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Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№5 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы.                                                                                               28.01.2022 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.   ББ  білімгерлерін  аралық  аттестаттау  бекітілген  талаптарға  сәйкес  жүргізілуін,
аттестаттау нәтижелерінің талдануын қадағалау

2.    ББ білімгерлерінің оқу процесін ұйымдастыруға,сабақ беру  сапасына және бағалау
саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру. 

3. ББ  білімгерлерінің,  оқытушы-  профессорларының,  қызметкерлердің,  бекітілген
академиялық  адалдық  қағидаттарын  бұзу  фактілеріне  және  қабылданған
шаралардың әділдігіне монитаринг жүргізу. 

4. Әртүрлі мәселелер.

Тыңдалды:

     1.  Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы Қазыханқызы Лазура сөз
алып  күн  тәртібіндегі  бірінші  мәселе  бойынша   талқылауды  ұсынды.  Яғни  Факультеттің
кредиттік  технология  жүйесі  бойынша  оқитын  ББ  білімгерлерін аралық  аттестаттауда
пәндердің біршамасы жазбаша, ауызша түрде, пәндердің лекция сабақтары, практикалық
сабақтары  ЭВМ  түрінде  өткізілгені  туралы  талқыланды.  Аралық  аттестаттаудың
нәтижесін  талдау  барысында  кей  білім  алушылар  өте  алмай  қалғандардың  мәселесін
шешуді ұсынды. Шешім дауысқа салынды. Шешім бірауыздан қабылданды.

Шешім: ББ білімгерлерінің аралық аттестаттау нәтижесі қанағатанарлық деп табылсын.

2.  Комиссия  төрайымы  екінші  мәселе  бойынша ББ  білімгерлерінің оқу  процесін
ұйымдастыруға,  сабақ  беру   сапасына  және  бағалау  саясатына  қанағаттану  деңгейін
анықтау  мақсатында  сауалнамалар  ұйымдастыру  қажеттігі  жайлы  сөз  қозғады.
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Сауалнамалар  білім  алушылардан  алынып,  білім  алушылар  тарапынан  жасалған
ұсыныстар болса алдағы уақытта ескерілсін деген пкір білдірілді.
 
Шешім: ББ  білімгерлерінің оқу  процесін  ұйымдастыруға,сабақ  беру   сапасына  және
бағалау саясатына қанағаттану деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар ұйымдастыру
қадағалансын.

3. Үшінші  мәселе  бойынша  ББ  білімгерлерінің,  оқытушы-профессорларының,
қызметкерлердің,  бекітілген академиялық адалдық қағидаттарын бұзу фактілеріне  және
қабылданған шаралардың әділдігіне монитаринг жүргізу жайлы сөз қозғалды.  Адалдық
қағидаттарын  бұзу  фактілері   бойынша  фаультетімізде  қазіргі  таңға  дейін  орын
алмағандығы расталып, алдағы уақытта  орын алған жағдайда шаралары қандай болуы
екендігі ортаға әрбір комиссия мүшелері ойларын ортаға салып отырды.  

Шешім: Академиялық  адалдық  қағидаттарын  бұзу  фактілерінің  орын  алмауын
қадағалансын.

4.  Келесе  кезекте  Комиссия  төрайымы  Факультетіміздің  білім  беру  бағдарламасының
өзіндік  бағалау  есебін  талқылауды  ұсынды.  Әр  кафедраның  комиссия  мүшесі  слайд
негізінде  білім  беру  бағдарламасының  өзіндік  бағалау  есебімен  таныстырып  шықты.
Төменде көрсетілген білім беру бағдарламасының атауы негізінде:

Білім беру бағдарламасының атауы БББ түрі
6B01718 Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын-қытай) Қолданыстағы БББ
6B01719 Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын-түрік) Қолданыстағы БББ
6B02332 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) Қолданыстағы БББ
6B02335 Аударма ісі Қолданыстағы БББ
7M01708 Шетел тілі: екі шетел тілі Қолданыстағы БББ
7M02313 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) Қолданыстағы БББ
8D01713 Шетел тілі: екі шетел тілі Қолданыстағы БББ
6B01717 Орыс тілі мен әдебиеті Қолданыстағы БББ
7M01738 Орыс тілі мен әдебиеті Қолданыстағы БББ
7М01739 Орыс тілінде оқитын мектептердегі орыс тілі мен 
әдебиеті

Қолданыстағы БББ

6B01716 Қазақ тілі мен әдебиеті Қолданыстағы БББ
6B02336 Филология: қазақ филологиясы Қолданыстағы БББ
7M01737 Қазақ тілі мен әдебиеті Қолданыстағы БББ
7M02315 Филология Қолданыстағы БББ
8D01705 Қазақ тілі мен әдебиеті Қолданыстағы БББ
6B02267 Түркітану Қолданыстағы БББ
6B02333 Шетелфилологиясы (түріктілі) Қолданыстағы БББ
7M02212Түркітану Қолданыстағы БББ
7M02314 Шетел филологиясы (түрік тілі) Қолданыстағы БББ

              

      Әр  кафедраның  білім  беру  бағдарламасының  өзіндік  бағалау  есебін комиссия
мүшелері өзара талдай келе бір шешімге келді.
Шешім: Кафедраладың  білім  беру  бағдарламасының  өзіндік  бағалау  есебі
қанағаттанарлық деп табылсын.

             Мәжіліс төрайымы:        Қазыханқызы Л.            

 
    Мәжіліс хатшысы:                            Қонысова А.
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