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ЖҦМЫС ЖОСПАРЫ
№

1

Отырыстың
өткізілу
кҥні
2018ж.
тамыз

Кҥн тәртібі

Баяндамашы

Мәселенің кураторы

1. Университеттің жоғары мектебі мен факультеттерінің 2018- Факультет/ЖМ декандары
2019 оқу жылына дайындығы туралы.

ОжОӘЖ проректоры

2. Ғылыми кеңес пен Ректораттың 2018-2019 оқу жылына Ғылыми хатшы
арналған жоспарларын бекіту

Ректор

3. Әр түрлі мәселелер
2

2018ж.
қыркүйек

1. М.Әуезов атындағы ОҚМУ 2017-2018 оқу жылындағы Ректор

-

қызмет нәтижелері мен 2016-2019ж.ж. арналған ҚР БДМБ және
университеттің стратегиялық жоспарларын жүзеге асыру
аясында 2018-2019 оқу жылына міндеттері.
2. Университеттің құрылымдық
ұйымдастырулар туралы

бӛлімшелеріндегі

қайта ОжОӘЖ проректоры

Ректор

3. Әр түрлі мәселелер
3

2018ж.
қазан

1. «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын орындау ІТ-орталығының жетекшісі
аясында университеттің ІТ-орталығының қызметі туралы.

СД проректоры

2. Мемлекеттiк жастар саясатын iске асыруда университеттiң Жастар орталығының директоры
студенттік жастар ұйымдарының рӛлi.

ӘжТЖ проректоры

3. М.Әуезов атындағы ОҚМУ колледжінің жағдайы мен даму Колледж директоры
болашағы туралы.

ОжОӘЖ проректоры

4. Әр түрлі мәселелер
4

2018ж.
қараша

1. Магистранттарды дайындау сапасы туралы.

ЖООКББИ директоры

2. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде АББО директоры
ақпараттық-білім беру орталығының қызметі мен даму
болашағы туралы.
3. Филология факультетінің қызметі мен даму болашағы Факультет деканы
туралы.

ҒЖжИ проректоры
ОжОӘЖ проректоры
ОжОӘЖ проректоры

--|| -- || --|| --

4. Әр түрлі мәселелер.
5

2018ж.
желтоқсан

1. М.Әуезов атындағы ОҚМУ бәсекеге қабілеттілігін СД проректоры
жоғарылату және ұлттық рейтингтердегі ұстанымдарды
жақсарту туралы.

Ректор

2.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ-да PhD докторанттарын ЖООКББИ директоры
дайындаудың нәтижелілігі туралы.

ҒЖжИ проректоры,
ОжОӘЖ проректоры

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын орындау аясында Факультет деканы
«Дене тәрбиесі және спорт» факультетінің қызметі мен даму
болашағы туралы.

ОжОӘЖ проректоры

3.

4. Әр түрлі мәселелер
6

2019ж.
қаңтар

1. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің 2018 жылға арналған CДжСБД СЖ бӛлімінің бастығы
стратегиялық даму жоспарын жүзеге асыру туралы.

СД проректоры

2. Университеттің Ғылыми кеңесі мен Ректоратының 2018-2019 Ғылыми хатшы
оқу жылының күзгі семестріндегі шешімдерінің орындалуы
туралы.

Ректор

3.

«Рухани

жаңғыру»

бағдарламасын

орындау аясында Жоғары мектеп деканы

ОжОӘЖ проректоры

«Жаратылыстану-ғылыми-педагогикалық» жоғары мектебінің
даму жағдайы мен қызметі туралы.
4. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында Жоғары мектеп деканы
«Химиялық инженерия және биотехнология» жоғары
мектебінің қызметі мен даму болашағы туралы.

--|| -- || --|| --

5.Әр түрлі мәселелер
7
2019ж.
ақпан

1. Университеттің 2018 жылғы ғылыми-зерттеу жұмыстарының ҒЖжИ проректоры
есебі» және «Ғылым туралы» заңы мен 2016-2019 жылдарға
арналған БДМБ-ың орындалу аясындағы 2019 жылға арналған
міндеттері.

Ректор

2. 2017-2018 оқу жылғы университет білім алушыларының Тіркеу кеңсесінің директоры,
(бакалавриат, магистратура, докторантура) қысқы емтихан ЖООКББИ директоры
сессиясының нәтижесін талдау.

ОжОӘЖ проректоры

3.
8

2019ж.
наурыз.

Әр түрлі мәселелер

1. 2018 жылдағы М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың қаржы- Қаржы департаментінің
шаруашылық қызметі туралы есебі.
директоры –бас бухгалтер

Ректор

2. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Заңтану және Факультет деканы
халықаралық қатынастар» факультетінің қызметі мен даму
болашағы туралы.

ОжОӘЖ проректоры

3. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын орындау аясында Жоғары мектеп деканы
«Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары
мектебінің даму жағдайы мен қызметі туралы.
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4. Әр түрлі мәселелер

9

2019ж.
сәуір

1. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында Жоғары мектеп деканы
«Басқару және бизнес» жоғары мектебінің қызметі мен даму
болашағы туралы.

ОжОӘЖ проректоры

2. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын орындау
аясында Факультет деканы
«Педагогика және мәдениет» факультетінің қызметі мен даму
жағдайы туралы.

--|| -- || --|| --

3. Әр түрлі мәселелер
10

2019ж.
мамыр

1. М.Әуезов атындағы ОҚМУ тәрбие жұмысы қызметінің есебі.

ТЖжЖС департаментінің
директоры
2. Университеттің агроӛнеркәсіптік кешенін дамытудың Жоғары мектеп деканы
жағдайы мен даму болашағы және «Ауылшаруашылық
ғылымдары» жоғары мектебінің ОҒӚК қызметінің нәтижелілігі
туралы.

ӘжТЖ проректоры

3. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында Жоғары мектеп деканы
«Тоқыма және тамақ инженериясы»
жоғары мектебінің
қызметі мен даму болашағы туралы.

--|| -- || --|| --

ОжОӘЖ проректоры

4. Әр түрлі мәселелер
11

2019 ж.
маусым

1. Жазғы емтихан сессиясын талдау (бакалавриат, Тіркеу кеңсесінің директоры,
магистратура,
докторантура),
университет
білім ЖООКББИ директоры
алушыларының білім сапасын арттыру жолдары

ОжОӘЖ проректоры

2. 2018-2019 жылының жазғы семестріне арналған Ғылыми хатшы
универсиеттің Ғылыми кеңесі мен Ректораттың шешімдерінің
орындалуы туралы

Ректор

3.
Университеттің
мемлекеттік
аттестация комиссия Тіркеу кеңсесінің директоры
тӛрағаларының есебі мен білім алушылардың қорытынды
аттестациясын талдау.

ОжОӘЖ проректоры

4. 2019-2020 оқу жылына арнап педагогикалық жүктемені, АМЖД директоры, тіркеу
ОПҚ штатын, модульдік-білім беру бағдарламаларын және кеңсесінің директоры

--|| -- || --|| --

академиялық күнтізбені бекіту туралы
5. Әр түрлі мәселелер
Ескертпе: Күн тәртібі бойынша материалдар (баяндама, қосалқы баяндама, шешім жобасы) Ғылыми хатшы тарапынан Ғылыми Кеңестің отырысына
дейін 7 күн бұрын берілуі тиіс.
Ғылыми Кеңестің жұмыс регламенті:
баяндама
- 10- 20 минут;
ақпарат
- 5-10 минут;
сӛзге шығу
- 3-5 минут.
Ғылыми Кеңес өткізу уақыты: айдың 4 аптасы, жҧма, 10.00 сағат, бас ғимарат.
Ғылыми Кеңестің жҧмыс жоспары университеттің Ғылыми кеңесінде қаралды және талқыланды «__28 » тамыз 2018 ж., № 1 хаттама.

Ғылыми кеңестің хатшысы, т.ғ.к., доцент

Сатаева Л.М.

