 ж. күнгі №3/40 2021-2022 оқу жылын
ұйымдастыру  туралы  Өкім  мен  24.08.2021  ж.  күнгі  №161  Жаңа  2021-2022  оқу  жылына
дайындық  туралы  бұйрық негізінде  аралас  форматта:  дәстүрлі  және  қашықтықтан  оқыту
үрдісіне сәйкес Медицина факультетіне қарасты 1,2,3,4,5-курс білім беру бағдарламаларын
2021-2022  оқу  жылының  1-семестрінде  аралас  оқу  түрінде  қабылданғандығы  жайлы
Б.Омарова  PhD  оқытушы баяндады,  соған  байланысты  төменде  көрсетілген  пәндерде
қашықтықтан оқыту үрдісі анықталды. 

Білім беру бағдарламасындағы
пәннің  атауы

Курс Оқу түрі Жүктелу
%
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Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 Күндізгі 100

Медициналық биофизика 1 Күндізгі 100

Молекулярлық биология және 
медициналық генетика

1 Күндізгі 100

Медициналық химия 1 Күндізгі 100

Медициналық биохимия 2 Күндізгі 100

Философия 2 Күндізгі 100

Әлеуметтану
Саясаттану
Мәдениеттану
Психология

2 Күндізгі
100

Ата-түрік принциптері 2 Күндізгі 100

Ясауитану 2 Күндізгі 100

Жалпы гигиена 3 Күндізгі 100

Эпидемиология 3 Күндізгі 100

Жалпы иммунология 3 Күндізгі 100

Визуалды диагностика 3 Күндізгі 100

Пациент және қоғам 4 Күндізгі 100

ҚР-ның ЖДП-ғы емдеу және 
диагностика стандарттары

5 Күндізгі
100

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

2. Тыңдалды:  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия мүшесі  Б.Омарова  PhD
оқытушы күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша  сөз қозғады. Факультеттен 2020-2021 оқу
жылында  жалпы 3 магистрант, 11 докторант бітіруші шыққан. Оның  жұмысқа орналасқаны
2 магистрант,  9 - докторант. 1 магистрант және 2 – докторант бала күтіміне байланысты
демалыста  екендігін,   ал  бакалавр  дәрежесін  алған  түлектер  ШМИ  оқуын
жалғастыратындығын  баяндап өтті. 

Шешім:  ББ түлектерінің жұмысқа орналасуын дәлелдейтін анықтамаларды жинақтау қолға
алынсын. қанағаттанарлық деп табылсын.
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3. Тыңдалды:  Сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясы  төрағасы  Үшінші
мәселе  бойынша    Дәулетова  Меруерт   м.ғ.к.,  доцент  оқыушы  сөз  алып,   Қазақстан
Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  міндетін  атқарушының  2015  жылғы  31
желтоқсандағы № 719  бұйрығына сәйкес  ББ 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 Ишигов И.
сөз алды. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Аккредиттеу
және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (КЕМ) ұйымдастырған аккредитациялау процедурасынан
табысты  өтіп,  2019  жылдың  14  маусымында  Астана  қаласында  өткен  агенттіктің
Аккредиттеу Кеңесінде оқу орнын 5 жыл мерзімге аккредиттеу туралы шешім қабылданды.
2019  жылы  университетте  «Аккредиттеу  және  рейтингтің  тәуелсіз  агенттігі»  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.  2019  жылғы  14  маусымда  Астанада
аккредиттеу Кеңесінің отырысында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университетіне сертификат беру туралы шешім қабылданды. 2024 жылдың 13 маусымына
дейін  5  жыл  мерзімге  №  АБ  0137408  мемлекеттік  лициензияланған,  АВ2621  нөмерімен
тіркелген  5В130100  Жалпы  медицина  бағдараламсына  куәлігі  берілді.  КЕМ  аккредиттеу
Кеңесінің  мүшелері  және  сыртқы  сараптау  сарапшылары  ЖББҰ-ның  жұмыстарын  оң
бағалады.Бағдарламалық аккредиттеу бойынша факультетте сертификатталған -  6 ББ, осы
оқу жылының мамыр айында 1 ББ Аккредиттеуден өтеді. 
2020-201 оқу жылында реестрден шығаруға ұсынылған – 6 ББ (1-ші хаттамада көрсетілген).

Кестеде көрсетілген факультетіміздің  4 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 14.06.2019-14.06.2024 ж.
өткендігін жөнінде сертификат берілді. 1 ББ осы жылы мамыр айында өтеді.

№ ББ атауы Аккредиттеу
агенттігінің
атауы

Лицензия
номері

Тіркеу
номері

Берілген
күні

Куәліктің
жарамдылық
мерзімі

1 5В130100
Жалпы
медицина

«Аккредиттеу
және
рейтингтің
тәуелсіз
агенттігі»

№  АБ
0137408

АВ2621 14.06.2019ж 14.06.2019ж-
13.06.2024ж

2 6М110100
Медицина

«Аккредиттеу
және
рейтингтің
тәуелсіз
агенттігі»

№  АБ
0137408

АВ2621 14.06.2019ж 14.06.2019ж-
13.06.2024ж

3 7М10144
Қоғамдық

«Аккредиттеу
және

№  АБ
0137408

АВ3335 27.05.2021ж 27.05.2021ж.-
26.05.2024ж
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денсаулық
сақтау

рейтингтің
тәуелсіз
агенттігі»

4 6D110100
Медицина

«Аккредиттеу
және
рейтингтің
тәуелсіз
агенттігі»

№  АБ
0137408

АВ2621 14.06.2019ж 14.06.2019ж-
13.06.2024ж

5 6D110100
Қоғамдық
денсаулық
сақтау

Независимое
Казахстанское
агенство  по
обеспечению
качества  в
образовании

№  АБ
0137408

SA№0110/3 29.05.2017г 29.05.2017г.  –
27.05.2022г

Шешім:  Бағдарламалық  аккредиттеу  нәтижелерін  талдау,  институционалдық  аккредиттеу
бойынша,постмониторинг жұмыстарын ұйымдастыру қанағаттанарлық деп таңылсын.

Мәжіліс төрағасы:                                                                И.Ишигов

Мәжіліс хатшысы:                                                                Л.Назарова 


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

