Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Ішкі нормативті құжаттардың классификаторы
Сапа менеджменті жүйесінің құжаттары тӛрт деңгейге бӛлінеді:
I деңгей

II деңгей

III деңгей

IVдеңгей

Университетінің Жарғысы
Университет құрылымы (структура)
Университеттің стратегиялық даму жоспары
Сапа саясаты, бағыттар бойынша саясаттар
Сапа мақсаттары
Регламенттер
Сапа жӛніндегі жетекшілік
Құжаттандырылған процедуралар
Университет стандарттары;
Университет ережелері
Құрылымдық ережелер
Кеңестер ережелері
Жұмыс нұсқаулары
Қызметтік нұсқаулар
Әдістемелік нұсқаулар
Сапа туралы жазбалар: (Актілер, Ведомостер, Графиктер, Журналдар,
Тапсырмалар, Ӛтініштер, Карточкалар, Карталар, Есептер, Тізбелер,
Жоспарлар, Бағдарламалар, Жақсарту бойынша ұсыныстар,
Жобалар, Хаттамалар, Спецификациялар, Тізімдер, Кестелер т.б.).

I деңгейлі құжаттар
Өкілетті кеңес тарапынан бекітілетін нормативті құжаттар:
1. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің жарғысы
2. Университет құрылымы (структура)
3. Университеттің стратегиялық даму жоспары
4. Регламенттер:
1) Оқу үдерісін ұйымдастыру регламенті;
2) Қызметкерлердің тәртіп сақтау регламенті;
3) Оқытушы-профессорлар құрамы туралы регламент;
4) Әкімшілік шаруашылық қызметкерлер регламенті;
5) Студенттерді қабылдау регламенті;
6) Еуразия ғылыми-зерттеу институтының регламенті;
7) Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі және ережелері регламенті;
8) Дайындық тіл үйрету орталығының құрылым және жұмыс істеу регламенті;
9) Тендер және сатып алу регламенті;
10) Тұрғын үйлерді пайдалану және қолдану туралы регламенті;
11) Ӛкілетті Кеңес басқармасы шәкіртақы тағайындау регламенті;
12) Ӛкілетті Кеңес басқармасы жұмыс тәртібі мен негіздері регламенті;
13) Ӛкілетті Кеңес басқармасы іс-сапар шығындары туралы регламент;
14) Ӛкілетті Кеңес басқармасы қызметкерлер туралы регламенті;
15) Жылжитын мүлік регламенті;
16) Жылжымайтын мүлік регламенті;

17) Клиника-диагностикалық орталығының жұмыс істеу регламенті;
18) Түрік тілінде қашықтықтан оқыту бағдарламалары зерттеу және қолданбалы
орталығы ӛзін-ӛзі қаржыландыру мекемесінің регламенті;
19) Түрік тілінде қашықтықтан оқыту бағдарламалары зерттеу және қолданбалы
орталығының регламенті;
20) Жәрдемақы және сыйақы (марапаттау) регламенті;
21) Еңбек ақы тӛлеу регламенті;
22) Жаратылыстану ғылыми-зерттеу институты регламенті;
23) Медициналық ғылыми-зерттеу институты регламенті;
24) Университеттің профессор-оқытушы құрамын және қызметкерлерін аттестаттау
туралы регламенті.
Университет Сенаты, университет ректорымен бекітілетін ішкі нормативті
құжаттар:
1.
2.
3.
4.
5.

Университеттің Сапа бойынша саясаты
Университеттің Академиялық саясаты
Университеттің ақпараттық қауіпсіздік саясаты
Ахмет Ясауи университетінің кадр саясаты
Сапа мақсаттары.

II деңгейлі құжаттар
Университет Сенаты, университет ректорымен бекітілетін ішкі нормативті
құжаттар:
СЖ-ХҚТУ-01-2019 Сапа жетекшілігі
Құжаттандырылған процедуралар
Университет стандарты:
УС-ХҚТУ-001-2005 Университет стандартын дайындау, келісу және бекіту тәртібі
УС-ХҚТУ-002-2020 2-ші нұсқа, Құрылым ережесін дайындау, келісу және бекіту
тәртібі
3) УС-ХҚТУ-004-2020 2-ші нұсқа, Қызметтік нұсқауды дайындау, келісу және бекіту
тәртібі
4) УС-ХҚТУ-005-2005 Жұмыс нұсқауды дайындау, келісу және бекіту тәртібі
5) УС-ХҚТУ-021-1.0-2005 Жоғары оқу орнынан кейінгі білімді басқару: Интернатура
1.
2.
3.
1)
2)

4.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Университет ережелері:
УЕ-ХҚТУ-004-2015 Жұмыс берушілер кеңесінің ережесі
УЕ-ХҚТУ-005-2015 Шымкент медицина институтының Ғылыми кеңес ережесі
УЕ-ХҚТУ-006-2019 ЖОО дейінгі Дайындық факультетіне студенттерді
(тыңдаушыларды) қабылдау ережесі
УЕ-ХҚТУ-007-2019 Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары
(магистрантура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру
және ӛткізу ережесі
УЕ-ХҚТУ-008-2020 Жазғы семестрді ұйымдастыру және ӛткізу ережесі
УЕ-ХҚТУ-009-2019 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университетінің «Стоматология ғылыми қоғамы» ұйымының ережесі
УЕ-ХҚТУ-010-2018 Дуальды оқыту бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі
УЕ-ХҚТУ-011-2020 Факультеттегі Сапаны қамтамасыз ету жӛніндегі комиссия
ережесі

9) УЕ-ХҚТУ-012-2016 Кайдзен жүйесін ендіру туралы ереже
10) УЕ-ХҚТУ-013-2016 Модульдер (пәндер) каталогін әзірлеу ережесі
11) УЕ-ХҚТУ-014-2019 Курстық жұмысты (жобаны) әзірлеу ережесі
12) УЕ-ХҚТУ-015-2018 Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу мен рәсімдеу ережесі
13) УЕ-ХҚТУ-016-2019 Білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын әзірлеу
ережесі
14) УЕ-ХҚТУ-017-2018 Элективті пәндер каталогын әзірлеу ережесі
15) УЕ-СМЖ-018-2016 «Медицина ғылымдарының ӛзекті мәселелері» атты ғылыми
семинар ережесі
16) УЕ-ХҚТУ-019-2020 Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып,
аралық және қорытынды аттестаттауды ӛткізу ережесі
17) УЕ-ХҚТУ-020-2019 Жас ғалымдар кеңесінің ережесі
18) УЕ-ХҚТУ-021-2020 Қашықтықтан білім беру бойынша оқу үдерісін жоспарлау
және ұйымдастыру ережесі
19) УЕ-ХҚТУ-022-2017 Білім алушылардың игерген дағдыларын қабылдау ережесі
20) УЕ-ХҚТУ-023-2019 Әкімшілік-басқару құрамының лауазымдарына конкурстық
орналасу ережесі
21) УЕ-ХҚТУ-024-2016 Емтихан сұрақтарын дайындау ережесі
22) УЕ-ХҚТУ-025-2020 Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен ӛткізу және практика
базалары ретінде ұйымдарды айқындау ережесі
23) УЕ-ХҚТУ-026-2017 КазТЕП ӛзін-ӛзі қаржыландыру институтында оқу үдерісін
жоспарлау және ұйымдастыру ережесі
24) УЕ-ХҚТУ-027-2020 Университет білім алушыларының үлгеріміне ағымдық
бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау ӛткізудің ережесі
25) УЕ-ХҚТУ-028-2020 Білімгерлерге тәрбие беру ережесі
26) УЕ-ХҚТУ-029-2019 Силлабусты әзірлеу ережесі
27) УЕ-ХҚТУ-030-2019 Мамандықтар бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеу
ережесі
28) КЕ-ХҚТУ-031-2020 «Түркістан Ахмет Ясауи» кәсіби колледжінің оқытушылары
мен қызметкерлерінің ішкі тәртіп ережесі
29) УЕ-ХҚТУ-032-2020 Университеттің оқытушы-профессорлар, қызметкерлер мен
докторанттардың ғылыми жарияланымдарын ынталандыру бойынша ішкі гранттар
ережесі
30) УЕ-ХҚТУ-033-2019 Университет басқарушы және профессор-оқытушы құрамы
мен ғылыми қызметкерлерінің біліктілігін арттыру туралы ереже
31) УЕ-ХҚТУ-034-2019 Профессор-оқытушы құрамы мен ғылыми қызметкерлердің
лауазымдарға конкурстық орналасуы ережесі
32) УЕ-ХҚТУ-035-2020 Әкімшілік-басқару және ғылыми-педагогикалық құрамы
қызметкерлерінің біліктілік сипаттамалары
33) УЕ-ХҚТУ-036-2019 Білім беру бағдарламасының (мамандықтың) және пәннің оқуәдістемелік кешенінің құрылымы, мазмұны, дайындау ережесі
34) УЕ-ХҚТУ-037-2019 Ақылы негізде қабылданған білім алушыларға оқу
тӛлемақысына берілетін жеңілдіктер ережесі
35) УЕ-ХҚТУ-038-2020 Білім алушыларды мемлекеттік білім беру грантынан және
Түркия Республикасы квотасынан босаған орындарға ауыстыру ережесі
36) УЕ-ХҚТУ-039-2014 Cтуденттердің ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру
ережесі
37) УЕ-ХҚТУ-040-2018 Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік
университетінің факультетаралық спартакиадасының ережесі
38) УЕ-ХҚТУ-041-2019 Ахмет Ясауи университеті Академиялық комитеттерінің
қызметін ұйымдастыру ережесі
39) УЕ-ХҚТУ-042-2021 Университетке шетелдік ғалымдар мен профессорларды
тарту/шақырту туралы ережесі

40) КЕ-ХҚТУ-043-2019 Ахмет Ясауи Университеті «Түркістан Ахмет Ясауи» кәсіби
колледжінің топ жетекшілерінің ережесі
41) УЕ-ХҚТУ-044-2020 Инклюзивті білім беруді ұйымдастыру ережесі
42) УЕ-ХҚТУ-045-2018 Университет білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау,
курстан курсқа кӛшіру, оқудан шығару, академиялық демалыс беру ережесі
43) УЕ-ХҚТУ-047-2020 Білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы мен
қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы туралы ережесі
44) УЕ-ХҚТУ-048-2021 Дипломдық жобаларды дайындау, рәсімдеу және қорғау
ережесі
45) УЕ-ХҚТУ-049-2019 Ғылыми іс-шараларды ұйымдастыру және ӛткізу ережесі
46) УЕ-ХҚТУ-050-2020 Ахмет Ясауи университетінің ресми сайты бойынша ереже
47) УЕ-ХҚТУ-051-2019 Ахмет Ясауи университетінде электрондық оқу басылымдарын
әзірлеу ережесі
48) УЕ-ХҚТУ-052-2020 Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін
ұйымдастыру ережесі
49) УЕ-ХҚТУ-053-2019 Этикалық және тәртіп комиссиясының ережесі
50) УЕ-ХҚТУ-054-2016 Туркология ғылыми-зерттеу институтының ережесі
51) УЕ-ХҚТУ-055-2014 Аға оқытушы лауазымына ауыстыру ережесі
52) УЕ-ХҚТУ-056-2016 ШМИ клиникалық кеңес ережесі
53) УЕ-ХҚТУ-057-2016 «Бүгінгі түркология: ӛзекті мәселелері мен алдағы міндеттері»
атты ғылыми семинар ережесі
54) КЕ-ХҚТУ-058-2017 Ахмет Ясауи университеті «Түркістан Ахмет Ясауи» кәсіби
колледжінің ішкі тәртіп ережелері
55) УЕ-ХҚТУ-059-2014 Профессор, қауымдастырылған профессор (доцент) міндетін
атқарушы лауазымына ауыстыру ережесі.
56) КЕ-ХҚТУ-060-2020 Ахмет Ясауи университеті «Түркістан Ахмет Ясауи» кәсіби
колледжінің дербес деректер құрамы және оларды қорғау туралы ережесі
57) УЕ-ХҚТУ-061-2017 Гранттық жобаның орындалуы бойынша есеп беруін қадағалау
және оны бақылау тәртібі туралы ереже
58) УЕ-ХҚТУ-062-2021 Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша
диссертация/жоба тақырыбы және жетекшісі туралы ереже
59) УЕ-ХҚТУ-063-2019 Жоғары білімнен кейін білім беру бағдарламалары бойынша
оқу үдерісін ұйымдастыру туралы ережесі
60) УЕ-ХҚТУ-064-2020 Резидентура білім беру бағдарламалары бойынша оқу үдерісін
ұйымдастыру туралы ережесі
61) УЕ-ХҚТУ-065-2017 Университеттің ғылыми кітапханасында институциональдық
репозиторий құру ережесі
62) УЕ-ХҚТУ-066-2017 Түлектер қауымдастығы қоғамдық бірлестігінің ережесі
63) УЕ-ХҚТУ-067-2020 Адам ресурстарын басқару тиімділігін жетілдіру
64) УЕ-ХҚТУ-068-2021 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университетінің бакалавриат бағдарламаларына қабылдау ережесі
65) УЕ-ХҚТУ-069-2014 «Университет ішкі құжат айналымы» ережесі
66) УЕ-ХҚТУ-070-2020 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университетінің ішкі еңбек тәртібінің ережесі
67) УЕ-ХҚТУ-071-2014 Жаратылыстану ғылыми зерттеу институтының ережесі
68) УЕ-ХҚТУ-072-2020 Есептеу техникасы құралдарын паспорттау және ақпараттық
ресурстарды пайдалану ережесі
69) УЕ-ХҚТУ-073-2020 Студенттердің ішкі тәртіп сақтау ережесі
70) УЕ-ХҚТУ-074-2014 Студент жатақханалары туралы ереже
71) УЕ-ХҚТУ-075-2020 Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтингін анықтау
және бағалау ережесі
72) УЕ-ХҚТУ-076-2021 Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша
диссертация/жоба дайындау туралы ережесі

73) УЕ-ХҚТУ-077-2021 Ахмет Ясауи университетінде басылымдар қол жазбасын
рәсімдеу ережесі
74) УЕ-ХҚТУ-078-2017 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университеті Ғылыми кітапхананың кітапханашы қызметкерлерін аттестаттау
туралы ереже
75) УЕ-ХҚТУ-079-2020 Бейнебақылау жүйесі туралы ереже
76) УЕ-ХҚТУ-080-2020 Еуропалық үлгідегі диплом қосымшасын (DIPLOMA
SUPPLEMENT) беру ережесі
77) УЕ-ХҚТУ-081-2021 Импакт-факторлы журналдарда жарияланған ғылыми мақала
және патент авторларын марапаттау ережесі. Қазақ, түрік тілдерінде
78) УЕ-ХҚТУ-082-2015 Ғылыми зерттеу жобаларын гранттық қаржыландыру ережесі
79) УЕ-ХҚТУ-083-2019 ЖОО дейінгі Дайындық курсында оқу үдерісін ұйымдастыру
ережесі
80) УЕ-ХҚТУ-084-2018 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университетінің «Студенттік ғылыми қоғам» ережесі
81) УЕ-ХҚТУ-084-2018 Қожа Ахмет Яcауи атындағы халықаралық қазақ-түрік
университетінің «VERITAS-IKTU» хирургиялық клубының ережесі
82) УЕ-ХҚТУ-085-2020 Республикалық «Ясауи» олимпиадасының ережесі
83) УЕ-ХҚТУ-086-2017 Университеттің ақпараттық-танытым жұмыстарын жүргізуге
арналған ережесі
84) УЕ-ХҚТУ-087-2018 Мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттарды және
телнұсқаларын беру ережесі
85) УЕ-ХҚТУ-088-2021 Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша
магистратура, резидентура, докторантураға оқуға қабылдау ережесі
86) УЕ-ХҚТУ-089-2020 Мамандар мен әкімшілердің серверлік бӛлмеге кіру ережесі
87) УЕ-ХҚТУ-090-2020 Корпоративтік ақпараттық желіде пайдаланушыларды тіркеу
ережелері
88) УЕ-ХҚТУ-091-2016 Университеттің құрметті атақтарын беру ережесі
89) УЕ-ХҚТУ-092-2015 «Жаратылыстану ғылымдарының ӛзекті мәселелері» атты
ғылыми-семинар ережесі
90) УЕ-ХҚТУ-098-2019 Білім алушыларға қызмет кӛрсету орталығының ережесі
91) УЕ-ХҚТУ-099-2021, 3-ші нұсқа, Университеттің профессор-оқытушылар
құрамының оқу жүктемесін жоспарлау ережесі
92) УЕ-ХҚТУ-100-2019 Ахмет Ясауи университетінде жазбаша жұмыстарды плагиатқа
тексеру ережесі
93) УЕ-ХҚТУ-101-2019 Формальды емес білім беру арқылы алынған оқыту
нәтижелерін тану ережесі
94) УЕ-ХҚТУ-102-2020 Студенттік инновациялық жобаларды коммерцияландыру
конкурсын ұйымдастыру ережесі
95) УЕ-ХҚТУ-103-2020 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университетінің патенттік-лицензиялық саясаты туралы ереже
96) УЕ-ХҚТУ-104-2021 Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясының ережесі
97) УЕ-ХҚТУ-105-2021 Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары
(магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттікзерттеу жұмыстары туралы ережесі
98) УЕ-ХҚТУ-106-2020 Қосдипломды білім беру бағдарламаларын және бірлескен
білім беру бағдарламаларын іске асыру туралы ережесі.
99) УЕ-ХҚТУ-107-2022 Университеттің PROOF READING орталығы туралы ереже
100) УЕ-ХҚТУ-108-2022 Бейіндік магистратураны бітірген тұлғалар үшін
педагогикалық бейіндегі білім беру бағдарламасын оқыту туралы ереже

III деңгейлі құжаттар
Ректормен немесе Сапа бойынша басшылық өкілімен бекітілетін ішкі нормативтік
құжаттар:
1.
2.
3.
4.
5.

Құрылымдық бӛлімдердің ережелері
Қызметтік нұсқаулар
КЕ-СМЖ-001-2013 Сенат ережесі
КЕ-СМЖ-002-2020 Диссертациялық кеңес ережесі
КЕ-СМЖ-006-2016 (КазТЕП) Басқару кеңесі ережесі.

Сала бойынша вице-ректорлар тарапынан бекітілетін ішкі нормативті
құжаттар:
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Комитет, Кеңес ережелері:
КЕ-СМЖ-007-2020 Ғылыми комитет ережесі
КЕ-ССК-001-2021 Стратегияылық даму және сапа комитеті
КЕ-ТК-001-2019 Тәлімгерлер комитетінің ережесі
................ Адам ресурстарын басқару комитеті
................ Бюджет комитеті
................ Шаруашылық мәселелер комитеті.

2. Жұмыс нұсқаулары:
1) ЖН-СМЖ-001-2014 Туркология ғылыми-зерттеу институтының ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізу тәртібі
2) ЖН-СМЖ-002-2014 Туркология ғылыми-зерттеу институтының «Ғылыми
есептерді жазу үлгісінің құрылымы мен ережелерінің жалпы талаптары»
3) ЖН-СМЖ-003-2020 Құпия қорғау туралы нұсқаулық
4) ЖН-СМЖ-004-2020 Штаттан тыс (дағдарыстық) жағдайларда пайдаланушылардың
іс-қимыл тәртібі туралы нұсқаулық
5) ЖН-СМЖ-005-2014 Сатып алу. Заттың сапасы бойынша жеткізушілерді таңдау
және бағалау
6) ЖН-СМЖ-006-2015 Затты қоймаға қабылдау және босату
7) ЖН-ХҚТУ-6.1-2021 Қауіп-қатерлер мен тәуекелдерді басқару
8) ЖН-СМЖ-007-2019 «Оқыту сапасын бағалау» сауалнамасын ұйымдастыру және
ӛткізу Жұмыс нұсқауы
9) ЖН-СМЖ-008-2020 Сабақ және емтихан кестелерін дайындау
10) ЖН-СМЖ-009-2020
Компьютерлік
жабдықтарды
және
бағдарламалық
қамтамасыз етуді пайдалану жӛніндегі пайдаланушы нұсқаулығы
11) ЖН-СМЖ-010-2020 Антивирустық қорғауды ұйымдастыру жӛніндегі нұсқаулық
12) ЖН-СМЖ-011-2020 Сервер әкімшісінің функциялары мен ӛкілеттіктерін бекіту
жӛніндегі нұсқаулық
13) ЖН-СМЖ-012-2020 Жұмыс станцияларында электрондық пошта және интернет
қызметтерін пайдалану нұсқаулығы
14) ЖН-СМЖ-013-2020 Ақпаратты резервтік кӛшіру туралы нұсқаулық
15) ЖН-СМЖ-018-2015 Электрэнергиясымен жабдықтау негіздері
16) ЖН-СМЖ-019-2019 Жылу беру жүйесінің материалдық техникалық базасы
17) ЖН-СМЖ-020-2019 Сумен қамтамасыз ету тәртібі
18) ЖН-СМЖ-024-2020 Академиялық күнтізбенің орындалуын бақылау
19) ЖН-СМЖ-027-2018 Ақпараттық-ресурстық орталығының қызметін пайдалану,
кітап қорын толықтыру тәртібі
20) ЖН-СМЖ-028-2018
Ақпараттық-ресурстық
орталығының
қызметін
пайдаланудағы, оқырмандардың ережелері мен міндеттері

21) ЖН-СМЖ-029-2013 Ғылыми кітапхананың электронды оқу залын пайдалану
ережесі
22) ЖН-СМЖ-030-2005
Археология
ғылыми-зерттеу орталығының
“музей
экспонаттарын мемлекеттік есепке алудың негізгі түрлері және сипаттау тәртібі”
23) ЖН-СМЖ-031-2005 Археология ғылыми-зерттеу орталығының “Археологиялық
материалдарды сипаттап жазу мен ӛндеудің тәртібі”
24) ЖН-СМЖ-032-2005
Археология
ғылыми-зерттеу
орталығы
«Тұрақты
археологиялық зерттеулерге дайындық және оларды жүргізудің тәртібі»
25) ЖН-СМЖ-033-2005 Археология ғылыми-зерттеу орталығы «Археологиялық
барлауға дайындық және барлау жүргізудің тәртібі»
26) ЖН-СМЖ-034-2005 Археология ғылыми-зерттеу орталығының «Ғылыми
есептерді жазу үлгісінің құрылымы мен ережелерінің жалпы талаптары»
27) ЖН-КИ-001-2014 Компьютерде жұмыс істеу кезіндегі техника қауіпсіздігі
бойынша жұмыс нұсқауы.
28) ЖН-КИСМЖ-002-2019 Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және экология
бойынша жұмыс нұсқауы
29) ЖН-ҒБ-007-2008 Экология ғылыми-зерттеу институтының (Аймақтардағы су
кӛздерінің экологиялық бақылауын жүргізу және ұйымдастыру тәртібі)
30) ЖН-ҒБ-007-2008 Экология ғылыми-зерттеу институтының «Ғылыми есептерді
жазу үлгісінің құрылымы мен ережелерінің талаптары»
31) ЖН-ШБ-05-2017 Компьютерлік техникада қызмет кӛрсетуді ұйымдастыру және
ӛткізу
32) ЖН-ШБ-06/01-2009 Кітапхананың қызмет кӛрсету жұмысының жұмыс нұсқауы
33) ЖН-ШБ-06/02-2009
Анықтама – библиография, ақпараттандыру жұмысын
ұйымдастыру және жүргізу.

IVдеңгейлі құжаттар
1. ҚБ Жұмыс жоспарлары.
2. ҚБ жылдық есептері.
3. Ғылым, оқу-әдістемелік және тәрбие қызметтері бойынша басқа да ішкі құжаттар
мен журналдар.
4. Қауіп – қатерлер және тәуекелдер реестрі.
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Құжат атауы

Құжат деңгейі

Университеттің Сапа менеджменті жүйесінің құжаттарын басқару (дайындау, келісу, бекіту, қолдану, сақтау, жою) кезінде
жауапкершілікті үйлестіру
Жауапты бөлімшелер (қызметтік тұлға)
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_

Ректор
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_

Ректор
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СРСО
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СРСО
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Қолданыстан
шыққанға дейін

Аудитор,
СРСО

Процес
енгізуші

СРСО

Процес
енгізуші

СРСО

СРСО

Қолданыстан
шыққанға дейін

ҚББ

Процес
енгізуші

СРСО

СРСО

Қолданыстан
шыққанғ адейін

СРСО АРБ

СРСО

СРСО

ВР,
АРББ
ЗББ
СРСО

Ректор

ҚББ

СРСО

Аудитор,
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АРББ
СРСО

ВР

СРСО
ҚББ

СРСО

Сақтау
мерзімі

Жоюға

ҚББ

Процес
енгізуші

СРСО

Аудитор,
СРСО

ҚББ

ҚББ

СРСО
АРББ

СРСО
АРББ

АРББ

Аудитор,
СРСО

ҚББ

ҚББ

СРСО
ҚББ

СРСО

СРСО

ҚББ

ҚББ

ҚББ

СРСО

СРСО

Аудитор,
СРСО
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Шартты белгілер:
ҚП – құжаттандырылған процедура;
ВР – вице-ректор;
СЖ – сапа жӛніндегі жетекшілік;
СББӚ - сапа бойынша басшылық ӛкілі;
СРСОБ –стратегиялық даму, рейтинг және сапа орталығының басшысы;
СРСО –стратегиялық даму, рейтинг және сапа орталығы;
СМЖ – сапа менеджменті жүйесі;
СДСК – Стратегиялық даму және сапа комитеті;
АД – академиялық департамент;
ҚЕ – құрылымдық ереже;
ҚН – қызметтік нұсқаулар;
ЖН – жұмыс нұсқаулары;
ӘН – әдістемелік нұсқаулар;
НҚ – нормативті құжаттар;
СС – сапа бойынша саясат;
СМ – сапа бойынша мақсаттар;
БС – бағыттар саясаты;
СМ – сапа бойынша мақсаттар;
УС – университет стандарты;
УЕ – университет ережесі;
ҚБ – құрылымдық бӛлім;
ҚББ – құрылымдық бӛлім басшысы;
АДД – академиялық мәселелер департаменті директоры;
АРББ – Адам ресурстарын басқару бӛлімі;
АРБББ – Адам реурстарын басқару бӛлімі басшысы;
ЗББ – Заң бӛлімінің басшысы;

