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Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық инсгигуты
Ғылыми кеңесінің 2011-2012 оқу жылына арналган жүмыс
ЖОСПАРЬІ

Шымкент 2011

№ 1 мәжіліс
Қаралатын мәселелер

№

Ӛткізу мерзімі

Жауапты қызметкерлер

4

1

1.
2.

V,
іОңтүстік Қа^ақстан мемлекеттік педагогика- лык
институтьі Ғылыми кеңесінің ережесін бекіту
Ғылыми кеңес құрамын бекіту.

3.

Институттың құрылымын бекіту.

4.

іГІрофессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми
Қызметкерлер лауазымдарына конкурстық
ңегізде қабылдау ережесін бекіту.

27 тамыз

5. Юқытушы-профессорлар құрамының штат
Ікестесін бекіту.
6. ІОқу үрдісі бойынша:
оқу үрдісінің академиялық күнтізбесін
бекіту;
1 курс мамандықтарының ЖКБП
( жогары оқу орнының кестесінде бекітілген
пэндер), таңдау пәндерінің тізімі мен
' бағдарламаларын бекіту;
1 курс мамандықтарының жүмыс оқу
жоспарларын бекіту;
ӛтпелі оқу жоспарларын бекіту;
2011-2012 оқу жылына оқытушы- і
професорлар қүрамының жылдық жүктеме |
мӛлшерін жэне оқу жүктемесін жоспарлау !
тәртібін бекіту.

Ректор, профессор О.Аяшев
Ректор, профессор О.Аяшев
Ректор, профессор О.Аяшев
Ректор, профессор О.Аяшев
Ректор, профессор
О.Аяшев Оқу бӛлімінің
бастығы міндетін аткарушы,
доцент С.Дайырбеков

І

Оқу бӛлімінің бастығы
міндетін атқарушы, доцент
С.Дайырбеков

:Жүмыс барысында қолданылатын институт- ггың
ішкі қүжаттарының ( транскрипт, оқу билеті,
студенттік билет, ведомость, т.б.) үлгілерін бекіту

#

№ 2 мэжіліс

№

30 қыркүйек

1.

Ғылыми кеңес, ғылыми-зерттеу, оқу-әдісте- мелік,
каржы жэне халықаралық қатынастар Імен тэрбие
бағыттары бойынша 2011-2012 оқу жылына
арналған жүмыс жоспарларын Італқылау, бекіту.
Юңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагоги-: ікалық институтына 20112012 оқу жылына ютуденттерді қабылдау қорытындылары.
2011-2012 оқу жылына 2-5 курстар бойынша!
мамандықтар
контингентін
қалыптастыруі
іжағдайы.

2.

Салалар бойынша жауапты
түлғалар

л

.....

Қабылдау комиссиясының
жауапты хатшысы Қ.Мамаев

3.

іИнститут кітапхана коры мен кітапхананың: іцаму
болашағы туралы.

Кітапхана меңгерушісі
Р.Амирова

|Әртүрлі мәселелѐр.

!

)

№

3.

№ 3 мәжіліс
9 қараша

к

Институттың қаАыптасу багытындағы оқуіәдістемелік жұмыстардың маман даярлаудагы !
імемлекеттік білім стандартгарына сәйкес ұйымдастырылу барысы (оқулық, оқу құралдары,
әдістеме.іік нұсқаулар: лекциялар конспектілері,
ярактикалық және лабораториялық сабақтарга,
ІОБСӚЖ және СӚЖ; курстық және диплом
іжұмыстарды орындау, педагогикалық, ӛндірістік
|іс-тәжірибелер ӛткізу).
Жаратылыстану факультетіндегі оқу-тэрбие
лсұмыстары мен келешекте студенттерге ісапалы
кэсіптік білім берудің іс-шаралар
_|бағдарламасы.
Жастар ұйымының жұмыс мазмұны мен
міндеттері. Студенттердің ӛзін-ӛзі басқару
жұйесін құру жэне жетілдіру мәселелері.
Әртүрлі мэселелер.

I -проректор

іФакультет деканы

Жастар ісі жӛніндегі
ікомитет тӛрағасы

4.
№ 4 мәжіліс
№

30 қараша

1.

Дедагогикалық іс-тэжірибелерді талапқа сай,
жоғары деңгейде үйымдастыру.

2.

Филология факультетінің мамандықтары Ібойынша
сапалы мамандар дайындау барысындағы ісшаралардың жүзеге Іасырылуы.

4.

ІӘртүрлі мэселелер.

Жауапты тұлға

і

І
і

Факультет деканы

№ 5 мәжіліс 4 23
№

2.

желтоқсан
Тарих жэне педагогика факультетінің жағдайы, мен
дамуы бағыттары туралы.
Сырттай оқу факультетінің жұмысы мен
қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру, оқуэдістемелік база мәселелері. іӘртүрлі мэселелер

Факультет деканы
Факультет деканы

3.
№ 6 мэжіліс

№
2.

25 қаңтар
Сапа бойынша жүмыстарды жетілдіру туралы
2011-2012 оқу жылындағы кысқы емтихан
|сессиясының нэтижелері ; Спорт жэне ӛнер
факультетінін мамандықтары бойынша сапалы
мамандар дайындау барысындағы іс-шаралардың
жүзеге

Жауапты тұлға
■Офис регистратор бӛлімінің
Ібастығы
■Факультет деканы

іасырылуы.

Г ■ ” ■ .......................................................................

4. Баспасоз қызметінің жүмысы.

Баспасоз орталығының
Іжетекшісі

:

■

> ; № 7 мәжіліс
№

29 ақпан

;

ч ' ....................................................................................................................................................................... і
-4-........................... - ...........±................... .... - ...... - ....................- ........- ................ - — ^ і

Ғ (Институттың
2011
-2012
оқу
жылының
І|
жартыжылдьй»ында атқарылған жүмысы туралы есеп.

1-проректор

2. іКәсіби бағдар жүмыстарының туралы.

Жауапты түлға

3.

ІӘртүрлі мэселелер

№8 мәжіліс
№

31 наурыз

■

1. іҒылыми-зерттеу жүмыстарының орындалуьі;
жоспарланған міндеттер.
2. Мәдениет бӛлімінің жүмысы туралы есеп.

Іжэне

ІҒылыми
жүмыстар
Іпроректор
Жауапты түлға

ЖӚНІНДІ.

3. Әртүрлі мәселелер.

№ 9 мәжіліс „ ,
№

ӘКШ жоніндегі проректор

26 сәуір

Ғ

Әкімшілік-шаруашылық жұмыстарының атқарылуы мен алдағы
мақсат міндеттер.
Ғалым хатшы

2. І«Биология» кафедрасының меңгерушісін ісайлау.

3. Ӛртүрлі мэселелер
№ 10 мәжіліс

30 мамыр |

№

Ғ |Институттағы
тәрбие
жүмыстарының
үйымдас 1
тырылуы.
2. Институт кәсіподақ үйымының жүмысы туралы

ПГэрбие ісі жӛніндегі
Іпроректор
ІКэсіподақ үйымының
тӛрағасы
Оқу бӛлімінің бастығы

4

3.

4

Бітіруші түлектерді жүмысқа орналастыру мәсе- лесі.
ІӘртүрлі мэселелер

і

і

№ 11 мәжіліс
№
Дайындық актісін бекіту: жаңа оқу жылына:
Ібакалавриат мамандықтары бойынша жұмыстық
рқу жоспарларын, оқу үдерісінің кестесін және
іакадемиялық күнтізбені, Ғылыми, ғылымиәдістемелік, кеңестердің жоспарларын бекіту
туралы.
2. |Кӛктемгі сынақ-емтихан сессияларының
іқорытындысы.

______

______ ___

Ректор, профессор
О.Аяшев

Офис-регистратор
бӛлімінің бастығы

27 ма

3 ІҒылыми кеңестің 2011-2012 оқу жылында

ІҒалым-хатшы

іқабылданған шешімдерінің орындалуы туралы.
4 Әртүрлі мәселелер
Ескертпе:

\$у ш I

1. Күн тәртібііідегі материалдар (баяндама, қосымша баяндама, шешімнің жооасы, т.с.с) Ғылыми
кеңе^ х^тшысына ғылыми кеңес мәжілісіне дейін 6 күн бурын ұсынылады.

