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орталығының басшысы;
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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;

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

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, м.ғ.д., профессор Ишигов Ибрагим Агаевич сөз алып,
жұмыс берушілердің сауалнамасын жүргізу жазғы сессиядан кейін іске асырылатындығын
және жұмысқа орналасқан бітірушілердің білім деңгейін анықтау мақсатында сауалнама
жүргізілгендігін  мәлімдеді.  Сауалнама  нәтижесі  бойынша  жұмыс  берушілердің
ұсыныстары  мен  тілектері  білім  беру  бағдарламасын  құрастыру  барысында   назарға
алынатындығын  және  қажетті  талап  етілетін  мамандықтар  бойынша  таңдау  пәндеріне
жұмыс берушілердің ұсыныстары мен тілектерін ескере отырып пәндер  енгізілетіндігін
айтты.

ШЕШІМ: Жұмыс  берушілердің  білім  беру  бағдарламасының  мақсатына,  оқыту
нәтижелеріне,  мазмұнына  пікірлері  мен  ұсыныстарын  анықтау  мақсатында  жүргізілген
сауалнамасын ұйымдастыру бакалавр – оқу ісі жөніндегі декан орынбасары 
А.А.  Мустафаеваға,   магистратура  және  докторантура  –  ғылым  жөніндегі  декан
орынбасары Омарова Балнұрға  жүктелсін.

2. ББ бітірушілерінің ББ мазмұнына,оқу процесінің ұйымдастырудың нәтижелілігіне
және бағалау саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар
ұйымдастыру.
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша факультеттегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі
комиссиясының төрағасы, м.ғ.д., профессор Ишигов Ибрагим Агаевич 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: ББ мазмұнына,оқу процесінің ұйымдастырудың нәтижелілігіне және бағалау
саясатына  қанағаттану  деңгейін  анықтау  мақсатында  жүргізілетін  сауалнамаға
білімгерлердің толық қатысуын қадағалау бакалавр – оқу ісі жөніндегі декан орынбасары
Мустафаева  А.А.  және  тәрбие  ісі  жөніндегі  декан  орынбасары  Аймаханов  Мақсатқа
жүктелсін.

3. ББ қайта қарауға, жетілдіруге   негіздемелер орын алған жағдайда ББ паспортына,
мазмұнына,  оқыту  нәтижелеріне  өзгерістер  мен  толықтырулардың   бекітілген
талаптарға сай енгізілуін қадағалау.
ББ қайта қарауға, жетілдіруге   негіздемелер орын алған жағдайда ББ паспортына, 
мазмұнына, оқыту нәтижелеріне өзгерістер мен толықтырулардың  бекітілген талаптарға 
сай енгізілуін қадағалау бойынша факультет деканы, м.ғ.д., профессор Ы.С.Молдалиев сөз
алдып, жаңа 2022-2023 оқу жылына келесі  ББ бағдарламалары әзірленіп жатқандығын 
айтты:
6В10155 – Жалпы медицина (бакалавр)
7М10144 – Қоғамдық денсаулық сақтау (магистратура)
7М10131 – Медицина (магистратура)
8Д10111 - Қоғамдық денсаулық сақтау (докторантура)
8Д10110–Медицина (докторантура)
6В10176 – Жалпы медицина 
Аталған ББ бойынша қажетті толықтырулар мен түзетулер жасалу үстінде және жасалып
біткен ББ аранайы мамандарға тексерілуге жіберілді.

ШЕШІМ: ББ  кейінгі мониторинг жасау АКК-не жүктелсін.

                               
                           ФСҚЕК төрағасы:                       И.А.Ишигов

Хатшы:                          Л.К.Назарова.


