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Қатыспағандар:  -                               
КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 
Экономика, басқару және құқық факультетінің ББ бағдарламаларын өзіндік бағалауы. 
Тыңдалды: 
Экономика, басқару және құқық факультетінің деканы Д.Келесбаев: Білім беру

бағдарламалары  (бұдан  әрі  –  ББ)  білім  беру  саласындағы  Қазақстан  Республикасы
заңнамаларына енгізілген жаңа нормаларды ескере отырып, құзыреттілік деңгейін арттыру
мақсатында жоғары оқу орындарының академиялық және басқару персоналының әлеуетін
арттыру  негізінде  әзірленген.  Бүгінгі  мәжілісте  Экономика,  басқару  және  құқық
факультетінің келесі ББ-ларының өзіндік бағалауы тыңдалды:

Бизнес және басқару бағыты бойынша: 
6B04142 Экономика;
7M04118 Экономика;
8D04106 Экономика;
6B04140 Менеджмент;
7M04119 Менеджмент;
8D04107 Менеджмент;
6B04143 Есеп және аудит;
7M04120 Есеп және аудит;
6B04144 Қаржы;
7M04141 Қаржы; 
8D04117 Қаржы;
6B04141 Мемлекеттік және жергілікті басқару;
7M04121 Мемлекеттік және жергілікті басқару;
8D04114 Мемлекеттік және жергілікті басқару;

Құқықтану бағыты бойынша:
6B04245 Құқықтану;
6B04281 Халықаралық құқық;



Ф-ОБ-001/065

6B04282 Құқық қорғау қызметі;
7M04222 Құқық;
8D04208 Құқық;

Қызмет көрсету бағыты бойынша:
6B11157 Туризм;

Әлеуметтік ғылымдар бағыты бойынша:
6B03138 Халықаралық қатынастар;
7M03140 Халықаралық қатынастар;
7M03117 Саясаттану. 

Қорыта  айтқанда,  Экономика,  басқару  және  құқық  факультеті бойынша:  бакалавриат
бойынша  -  10,  магистратура  бойынша  -  8,   докторантура  бойынша  -  5  Білім  беру
бағдарламалары әзірленген.

Жалпы,  барлық  ББ  өзіндік  бағалау  презентацияларында  1-сұрақ  ББ  сипаттамалары
бойынша: ББ мақсаты, Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы, Кәсіби қызмет саласы
т.б  көрсетілді.  2-сұрақ   бойынша  Қазақстандағы,  шет  елдегі  ең  үздік  ББ  жүргізілген
бенчмаркинг нәтижелері; бұл сұрақ бойынша мысалы Қазақстанда Атамекен жүргізіп жаткан
рейтинг бойынша басқа ЖОО-лармен салыстырылды. 3-сұрақ бойынша соңғы 3-5 жылда ББ
қатысқан рейтинг нәтижелері; бұл сұраққа қатысқан рейтингтер Атамекен, НААР, НКАОКА
т.б рейтинг нәтижелері көрсетілді. Соңында  SWOT талдау және жақсарту ұсыныстарынан
тұратын есеп берілді. 

Жалпы,  бәсекеге  қабілетті  және  ұлтжандылыққа  тәрбиеленген  мамандар  дайындау
мақсатында  білім  беру  қызметтерінің  сапасын  үнемі  жақсарту  қажет.  Білім  беру
бағдарламасы - еліміздің экономикасының еңбек нарығында өркендеп даму мүмкіншіліктері
мен жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын және білім беру саласындағы үздік
әлемдік тәжірибелерге сай келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу.

Шешім:ББ өзіндік бағалау есептері қанағаттанарлық деп танылсын.
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