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№ 1 мәжіліс
№

Ӛткізу мерзімі Жауапты қызметкерлер

Қаралатын мәселелер

3

12

2013-20
Ц
оқу
жылына
стратегиялық міндеттері.

институттың;

Iт
т

Қабылдау комиссиясының 2013-2014
жылына жүргізген жұмыстарының есебі.

4

29
Оқу ісі жөніндегі
тамыз
проректор -1
проректор Дінислам Болатханұлы

Қабылдау
комиссиясының
жауапты ха
гшысы
М.Тэңірбергенов

оқу

2013-2014 оқу жылына арналган оқуәдістемелік, гылыми-зерттеу жэне тэрбие
жұмыстарының жоспарларын бекіту.

Салалар бойынша

4.

Қорытынды сөз. Ғылыми кеңес '
шешімдерін бекіту жэне күтілетін
нэтижелер туралы.

Ректор О.Аяшев

5.

Ғылыми Кеңес мүшелерінің жаңа құрамын
сайлау.
Ғылыми кеңестің 2013-2014 оқу жылына
арналган мсұмыс жоспарын бекіту.

проректорлар

%

Әртүрлі мәселелер

Ректор О.Аяшев Ғалым хатшы
Р.Бегалиева

Салалар бойынша жауапты
тұлгалар
№ 2 мәжіліс

№

31 казан
Тэрбие жүмыстарының
:міндеттері туралы

барысы

мен

алдагвг

ІТэрбие
ісі
жөніндегі
|проректор Б.Қ.Исабек

2.

Кітапхана қоржның жасақталуы туралы

Кітапхана
[Р.Тлеукеева

4.

|
Тарих
жэне
педагогика
факультетінің|
'стратегиялық даму жоспарының жүзеге асу|
Ібагыттары туралы
Әртүрлі мэселелер

Педагогика-психология
факультетінің деканы
ІШ. Арзымбетова

меңгерушісі

ІЖауапты тұлгалар

№ 3 мәжіліс

№

25 желтоқсан
Институттың 2013-2014 оқу жылындагы гылымиинноваңиялық даму стратегиясының багыттары
жэне негізгі міндеттерін орындау: туралы

Ғылыми істер
жөніндегі проректор
А. Нұрлыбекова

2.

1.

2.

ІҒалым хатшы Р.Бегалиева

Институт Ғылыми кеңесінің 2013-2014 оқу
жылының бірінші жартысында қабылданған
шешімдерінің орындалуы туралы
7

№4 мәжіліс

...... ... ... .... .................... .......... .. ........ ..................... ——:
даму

29 қаңтар

Физика-матбелатика
факультетінің
стратегиялық, 1
жоспарының жүзеге асу' багыттары туцалы
2012-2013

оқу

жылындагы

қьтсқы

емтихан

_

сессиясының

Физика-математика
ф аку л ьтеті н і ң Д е ;< а н ы
М.Жүмабаев
Офис

регистратор

бөлімінің

бастыгы Х.Сартаева

нәтижелері.

_________ ____ ____ __
.. ... ... ........ .... ......

3. Әртүрлі мэселелер
№ 5мәжіліс
26 акпан

Химия-биология
факультетінің деканы
Н.Байсейітова

Химия-биология факультетінің стратегиялык даму
жоспарының жүзеге асу, багыттары туралы
Кэсіби бағдар жұмыстары туралы.

ІСәсіптік
багдар
және
Ібітірушілерді жүмыспен іқамту
басқармасының
Ібастыгы М.Тәңірбергенов

Әртүрлі мәселелер
№6 мәжіліс
26 наурыз

№
Педагог
талаптары

кадрларды

! Оку ісі женіндеп проректор 1
прорекгор
Дінислам
Болатханүлы

даярлаудың жаңа

ІМониторинг
бөлімінің
Э.Сатибекова

ОПҚ рейтингтік есебі.

жэне
талдау
меңгерушісі

Әртүрлі мәселелер
№7 мәжіліс
Министрлік

тарапынан

жүргізілетін

тексеріс;

барысына дайындық.
Қашыктықтықтан оқыту орталыгының жүмысы жэне
оның даму келешегі туралы
Әртүрлі мэселелер

Оку ісі жөніндегі проректоі: - I
проректор Дінислаі\
8 Болатханүлы Қаш ьт кты қты
қган о ҚЫР орталыгының
меңгерушісі Л.Сманов

V,.

28 мамыр

1 Кэсіптік іс-тэжірибенің корытындысы іуралы

>•/

2.

Баспасөз к^зметінің жұмысы және Институттың
бұқаралык байланысы.

3.

Әртүрлі мәселелер

№

№9 мәжіліс

ГІедагогикалық іс- тэжірибе
жетекшісі Ж. Тұрсынбекова
Баспасоз
орталыгының
жетекшісі Л.Жорабекова

25 маусым
Институтта 2013-2014 оқу жылында
атқарылған жұмыстардың жылдық есебі мен

|Оқу ісі жөніндегі Іпроректор 1-проректор ІД.Болатханұлы

Ғылыми кеңестің 2013-2014 оқу жылында
қабылданған шешімдерінің орындалуы
туралы.
Коктсмгі сынақ-емтихан сессияларыньпт :
қорытындысы.

Дайындык актісін бекіту: жаңа оқу жылына
бакалавриат мамандықтары бойынша
жұмыстық оқу жоспарларын, оку үдерісінің
кестесін жэне академиялык күнтізбені,
Ғылыми, ғылыми-эдістемелік, кеңестердіні
жоспарларын бекіту туралы.
'Әртүрлі мэселелер

ІОфис-регистратор
Ібөлімінің бастығы
X. Сартаева
Ректор
О.Аяшев

Жауангы тұлғалар

Ескептпс:
1. Күн тәртібіндегі матсриалдар (баяндама, косьшша ба Я „да»,а, шешішпн жобасы т.с.с)
Гылымн ксиес хатшысыиа ғылыми кснсс мажіл.с.не деи.и Ь куп оүріаи
үсыпылады^

