
 

Университеттің 2021-2022 оқу 

жылындағы қызметінің есебі және 

жаңа 2022-2023 оқу жылына 

қойылатын міндеттер туралы  

 



27.10.2022 1 Университеттің ұлттық және әлемдік 

рейтингтерге қатысуы туралы 

Басқарма мүшесі- 

ғылыми жұмыс 

жөніндегі проректор 

2 Магистрлік диссертация тақырыптары 

мен ғылыми жетекшілерін, докторлық 

диссертация тақырыптары мен ғылыми 

кеңесшілерін бекіту туралы 

Академиялық 

мәселелер жөніндегі 

департаментінің 

директоры 

3 Еңбек нарығының қажеттіліктеріне 

сәйкес жаңа білім беру 

бағдарламаларын ашу перспективалары 

БББ жаңарту 

офисінің жетекшісі 

4 ҒЖБМ ҒК гранттық қаржыландыру 

шеңберіндегі ғылыми жобалардың 

есептерің тыңдау және бекіту 

Жобалардың 

ғылыми 

жетекшілері 

5 Әртүрлі  

24.11.2022 1 Мамандырылған аккредиттеуден өтуге 

дайындық барысы туралы 

Жаратылыстану 

жоғары мектебінің 

деканы 

2 Университеттің білім беру 

бағдарламаларының оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етілуінің сапасы 

Комиссия 

3 Техникалық ғылымдар жоғары 

мектебінің есебі 

Техникалық 

ғылымдар жоғары 

мектеп деканы 

4 Контингентті қалыптастыру және 

түлектерді жұмыспен қамту нәтижелері 

туралы 

Мансап және 

жұмысқа 

орналастыру 

орталығының 

директоры 

5 Әртүрлі  

22.12.2022 1 Университеттің ғылыми-зерттеу 

қызметінің нәтижелері және оны 

дамытудың басым бағыттары туралы 

Басқарма мүшесі- 

ғылыми жұмыс 

жөніндегі проректор 

2 Жаратылыстану жоғары мектебінің 

есебі 

Жаратылыстану 

жоғары мектебінің 

деканы 

3 «Жоғары оқу орнының үздік 

оқытушысы» республикалық байқау 

жеңімпаздарының есептерің тыңдау 

және бекіту 

Үздік оқытушылар 

4 Әртүрлі  



26.01.2023 1 2022-2023 оқу жылының қысқы сессия 

қорытындылары туралы 

Тіркеу офисінің 

директоры 

2 Дене шынықтыру және өнер жоғары 

мектебінің есебі 

Дене шынықтыру 

және өнер жоғары 

мектебінің деканы 

3 Имидждік саясат орталығының 

қызметінің нәтижелілігі және жұмысты 

одан әрі жетілдіру жолдары туралы 

Имидждік саясат 

орталығының 

директоры 

4 2022-2023 оқу жылының 

І-жартыжылдығында Ғылыми кеңес 

шешімдерінің орындалуы туралы 

Ғалым хатшы 

5 Әртүрлі  

23.02.2023 1 Университеттегі тәрбие және 

әлеуметтік жұмыс нәтижелері туралы 

Басқарма мүшесі – 

жастар саясаты 

жөніндегі проректор 

2 Университеттің халықаралық 

ынтымақтастық саласындағы 

жұмыстарды үйлестіру және 

ұйымдастыру нәтижелері 

Халықаралық 

ынтымақтастық 

және стратегиялық 

даму орталығының 

директоры 

3 Педагогика және психология жоғары 

мектебінің есебі 

Педагогика және 

психология жоғары 

мектебінің деканы 

4 Қазіргі білім беру жүйесіндегі 

университет кітапханасы қызметіндегі 

өзгерістер және даму перспективалары 

Кітапхана 

директоры 

5 Әртүрлі  

30.03.2023 1 «І. Жансүгіров атындағы Жетісу 

университеті» КЕАҚ Басқармасының 

бекітуі үшін жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің 

МЖМБС-қа сәйкес білім беру 

бағдарламаларын қарастыру 

Білім беру 

бағдарламаларын 

жаңарту жобалық 

офисінің басшысы 

2 Гуманитарлық ғылымдар жоғары 

мектебінің есебі 

Гуманитарлық 

ғылымдар жоғары 

мектебінің деканы 

3 Биотехнология және экология 

мәселелері ғылыми-зерттеу 

институтының есебі 

Институт 

директоры 



 4 Университет спортклубының есебі Спортклуб төрағасы 

5 Әртүрлі  

27.04.2023 1 Университеттің 2022 жылғы қаржы- 

экономикалық қызметінің 

қорытындылары туралы 

Басқарма мүшесі – 

қаржы мәселелері 

жөніндегі проректор 

2 Университетте академиялық ұтқырлық 

бағдарламаларының іске асырылуы 

туралы 

Халықаралық 

ынтымақтастық 

және стратегиялық 

даму орталығының 

директоры 

3 Құқық және экономика жоғары 

мектебінің есебі 

Құқық және 

экономика жоғары 

мектебінің деканы 

4 Әртүрлі  

25.05.2023 1 2022-2023 оқу жылында атқарылған 

жұмыстар бойынша «Zhansugurov 

college» есебі 

Колледж директоры 

2 2022-2023 оқу жылындағы 

білімгерлердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының нәтижелері туралы 

Ғылым және 

ғылыми жобаларды 

коммерцияландыру 

бөлім басшысы 

3 Үздіксіз білім беру институтының 

қызметі туралы 

Үздіксіз білім беру 

институтының 

директоры 

4 Әртүрлі  

29.06.2023 1 2022-2023 оқу жылының жазғы сессия 

қорытындылары және оқу процесін 

жетілдіру жолдары туралы 

Тіркеу офисінің 

директоры 

2 Мемлекеттік қорытынды аттестаттау 

бойынша комиссия төрағаларының 

есептерін бекіту туралы 

Басқарма мүшесі – 

академиялық 

мәселелер жөніндегі 

проректор 

3 2022-2023 оқу жылының 

ІІ-жартыжылдығында Ғылыми кеңес 

шешімдерінің орындалуы туралы 

Ғалым хатшы 

4 Әртүрлі  

 


