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Шақырылғандар: Тізім бойынша – 5 адам. 

 

 Мәжілісті Стратегиялық жоспарлау және сапа комитетінің төрайымы, сапа 

бойынша басшылық өкілі Ш.Есимова жүргізіп отырды. Күн тәртібіндегі қаралатын 

мәселерді бойынша комитет мүшелерін таныстырып, ашық дауысқа салған соң 

мәжіліс өз жұмысын бастады.  

 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

  

1. Әлемдік рейтингтерге (QS, THE) қатысуды ұйымдастыру туралы; 

2. Отандық рейтингтік агенттіктерде (АРТА-НААР) институционалды және 

бағдарламалық рейтингіне қатысуды ұйымдастыру туралы; 

3. 2019-2020 оқу жылының ішкі және сыртқы аудит нәтижелері туралы; 

4. Әр түрлі мәселелер:  

4.1 Факультеттерде индикативті жоспарлауы барысында басым стратегиялық 

көрсеткіштерді ескеруі туралы.  

 

 

1. Тыңдалды:  Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Стратегиялық 

жоспарлау және сапа комитетінің төрайымы, Академиялық инновация және 

жоғары білімнен кейінгі  білім беру жөніндегі вице-президент Ш.Есимова әлемдік 

рейтинг агенттіктерінің әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, әлемдік рейтингтерге 

университеттің қатысуының маңыздылығы жөнінде тоқталып, сөзді Стратегиялық 

жоспарлау, рейтинг және сапа орталығының басшысы Ж.Дарибаевқа берді. Өз 

сөзінде Ж.Дарибаев (баяндама қосымша тіркелген), әлемдік бірқатар 

рейтингтердің бағалау методологиясы жөнінде айта отырып, жыл сайын 

университеттің Орталық Европа мен орталық Азия елдері үшін жүргізілетін «QS 

University Rankings: EECA» саласы бойынша қатысып келгенін, ал үстіміздегі 

жылы QS агенттігіне толыққанды қатысқанын айтып, университеттің негізгі 

мәліметттер профилі толтырылғанын, қазіргі уақытта академиялық эксперттер мен 

жұмыс берушілердің сауалнамасы жүргізіліп жатқанын тілге тиек етті. Сонымен 

бірге, келесі әлемдік маңызды THE (The Times Higher Education) рейтингісінің 

бағалаушы өлшемшарттарына (критерий) тоқталып, атап өтті: 

 Оқыту (оқыту ортасы) (30%) 



 Зерттеулер (көлемі, табысы және бедел) (30%) 

 (Зерттеудің әсері) (30%) 

 Интернационализация (7,5%) 

 Өндірістік қызметтен түсетін табыс қызмет (2,5%).  

     Сонымен қатар, Тұрақты даму мақсаттары (ЦУР) - «Тұрақты болашаққа қол 

жеткізу жоспары» ретінде жасалған 17 ғаламдық мақсаттардың жиынтығы жөнінде 

айтып өтті. БҰҰ Бас Ассамблеясында 2015 жылы құрылған және 2030 жылы қол 

жеткізуді көздейтін бұл мақсаттар БҰҰ қарарының бөлігі болып табылады. 

Тұрақты даму мақсаттары - барлық елдерді әрекетке шақырудың бір түрі және ол 

шаралар экономикалық өсуді күшейтуге, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік 

қорғау және жұмыспен қамту, сондай-ақ климаттың өзгеруіне қарсы күрес және 

қоршаған ортаны қорғау салаларындағы бірқатар мәселелерді шешуге бағытталған. 

Біздің университетіміз THE (The Times Higher Education) рейтингіне толыққанды 

қатыспаса да, БҰҰ тарапынан қабылданған кейбір мақсатты бағыттары бойынша 

қатысып, жоғары орындардан көріну мүмкіндігі бар екендігі жөнінде айтып, 

барлық 17 мақсаттарының төменде көрсетілген 11 мақсатты бағыттарын 

талқылауға ұсынды:  

 Мықты денсаулық пен әл – ауқаттылық; 

 Сапалы білім; 

 Гендерлік теңдік; 

 Лайықты еңбек және экономикалық өсу; 

 Өнеркәсіп, инновациялар және инфрақұрылым; 

 Теңсіздікті азайту; 

 Тұрақты қалалар және қоғамдастықтар; 

 Тұтыну мен өндіріс жауапкершілігі; 

 Климатқа сай іс-қимылдар; 

 Бейбітшілік, әділеттілік және мықты институттар; 

 Мақсаттарға қол жеткізу үшін серіктестік. 

Аталған мақсатты бағыттарды талқылау барысында 5 мақсат бойынша 

университеттің 2020-2021 оқу жылы барысында рейтингке қатысу ұсынылды. 

Ұсыныс бойынша Ш.Есимова, Е. Керімбеков 11 мақсат бағыттары туралы өз 

ойларын білдірді. Климатқа сай іс-қимылдар; Гендерлік теңдік, Бейбітшілік, 

әділеттілік және мықты институттар бағыттарына да сараптап, маңыз беруді айтып 

өтті. 

Шешім: Университет 2020-2021 оқу жылында төменде көрсетілген мақсатты 

бағыттар бойынша THE (The Times Higher Education) рейтингіне қатысу 

жұмыстары ұйымдастырылсын (Жауапты: Сала бойынша вице-президенттер 

және факультет декандары): 

 Мықты денсаулық және әл-ауқаттылық; 

 Сапалы білім беру; 

 Лайықты еңбек және экономикалық өсім; 

 Өнеркәсіп, инновациялар және инфрақұрылым; 

 Мақсаттарға қол жеткізу үшін серіктестік. 



  Жауапты: Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығының 

басшысы және факультет декандары. 

 

2. Тыңдалды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша институционалды 

және бағдарламалық рейтингіне (АРТА-НААР, Астана) қатысуды ұйымдастыру 

туралы Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығының басшысы 

Ж.Дарибаев өз сөзінде Қазақстан Республикасы бойынша   Бірнеше Ұлттық 

агенттіктер бар екенін, университеттің білім беру бағдарламалары НКАОКО, 

НААР, ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған рейтингтерге 

қатысып жүргенін, білім беру бағдарламаларының өткен бірнеше оқу жылдары 

бойынша көрсеткен жетістіктері бойынша сараптамалық талдау кестелерін 

ұсынды: 

 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ РЕЙТИНГ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ МОНИТОРИНГІ 

  6 жылдық (БСҚА-НКАОКО, АРТА-НААР) 

 
 Шифр, 

мамандық 

атаулары 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
НКАОКО 

орын 
НААР 

орын 
НКАОКО 

орын 
НААР 

орын 
НКАОКО 

орын 
НААР 

орын 
НААР 

орын 
НКАОКО 

орын 
НКАОКО 

орын 

1. 1 5В010900-

Математика 

9/2 

 

- 9/2 

 

19/3 

 

7/2 

 

16/3 

 

18/5 

 

19/3 

 

17/2 

 
2.  5В011000-

Физика 

- - - 15/3 8/6 16/4 16/6 17/7 16/7 

3.  5В011400-Тарих 6/1 - 7/1 - 7/3 16/11 

 

18/4 

 

19/2 - 

4.  5В090200-

Туризм 

13/2 - 11/2 18/5 9/2 15/12 19/11 18/4 24/2 

5.  5В011600-

География 

- - - - - 12/2 

 

14/7 

 

16/6 

 

17/4 

 
6.  5В050600-

Экономика 

16/2 

 

- 20/3 

 

30/9 

 

15/3 

 

28/11 

 

37/16 

 

35/16 

 

36/9 

 
7.  5В060800-

Экология 

9/3 

 

- 11/4 

 

- 12/6 

 

18/7 

 

21/4 

 

17/16 

 

19/11 

 
8.  5В010400-

Алғашқы әскери 

дайындық 

3/3 

 

- - 7/3 

 

- 11/6 

 

12/8 

 

7/1 

 

10/6 

 

9.  5В050700-

Менеджмент 

11/1 

 

- 8/3 

 

- - 18/10 

 

23/20 

 

19/18 

 

23/10 

 
10.  5В071800-

Электр 

энергетикасы 

- - 13/6 

 

- 9/6 

 

10/8 

 

10/6 

 

16/9 

 

19/7 

 

11.  5B050400-

Журналистика 

- - - 10/5 

 

- 7/4 

 

13/8 

 

11/5 

 

12/5 

 
12.  5В010300-

Педагогика және 

психология 

- - 10/6 

 

- 11/5 

 

18/12 

 

24/8 

 

17/2 

 

24/4 

 

13.  5В060700-

Биология 

- - 8/5 

 

- 7/4 

 

7/5 - 8/5 

 

9/3 

 
14.  5В011300-

Биология 

6/5 

 

- - - - - 16/11 

 

- 16/2 

 



15.  5В073100-

Қоршаған 

ортаны қорғау 

және тіршілік 

қауіпсіздігі 

- - - - - - - - 13/6 

 

16.  5В060200-

Информатика 

- - - - - - - - 13/5 

 
17.  5В060400-

Физика 

- - - - - - - - 6/4 

18.  5B060100-

Математика 

- - - - - - - - - 

19.  5В011900-Шет 

тілі: екі шет тілі 

- - - - 14/10 

 

21/15 

 

23/14 

 

25/2 

 

20/3 

 
20.  5В011100-

Информатика 

- - - - - 16/11 

 

20/16 

 

20/10 

 

17/9 

 
21.  5В012000-

Кәсіптік оқыту 

- - - - - 17/13 

 

18/11 

 

18/9 

 

14/7 

 
22.  5В020500-

Филология 

- - - - 5/5 

 

9/7 

 

8/7 

 

8/3 

 

11/3 

 
23.  5В010100-

Мектепке дейінгі 

оқыту және 

тәрбиелеу 

- - - - 7/6 

 

12/10 

 

16/13 

 

14/2 

 

12/5 

 

24.  5B020100 -

Философия 

- - - - - 4/4 

 

4/4 

 

3/3 

 

- 

 
25.  5В020200-

Халықаралық 

қатынастар 

- - - - 7/5 

 

12/9 

 

15/8 

 

13/8 

 

13/7 

 

26.  5В020600-

Дінтану 

- - - - 4/3 

 

5/4 

 

4/3 

 

3/1 

 

4/4 

 

27.  5В070300-

Ақпараттық 

жүйелер 

- - - - 15/10 

 

20/12 

 

27/19 

 

- 28/15 

 

28.  5В070400-

Есептеу 

техникасы және 

бағдарламалау 

- - - - - - - - 22/10 

 

29.  5В050800-Есеп 

және аудит 

- - - - - 23/17 

 

32/21 

 

24/13 

 

30/15 

 

30.  5В040300-

Вокалдық өнер 

- - - - - - 4/3 

 

4/4 4/3 

31.  5В040400-

Дәстүрлі музыка 

өнері 

- - - - 2/2 4/3 - - 5/3 2/2 

32.  5В040700-

Актерлік өнер 

- - - - - - 2/2 3/3 3/3 

33.  5В041700-

Декоративтік 

өнер 

- - - - - 4/4 - 4/4  

34.  5В042100-

Дизайн 

- - - - 9/6 17/10 - 14/10 - 



35.  5В070200-

Автоматтандыру 

және басқару 

- - - - - - - 15/11 14/9 

36.  5В010200-

Бастауыш оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

- - - - - 13/11 18/15 13/6 15/9 

37.  5В051000-

Мемлекеттік 

және жергілікті 

басқару 

- - - - - - 19/18 16/13 23/14 

38.  5В021000-Шет 

ел филологиясы 
- - - - 7/6 7/5 7/5 5/3 4/4 

39.  5B130200-

Стоматология  
- - - - - 5/5 5/5 4/4 - 

40.  5B130100-

Жалпы медицина 
3/3 - - - 3/2 5/5 5/5 4/4 6/6 

41.  5В010600-

Музыкалық 

білім 

- - - - - - 13/12 13/9 13/3 

42.  5В010700-

Бейнелеу өнері 

және сызу 

- - - - - 10/10 - 10/5 11/7 

 5В010800-Дене 

шынықтыру 

және спорт 

- - - - - 12/11 18/13 22/6 21/10 

 5В011700-Қазақ 

тілі мен әдебиеті 
- - - - 14/14 17/17 23/19 21/2 18/7 

 5В011800-Орыс 

тілі мен әдебиеті 
- - - - - 13/13 18/12 17/15 17/8 

 5В030100-

Құқықтану 
- - - - - 17/16 17/16 22/14 - 

 5В050900-Қаржы - - - - - - 28/28 29/21 32/18 

 5В020700-

Аударма ісі 
- - - - - - - 14/13 - 

 5В050100-

Әлеуметтану 
- - - - - 5/5 6/6 4/3 5/3 

 5В040900-

Хореография 
- - - - 7/6 7/5 7/5 5/3 4/4 

 

 

2019 жылығы НААР рейтингі нәтижесі:  

5В011200-Химия                       3-орын 

5В011600-География                 2-орын 

5В060700-Биология                   3-орын 

5В060200 – Информатика         3-орын   

 

ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған рейтинг 

бойынша 2018 және 2019 жылдары бойынша Ахмет Ясауи университеті білім 

беру бағдарламаларының рейтингі 



 

№ Білім беру бағдарламасы Рейтингтегі орны және 

ЖОО саны  

2018 жыл  2019 жыл 

Әлеуметтік ғылымдар 

1. Информатика  5/36 20/24 

2. Биология 18/22 13/20 

3. Экология 2/40 27/37 

4. Математика  - 10/11 

5. Физика 9/12 7/9 

Білім беру 

6. Педагогика және психология 41/48 41/41 

7. Шетел тілі: екі шетел тілі 28/55 52/53 

8. Биология  23/30 28/29 

9. Физика  21/24 17/19 

10. Тарих - 26/29 

11. Бейнелеу өнері және сызу - 15/19 

12. Математика 13/30 22/28 

13. Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі 

33/44 30/38 

14. Химия 23/26 15/24 

15. Қазақ тілі мен әдебиеті 17/51 18/45 

16. Информатика  24/33 -/26    5/7) 

17. Кәсіптік оқыту - -/28  (2/7) 

18. Орыс тілі мен әдебиеті - -/10    (3/10) 

19. География 5/30 -/23 

20. Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 15/30 -/22 

21. Дене тәрбиесі және спорт 30/42 - 

Әлеуметтік ғылымдар 

21. Журналистика 16/24 23/23 

22. Есеп және аудит 59/78 69/70 

23. Экономика 73/77 66/67 

24. Қаржы 77/81 60/73 

25. Менеджмент 31/53 (11/15) -/35 

26. Әлеуметтану - -/5 

Техникалық ғылымдар және технологиялар 

27. Автоматтандыру және басқару 10/26 22/23 

28. Ақпараттық жүйелер 53/65 14/56 

29. Есептеу техникасы және бағдарламамен 

қамтамсыз ету 

49/53 (3/7) -/45 

 

30. Электроэнергетика 27/30 28/28 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру (медицина) 

31. Жалпы медицина 6/8 7/7 

32. Стоматология 7/7 7/7 



Гуманитарлық ғылымдар 

33. Халықаралық қатынастар 24/24 23/23 

34. Филология 13/21 18/18 

35. Шетел филологиясы 10/15 66/67 

Құқық 

36. Құқықтану 60/64 56/64 

Өнер 

37. Дизайн - (6/6)  -/35 

Қызметтер 

38. Туризм 39/42 34/34 

 

 

НААР, НКАОКО және ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы рейтинг 

қортындыларын салыстыра және саралай келе, Ж.Дарибаев 2019-2020 оқу жылы 

бойынша НААР (Астана) ұйымдастыратын рейтингіне потенциалы салыстырмалы 

түрде жоғары және жоғары  орындар алу мүмкіндігіне ие саналатын университеттің 

19 білім беру бағдарламаларын қатыстыруды ұсынды, яғни рейтингке қатысу 

төлемақысының ең төменгі деңгейі 20 мамандыққа дейін бағытын таңдап алған 

жағдайды. Олар: 

1. 5В010900-Математика,  

2. 5В011000-Физика, 

3. 5В011200-Химия,  

4. 5В011400-Тарих,  

5. 5В090200-Туризм, 

6. 5В011600-География,  

7. 5В060800-Экология,  

8. 5В010400-Алғашқы әскери дайындық,  

9. 5В050700-Менеджмент,   

10.  5B050400-Журналистика,  

11.  5В060700-Биология,  

12.  5В060200-Информатика,  

13. 5В011700 -Қазақ тілі мен әдебиеті,  

14.  55В020500-Филология,  

15.  5В070200-Автоматтандыру және басқару,  

16.  5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару,  

17.  В010200-Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі,  

18.  5В020600 -Дінтану, 

19.  5B130100-Жалпы медицина. 

Бірқатар талқылаулардан кейін, комитет мүшелері ұсынысқа толық 

келісімдерін білдірді. 

Шешім: 

2020 жылғы НААР (Астана) рейтингіне университеттің 19 білім беру 

бағдарламалары қатыстырылсын (Жауапты: Стратегиялық жоспарлау, рейтинг 

және сапа орталығының басшысы және факультет декандары): 

1. 5В010900-Математика,  



2. 5В011000-Физика, 

3. 5В011200-Химия,  

4. 5В011400-Тарих,  

5. 5В090200-Туризм, 

6. 5В011600-География,  

7. 5В060800-Экология,  

8. 5В010400-Алғашқы әскери дайындық,  

9. 5В050700-Менеджмент,   

10.  5B050400-Журналистика,  

11.  5В060700-Биология,  

12.  5В060200-Информатика,  

13. 5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті,  

14. 55В020500-Филология,  

15. 5В070200-Автоматтандыру және басқару,  

16. 5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару,  

17. В010200-Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі,  

18. 5В020600 -Дінтану, 

19. 5B130100-Жалпы медицина. 

 

3. Тыңдалды. Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығының 

басшысы Ж.Дарибаев Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша университетте 

жүргізілген ішкі және сыртқы аудит нәтижелері туралы айтып өтті. Ішкі аудит 

университет ректорының 18.10.2019ж. №199 бұйрығына сәйкес өткізілді. 2019 

жылы 18-ші қазан күні барлық құрылым басшылары үшін, университет мәдениет 

орталығының кіші залында ішкі аудиттің ашылу жиналысы өткізілді. Бұл 

жиналыста ішкі аудиттің мақсаты, былтырғы аудит ерекшеліктері, аудит 

бағдарламасы мен мерзімдері, аудиторлар тобы мен топ жетекшілері 

таныстырылды. Жаңа ISO 9001:2015 стандартының ерекшеліктері, қауіп-қатерлер 

мен тәуекелдердің алдын алу, оларды мүмкіндіктерге айналдыру, аудит кезіндегі 

аудиторлардың рөлі, ТӘС-ке берілетін мерзім туралы, ескертуші әрекеттер мен 

түзетуші әрекеттер бойынша ҚБ басшыларының жауапкершілігі түсіндірілді. 2019 

жылдың 21-31 қазан аралығында университеттің академиялық емес барлық 

құрылымдық бөлімдерінде аудит өткізілді. Аудиттің жүргізілуіне Сапа бойынша 

басшылық Өкілі және бас аудитор басшылық жасады. Аудит жүргізуге 

университеттің 16 аудиторы қатысты. Аталған аудиторлар құрамынан 

университеттегі барлық академиялық емес құрылым бойынша құрылым бойынша 

ішкі аудит жүргізу үшін ішкі аудиторлардан құрылған 4 топ жасақталды. 

Бекітілген кесте бойынша 21-31.10.2019ж. аралығында университеттің 71 

құрылымына жүргізілген ішкі аудит нәтижесінде анықталған сәйкессіздіктердің 

жалпы саны – 245. Аудиторлық топтар және құрылымдар бойынша сәйкессіздіктер 

кесте және фотоайғақтар түрінде комитет мүшелеріне таныстырылды (Баяндама 

қосымша тіркелді).  

 

Р/с Аудит топтары Құрылым саны Сәйкессіздіктер саны 

1. №1 топ 17 154 

2. №2 топ 17 32 



3. №3 топ 19 33 

4. №4 топ 18 26 

Жалпы 71 245 

 

Анықталған елеулі сәйкессіздіктердің негізгі бағыттары: 

- Кейбір құрылымдарда 2019-2020 оқу жылына арналған Сапа бойынша 

мақсаттары және оны жүзеге асыру жоспары жасалмаған. 

- 2019-2020 о.ж. түзетуші, ескертуші әрекеттер жоспары мен журналы 

жасалмаған 

- 2018-2019 оқу жылы Сапа бойынша мақсаттарының орындалуының жылдық 

есебі бекітілмеген.  

- Хаттамада анықталған сәйкессіздіктер қарастырылмаған (№3, 02.11.18ж.). 

- Жазбалар реестрі, формуляр мен журналдар реестрі жасалынбаған. 

- 2018-2019 оқу жылы ішкі аудиті кезінде анықталған сәйкессіздіктерге 

түзетуші әрекеттер жоспары жасалынбаған, журнал толтырылмаған. 

- Ескертуші әрекеттер, түзетуші әрекеттер журналдары түптелмеген, 

толтырылмаған. 

- Орталықта қолданысқа енгізілген бірқатар университет ережелерінің 

тексерілу мерзімі өткен (УЕ-ХҚТУ-013-2014; УЕ-СМЖ-011-2012; УЕ-ХҚТУ-028-

2014; УЕ-ХҚТУ-029-2016 5,6, нұсқа; УЕ-ХҚТУ-030-2014; УЕ-ХҚТУ-031-2014; УЕ-

ХҚТУ-090-2015; ЖН-СМЖ-013-2014) 

- 2018-2019 оқу жылы Сапа бойынша мақсаттарының орындалуының жылдық 

есебі талапқа сай емес. 

- Орталықтың ұйымдастыруымен өтетін іс-шаралар жоспарын бекіту дұрыс 

рәсімделмеген. 

- Университет сайтындағы (ayu.edu.kz) бөлімнің дербес мәліметтері 

жаңартылмаған. 

- Номенклатура бекітілмеген. Құрылым ережесі, қызметтік нұсқаулар 

жасалмаған. 

- Қолданыстағы кейбір университет ережелерінің тексеру мерзімі өткен. 

- Қызметкерлер Құжаттандырылған процедуралармен, Сапа бойынша 

саясатпен, Сапа жетекшілігімен таныспаған. 

- СМЖ құжаттамаларын реттеу қажет (Құрылым ереже, қызметтік нұсқаулар, 

ескертуші, түзетуші әрекеттер журналы, тәуекелдер мен қауіп қатерлер реестрі). 

Сонымен бірге Ахмет Ясауи университеті (Академиялық құрылымдар) 

бойынша 2020 жылдың 14-16 қаңтары арлығында жоспарланған ішкі аудит 

университет қызметінің «Білім беру жүйесіне тексеру жүргізу бойынша тәуекел 

дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекіту туралы» ҚР 

БжҒМ-нің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №719 бұйрық талаптарына сәйкестігін 

қамтамасыз ету мақсатында жүргізілген ішкі тексеру комиссиясы уақытымен 

сәйкес келуіне байланысты, белгісіз уақытқа кейінге шегерілгені туралы айтылды. 

Университетімізде 2019 жылдың 30-31 қазан аралығында IQNet 

Халықаралық сертификаттар жүйесінің партнері болып табылатын Түрік 

Стандарттары институты (ТСИ, Анкара) тарапынан Халықаралық ISO 9001:2015  

стандартының талаптарына сәйкес сыртқы аудит жүргізілді. Сыртқы аудитті  ТСИ 

тарпынан Бас аудитор Мустафа Тыкансак, аудиторлар Екрем Кале және Расим 



Йылмаз жүргізді. ашылу және жабылу жиналыстары өткізілді. Сыртқы аудит 

барысында университетіміздің Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа 

орталығы, Академиялық департамент, Персоналды және құжаттаманы басқару 

басқармасы, Үздіксіз білім беру орталығы, Қаржы департаменті, Шаруашылық 

қызметтері департаменті, Медицина, Стоматология,  Жаратылыстану және 

Инженерия факультеттерінің деканаттары мен кафедраларына болып іс-

құжаттарымен танысты. 

Ішкі аудит барысында анықталған сәйкессіздіктер, олардың түзетілуі және 

жойылуы, басқару алқасында талдануы мен қабылданған іс-шаралардың 

орындалуы туралы қосымша ақпараттар сыртқы аудитке ұсынылады. Былтырғы 

қараша айынан осы кезеңге дейінгі сапа аясында атқарылған іс-шаралар, жақсарту 

шаралары, түзетуші-ескертуші әрекеттер, басшылық тарапынан талдаулар да 

сыртқы аудит назарына ұсынылды. Нәтижесінде, Түрік стандарттары 

институтынан келген аудиторлар университеттің құрылымдық бөлімдерін аралап, 

үдерістердің Халықаралық ISO 9001 стандарт талаптарына сәйкестігін растады. 

Сыртқы бағалау барысында  ТСИ аудиторларының берген қорытынды 

ұсыныстары: 

• Факультеттер мен бөлімдерді назарға ала отырып тәуекелдер анализын 

нақтылау. 

• Корпоративтік ақпаратттарды алмасуға барынша назар аудару қажет. 

• Деректерді талдау әдістерін енгізуді жетілдіру университеттің дамуына өз 

септігін тигізеді.  

• Факультеттер мен бөлімдер (кафедралар)  мақсат-міндеттерін жеткілікті 

деңгейде біледі.  

• Қолданыстағы құжаттамалардың құрылымын қайта қарау. 

Баяндалған мәселелер бойынша Ш.Есимова, Н.Сапарходжаев 

қанағаттанарлық пікірлер білдіріп, бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастыруға 

шақырды. Сонысмен қатар, университет жатақханаларындағы кейбір келеңсіз 

көріністерге тоқталып, алдағы уақытта студенттердің жатақханадағы тыныс-

тіршілігіне қатысты рейдтер ұйымдастыру мен кесте құру қажеттілігіне тоқталды. 

       Шешім: 

1.Университетте қолданыстағы сапа менеджменті жүйесінің ISО 900:2015 

Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында 

жүргізілген ішкі аудит нәтижелері  және сыртқы аудит қортындылары назарға 

алынсын. 

2. Студенттердің барлық жатақханасында мақсатты тексеру рейдтері 

ұйымдастырылсын. Рейдке қатысушы жауапты тұлғалар мен мерзімдері бойынша 

кесте құрылсын. Жауапты: Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа 

орталығы. 

 

 

4. Әртүрлі мәселелер. 

Күн тәртібінің 4-ші мәселесі Факультеттерде индикативті жоспарлауы 

барысында басым стратегиялық көрсеткіштерді ескеруі туралы Стратегиялық 

жоспарлау, рейтинг және сапа орталығының басшысы Ж.Дарибаев  айтып өтті. 

Барлық ОПҚ кафедралар мен  факультеттер 2019-2020 оқу жылы бойынша  



 

 


