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2 «І. Жансүгіров атындағы Жетісу 

университеті» КЕАҚ Этика жөніндегі 

Кеңестің жұмысы туралы  

 

Этика жөніндегі 

Кеңестің төрағасы   

 

3 Университетте сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясатты жүзеге асыру нәтижелері 

«Саңалы ұрпақ» 

жобалық офисінің 

жетекшісі 

4 Университетте көптілді білім беруді 

жүзеге асыру және кадрлармен  

қамтамасыз етуді жетілдіру туралы 

 

Академиялық 

мәселелер жөніндегі 

департаменттің 

директоры  

5 Әртүрлі   

 

Басқарма мүшелері 

12.10.2022    

1 «І. Жансүгіров атындағы Жетісу 

университеті» КЕАҚ докторанттарына 

ғылыми жетекшілік ету сапасы туралы 

 

Басқарма мүшесі – 

академиялық 

мәселелер жөніндегі 

проректор  

2 Білімгерлерге қызмет көрсету 

орталығының қызметі туралы және оның 

жұмысың жетілдіру жолдары 

 

Білімгерлерге қызмет 

көрсету 

орталығының 

директоры 

3 Университетте студенттік өзін-өзі 

басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге 

асыру нәтижелері  

 

Жастар 

орталығының 

директоры 

4 Университеттегі кадрлар даярлау 

бағыттары бойынша ПОҚ-тың сапалық 

құрамын арттыру туралы 

 

ПБҚАБ басшысы 

5 Әртүрлі  

 

Басқарма мүшелері  

09.11.2022 1 «І. Жансүгіров атындағы Жетісу 

университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 

жылдарға арналған даму Жоспарына 

2022 жыл бойынша анықтаулар енгізу  

 

Басқарма мүшесі – 

қаржы мәселелері 

жөніндегі проректор 

 

2 «І. Жансүгіров атындағы Жетісу 

университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 

жылдарға арналған даму Жоспарына 

2023 жыл бойынша анықтаулар енгізу  

 

Басқарма мүшесі – 

қаржы мәселелері 

жөніндегі проректор 

 

3 Жоғары мектептердің салалық 

қауымдастықтармен және жұмыс 

Жоғары мектеп 

декандары 



 

берушілермен өзара әрекеттестігі туралы  

 

4 Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік 

бөлімнің қызметі туралы 

Жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі 

білім берудің оқу-

әдістемелік бөлімінің 

басшысы 

5 Әртүрлі   

 

Басқарма мүшелері  

14.12.2022 1 Ғылыми жобалардың гранттық 

қаржыландыру конкурстарына қатысуы 

туралы 

Ғылым және ғылыми 

жобаларды 

коммерцияландыру 

бөлімінің басшысы 

2 2022 жылғы түлектердің жұмысқа 

орналастыру қорытындысы туралы  

 

Мансап және 

жұмысқа 

орналастыру 

орталығының 

директоры  

3 Жоғары мектеп декандарының 2022 

жылғы KPI-ді орындау қорытындылары 

туралы  

 

Жоғары мектеп 

декандары  

4 Әртүрлі   

 

Басқарма мүшелері  

 

 

11.01.2023 

 

1 2022-2023 оқу жылының көктемгі 

семестріне дайындық туралы  

 

 

Басқарма мүшесі – 

академиялық 

мәселелер жөніндегі 

проректор  

2 2022 жылда проректорлардың  KPI 

орындалуы  

 

Проректорлар 

3 «І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

университеті» КЕАҚ медиаорталығының 

қызметі туралы 

 

Медиаорталық 

басшысы 

4 2022-2023 оқу жылының I-

жартыжылдығындағы Басқарма  

шешімдерін орындауы туралы 

Басқарма хатшысы  

 

 

 

5 

 

Әртүрлі Басқарма мүшелері 

08.02.2023 1 Университетте әлеуметтік саясаттын іске 

асырылуы туралы  

Басқарма мүшесі – 

жастар саясаты 



 

жөніндегі проректор 

 

2 Ғылыми зерттеулер нәтижелерін 

коммерцияландыру туралы  

 

 

Ғылым және ғылыми 

жобаларды 

коммерцияландыру 

бөлімінің басшысы 

3 Университетті интернационалдандыру 

стратегиясының орындалу барысы 

Халықаралық 

ынтымақтастық және 

стратегиялық даму 

орталығының 

директоры 

4 Педагогикалық білім беру 

бағдарламалары түлектерінің біліктілік 

тестке дайындығы туралы  

 

Жоғары мектеп 

декандары 

5 Әртүрлі  

 

Басқарма мүшелері 

09.03.2023 

 

1 «І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

университеті» КЕАҚ 2022 жылға 

арналған Даму бағдарламасының және 

Қаржылық даму жоспарының (№ 4 

қосымша) орындалуы 

 

Басқарма мүшесі –

ғылыми жұмыс 

жөніндегі проректор  

2 «І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

университеті» КЕАҚ қабылдау 

Ережелерін қарастыру  

 

Қабылдау 

комиссиясының 

жауапты хатшысы 

3 Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу 

жоспарын бекіту  

Пайдалану 

жұмыстары 

департаментінің 

директоры   

4 Әртүрлі  Басқарма мүшелері 

 

12.04.2023 1 2023-2024 оқу жылына арналған «І. 

Жансүгіров атындағы Жетісу 

университеті» КЕАҚ ұйымдық 

құрылымы мен штат санын алдын-ала 

талқылау 

 

Басқарма мүшелері, 

ПБҚАБ басшысы 

2 Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің  МЖМБС–қа  

сәйкес білім беру бағдарламаларын 

бекіту  

 

Білім беру 

бағдарламаларын 

жаңарту жобалық 

офисінің жетекшісі  



 

3 Түлектерді алдын-ала жұмысқа 

орналастыруды ұйымдастыру туралы  

 

Мансап және 

жұмысқа 

орналастыру 

орталығының 

директоры 

4 Әртүрлі 

 

Басқарма мүшелері 

10.05.2023 1 2023-2024 оқу жылына арналған 

штаттық кестені алдын-ала бекіту  

Басқарма мүшесі – 

академиялық 

мәселелер жөніндегі 

проректор 

2 Профессор-оқытушылар құрамы мен 

ғылыми қызметкерлер лауазымдарының 

бос орындарына конкурс жариялау 

туралы  

 

ПБҚАБ басшысы   

 

3 2023-2024 оқу жылының Қабылдау 

комиссиясының құрамың бекіту 

 

Қабылдау 

комиссиясының 

жауапты хатшысы 

4 Педагогикалық білім беру 

бағдарламалары түлектерінің біліктілік 

тест тапсыру нәтижелері туралы  

 

Декандар  

5 Университеттің білім беру 

бағдарламалары бойынша 2023-2024 оқу 

жылына оқу ақысының мөлшерін алдын-

ала қарастыру  

 

Басқарма мүшесі – 

қаржы мәселелері 

жөніндегі проректор 

 

6 Әртүрлі  

 

Басқарма мүшелері  

14.06.2023 1 Университет ПОҚ-ның оқу-әдістемелік 

әдебиеттерді шығарудың тақырыптық 

жоспарының орындалуы туралы 

 

Академиялық 

мәселелер жөніндегі 

департамент 

директоры  

2 2022-2023 оқу жылы II-

жартыжылдығындағы Басқарма 

шешімдерінің орындалуы  

 

Басқарма хатшысы  

3 Басқарманың 2023-2024 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын бекіту  

 

Басқарма мүшелері 

4 Әртүрлі   Басқарма мүшелері  

 

 


