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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

                                    Медицина факультеті

            Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия  мәжілісінің

                                           №6 ХАТТАМАСЫ

Түркістан  қаласы.                                                                                  25.02.2022 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. ҚР БҒМ бекіткен әкімшілік деректер нысандарын факультетте,  кафедраларда  
толтырудың толықтығын, нақтылығын және уақтылығын қамтамасыз етілуін 
қадағалау. ББ оқу-танымдық, кәсіби, зерттеу, педагогикалық, диплом алды т. б. 
практикаларының бекітілген талаптарға сәйкес ұйымдастырылуын қадағалау.

2. Факультетте, құрамындағы кафедраларда Ұлттық білім беру деректер қорымен       
біріктірілген және білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесінің (веб-сайт, 
PLATONUS, ESUVO, т.б. ) және кең жолақты әрі жоғары жылдамдықты 
интернетке қосылған тармақталған компьютерлік желінің тұрақты жұмыс істеуін  
қадағалау.

3. ББ іске асыратын факультеттің, кафедралардың тарихы және жалпы ақпараттары, 
ғылым және инновациялар, ынтымақтастық, студенттік өмір  туралы негізгі 
ақпараттар университет сайттында  орналастырылуын, оларды мерзімді 
жаңартылуын қадағалау.

4. ББ білімгерлерінің, оқытушы- профессорларыныыың, қызметкерлердің, бекітілген 
академиялық адалдық қағидаттарын бұзу фактілеріне және қабылданған 
шаралардың әділдігіне мониторинг жүргізу.
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             1.Тыңдалды. ҚР БҒМ бекіткен әкімшілік деректер нысандарын факультетте,          
кафедраларда  толтырудың толықтығын, нақтылығын және уақтылығын қамтамасыз 
етілуін қадағалау. ББ оқу-танымдық, кәсіби, зерттеу, педагогикалық, диплом алды т.б. 
практикаларының бекітілген талаптарға сәйкес ұйымдастырылуын қадағалау.

           Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы: Ишигов Ибрагим сөз 
алып,  Platonus, ayu.edu.kz , portal сайттарына УМК-ң  толық енгізілуін, ОПҚ-ң деректерін 
толық болуын қадағалауды кафедра меңгерушілеріне тапсырды.Сонымен қатар алдағы 
болатын оқу-өндірістік практиканың құжаттарын дайын болу қажеттілігін айтты.
              

           Шешім:  ОПҚ-ң деректерін  толтырудың толықтығын, нақтылығын және 
уақтылығын қамтамасыз етілуін қадағалауды кафедра меңгерушілеріне жүктелсін. Оқу-
өндірістік практиканың құжаттарын, ұсыныс,хаттамалар , конференцияға дайындық 
жұмыстары  бекітілген талаптарға сәйкес жүргізілсін.

            2.Тыңдалды.  Факультетте, құрамындағы кафедраларда Ұлттық білім беру              
деректер қорымен  біріктірілген және білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесінің (веб-
сайт, PLATONUS, ESUVO, т.б. ) және кең жолақты әрі жоғары жылдамдықты интернетке 
қосылған тармақталған компьютерлік желінің тұрақты жұмыс істеуін  қадағалау.

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы Ишигов Ибрагим сөз алып, 
веб-сайт, PLATONUS, ESUVO және кең жолақты әрі жоғары жылдамдықты интернетке 
қосылған компьютерлік желінің тұрақты жұмыс істеуін  қадағалап отыру үшін 
Ақпараттық-технологиялар бөліммен тығыз байланыста болуы керектігін айтып кетті.

          Шешім: Жоғары жылдамдықты интернетке қосылған тармақталған компьютерлік 
желінің тұрақты жұмыс істеуін  қадағалансын.

           3.Тыңдалды.  ББ іске асыратын факультеттің, кафедралардың тарихы және жалпы 
ақпараттары, ғылым және инновациялар, ынтымақтастық, студенттік өмір  туралы негізгі 
ақпараттар университет сайттында  орналастырылуын, оларды мерзімді жаңартылуын 
қадағалау.

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы Ишигов Ибрагим ақпараттар 
университет сайттында  үнемі жаңартып отыру қажеттілігін айтты.

            Шешім:  Факультеттің тарихы және жалпы ақпараттары, ғылым және 
инновациялар, ынтымақтастық, студенттік өмір  туралы негізгі ақпараттар университет 
сайттында  орналастырылуын, оларды мерзімді жаңартылуын қадағалауды факультеттің 
медиаға жауапты оқытушы Ергешова Әйгерімге жүктелсін.

           4.Тыңдалды.  ББ білімгерлерінің, оқытушы- профессорларының, қызметкерлердің, 
бекітілген академиялық адалдық қағидаттарын бұзу фактілеріне және қабылданған 
шаралардың әділдігіне мониторинг жүргізу

           Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия төрағасы Ишигов Ибрагим сөз 
алып, күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша  жургізілген мониторинг нәтижелерін 
баяндады: барлық оқытушы-профессор құрамның, білімгерлердің және қызметкерлердің 
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аталған оқу жылында академиялық адалдық қағидатының бұзылмағандығы және шаралар 
әділ түрде жүргізілгендігі баяндалды.

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

Мәжіліс төрағасы:                        И.А.Ишигов

Мәжіліс хатшысы:                                      Л.К.Назарова


