
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ    

 «Эконоомика, басқару және құқық»  факультетінің    
        2021-2022 оқу жылындағы Факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі

комиссиясының №7 мәжілісінің хаттамасы

Түркістан қаласы                                                                                             29.03.2022 ж

Комиссия төрағасы: 
1. Баймаганбетов Сабит – аға оқытушы;

Комиссия мүшелері: 

2. Алимкулова Эльвира –аға оқытушы;
3. Кенешбаев Бектур – аға оқытушы;
4. Анламасова Мақпал – оқытушы;
5. Тұрлыбеков Қайрат – аға оқытушы;
6. Сәтенхан Әсел – магистрант;
7. Ұзақбаев Гүлназ – студент; 
Қатысқандар: 
Пошанов Нұрсұлтан  - Тәрбие ісі жөніндегі декан орынбасары  
Байбахов Нұрбол – Оқу ісі жөніндегі  декан орынбасары 
Бостанова Ардақ – Академиялық департамент директоры                                

                           
Қатыспағандар: жоқ

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Жұмыс  берушілердің  білім  беру  бағдарламасының  мақсатына,  оқыту  нәтижелеріне,
мазмұнына  пікірлері  мен  ұсыныстарын  анықтау  мақсатында  сауалнамалар
ұйымдастыру. 

2. ББ  бітірушілерінің  ББ  мазмұнына, оқу  процесінің  ұйымдастырудың  нәтижелілігіне
және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында  сауалнамалар
ұйымдастыру

3. ББ  қайта  қарауға,  жетілдіруге    негіздемелер  орын алған  жағдайда  ББ  паспортына,
мазмұнына,  оқыту  нәтижелеріне  өзгерістер  мен  толықтырулардың   бекітілген
талаптарға сай енгізілуін қадағалау;

4. Әр түрлі мәселелер 

1.  Күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  жұмыс  берушілердің  білім  беру  бағдарламасының
мақсатына,  оқыту  нәтижелеріне,  мазмұнына  пікірлері  мен  ұсыныстарын  анықтау
мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру бойынша факультеттегі сапаны қамтамасыз ету
жөніндегі  комиссиясының  төрағасы  Баймаганбетов  Сабит:  Жұмыс  берушілердің
сауалнамасын  жүргізу  жазғы  сессиядан  кейін  іске  асырылады.  Жұмысқа  орналасқан
бітірушілердің  білім  деңгейін  анықтау  мақсатында  жүргізіледі.  Сауалнама  нәтижесі
бойынша  жұмыс  берушілердің  ұсыныстары  мен  тілектері  білім  беру  бағдарламасын
құрастыру барысында  назарға алынады, қажетті  талап етілетін  мамандықтар бойынша
таңдау пәндері енгізіледі.



Шешім:
1.  Жұмыс  берушілердің  білім  беру  бағдарламасының  мақсатына,  оқыту  нәтижелеріне,
мазмұнына  пікірлері  мен  ұсыныстарын  анықтау  мақсатында  жүргізілген  сауалнамасын
ұйымдастыру  Экономика,  басқару  және  құқық  факультетінің  оқу  ісі  жөніндегі  декан
орынбасары Н.Пошанов жүктелсін.

2.  Күн  тәртібіндегі  екінші  мәселе  бойынша  факультеттегі  сапаны  қамтамасыз  ету
жөніндегі  комиссиясының  төрағасы  Баймаганбетов  Сабит: ББ  бітірушілерінің  ББ
мазмұнына, оқу  процесінің  ұйымдастырудың  нәтижелілігіне  және  бағалау  саясатына
қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында оқу жылында екі рет сессиядан кейін сауалнама
ұйымдастырылады.  Сауалнама  нәтижесі  факультет  кеңесінде  және  кафедра
мәжілістерінде талқыланып, тиісті шаралар қолданылады. 

Шешім:
1. ББ мазмұнына, оқу процесінің ұйымдастырудың нәтижелілігіне және бағалау саясатына
қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында жүргізілетін сауалнамаға білімгерлердің толық 
қатысуын қадағалау жұмысына мониторинг жасау АКК-не және Экономика, басқару және
құқық факультетінің оқу ісі жөніндегі декан орынбасары Н.Байбаховқа жүктелсін.

3.  ББ  қайта  қарауға,  жетілдіруге    негіздемелер  орын алған  жағдайда  ББ паспортына,
мазмұнына, оқыту нәтижелеріне өзгерістер мен толықтырулардың  бекітілген талаптарға
сай  енгізілуін  қадағалау  бойынша  факультеттегі  сапаны  қамтамасыз  ету  жөніндегі
комиссиясының төрағасы  Баймаганбетов Сабит: Жаңа 2021-2022 оқу жылына келесі  10
ББ бағдарламалары әзірленуде:

6B03138 Халықаралық қатынастар
6B04140 Менеджмент
6B04141 Мемлекеттік және жергілікті басқару
6B04142 Экономика
6B04143 Есеп және аудит
6B04144 Қаржы
6B04245 Құқықтану
6B04281 Халықаралық құқық
6B04282 Құқық қорғау қызметі
6B11157 Туризм

Аталған  ББ  бойынша  қажетті  толықтырулар  мен  түзетулер  жасалды.  ESUVO  енгізуге
толық дайын. 

Шешім:

1. ББ  кейінгі мониторинг жасау АКК-нің төрайымына жүктелсін. 
    4. Әр түрлі мәселелер
      4.1. Сауалнама ұйымдастыру бойынша Экономика, басқару және құқық факультетінің
тәрбие  ісі  жөніндегі  декан  орынбасары  Н.Пошанов  сөз  алды:  «Құрметті  ОПҚ!!!
Сауалнаманы  нәтижелі  жүргізу  үшін  барлық  кафедралардың  меңгерушілері  және  топ
жетекшілері білімгерлердің 100% қатысуын қадағалау керексіздер».



Шешім:

1.Жұмыс  берушілердің  білім  беру  бағдарламасының  мақсатына,  оқыту  нәтижелеріне,
мазмұнына  пікірлері  мен  ұсыныстарын  анықтау  мақсатында  жүргізілген  сауалнамасын
ұйымдастыруға   жауапты  Экономика,  басқару  және  құқық  факультетінің  тәрбие  ісі
жөніндегі декан орынбасары Н.Пошанов.

2.Нәтижесі факультет кеңесінде және кафедра мәжілістерінде талқыланып, тиісті шаралар
қолданылсын.

4.2.  ББ  мазмұнына, оқу  процесінің  ұйымдастырудың  нәтижелілігіне  және  бағалау
саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  бойынша  Академиялық  Комитет  төрайымы –
А.Исаева   сөз  алды:  «Құрметті  ОПҚ  және  кафедра  меңгерушілері  !!!  Сіздердің
тараптарыңыздан жасалынған БББ-ның кредит сандарын дұрыстап есептеңіздер және оқу
үрдісін нақтылау керексіздер »

                                                                         Шешім:

1. БББ мазмұнына, оқу  процесінің  ұйымдастырудың нәтижелілігіне,  кредит  сандарына
және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  қадағалау   мақсатында  жауапты
академиялық комитет төрайымы – А.Исаева

Мәжіліс төрағасы: Баймаганбетов С.

Мәжіліс хатшысы:                                                Исаева А.


