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1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

1.1 Бұл ереже Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің – оқытушы-профессорлар құрамы, ғылыми қызметкерлер мен кафедра, 

бағдарлама, факультеттер, жоғарғы мектеп, ғылыми-зерттеу институттары кәсіби рейтингін 

анықтау шарттарын белгілейді.  

1.2 Бұл ереже Ахмет Ясауи университеті оқытушы-профессорлар құрамы, ғылыми 

қызметкерлер, кафедра мен бағдарламалар, факультеттер, жоғарғы мектептер және ғылыми-

зерттеу институттарының кәсіби рейтингін анықтауды жүзеге асыруда қолданылатын негізгі 

құжат болып табылады.  

1.3 Университеттің осы ережесі Ахмет Ясауи университеттің  мемлекеттік білім 

беру бағдарламаларын жүзеге асыратын құрылымдарда міндетті түрде енгізілуі және 

орындалуы тиіс. 

1.4 УЕ ХҚТУ-075-2019 Университет ережесі Ахмет Ясауи университеті сапа 

менеджменті құжаттарының құрамына кіреді. 

 

2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР    (СІЛТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР) 

   2.1 Университеттің осы ережесінде төменде көрсетілген нормативті құжаттарға 

сілтемелер қолданылған:  

– ҚР Білім туралы заңы; 

– ҚР Ғылым туралы заңы; 

– ҚР «Еңбек Кодексі»; 

– Университет Жарғысы; 

– 2019-2023 ж.ж. Стратегиялық жоспар, 

– ҚП ХҚТУ-7.5.3-2020 Құжаттамаларды басқару; 

 
3 АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

3.1 Университеттің осы ережесінде төмендегі қысқартулар қолданылды: 

Ахмет Ясауи университеті, ХҚТУ – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университеті; 

УЕ – университет ережесі; 

ОПҚ– оқытушы-профессорлар құрамы; 

ҒЗИ - ғылыми-зерттеу институттары; 

МБЭЖМ - Мемлекеттік басқару және экономика жоғары мектебі; 

   СМЖ – сапа менеджментінің жүйесі; 

   ЖББҰ – Жоғары білім беру ұйымдары; 

   СРСО – Стратегиялық жоспарлау, рейтинг және сапа орталығы; 

Ереже –Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтингін анықтау ережесі;  

АК – академиялық комитет; 

ҒК – ғылыми комитет; 

ТК – тәлімгерлер комитеті. 

  

4 ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІЛІК 

4.1 Университеттің осы ережесі Ахмет Ясауи университетінің Сенат отырысында 

талқыланады және қарастырылады.  

4.2 Университеттің осы ережесі Ахмет Ясауи университетінің президенті - Сенат  

төрағасы тарапынан бекітіледі.  

4.3 Университеттің осы ережесі талаптарының енгізілуіне бағдарлама жетекшілері, 

кафедра меңгерушілері, жоғарғы мектеп директорлары, факультет декандары және ҒЗИ 

директорлары жауапты болып табылады.  
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4.4 Университеттің осы ережесі талаптарының сапалы орындалуына стратегиялық 

жоспарлау, рейтинг және сапа орталығы, академиялық мәселелер жөніндегі департамент, 

ғылыми-зерттеу институтының директорлары, ғылымды коммерцияландыру департаменті, 

Рухани жаңғыру және тәрбие департаменті және жоғарғы мектеп директорлары, факультет 

декандары, бағдарлама жетекшілері мен кафедра меңгерушілері жауапты болып табылады. 

  

5 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

5.1 Рейтинг (ағылш. Ratіng - класс, разряд, дәреже, баға, қоғамдағы орны деген сөзінен 

алынған) — белгілі бір объекттің немесе әрекеттің маңыздылығын сипаттайтын немесе 

танымдылық, бағалау деңгейін сипаттайтын сандық көрсеткіш.  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде кәсіби 

рейтингті анықтау оқу процесіне қатысты барлық құрылымдарда Стратегиялық жоспардағы 

көрсеткіштерді орындауға арналған ОПҚ, ғылыми қызметкерлер, ҒЗИ, бағдарлама/кафедра, 

жоғарғы мектеп/факультеттердің ip.ayu.edu.kz базасына ендірілген еңбек нәтижелері 

негізінде іске асырылады. Стратегиялық жоспардағы көзделген оқу орнымыздың білім 

сапасын арттыру, халықаралық бәсекелестікке төзімді мамандар дайындау және  ғылыми 

жұмыстар сапасын арттыру жөнінен университет қызметкерлерінің потенциалын 

максимальды сарқа пайдалану мақсатында бұл рейтингте оқытушы-профессорлар құрамы 

мен ғылыми қызметкерлердің еңбектері академиялық, ғылым, адам ресурстары мен тәрбие 

жұмыстары бағыттары бойынша ескеріледі. 

Оқытушы-профессорлар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің ішкі рейтинг 

көрсеткіштері университеттің ip.ayu.edu.kz базасы арқылы анықталады. 

5.2 Оқытушы-профессорлар құрамы және ғылыми қызметкерлердің еңбек 

нәтижелерінің көрсеткіштері дәлелді шешімдер мен расталатын құжаттар түрінде ішкі 

рейтингтік ip.ayu.edu.kz ақпарат базасына ендіріледі. ip.ayu.edu.kz ақпарат базасына 

мәліметтерді ендіру - әр ОПҚ және ғылыми қызметкер тарапынан дербес атқарылады. 

Оқытушы-профессорлар құрамының ағымдағы оқу жылы бойынша еңбек көрсеткіштерін 

рейтингтік ip.ayu.edu.kz сайтына уақтылы ендіруін үнемі ескерту және орындалуын тұрақты 

түрде қадағалау жауапкершілігі кафедра меңгерушілеріне жүктеледі.    

5.3 Оқытушы-профессорлар құрамы тарапынан университет базасына ендірілген оқу-

әдістемелік, ғылым, адам ресурстары мен тәрбие жұмыстары бойынша еңбек көрсеткіштері 

әр оқу жылының маусым айында талданып қорытындыланады. Жалпы қорытындылау және 

рейтингті ынталандыру шараларына ұсыну университет басшылығы тарапынан құрылған 

ішкі рейтинг жұмыс комиссиясы арқылы жүргізіледі. 

5.4 Еңбек нәтижелерінің көрсеткіштері дәлелді шешімдер мен расталатын құжаттар 

түрінде әр ОПҚ және ғылыми қызметкерлер тарапынан рейтингтік ақпарат базасына 

ендіріледі. Оқытушы-профессорлар құрамы мен ғылыми қызметкерлер тарапынан 

университеттің ip.ayu.edu.kz базасына ендірілген оқу-әдістемелік, ғылым, адам ресурстары 

мен тәрбие жұмыстары бойынша еңбек көрсеткіштері, сәйкес департамент директорлары 

(орталық басшылары) тарапынан немесе сала бойынша вице-президенттер тағайындаған 

тұлғалар тарапынан тексеріліп, расталады. 

5.5 Оқытушы-профессорлар құрамының және ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің 

(ҒЗИ үшін) университет базасына ендірілген оқу-әдістемелік, ғылым, адам ресурстары мен 

тәрбие жұмыстары бойынша еңбек көрсеткіштері жалпылама немесе жеке категориялар 

бойынша: ОПҚ: ғылым докторлары - ғылым кандидаттары - ғылыми дәрежесі жоқ 

оқытушылар, кафедра/бағдарлама, жоғарғы мектеп/факультеттер және ғылыми-зерттеу 

институттары үшін дербес қорытындыланады. 

5.6 Оқу-әдістемелік т.б. баспа материалдары АК, ҒК, ТК хаттамасына сәйкес және 

материал баспадан шыққан күннен бастап ескеріледі. Ал қалған көрсеткіш мәліметтері сол 
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жылдың 01-ші маусым мерзімінен бастап есептеледі және оқытушылар үлесін растайтын 

құжаттар осы оқу жылы мерзімінде болуы шарт. 

5.7 Конференцияларға қатысуды айғақтау - қатысу сертификаттары негізінде немесе сол 

конференция еңбектері жинағына енген мақалалар арқылы расталады. 

5.8 ОПҚ және ғылыми қызметкерлер еңбек көрсеткіштері, дәлелдемелері (фото, 

сертификат және т.б. сканерленген құжаттар)  PDF, JPG файлдарына ғана салынуы тиіс. 

5.9  Рейтингтік көрсеткіштер бір жылдан астам қызмет атқарған ОПҚ және ғылыми-

педагогикалық қызметкерлер үшін есептеледі, ал 1 жылдан аз уақыт жұмыс жасағандардың 

еңбегін бағалау мен қосымша ынталандыруға ректор тарапынан шешім қабылданады. Ал 

бағдарлама/кафедра, жоғарғы мектеп/факультет және ҒЗИ рейтингілері сол құрылымдағы бір 

ОПҚ немесе бір ғылыми қызметкерге шаққандағы орташа көрсеткіштерімен есептеледі.  

       5.10 Рейтинг комиссиясы ОПҚ және ғылыми қызметкерді жалпы жинақ көрсеткіші 

бойынша марапаттауға ұсынар алдында ескеруі қажет: үміткердің көрсеткіштері барлық үш 

бағыт (ғылым бағыты, академиялық бағыт, басқа бағыттар) бойынша негізінен қамтылуы 

тиіс. 

5.11. Әр ОПҚ және ғылыми қызметкерлер бір оқу жылында кемінде 1 ғылыми индексті 

мақала жазуға міндетті. 

5.12. ОПҚ мен ғылыми қызметкерлер тарапынан осы оқу жылына  дейін мерзімі ескірген 

ендірулер, бір мәліметті әр түрлі индикаторларға қайталап ендірулер немесе ережеге сәйкес 

келмейтін жалған мәліметтер ендірулердің барлығы растаушы тұлғалар тарапынан кері 

қайтарылады. ОПҚ мен ғылыми қызметкерлердің дәлелдеуші құжатына күмән келтірген 

жағдайда, мәліметті растаушылар тарапынан қатысушыдан сол мерзім аралығында 

университет бұйрығының мәтіні, қызмет хат т.б. дәлелдемелер талап етіледі. ОПҚ және 

ғылыми қызметкер тарапынан ендірілген мәліметтердің мерзімі ескірген, бұрмаланған және 

ip.ayu.edu.kz  ақпарат базасында тиісті дұрыс ұяшыққа дұрыс салынбаған жағдайда кері 

қайтарылады. Жалған, дәйексіз, негізсіз және бұрмаланған мәліметтер растаушылар 

тарапынан 3-ші рет  қайтарылған жағдайда, материалдарды ақпараттық базаға ендіру әрі 

қарай тек Рейтинг комиссиясының рұқсатымен ғана іске асады. 

5.13  Оқу жылы  соңында  жұмыс комиссиясы отырысында, Адалдық кодекс 

талаптарына орай, рейтингтік көрсеткіштерге негізсіз немесе бұрмаланған, жалған 

мәліметтер ендірген ОПҚ немесе ғылыми қызметкерлердің қорытынды көрсеткішінен 

комиссия шешімімен 1-500 ұпай аралығында шегеріледі және материалдары тәртіптік 

кеңеске жолданады.  

5.14 Комиссия ұсынысымен ғылыми конгресстер, симпозиумдар, конференциялар 

ұйымдастырудағы үлесі (хаттама, бұйрық немесе бағдарлама негізінде Академиялық, 

ғылыми-техникалық, тәлімгерлер комитеті төрағасының ұсынысы бойынша) және т.б. 

қоғамдық мәдени көпшілік шаралардағы ерекше белсенділіктері үшін жалпы рейтингтік 

көрсеткіштен оқытушы-профессор және ғылыми қызметкерлерге 1-500 балл аралығында 

ұпай қосылуы мүмкін. 

5.15 ip.ayu.edu.kz базасына ендірілген көрсеткіштері әр жыл сайын маусым айында 

талқыланып, рейтинг мәндері есептеледі. ОПҚ және ғылыми-қызметкерлердің (Rопқ(r)) 

рейтинг базасындағы ең жоғарғы ұпайы максимальды мән ретінде (Rопқ.max) қабылданып, 

ол 100 % -ға теңестіріледі: 

R опқ.max (r) =100 %. 

ОПҚ және ғылыми қызметкерлердің рейтинг ұпайлары тиісінше пайыздық 

көрсеткіштермен есептеледі:   

Rопқ(r) %   =  Rопқ(r)  * 100 % / R опқ.max 

5.16 Жазбаша түрде түскен шағымдар мен ұсыныстар университет ректоры тарапынан 

бекітілген рейтинг комиссиясының отырысында қаралып, хаттамамен рәсімделеді және ОПҚ 

танысуы үшін рейтинг порталына орналастырылады. ОПҚ және ғылыми қызметкерлердің 
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Рейтинг комиссиясына жолданған шағым немесе базаға ендіре алмаған көрсеткіштері туралы 

ұсыныстары ip.ayu.edu.kz базасы жабылған соң бір апта ішінде қабылданады да, сонан соң 

қабылдау тоқтатылады. 

5.17 Комиссия шешімі бойынша расталған (енгізуге рұқсат етілген) көрсеткіш сол 

көрсеткішке жауапты растаушы тұлғамен және жауапты бағдарламашымен рейтинг базасына 

енгізіледі. 

5.18 Оқытушы-профессорлар құрамы мен ғылыми қызметкерлер тарапынан 

университеттің ip.ayu.edu.kz базасына ендірілген 3 бағыт бойынша: Академиялық, Ғылым, 

Адам ресурстары мен тәрбие жұмыстарының еңбек көрсеткіштерін растаушы тұлғалар, осы 

үш сала бойынша департамент директорлары, сала бойынша вице-президенттер, толық емес 

(0.25, 0.5, 0.75) штаттағы ОПҚ, келісім-шарт бойынша қызмет атқаратын Түркия 

азаматтарының көрсеткіштері жылдық қорытынды рейтинг нәтижелерінен алынып 

тасталады, бірақ олардың үлес көрсеткіштері сәйкес кафедра/бағдарлама, факультет/жоғары 

мектеп және ҒЗИ рейтингілеріне қосылып ескеріледі. 

5.19 Әр индикатор бойынша есептеулер ережеде көрсетілген тиісті ұпайлар бойынша 

анықталады. Егер индикаторда * белгісі қойылып, пропорционалды түрде анықталады деген 

ескертулер болса, сол индикатордың ұпайы бір бірлікке сәйкес пропорция бойынша 

есептеліп, ОПҚ мен ғылыми қызметкердің жинаған ұпайына көбейтіліп есептеледі.  

5.20  Ішкі рейтинг көрсеткіштерінің қорытынды ұпайларын жалпы қорытындылау және 

рейтинг нәтижесі бойынша келесі оқу жылына ынталандыру шараларына ұсыну -

университет президенті бекіткен тұрақты Рейтинг комиссиясы арқылы жүргізіледі. 

5.21 Әр оқу жылының соңында Рейтинг комиссиясы ip.ayu.edu.kz базасына ендірілген 

көрсеткіштерді талқылап, қорытындылайды. Нәтижесінде, орташа еңбек жалақысының 

шамамен 10 %-дық мөлшерін құрайтын бірнеше деңгейлерді анықтайды  және өте жоғары 

ұпай жинаған ОПҚ және ғылыми қызметкерлерді анықтап, оларға ынталандыру 

сыйақыларын белгілеу үшін және әр айлық еңбек жалақысына қосуға шешім шығару үшін 

жоғарғы басшылыққа ұсынады. Ынталандыру аумағы - рейтинг көрсеткіштері өте жоғары 

ОПҚ және ғылыми қызметкерлерді қамтиды. Ынталандыру сыйақысы келесі оқу жылының 

әр айлық еңбек жалақысына қосылады. 

5.22 Рейтинг комиссиясы ip.ayu.edu.kz базасына ендірілген көрсеткіштерге орай оқу 

жылы қорытындысы бойынша “Жыл көшбасшысы”, Үздік ғылыми жарияланым”, «Үздік 

педагог», «Үздік әдіскер», «Үздік жетекші» номинациясының иегерлерін анықтап, оларға 

ынталандыру сыйақыларын белгілеу үшін жоғары басшылыққа ұсынады. 

5.23 Рейтингтік ip.ayu.edu.kz сайтындағы ОПҚ-ның еңбек көрсеткіштері университет 

веб-сайтындағы ОПҚ-ның жеке профильдік мәліметіне қосылады. 
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6.1 ОПҚ МЕН ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ҮШІН ИНДИКАТОРЛАР 

 

№ 
Көрсеткіштер атауы 

 

Өлшеу 

бірлігі 

 

Рейтинг 

балы 

 

 

I. ҒЫЛЫМ БАҒЫТЫ  
 

1. Жобалар мен ғылыми зерттеулер  

1.1 Халықаралық жобалар  (TUBITAK, COST, “Горизонт-2020” және т.б.)  саны  1000 

1.2 

Университетпен бірлескен халықаралық ғылыми зерттеу жобалары:  

1.2.1 Жоба жетекшісіне (шекті мәні 2)    

1.2.2 Орындаушыға (шекті мәні 5)     

 

саны 

саны 

 

500 

250 

1.3 

Гранттық, ғылыми-технологиялық жобалар: 

1.3.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)  

1.3.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

саны 

саны 

400 

200 

1.4 

Инновациялық жобалардың өндіріс 

ке енуі (РННТД коммерциализациясы)  

1.4.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)   

1.4.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

саны 

саны 

500 

250 

1.5 

Келісім-шарттық, шаруашылық жобалар  

1.3.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)  

1.3.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

саны 

саны 

150 

50 

1.6 

Стартап жобалары: 

1.5.1 Жоба жетекшісіне  (шекті мәні 2)   

1.5.2 Орындаушыға  (шекті мәні 5)  

1.5.3 Венчурлық қорға қаржы тарту    

саны 

саны 

саны 

250 

150 

1000 

2. Әлемдік рейтингтік ғылыми индекстегі  жарияланымдар (Ахмет Ясауи университеті атауы 

көрсетілген жағдайда, қосалқы авторлық тек өз ғылыми бағыты бойынша, Journal Citation Reports 

(Clarivate Analytics) үшін квартиль және CiteScore (Scopus) үшін процентиль)  

2.1 1 квартиль (процентиль 99-75%)  саны 500 

2.1.1 

 

 

COVID - 19 дағдарысы бойынша, Тұрақты Даму Мақсаттары бағытында 

(THE, ЦУР) зерттеу жұмыстарының нәтижелері  
саны 500 

2.2 2 квартиль (процентиль 74-50%) саны 400 

2.3 3 квартиль (процентиль 49-35%) саны 300 

2.4 4 квартиль (процентиль 34-1%) саны 150 

2.5 
Конференция жинақтарындағы мақалалар үшін (рейтингтік ғылыми 

индекстегі жарияланымдар) 
саны 100 

 

3. 

ҚР БжҒМ білім және ғылым саласын бақылау комитеті ұсынатын 

тізімі бойынша ғылыми журналдардағы жарияланымдар  
саны 100 

3.1 

Ясауи университетінің Хабаршысы, “ХҚТУ хабарлары”, “Түркология”, 

“Eurasian Research Journal” журналында жарияланған мақалалар  

 

саны 100 

4. Жарияланымдар  

4.1 
(Elsevier, Scopus, Web of Science деректер базасында бар оқулықтар, 

кітаптар,монографиялар, т.б.) 
саны 500 

5.  Әлемдік рейтингтік базалардағы Хирша (h) индексі  (Web of Science, Scopus 

базаларындағы)  
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5.1 1 – h  деңгейі 

 
50 

5.2 2 – h  деңгейі  100 

5.3 3 - h  деңгейі  200 

5.4 4  - h және одан жоғары  деңгейі  300 

5.4 
Сілтемелер саны (ХҚТУ ОПҚ мен ғылыми қызметкерлерінің бір-біріне 

сілтемелері, кемінде 3 сілтемеден жоғары)  
саны 200 

6. Халықаралық және ұлттық деңгейдегі өнертабыстық патенттер (патент иесіАхмет Ясауи 

университеті болған жағдайда) 

6.1 Халықаралық патент – PCT (халықаралық деңгейде тіркелген)  саны 1000 

6.2 Халықаралық патентке (PCT) берілген өтінім  саны 100 

6.3 
Еуразиялық патент (ТМД елдері деңгейінде тіркелген) 

 
саны 300 

6.4 Республикалық патент  саны 200 

7. Үздік ғылыми жұмыстар байқауында неемесе пәндік олимпиадаларда жүлделі орын 

алған студенттердің жетекшісі болу.  

7.1 Халықаралық  саны 250 

7.2 Республикалық (ҚР БҒМ тізіміндегі)  саны 200 

8. Ғылыми атақ, стипендия иегерлері (ҚР БҒМ, БҒСБК-ККСОН диплом 

алған жағдайда) 
  

8.1 профессор - 200 

8.2 доцент   - 100 

8.3 Жыл сайынғы ҚР БҒМ Ғылыми комитеті стипендиясы иегері болу  - 300 

9. 
PhD докторанттарға Ғылыми жетекшілік жасау (ҚР БҒМ БҒСБК-

ККСОН диплом алған жағдайда, шекті мәні 3) 
саны 

150 

 

II АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒЫТ   

 

10. Оқулықтар (12 б.т. кем емес),  оқу құралы (6 б.т. кем емес) 

 

10.1 ҚР БжҒМ-нің грифімен шығатын саны 500 

10.2 Республикалық оқу-әдістемелік кеңес шешімімен шығатын оқулық саны 400 

10.3 
ХҚТУ Сенаты (Академиялық комитет) баспаға ұсынған оқулықтар мен 

оқу құралдары  
саны 200 

10.4. 
Академиялық комитет тарапынан ұсынылған оқу-әдістемелік құралдар 

(шекті мәні 3)  
саны 100 

10.5 Қазақ тіліндегі “100 жаңа оқулық” бойынша аударма авторларына  саны 400 

11. Академиялық ұтқырлық (басқа ЖББҰ-да дәріс беріп қайту, 2 аптадан кем емес мерзімге)  

11.1 Шет елдерде   саны 250 

11.2 Қазақстан ЖББҰ-да  саны 150 

12. 
Халықаралық (Fulbright, Chevening бағдарламалары және т.б.) және 

“Болашақ” стипендиясының иегері  

- 300 

13. «ЖББҰ Үздік оқытушысы» гранты жеңімпазы  - 300 

14.      Университетішілік байқау жеңімпаздары    

14.1 
“Үздік инновациялық білім беру бағдарламасының авторы” байқауының 

жеңімпазы 
- 

200 

15. Сертификация (инновациялық білім беру бағдарламаларын жасау, 

наукометрикалық базалар бойынша құзіреттілік арттыруы, жаңа цифрлық  
саны 

20 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnrffxoaPdAhVIh6YKHYBwDjAQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cies.org%2F&usg=AOvVaw3ZuUFjinQc0_Fwm9911o2H
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педагогиканы игеруі, онлайн оқытудағы цифрлық жаңа технологияларды 

меңгеруі, 72 сағаттан кем емес, шекті мәні 5 дейін) 

16. Қайта дайындықтан өткізу курстары (курстан өту куәлігі қосымшасымен 

бірге, 216-864 сағат аралығында) 
саны 

50 

16.1 Кәсіби құзіреттілікті дамыту (Кәсби даму орталығында портфолио және 

мансап жоспарын қорғау арқылы)  
саны  

50 

 

III БАСҚА БАҒЫТТАР   

 

17. Коллаборация. Академиялық және жұмысберушілер репутациясын арттыру. Оқу 

орнымызды сырттай бағалай алатын эксперттер ретінде отандық және шетелдік 

әріптестермен тиімді қарым-қатынас орнату: 

17.1. Әріптестермен ресми байланыс орнатып, тіркеу (дәлелді құжаттары, скриншоттары т.б. 

бойынша)  

17.1.1 Шетелдік академиялық әріптестермен байланыс орнату және тіркеу 

20 

эксперт 

үшін  

60 

17.1.2 
Отандық академиялық әріптестермен байланыс орнату және тіркеу 

 

20 

эксперт 

үшін  

30 

17.1.3 
Шетелдік және отандық жұмысберуші мекемелерден әріптестермен 

байланыс орнату және тіркеу 

10 

эксперт 

үшін  

30 

17.2 Рейтинг агенттігінің сыртқы эксперті ретінде әріптестердің оқу орнын бағалау 

сауалнамасына қатысуы (дәлелді құжаттары, скриншоттары т.б. бойынша) 

17.2.1 
Академиялық репутация – шетелдік әріптестердің бағалауы 

 

20 

эксперт 

үшін 

300 

17.2.2 
Академиялық репутация – отандық әріптестердің бағалауы 

 

20 

эксперт 

үшін  

150 

17.2.3 
Жұмысберушілер репутациясы - шетелдік және отандық жұмысберуші 

әріптестердің бағалауы 

10 

эксперт 

үшін  

300 

18.  Халықаралық және ұлттық деңгейде нәтижеге жеткен өнер саңлақтары мен 

спортшыларға жетекшілік (Университет бұйрығы негізінде) 

18.1 Олимпиада жүлдегері  саны 1000 

18.2 

Әлем (Азия) чемпионатының, ресми тізімге енген халықаралық 

байқаулардың  жүлдегері 
саны 

500 

18.3 Отандық байқаулар мен ҚР чемпионатының жүлдегері саны 200 

18.4  

Шығармашылық байқауларда жүлдегер білім алушыларға жетекшілік 

(шекті мәні 5) 
саны 

20 

19.  Марапаттаулар мен наградалар иегерлері  

19.1 

Әлемдік деңгейдегі марапаттауға, сыйлықақыға және т.б. нәтижеге ие 

болған ОПҚ (үкіметтік, халықаралық наградалар, бекітілген ресми тізім 

бойынша)  

саны 200 

19.2 

Республикалық деңгейдегі марапаттауға, сыйлықақыға және т.б. 

нәтижеге ие болған  ОПҚ (үкіметтік, халықаралық наградалар, бекітілген 

ресми тізім бойынша)  

саны 100 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-075-2020 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 7-ші нұсқа 

Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтингін анықтау және 

бағалау ережесі 

14 беттің 10–ші беті 

 

19.3 "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты»  саны 500 

20. Шетелдік және ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарында университет туралы 

жарияланымдар (мақалалар)  

20.1  Халықаралық  саны  20 

20.2  Республикалық  (500 шаршы см кем емес)  саны 5 

21. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында атқарылған іс-шаралар (шекті мәні 5):  

21.1 Халықаралық  деңгейде  саны 50 

21.2 Республикалық деңгейде  саны 30 

21.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

22. «Саналы ұрпақ» бағдарламасы аясында атқарылған іс-шаралар (шекті мәні 5):  

22.1 Халықаралық  деңгейде  саны 50 

22.2 Республикалық деңгейде  саны 30 

22.3 Аймақтық, университет деңгейінде  саны 20 

 

 

6.2 КАФЕДРАЛАР МЕН БАҒДАРЛАМАЛАР ҮШІН ИНДИКАТОРЛАР 

 

№ 
Көрсеткіштер атауы 

 

Өлшеу 

бірлігі 

 

Рейт

инг 

балы 

 

  

23. Франчайзинг моделі бойынша шетелдік алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу 

орындарының оқу үдерісі бойынша жетік тәжірибелерін, білім беру 

бағдарламаларын ендіру (франшиздер алу және ішкі үдерістерді қайта 

жаңалап өзгерту: білім беру бағдарламаларын ендіру, жаңа білім беру 

технологиялары мен оқыту әдістерін ендіру, білім беруді бағалау, білімгер 

қабылдау, оқытушы қабылдау, оқу үдерісінің сапасын бағалау, академиялық 

адалдық). 

саны 500 

24. Шет тілінде оқытылатын білім беру бағдарламаларын дайындау және 

реестрге тіркеу (шет тілдерінде мамандық дайындайтын кафедралардан басқа)  
саны 500 

25. Реестрге тіркелген білім беру бағдарламалары   

25.1 инновациялық БББ саны 100 

25.2   Бірлескен БББ саны 200 

25.3   Қосдипломды саны 400 

26. Университетті бітірушілердің жұмысқа орналасу деңгейі 

26.1    50-60аралығында % 10 

26.2    61-74аралығында % 25 

26.3    75-ден жоғары % 50 

27. Бітірушілердің мамандықтары бойынша жұмысқа орналасу деңгейі  

27.1 50-60 аралығында % 50 

27.2  61-80 аралығында % 75 

27.3    81-ден жоғары % 100 

28. Шет елдерден келіп университетте дәріс беріп қайтқан оқытушы-профессорлар  (екі 

аптадан кем емес мерзімге)  

28.1    2 адам 10 

28.2   3-4 адам 20 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-075-2020 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 7-ші нұсқа 

Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтингін анықтау және 

бағалау ережесі 

14 беттің 11–ші беті 

 

28.3       5-тен жоғары адам 30 

29. Ғылыми дәрежелі оқытушы-профессорлардың жалпы үлесі  

29.1  50-55 аралығында  % 50 

29.2 56-75 аралығында   % 75 

29.3           75-тен жоғары  % 100 

30. ҚР “Атамекен” Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы ұйымдастырған 

рейтингте университеттің білім беру бағдарламаларының қол жеткен  

деңгейден арттыру үлесі (өткен жылғы көрсеткіштен жоғарылаған әр орын 

үшін)  

саны  10 

31. Білім беру бағдарламалары бойынша рейтингте алғашқы үштікке кірген мамандықтар 

(рейтингке кемінде 5 ЖББҰ қатысқан жағдайда)  

31.1 1-орын  саны 100 

32.2   2-орын     саны 75 

32.3            3-орын     саны 50 

 

 

6.3. ФАКУЛЬТЕТТЕР  ЖӘНЕ МБЭЖМ ҮШІН  ИНДИКАТОРЛАР 

 

№ 
Көрсеткіштер атауы 

 

Өлшеу 

бірлігі 

 

Рейт

инг 

балы 

 

33.  Шетел және ұлттық ЖББҰ-ға барып бір академиялық кезең бойында білім алып 

қайтқан білімгерлер  

33.1 10-ға дейін   саны 50 

33.2 10-20 аралығында   саны 75 

33.3 21-ден жоғары   саны 100 

34. Шетел және ұлттық ЖББҰ-дан келіп университетте бір академиялық кезең (1 семестр) 

бойында білім алып қайтқан білімгерлер  

34.1 10-ға дейін   саны 50 

34.2 10-20 аралығында   саны 75 

34.3 21-ден жоғары   саны 100 

 

 

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТТАРЫ (ОРТАЛЫҚТАР) ҮШІН ИНДИКАТОРЛАР 

 

29. Ғылыми дәрежелі ғылыми қызметкерлердің жалпы үлесі  

29.1      50-55 аралығында  % 50 

29.2   56-75 аралығында   % 75 

29.3           75-тен жоғары % 100 

 

 

          7 ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

7.1 Университеттің осы ережесін басқару және өзгерістер енгізу ҚП 

ХҚТУ-7.5.3-2020 сәйкес жүзеге асады.  

7.2 СМЖ құжатына енгізілген өзгерістер «Өзгерістерді тіркеу парағында» 

тіркелуі тиіс (Қосымша Б). 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-075-2020 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 7-ші нұсқа 

Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтингін анықтау және 

бағалау ережесі 

14 беттің 12–ші беті 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-075-2020 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 7-ші нұсқа 

Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтингін анықтау және 

бағалау ережесі 

14 беттің 13–ші беті 

 

 

9    ҚОСЫМШАЛАР                                                                                              ҚОСЫМША А 
 

Ф-СМБ-004 

 

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ  

   

№ Аты-жөні Қызметі Мерзімі 

 

Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті УЕ-ХҚТУ-075-2020 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 7-ші нұсқа 

Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтингін анықтау және 

бағалау ережесі 

14 беттің 14–ші беті 

 

 

ҚОСЫМША Б 

 

Ф-СМБ-002 

ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

 

№ 

Р/с 

Өзгеріс енгізу 

туралы шешім  
Парақ нөмірі  

Қ
а
ғ
а

з 
са

н
ы

 

Ө
зг

ер
іс

т
ер

д
і 

ен
г
із

у
 

м
ер

зі
м

і 

Өзгерістерді 

жүзеге 

асыратын 

тұлға 

Қ
ұ
ж

а
т

 

№
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ұ
й

р
ы

қ
 

Ө
зг
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т
іл

г
ен

 

А
у

ы
ст

ы
р

ы
л

ғ

а
н

 

Ж
а

ң
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Е
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п
т
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ш
ы

ғ
а

р
ы

л
ғ
а
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А
т
ы

-ж
ө

н
і 

Қ
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л
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