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Стоматология факультеті
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№7  ХАТТАМАСЫ

Түркістан  қаласы.                                                                                  ___.___.2022 ж.

Қатысқандар: 
Комиссия төрағасы:

1. Бисеитова Асель – оқытушы ;
Комиссия мүшелері:

2. Сулейменова Айгуль –аға оқытушы ;
3. Жуманазаров Назарбек– м.ғ.к.;
4. Искендиров Мухтар – м.ғ.к.;
5. Айболова Гульнар – техн.ғ.к.;
6. Мамырбекова Айжан – доцент ;
7. Шулен Аслан– 405 стк студенті ;
8. Арыстанова Сымбат – оқытушы - магистр ;
9. Шалтаева Меруерт- ӘЖҰБ-ң әдіскері ;

Шақырылғандар:
                Факультет деканы – PhD  Х.Гүндоғар;
                Факультет декан орынбасары – м.ғ.к. У.Б.Татыкаева;
                Мансапты дамыту және жұмыс берушілермен байланыс орталығының 
                басшысы -  С.М.Мухиддинова;
                Ғылым және тәрбие істері жөніндегі декан орынбасары – А.Қыдырбаев
               Жұмыс берушілер – С.Сафарбаев, М.Сиздиков; С.Шотаев, Б.Рүстемов.

Қатыспағандар: Ускенбаева Айгерим – оқытушы.

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Жұмыс берушілердің білім беру бағдарламасының мақсатына, оқыту нәтижелеріне,
мазмунына  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. Наурыз айында жүргізілген іс шаралар нәтижелерін Комиссия мәжілісінде талдау

       1.Талқыланды. Жұмыс берушілердің білім беру бағдарламасының мақсатына,
оқыту  нәтижелеріне,  мазмунына  пікірлері  мен  ұсыныстарын  анықтау  мақсатында
сауалнамалар ұйымдастыру.
     Жұмыс берушілердің сауалнамасын жүргізу жазғы сессиядан кейін іске асырылады.
Жұмысқа  орналасқан  бітірушілердің  білім  деңгейін  анықтау  мақсатында  жүргізіледі.
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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 шығарушы кафедра меңгерушілеріне  жүктелсін.

            2.Талқыланды. Екінші мәселені талқылауға декан орынбасары У.Б.Татыкаева сөз
алды «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.
Білімгерлердің оқу процестерін ұйымдастыру мақсатында және қанағаттанарлық деңгейде
сабақ беру және бағалау саясатына  қанағаттануын анықтау үшін сауалнама жүргізілді.
Сауалнамаға барлық курс студенттері толық қатысып, бағалау саясатына жауап берді. 

Шешім:   ББ  бітірушілерінің  ББ  мазмұнына, оқу  процесінің  ұйымдастырудың
нәтижелілігіне  және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында
жүргізілетін  сауалнамаға  білімгерлердің  толық  қатысуын  қадағалау  жұмысына
мониторинг  жасау  «Ғылым  және  тәрбие  істері  жөніндегі  декан  орынбасары»
А.Қыдырбаевқа  жүктелсін.

3.Талқыланды.  ББ қайта қарауға, жетілдіруге   негіздемелер орын алған жағдайда
ББ паспортына, мазмұнына, оқыту нәтижелеріне өзгерістер мен толықтырулардың  
бекітілген талаптарға сай енгізілуін қадағалау бойынша  факультет деканы Х.Гүндоғар сөз
алды. Жаңа 2022-2023 оқу жылына ББ бағдарламасы әзірленуде,  қажетті толықтырулар 
мен түзетулер жүргізілсін.  

Шешім : ББ паспортына, мазмұнына қайта қарап, толықтырылып, барлығы талапқа
сай бекітуге ұсынылсын.

Мәжіліс төрағасы:                        Бисеитова Асель

Мәжіліс хатшысы:                        Сыздықова Әсем


