
Ф-ОБ-001/065

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Филология факультеті

Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы мәжілісінің

№6 ХАТТАМАСЫ
Түркістан қаласы.                                                                                               22.02.2022 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. ҚР  БҒМ  бекіткен  әкімшілік  деректер  нысандарын  факультетте,   кафедраларда
толтырудың  толықтығын,  нақтылығын  және  уақтылығын  қамтамасыз  етілуін
қадағалау.

2.   Факультетте,  құрамындағы кафедраларда  Ұлттық  білім  беру  деректер  қорымен
біріктірілген  және  білім  беруді  басқарудың  ақпараттық  жүйесінің  (веб-сайт,
PLATONUS,  ESUVO,  т.б.  )  және  кең  жолақты  әрі  жоғары  жылдамдықты
интернетке қосылған тармақталған компьютерлік желінің тұрақты жұмыс істеуін
қадағалау.

3.    ББ іске асыратын факультеттің, кафедралардың тарихы және жалпы ақпараттары,
ғылым  және  инновациялар,  ынтымақтастық,  студенттік  өмір   туралы  негізгі
ақпараттар  университет  сайттында   орналастырылуын,  оларды  мерзімді
жаңартылуын қадағалау.

4.    Ақпан 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 ҚР БҒМ
бекіткен  әкімшілік  деректер  нысандарын  факультетте,   кафедраларда   толтырудың
толықтығын,  нақтылығын  және  уақтылығын  қамтамасыз  етілуін  қадағалауды  ұсынды.
Комиссия  төрайымы  әр  кафедра  мүшелеріне  бекіткен  әкімшілік  деректер  нысандарын
толтыруды  қамтамасыз  етіліуін  қадағалануын  тапсырды.  Өзара  талқылай  келе  бір
шешімге келді.
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Шешім: ҚР БҒМ бекіткен  әкімшілік  деректер  нысандарын факультетте,   кафедраларда
толтырудың толықтығын, нақтылығын және уақтылығын қамтамасыз етілуі қадағалансын.

2.  Екінші мәселе бойынша факультетімізде (веб-сайт, PLATONUS, ESUVO, т.б. ) және кең
жолақты  әрі  жоғары  жылдамдықты  интернетке  қосылған  тармақталған  компьютерлік
желінің  тұрақты  жұмыс  істеуі  қаншалықты  орын  алып  жатқандығы  қадағалану  қажет
екендігі  айтылды.  Қандай  да  бір  мәселе  туындап  жатса  шешу  жолдары  немесе
ұсыныстарын айтуды комиссия  мүшелерінен  сұрады.  Комиссия мүшелері  өзара  талдай
келе бір шешімге келді.
 
Шешім: Факультетте, құрамындағы кафедраларда Ұлттық білім беру деректер қорымен
біріктірілген және білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесінің (веб-сайт, PLATONUS,
ESUVO,  т.б.  )  және  кең  жолақты  әрі  жоғары  жылдамдықты  интернетке  қосылған
тармақталған компьютерлік желінің тұрақты жұмыс істеуі  қадағалансын

3. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиясы төрайымы Қазыханқызы Лазура ББ іске
асыратын факультеттің,  кафедралардың тарихы және жалпы ақпараттары,  ғылым және
инновациялар,  ынтымақтастық,  студенттік  өмір  туралы негізгі  ақпараттар университет
сайттында   орналастырылуын,  оларды  мерзімді  жаңартылып  тұрғандығын  тексеріп
бақылауда  ұстауы  тапсырылды.  Әр  кафедраның  мәліметі  толықтырылып,
жаңартылғандығы мәлімделінді.
 
Шешім: ББ  іске  асыратын  факультеттің,  кафедралардың  тарихы  және  жалпы
ақпараттары, ғылым және инновациялар, ынтымақтастық, студенттік өмір  туралы негізгі
ақпараттар  университет  сайттында   орналастырылуын,  оларды  мерзімді  жаңартылуы
қадағалансын.

              
                   Мәжіліс төрайымы:            Қазыханқызы Л.            

 
        Мәжіліс хатшысы:                            Қонысова А.
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