
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Стратегиялық жоспарлау және сапа комитетінің №3 мәжілісі 

 

Түркістан қаласы                                                                    05 маусым 2020 жыл 

 

Онлайн режимде, сағат 15:00. 

Қатысқандар: Комитет мүшелері -12 адам. 
 

Мәжілістіонлайн режимдеСтратегиялық жоспарлау және сапа комитетінің төрайымы, 

сапа бойынша басшылық өкілі Ш.Есимова жүргізіп отырды. 

 

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1. 2019-2023ж.ж Стратегиялық даму  жоспарының 2019-2020 оқу жылы бойынша 

орындалуы жөнінде; 

2. 2019-2020 оқу жылының сапа мақсаттарының орындалуы жөнінде; 
3. Әр түрлі мәселелер: 

3.1Университет стандарттарын қайта актуализациялау және бекіту туралы. 

 

 

Тыңдалды:  

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Стратегиялық жоспарлау және сапа 

комитетінің төрайымы, Академиялық инновация және жоғары білімнен кейінгі  білім беру 

жөніндегі вице-президент Ш.Есимовауниверситеттің Стратегиялық жоспары басты жоспар, 

басты құжат екендінігін айта отырып оның орындалуының маңыздылығы университет 
қызметкерлерінің барлығы үшін ортақ екендігін баса айтты. 2019-2020 оқу жылы бойынша 

Стратегиялық даму жоспарының орындалуы жөнінде ары қарай Стратегиялық жоспарлау, 

рейтинг және сапа орталығының басшысы Ж.Дарибаев мәліметті кесте түрінде таныстыра 

отырып баяндады. 2019-2020 оқу жылында Стратегиялық даму жоспарының орындалу 

көрсеткіштері жалпы 171 индикатор бойынша 111-і орындылып, 61 %-ды құрады. Ал, 

бағыттар бойынша орындалу деңгейіне қарай, 1-ші стратегиялық бағыттың 

индикаторларының орындалғаны 57 (79,2%), шартты орындалғаны 1 (1,4%), 

орындалмағаны 14 (19,4%); 2-ші стратегиялық бағыттың индикаторларының орындалғаны 

13 (40,6%), орындалмағаны  19 (59,5%); 3-ші стратегиялық бағыттың индикаторларының 

орындалғаны 10 (55,6%), шартты орындалғаны 1 (5,5%), орындалмағаны  7 (38,9%); 4-ші 

стратегиялық бағыттың индикаторларының орындалғаны 29 (59,2%), орындалмағаны  20 

(40,8%).  
Стратегиялық жоспардың 2019-2020 оқу жылы бойынша 

жалпы орындалу көрсеткіштеріне талдау 

 
 

Стратегиялық бағыттар мен міндеттер 
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1-Стратегиялық бағыт.Оқыту сапасын арттыру және кәсіби білім беру 

Мақсат: Білім беру сапасын арттыру және бәсекеге қабілетті мамандар дайындау 

Міндет 1.1. Білім беру бағдарламаларын 

қазіргі заман талаптарына 

синхронизациялау/гармонизациялау 

16 13 - 3 

Міндет 1.2. Оқыту сапасы мен инновациялық 

әлеуетті дамыту 

15 15 - - 

Міндет 1.3.  Білімгерлер саны мен маман 14 9 1 4 



сапасын арттыру 

Міндет 1.4. Жоғары білікті кадр 

потенциалын жасақтау және дамыту 

17 10 - 7 

Міндет 1.5.  Рухани жаңғыру. Жастар 

саясаты мен білімгерлер бастамасын дамыту. 

10 10 - - 

Жалпы 72 57 1 14 

% 100 79,2 1,4 19,4 

II-Стратегиялық бағыт.  Практикаға бағытталған озық зерттеулерді 

ұйымдастыру 

 

Мақсат: Зерттеу жұмыстарының сапасын арттыру  

Міндет 2.1.  Озық зерттеулерді ұйымдастыру 21 8 - 13 

Міндет 2.2.  Ғылыми-инновациялық зерттеу 

нәтижелерін практикаға ендіру және 

коммерциализациялау. 

11 5 - 6 

Жалпы 32 13 - 19 

%  40,6 - 59,4 

III-Стратегиялық бағыт.  Тиімді әріптестік және халықаралық серіктестікті дамыту 

Мақсат: Сапалы білім беру және озық зерттеулер үшін әріптестік қарым-қатынастарды дамыту 

Міндет 3.1. Қоғаммен байланыс және 

мекеме-ұйымдармен, Түркия 

университеттерімен, халықаралық 

қауымдастықпен тиімді әріптестік қарым-

қатынастар орнату  

13 8 - 5 

Міндет 3.2 Аймақтық, ұлттық, халықаралық 

жобаларға қатысу 

5 2 1 2 

Жалпы 18 10 1 7 

%  55,6 5,5 38,9 

IV-Стратегиялық бағыт.  Тиімді корпоративті басқару және инфрақұрылым мен 

ресурстарды дамыту 

Мақсат: Тиімді және нәтижелі іс-әрекеттер үшін жағдай жасау 

Міндет 4.1. Тиімді корпоративтік басқару 

және бәсекеге қабілеттілікті арттыру 

7 5 - 2 

Міндет 4.2. Бас құрылыс жоспарын дайындау 

және университет кампусын ұлғайту, 

инфрақұрылымды дамыту 

16 8 - 8 

Міндет 4.3 Қаржы көздерін 

диверсификациялау 

7 1 - 6 

Міндет 4.4. Материалдық техникалық базаны 

модернизациялау 

5 4 - 1 

Міндет 4.5. Цифрлық трансформация (digital 

tranformation) 

14 11 - 3 

Жалпы 49 29 - 20 

% 100 59,2 - 40,8 

 

ЖалпыХҚТУ бойынша 

 

171 

 

109 

 

2 

 

60 

%  63,7 1,2 35,1 

Орындалуы, орындалмауы, %  61 39 

 

Шешім: 

Стратегиялық даму жоспарының 2019-2020 оқу жылы бойынша есебі қабылдансын 

және басшылық тарапынан талдау мақсатында барлық құрылымдық бөлімдерге 

таратылсын. 
 



 


