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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 №4 мәжілісінің хаттамасы

Шымкент қаласы                                                                                             24.12.2021 ж
Бас ғимарат 205 аудитория                                                                             сағ 10-00

Қатысқандар: ФСҚЕЖК төрайымы – м.ғ.к., доцент К.Т.Байжанова

 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. Университет инфрақұрылымдары  (аудиториялары,  мультимедиялық аудиториялары,
зертханалары, компьютерлік сыныптары),  және университеттің кітапханалары, спорт
залдары,  жатақханалары,  асханалары,  оқу-өндірістік  кешендері  білім  беру
бағдарламаларын іске асыруға толық мүмкіндік беретінін анықтау;

2. ББ оқу-танымдық, кәсіби, зерттеу, педагогикалық, диплом алды т. б. практикаларының
бекітілген талаптарға сәйкес ұйымдастырылуын қадағалау ;

3. ББ  2021-2022  о.ж.   еліміздегі  білім  беру  бағдарламаларының  рейтінгісіне  қатысу
нәтижелерін талдап, ағымдағы оқу жылында қол жеткізетін нәтижесін жоспарлау; 

4. Әр түрлі мәселелер 

1.  Күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  Университет  инфрақұрылымдары   (аудиториялары,
мультимедиялық  аудиториялары,  зертханалары,  компьютерлік  сыныптары),  және
университеттің кітапханалары, спорт залдары, жатақханалары, асханалары, оқу-өндірістік
кешендері білім беру бағдарламаларын іске асыруға толық мүмкіндік беретінін анықтау
бойынша,  факультеттегі  сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясының  төрайымы
м.ғ.к., доцент К.Т.Байжанова сөз алды. 

Шешім:

1. Университет инфрақұрылымдары  (аудиториялары, мультимедиялық аудиториялары, 
зертханалары, компьютерлік сыныптары), және университеттің кітапханалары, спорт 
залдары, жатақханалары, асханалары, оқу-өндірістік кешендері білім беру 
бағдарламаларын іске асыруға кафедра меңгерушісіне қадағалауын ұсынамын.
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2.  Күн  тәртібіндегі  екінші  мәселе  ББ  оқу-танымдық,  кәсіби,  зерттеу,  педагогикалық,
диплом  алды  т.  б.  практикаларының  бекітілген  талаптарға  сәйкес  ұйымдастырылуын
қадағалау.

Шешім:

1. ББ оқу-танымдық, кәсіби, зерттеу, педагогикалық, диплом алды т. б. практикаларының
бекітілген  талаптарға  сәйкес  ұйымдастырылуын  бекітілген  талаптарға  сәйкестігін
бақылауға ұсынылсын.

3. Күн  тәртібіндегі  үшінші  мәселе  ББ  2021-2022  о.ж.   еліміздегі  білім  беру
бағдарламаларының рейтінгісіне қатысу нәтижелерін талдап, ағымдағы оқу жылында қол
жеткізетін нәтижесін жоспарлау үшін кафедра меңгерушілері сөз алды.

Шешім:

1.  ББ  2021-2022  о.ж.   еліміздегі  білім  беру  бағдарламаларының  рейтінгісіне  қатысу
нәтижелерін талдап, ағымдағы оқу жылында қол жеткізетін нәтижесін қадағалау кафедра
меңгерушілеріне және ББ құрастырушыларына  жүктелсін.

                   ФСҚЕК төрайымы:                                                     К.Т.Байжанова

         Хатшы:                                                                          А.Б.Джаппаркулова


