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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 №5 мәжілісінің хаттамасы

Шымкент қаласы                                                                                             21.01.2022 ж
Бас ғимарат 205 аудитория                                                                             сағ 15-00

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. ББ  білімгерлерін  аралық  аттестаттау  бекітілген  талаптарға  сәйкес  жүргізілуін,
аттестаттау нәтижелерінің талдануын қадағалау 

2. ББ білімгерлерінің оқу процесін ұйымдастыруға, сабақ беру  сапасына және бағалау
саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру. 

3. ББ  білімгерлерінің,  оқытушы-  профессорларыныыың,  қызметкерлердің,  бекітілген
академиялық адалдық қағидаттарын бұзу фактілеріне және қабылданған шаралардың
әділдігіне монитаринг жүргізу

4. Әр түрлі мәселелер 

1.  Күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  ББ  білімгерлерін  аралық  аттестаттау  бекітілген
талаптарға сәйкес жүргізілуін, аттестаттау нәтижелерінің талдануын қадағалау  бойынша
факультеттегі  сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясының  төрайымы
К.Т.Байжанова сөз  алды.  Аралық  аттестаттау  онлайн  форматында  өткізілді,  жауапты
оқытушылар,  прокторлар  Aero  бағдарламасы  бойынша  өткен  аттестаттау  кезеңінің
академиялық адалдық коэффициентін тексерді.  Академиялық адалдық көрсеткіші төмен
болған білімгерлердің емтихан нәтижелерін есептеу немесе жоққа шығару проблемалары
талқыланып, қайта тапсыру жөнінде шешімдер шығарылды. 
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Шешім:

1.  ББ  білімгерлерін  аралық  аттестаттау  бекітілген  талаптарға  сәйкес  жүргізілуін,
аттестаттау нәтижелерінің талдануын қадағалау АКК жүктелсін.

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе ФСҚЕЖК төрайымы К.Т.Байжанова.: ББ білімгерлерінің
оқу процесін ұйымдастыруға, сабақ беру  сапасына және бағалау саясатына қанағаттану
деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру  2020-2021 оқу жылының күзгі
сессия  нәтижесі  бойынша  ұйымдастырылған  «Оқытушы  студенттер  көзімен»  онлайн-
сауалнама  мәліметі 2022  жылдың  01.02.2022ж.-12.02.2022ж.  күндері  аралығында  білім
алушылар арасында көктемгі семестр нәтижесі бойынша «Оқытушы студенттер көзімен»
сауалнамасы жүргізілу жоспарлануда. Келесі кезекті отырыста толық мәлімет айтылады. 

Шешім:

1. Келесі отырысқа мәлімет толықтырылсын.

3.  Күн тәртібіндегі  үшінші мәселе ББ білімгерлерінің,  оқытушы-профессорларыныыың,
қызметкерлердің,  бекітілген академиялық адалдық қағидаттарын бұзу фактілеріне  және
қабылданған шаралардың әділдігіне мониторинг жүргізу бойынша факультеттегі сапаны
қамтамасыз  ету  жөніндегі  комиссиясының  төрайымы  К.Т.Байжанова сөз  алды.
Кампусымызда оқу жылында екі рет сессиядан кейін білімгерлерге оқытушы-профессор
құрамының  академиялық  адалдық  талаптарын  сақтауы  бойынша  сауалнама  өткізіледі.
Сауалнама  нәтижелері  қаралып,  анықталған  кемшіліктер  бойынша  оқытушылармен
түсіндіру жұмыстары жүргізілсін.

Шешім:

3. Сауалнама нәтижелері қаралып, анықталған кемшіліктер бойынша оқытушылармен 
түсіндіру жұмыстары жүргізу ФК-не жүктелсін.

ФСҚЕК төрайымы:                                                    К.Т.Байжанова

            Хатшы:                                                                         А.Б.Джаппаркулова


