
 

План вуза по реализации рекомендации и устранению замечаний внешних экспертов НКАОКО  

по институциональной аккредитации Карагандинского экономического университета 

 

№ Рекомендации и 

замечания 

Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 Необходимо оформить 

миссию университета в 

виде билбордов в 

учебных корпусах и 

общежитиях 

университета для 

широкого ознакомления 

студенчества. 

Оформление 

миссии 

университета в 

учебных корпусах 

и общежитиях 

университета. 

Ознакомление 

ППС и 

студенчества с 

миссией 

университета. 

Директор 

Департамента 

стратегического 

развития  

Муликова С.А. 

Февраль 

2015 года 

 

2 В целях повышения 

эффективности системы 

планирования и оценки 

достигнутых 

Разработка 

ежегодного 

оперативного 

плана работы 

Утверждение 

оперативного 

плана 

университета. 

Директор 

Департамента 

стратегического 

развития  

Февраль 

2015 года 

 



результатов, 

академических 

процессов 

университету. 

необходимо 

разработать 

операционный план и 

Академическую 

стратегию . 

университета . Муликова С.А. 

По СТАНДАРТУ 2 - РУКОВОДСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ 

1 Пересмотреть 

структуру управления 

университета на 

предмет определения 

структурных 

подразделений, 

администрирующих 

вопросы науки и 

воспитательного 

процесса. 

Преобразовать 

Комитет по делам 

молодежи (КДМ) в 

Центр молодежных 

инициатив (ЦМИ). 

Создать отдел 

мониторинга и 

развития научно-

исследовательской 

работы. 

Повышение 

эффективности 

управления 

воспитательным 

и научным 

процессами. 

Проректор по 

науке  

Таубаев А.А.,  

проректор по 

воспитательным 

вопросам  

Абилов К.Ж. 

Январь  

2015 года 

 

По СТАНДАРТУ 3 - СТУДЕНТЫ 

1 Необходимо расширить 

тематику магистерских 

и докторских 

диссертаций по заказу 

хозяйствующих 

субъектов (предприятий 

и организаций), 

Совместно с 

Карагандинской 

Палатой 

предпринимателей 

разработан 

Перечень 

магистерских 

- увеличение 

количества 

заказных тем и 

исследований 

студентов; 

- 

непосредственное 

Проректор по 

научной работе 

Таубаев А.А. 

Июнь 2015г.  



увеличить количество 

обучающихся, 

принимающих участие 

в финансируемых 

научно- 

исследовательских 

проектах. 

исследований и 

дипломных работ 

для вузов, в 

который по 4-

направлениям 

вошли 62 темы. 

На грантовое 

финансирование 

НИР на 2015-

2017гг. 

университетом 

подготовлено 23 

заявки, в которых 

более 10% 

исполнителей 

указаны студенты, 

магистранты и 

докторанты PhD 

Университета.  

При заключении 

договора на 

реализацию НИР 

данное 

соотношение в 

дальнейшем будет 

сохраняться. 

 

участие 

студентов, 

магистрантов и 

докторантов PhD 

в выполнении 

грантовых и 

хоздоговорных 

НИР. 

  



По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

1 Необходимо привлекать 

выпускников 

университета к 

разработке 

образовательных 

программ, а также 

расширить спектр 

специальностей, 

внедряющих 

полиязычное 

образование. 

Разработать анкету 

для опроса 

выпускников 

университета. 

2. Провести 

социологическое 

исследование 

среди выпускников 

университета на 

предмет 

совершенствования 

образовательных 

программ. 

3. Зав. кадрами 

принимать во 

внимание мнение 

выпускников при 

формировании 

образовательных 

программ. 

4. Увеличить 

количество 

дисциплин 

преподаваемых на 

английском языке. 

Повышение 

качества 

образовательных 

программ 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

спектра 

специальностей 

внедряющих 

полиязычное 

образование. 

 

Директор 

департамента 

стратегического 

развития  

Муликова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрами 

2014-2015 

уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

уч.год 

 



По СТАНДАРТУ 6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1 Необходимо создать 

систему 

стимулирования 

преподавателей, 

публикующих 

результаты научных 

исследований в 

зарубежных журналах с 

ненулевым Импакт-

фактором.  

В Университете на 

стадии внедрения 

«Рейтинговая 

система оценки 

деятельности 

преподавателя», в 

рамках которой 

предусмотрено 

присвоение 

высоких 

рейтинговых 

баллов за 

публикации в 

зарубежных 

журналах с 

ненулевым 

Импакт-фактором. 

В этой связи 

система 

стимулирования 

преподавателей 

будет 

осуществляться 

через влияние 

рейтинга на 

заработную плату 

ППС, где одним из 

- разработка 

рейтинговой 

системы оценки 

деятельности 

преподавателей 

Университета; 

- стимулирование 

научно-

публикационной 

активности ППС 

через систему 

рейтинговой 

оценки и 

стимулирование 

их научной 

деятельности на 

основе 

дифференциации 

заработной платы 

по результатам 

рейтинга. 

Проректор по 

научной работе 

Таубаев А.А. 

Июль 2015г.  



основных 

критериев 

заложены научные 

результаты. 

 
По СТАНДАРТУ 8. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

1 В целях 

распространения 

положительной 

практики вузу по 

завершении мега-

проекта «Электронный 

университет» провести 

презентацию для вузов 

страны на уровне МОН 

РК. 

Организовать 

работу по 

распространению 

опыта КЭУ по 

реализации проекта 

«Электронный 

университет» и 

организовать 

научно-

практическую 

конференцию на 

базе университета 

Научно-

практическая 

конференция 

Проректор по 

инновационному и 

стратегическому 

развитию  

Ибышев Е.С. 

2016 г.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Қарағанды экономикалық университеті  

БСҚА сыртқы сарапшыларының институционалдық аккредиттеу бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен 

ескертулерін жою жөніндегі жоспары 

 

№ Ұсынымдар мен 

ескертулер 

Жүзеге асыру 

шаралары 

Күтілетін 

нәтижелер 

Орындауға 

жауапты тұлға 

Орындау 

мерзімдері 

Ескерту 

 1 СТАНДАРТ бойынша - МИССИЯ ЖӘНЕ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ 

1 Студенттердің кең 

көлемді танысуы үшін 

университеттің 

миссиясын билбордтар 

түрінде оқу корпусы 

мен университет 

жатақханаларында 

орнықтыру.  

Университеттің 

миссиясын 

билбордтар түрінде 

оқу корпусы мен 

университет 

жатақханаларында 

орнықтыру. 

ПОҚ мен 

студенттерді 

университет 

миссиясымен 

таныстыру.  

Муликова С.А. 

Стратегиялық даму 

департаментінің 

бастығы 

2015 жыл 

ақпан 

 

2 Жоспарлау жүйесі мен 

қол жеткізген 

Университеттің 

жыл сайынғы 

Университеттің 

оперативті 

Муликова С.А. 

Стратегиялық даму 

2015 жыл 

ақпан 

 



нәтижелерді бағалау, 

академиялық 

процестердің 

тиімділігін арттыру 

мақсатында 

университетке 

оперативті жоспар мен 

Академиялық 

стратегияны әзірлеу 

қажет.  

оперативті жұмыс 

жоспарын әзірлеу.  

 

жоспарын бекіту.  

 

департаментінің 

бастығы 

2 СТАНДАРТ бойынша  - БАСШЫЛЫҚ ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ 

1 Ғылым мен тәрбие 

үрдіс мәселелерін 

әкімшілік ететін 

құрылымдық 

бөлімшелерді анықтау 

үшін университеттің 

басқару құрылымын 

қайта қарау.  

 

Жастар ісі 

бойынша комитетті 

(ЖІМ) Жастар 

бастамалар 

орталығына (ЖБО) 

өзгерту.  

Мониторинг және 

ғылыми-зерттеу 

жұмысын дамыту 

бөлімшелерін құру.  

Тәрбие және 

ғылыми үрдістер 

басқару тиімділгін 

арттыру. 

 

Таубаев А.А. 

ғылым ісі 

жөніндегі 

проректор,  

Абилов К.Ж. 

тәрбие ісі 

жөніндегі 

проректор 

 

2015 жыл 

қантар 

 

3 СТАНДАРТ бойынша - СТУДЕНТТЕР 

1 Шаруашылық 

жүргізуші 

субъектлерінің 

(кәсіпорын мен 

мекеме) тапсырысы 

бойынша магистрлік 

Қарағанды 

кәсіпкерлер 

Палатасымен бірге 

4 бағыт бойынша 

62 тақырып енетін 

жоо-дары үшін 

- тапсырыс 

бойынша 

жасалатын 

тақырыптардың 

және зерттеулердің 

санын ұлғайту; 

Таубаев А.А. 

ғылым ісі 

жөніндегі 

проректор 

2015 жыл 

маусым 

 

 



және докторлық 

диссертациялардың 

тақырыптарын 

кеңейту, 

қаржыландыратын 

ғылыми-зерттеу 

жобаларында 

қатысатын білім 

алушылардың санын 

арттыру. 

магистрлік 

зерттеулер мен 

дипломдық 

жұмыстардың 

тізімі жасалды. 

Университет 2015-

2017 жж. гранттық 

қаржыландыру 

үшін 23 сұраным 

дайындалды,  

мұнда 10% аса 

орындаушы 

ретінде 

университеттің 

студенттері, 

магистранттары 

мен PhD 

докторлары 

көрсетілген.  

ҒЗЖ жүзеге 

асыруға 

негізделген 

шартты жасағанда 

бұл арақатынас 

келесіде 

сақталады.  

- гранттық және 

шаруашылқ 

жүргізушілердің 

шарттарын 

орындауда 

студенттер, 

магистранттар мен 

PhD 

докторанттарының 

тікелей қатысуы.  

 

 4 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ТИІМДІЛІК  

1 Білім беру 1. Университет Университеттің Муликова С.А. 2014-2015  



бағдарламаларын 

әзірлеуде 

университеттің 

түлектерін тарту, 

сонымен қоса, 

көптілдік білім беруді 

енгізетін 

мамандықтардың 

шоғырын ұлғайту.  

 

түлектері үшін 

сауалнама үлгісін 

дайындау.  

2. Білім беру 

бағдарламаларын 

жетілдіру 

мақсатында 

университет 

түлектернің 

арасында 

әлеуметтік зерттеу 

жүргізу.  

3. Кафедра 

меңгерушілері 

білім беру 

бағдарламаларын 

жасақтағанда 

түлектердің 

пікірлерін ескеру. 

4. Ағылшын 

тілінде өткізілетін 

пәндердің санын 

көбейту.  

білім беру 

бағдарламаларының 

сапасын арттыру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көптілдік білім 

беруді енгізетін 

мамандықтардың 

шоғырын ұлғайту 

Стратегиялық даму 

департаментінің 

бастығы 

оқу жылы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

оқу жылы 

6 СТАНДАРТ бойынша – ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ 

1 Ғылыми нәтижелерін 

оқытушылар үшін 

ынталандыратын 

жүйені құру керек.  

Университетте 

нөлдік емес 

Импакт-факторлы 

шетелдік 

- университет 

оқытушыларының 

қызметін 

рейтингтік бағалау 

Таубаев А.А. 

ғылым ісі 

жөніндегі 

проректор 

2015 жыл 

шілде 

 



 журналдарда 

жариялағаны үшін 

жоғары рейтингтік 

балдарды иеленуді 

қамтамассыз 

еететін 

«Оқытушылар 

қызметін 

рейтингтік бағалау 

жүйесі» еңгізу 

кезеңінде.  Осыған 

орай, ең негізгі  

өлшем ретінде 

ғылыми нәтижелер 

саналатын 

оқытушыларды 

ынталандыру 

жүйесі рейтінгтің 

ПОҚ еңбек 

ақысына әсер етуі 

арқылы жүзеге 

асырылады. 

жүйесін әзірлеу; 

- рейтингтік бағалау 

жүйесі арқылы 

ПОҚ ғылыми-

жариялау 

белсенділігін 

ынталандыру және  

рейтинг нәтижелері 

арқылы еңбек 

ақыны жіктеу 

негізінде олардың 

ғылыми жұмысын  

ынталандыру.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 СТАНДАРТ бойынша – АҚПАРАТТАРДЫ БАСҚАРУ  

1 «Электронды 

университет» мега-

жобасын аяқтау 

бойынша жоо-ның 

жағымды тәжірибесін 

кеңейту мақсатында ҚР 

БҒМ деңгейінде елдің 

жоо үшін таныстыру 

рәсімін өткізу.  

 

«Электронды 

университет» 

жобасын жүзеге 

асыру бойынша 

ҚЭУ тәжірибесін 

тарату мақсатында 

жұмысты 

ұйымдастыру және 

университет 

базасында ғылыми-

тәжірибелік 

таныстыру рәсімін 

ұйымдастыру.  

Ғылыми-

тәжірибелік 

таныстыру рәсімін 

Ибышев Е.С. 

инновациялық 

және стратегиялық 

даму жөніндегі 

проректор 

2016 жыл  

 

 

 

 

 

 


