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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Филология факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№4 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы.                                                                                               24.12.2021 ж.

Қатысқандар: 
комиссия төрайымы:

1. Қазыханқызы Лазура – PhD, аға оқытушы;
 комиссия мүшелері:

2. Г.А.Ризаходжаева – PhD, доцент м.а.;
3. А.С.Даулетова – ф.ғ.к., доцент м.а.;
4. Ы. Нұрмағанбетова  – аға оқытушы;
5. Ш.А.Каримова - аға оқытушы;   
6. А.Байдаулетова – оқытушы;
7. С.Қонысова - оқытушы;  
8. Шериева Гүлімжан – докторант;
9. С.Берінбай –магистрант;
10. А.Сейтжанова – әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бөлімінің әдіскері

Комиссия хатшысы:

11. А.Қонысова – аға оқытушы 

Қатыспағандар:  -                               
КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1.   Университет  инфрақұрылымдары   (аудиториялары,  мультимедиялық
аудиториялары,  зертханалары,  компьютерлік  сыныптары),  және  университеттің
кітапханалары,  спорт  залдары,  жатақханалары,  асханалары,  оқу-өндірістік
кешендері  білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыруға  толық  мүмкіндік  беретінін
анықтау.  

2. ББ  оқу-танымдық,  кәсіби,  зерттеу,  педагогикалық,  диплом  алды  т.  б.
практикаларының бекітілген талаптарға сәйкес ұйымдастырылуын қадағалау 

3. ББ 2020-2021 о.ж.  еліміздегі білім беру бағдарламаларының рейтінгісіне қатысу
нәтижелерін талдап, ағымдағы оқу жылында қол жеткізетін нәтижесін жоспарлау 

4. Желтоқсан  айында  жүргізілген  іс  шаралар  нәтижелерін  Комиссия  мәжілісінде
талдау

Тыңдалды:

1. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы Қазыханқызы Лазура сөз
алып күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша  талқылауды ұсынды. Яғни Университет
инфрақұрылымдары  және университеттің кітапханалары, спорт залдары, жатақханалары,
асханалары,  оқу-өндірістік  кешендері  білім  беру  бағдарламаларын  іске  асыруға
қаншалықты мүмкіндік беретінін талқылап, өз ойларын білдіре отырды. Факультет білім
алушыларынан  жатақханалардың,  асханалардың  жағдайларын  білі  мақсатында
сауалнамалар  арқылы  біліп,  кемшіліктерді  түзетуге  тырысу  қажеттігін  алға  тартты.
Комиссия төрайымы мен комиссия мүшелері өзара талқылап, бір шешімге келді. 

Шешім: Университет  инфрақұрылымдары   (аудиториялары,  мультимедиялық
аудиториялары,  зертханалары,  компьютерлік  сыныптары),  және  университеттің
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кітапханалары,  спорт  залдары,  жатақханалары,  асханалары,  оқу-өндірістік  кешендері
білім беру бағдарламаларын іске асыруға толық мүмкіндік беретініні расталсын.

2.  Келесі  мәселе ББ оқу-танымдық,  кәсіби,  зерттеу,  педагогикалық,  диплом алды т.  б.
практикаларының  бекітілген  талаптарға  сәйкес  ұйымдастырылуын  қаншалықты
қадағаланып  жатқандығы  жайлы  сөз  болды.  Комиссия  төраймы  ББ  бітірушілерінің
дипломдық  жұмыстарының  тақырыптары  мен  жетекшілерінің  бекітілуінің  талапқа
сәйкестігі жайлы сөз қозғады. Комиссия мүшелері арасында талқылай келе сәйкессіздіктің
табылмауына  байланысты  ББ  бітірушілерінің  дипломдық  жұмыстарының
тақырыптарының бекітілуі қадағалансын деген шешім қабылдады.
 
Шешім: ББ бітірушілерінің дипломдық жұмыстарының тақырыптары мен жетекшілерінің
бекітілуінің талапқа сәйкестігін қадағалансын.

3. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі  комиссиясы  мәжілісінің төрайымы үшінші мәселе
бойынша  сөз  қозғады.  Яғни  КББ  2021-2022  оқу  жылында   еліміздегі  білім  беру
бағдарламаларының рейтінгісіне қатысу нәтижелерін талдап, ағымдағы оқу жылында қол
жеткізетін нәтижесін жоспарлау. Кафедралардың ББ қатысқан рейтинг нәтижелері слайд
арқылы көрсетіліп, өзара талқыланды. Сонымен қатар комиссия төрайымы әр кафедраның
білім беру бағдарламаларының 2021-2022 оқу жылында  қол жеткізе  алатын нәтижесін
жоспарлау қажеттігін айта өтті. 

Шешім: Білім  беру  бағдарламаларының  2021-2022  оқу  жылында  қол  жеткізе  алатын
нәтижесін жоспарлау қадағалансын.

              
                   Мәжіліс төрайымы:            Қазыханқызы Л.            

 
        Мәжіліс хатшысы:                            Қонысова А.


