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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Стоматология факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№5 ХАТТАМАСЫ

Түркістан  қаласы.                                                                                  ___.___.2022 ж.

Қатысқандар: 
Комиссия төрайымы:

1. Бисеитова Асель – оқытушы;
Комиссия мүшелері:

2. Сулейменова Айгуль –аға оқытушы
3. Жуманазаров Назарбек– м.ғ.к.;
4. Арыстанова Сымбат– оқытушы-магистр;
5. Искендиров Мухтар – м.ғ.к.;
6. Ускенбаева Айгерим – оқытушы;
7. Айболова Гульнар – техн.ғ.к.;
8. Мамырбекова Айжан – доцент;
9. Шулен Аслан– студент;
10.  Шалтаева Меруерт- Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімі әдіскері

Комиссия хатшысы: Сыздықова Әсем– оқытушы-магистр

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

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. Ayu Portal базасына контенттерді енгізу

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

Білім беру бағдарламаларына сәйкес білімгерлердің аралық аттестаттау жүргізілді және 
нәтижелер комиссия мәжілісінде талқыланып, қадағаланды. Білімгерлер ойдағыдай 
нәтижелер  көрсете білді. 

Шешім: ББ білімгерлерін аралық аттестаттау бекітілген талаптарға сәйкес жүргізілуін, 
аттестаттау нәтижелерінің талдануын қадағаланды.
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2.Талқыланды.  ББ білімгерлерінің оқу процесін ұйымдастыруға,сабақ беру  сапасына 
және бағалау саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар 
ұйымдастыру.

Білімгерлердің оқу процестерін ұйымдастыру мақсатында және қанағаттанарлық деңгейде
сабақ беру және бағалауды анықтау үшін сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға барлық курс 
студенттері толық қатысып, бағалау саясатына жауап берді. 

Шешім:  ББ білімгерлерінің оқу процесін ұйымдастыруға,сабақ беру  сапасына және 
бағалау саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар 
ұйымдастырылып, жауаптар анықталды.

3.Талқыланды.  Ayu Portal базасына контенттерді енгізу

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрағайымы: Бисеитова Асель  сөз 
алып күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін 
баяндады: кафедраларда оқытылатын пәндердің барлығының конттентерін университетің 
сайтында portal.ayu.edu.kz  платформасына енгізілген. Әр аптаға арналған  тапсырмалары 
білімгерлер тарапынан орындалып, portal.ayu.edu.kz  базасына жүктелінуі қажет. Әр 
кафедра оқытушылары portal.ayu.edu.kz жүктелген тапсырмалардың жауабын бағалайды  
және қорытынды баға Platonus базасына қойылады

 Шешім: Оқыту технологиясын қолданып оқыту,  ағымдық, аралық бағалау процестерінің
бекітілген талаптарға сәйкестігі бақылансын.

Мәжіліс төрайымы:                        Бисеитова Асель-оқытушы

Мәжіліс хатшысы:                                    Сыздықова Әсем– оқытушы-магистр


