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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Медицина факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№5 ХАТТАМАСЫ

Түркістан  қаласы.                                                                                  28.01.2022 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. 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. Қаңтар айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау

1.Талқыланды. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы И.Ишигов сөз 
алып күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  ББ білімгерлерін аралық аттестаттау 
бекітілген талаптарға сәйкес жүргізілуі мен аттестаттау нәтижелері жөнінде айтты.  Білім 
беру бағдарламаларына сәйкес білімгерлердің аралық аттестаттауы талаптарға сай және 
аттестаттау нәтижелері талқыланды. Білімгерлер ойдағыдай нәтижелер  көрсете білді. 

Шешім: ББ білімгерлерін аралық аттестаттау бекітілген талаптарға сәйкес жүргізілуін, 
аттестаттау нәтижелерінің талдануын қадағаланды.
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2.Талқыланды.  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мүшесі Б.Омарова 
сөз алып,  ББ білімгерлерінің оқу процесін ұйымдастыруға,сабақ беру  сапасына және 
бағалау саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында  білімгерлер арасында 
сауалнамалар ұйымдастырылғанын айтты. Сауалнамада ОПҚ құрамының сабақ өту 
деңгейі және сыйақы талап етілуі, студенттермен қарым-қатынасы және білімін әділ 
бағалауы жайында бірақ сұрақтар қамтылды. 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.  ББ білімгерлерінің, оқытушы- профессорларының, қызметкерлердің, 
бекітілген академиялық адалдық қағидаттарын бұзу фактілеріне және қабылданған 
шаралардың әділдігіне мониторинг жүргізу

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрағасы И.Ишигов  сөз алып күн 
тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін баяндады: 
барлық оқытушы-профессор құрамның, білімгерлердің және қызметкерлердің аталған оқу 
жылында академиялық адалдық қағидатының бұзылмағандығы және шаралар әділ түрде 
жүргізілгендігі баяндады. Ол жайлы мәлімет студенттер арасында жүргізілген сауалнама 
нәтижесінде анықталды.

Шешім:  ББ білімгерлерінің, оқытушы- профессорларының, қызметкерлердің, бекітілген 
академиялық адалдық қағидаттарын бұзу фактілеріне және қабылданған шаралардың 
әділдігіне монитаринг жүргізіліп, нәтиже анықталды.

Мәжіліс төрағасы:                  И.Ишигов   

Мәжіліс хатшысы:                                Л.Назарова


