ЖОО (ЖОО аталымы) БСҚА сыртқы сарапшыларының мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу
бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен ескертулерін жою жөніндегі 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы
бойынша жоспары
№

1

Ұсынымдар мен
ескертулер

Жүзеге асыру
Күтілетін
Орындауға
шаралары
нәтижелер
жауапты тұлға
3 СТАНДАРТ бойынша - СТУДЕНТТЕР
Л.Н.
Гумилев мамандық
кафедра
атындағы
ЕҰУ студенттерінің
меңгерушісі
келісім-шартқа қол академиялық
Абдакимова М.К.
қою.
мобильділігі

Келісім-шарттық
меморандумға қол қою
аясында студенттердің
сыртқы және ішкі
академиялық
мобильдігін жүзеге
асыру қажет.
СҒЗЖ мен жеке ғылыми
стипендиялары арқылы,
соның ішінде оқудағы
Ішкі академиялық Студенттердің
озат көрсеткіштері үшін мобильділік
сыртқы

кафедра
меңгерушісі

Орындау
мерзімдері
2015ж.
маусым

2015-2016
оқу жылы

Ескерту

Президенттік стипендия,
ғылыми, әлеуметтікқоғамдық дамуына негіз
болу, ай сайын берілетін
жыл сайынғы Тайбурыл
стипендиясы, Бірінші
Президент Фонды
тарапынан сайысқа
қатысуға берілетін
стипендиялар және
жолсеріктік гранттар,
сонымен қатар
Қазақстанның Жас
ғалымдар Кеңесінің
ғылыми жұмыстар
сайысы мен Бірінші
Президент Фонды
тарапынан
ұйымдастырылатын
жыл сайын өткізілетін
әлеуметтік идеялар мен
жобалар жәрмеңкесіне
қатысуға мүмкіндік
береді.
1

бойынша
академиялық
сайыстарға қатысу. мобильділіктерін
дамыту

Абдакимова М.К.
ХЖЖО директоры
Горячева Е.В.

Сапалы студенттер
тізімін құру

кафедра
меңгерушісі
Абдакимова М.К.

әрдайым

Шет
курстарда
алу

кафедра
меңгерушісі
Аубакирова Г.Т.
кафедра
меңгерушісі
Абдакимова М.К.

әрдайым

тілдік ПОҚ
мен
білім студенттердің
тілдік
құзыреттіліктерін
күшейту

4 СТАНДАРТ бойынша – ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ, НӘТИЖЕ
Білім беру бағдарламасы «Әлеуметтік
Подготовка
кафедра
2015ж.
бойынша академиялық жұмыс»
социальных
меңгерушісі
мамыр
топтарды топтастыру
мамандықтарының работников по
Абдакимова М.К.

мақсатында мақсаттық
тапсырыс аясында
мамандарды дайындау
жұмыстарын жүзеге
асыру (жұмыс
берушілердің
тапсырысымен
Қарағанды облысы мен
Қарағанды
аймақтарының
әлеуметтік қызмет
көрсету салаларын
мамандармен
қамтамасыз ету )

студенттерін
заказу
мақсаттық
работодателей
дайындау негізінде
«Қарағанды
облысының
жұмыспен
қамтуды үйлестіру
және әлеуметтік
бағдарламалар
басқармасы»
Мемлекеттік
Мекеме
басшылығының
алдында бірігіп
мамандарды
дайындау аясын
жүзеге асыру үшін
өтініш ету.
6М090500
«Әлеуметтік
жұмыс»,
6Д090500
«Әлеуметтік
жұмыс»
мамандықтарына
мақсаттық грант

ҚР
БҒМ
6М090500
«Әлеуметтік
жұмыс»,
6Д090500
«Әлеуметтік
жұмыс»
мамандықтарына

кафедра
меңгерушісі
Абдакимова М.К.
Легостаева
А.А.
директоры ЖжҚБД

2015ж.
шілде

алу үшін ҚР БҒМ мақсаттық грант
сұранысқа енгізуді бөлуі.
сұрау

1

5 СТАНДАРТ бойынша – ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМ
ПОҚ ғылыми іс-әрекет
«Әлеуметтік
ҚР БҒМ грифі
кафедраның ПОҚ: 2017 ж.
аясында тек аймақтық
жұмыстың әдістері бар оқулық
п.ғ.д., профессор
қана емес, сонымен
мен
«Әлеуметтік
Минжанов Н.А.
қатар республикалық
технологиялары»
жұмыстың
п.ғ.д., профессор
деңгейде қызықтыру
атты оқулықты
әдістері мен
Муликова С.А.
мақсатында ҚР БҒМ
дайындау және
технологиялары» п.ғ.к., доцент
грифі бар оқу, оқушығару.
Кенжебаева С.К.
әдістемелік және
п.ғ.к., доцент
ғылыми әдебиеттерді
Абдакимова М.К.
әңдеу және шығару.

«Әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік-саяси пәндер »
кафедрасының меңгерушісі
п.ғ.қ доцент

Абдакимова М.К.

План вуза по реализации рекомендации и устранению замечаний внешних экспертов НКАОКО
по специализированной (программной) аккредитации специальности 5В090500 «Социальная работа»
№

1

Рекомендации и
замечания

Меры действий

Ожидаемые
результаты

Ответственное
Сроки
лицо за
выполнения
выполнение
По СТАНДАРТУ 3 - СТУДЕНТЫ
Необходимо
Подписание
академическая зав.
каф. июнь 2015г.
активировать работу по
Договора
о мобильность
Абдакимова М.К.
внешней и внутренней
сотрудничестве с студентов
академической
ЕНУ им. Л.Н. специальности.
мобильности студентов в Гумилева.
рамках подписаных
меморандумов о
сотрудничестве.
Содействовать развитию
как научного, так и
Участие
в Развитие
зав.
каф. 2015-2016
социальноконкурсах
по внешней
Абдакимова М.К.
уч.г.
общественного
внешней
студенческой
директор ЦМПП
потенциала путем НИРС академической
академической Горячева Е.В.

Примечание

1

и подачи на
мобильности.
мобильности
индивидуальные
научные стипендии,
таких как Президентская Формирование
Усиление
зав. каф.
постоянно
стипендия за отличные
качественного
языковой
Абдакимова М.К.
показатели в учебе,
контингента
компетенции
ежемесячная годовая
студентов.
ППС
и
стипендия Тайбурыл,
студентов
стипендии и проездные
гранты для участия в
Обучение
на Усиление
зав. каф.
постоянно
конференциях от Фонда курсах
языковой
Аубакирова Г.Т.
Первого Президента, а
иностранного
компетенции
зав. каф.
также участие в конкурсе языка
ППС
и Абдакимова М.К.
научных работ Совета
студентов
Молодых ученых
Казахстана и участие в
ежегодной ярмарке
социальных идей и
проектов, проводимых
Фондом Первого
Президента.
По СТАНДАРТУ 4 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Проводить работу в
В рамках
Подготовка
Зав.
каф. май 2015г.
части формирования
реализации
социальных
Абдакимова М.К.
целевого заказа
Договора о
работников по
подготовки
совместной
заказу
специалистов (по заказу подготовке
работодателей
работодателей для
специалистов

обеспечения кадрами в
области социальных
служб регионов
Караганды и
Карагандинской
области) в целях
комплектации
академических групп по
ОП.

ходатайствовать
перед
руководством ГУ
«Управление
координации
занятости и
социальных
программ
Карагандинской
области» о
целевой
подготовке
студентов
специальности
«Социальная
работа»
включение
в
запрос МОН РК
заказа
на
получение
целевого гранта по
специальности
6М090500
«Социальная
работа», 6Д 090500
«Социальная
работа».

Выделение
МОН
РК
целевого
гранта
на
обучение
по
специальности
6М090500
«Социальная
работа»,
6Д
090500
«Социальная

зав. каф.
июль 2015г.
Абдакимова М.К.
Директор
ДПДО
Легостаева А.А.

работа».

1

По СТАНДАРТУ5 – ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Необходима разработка Подготовка и
Учебника
ППС кафедры:
2017 г.
и издание учебной,
издание учебника «Методы и
д.п.н., профессор
учебно-методической и
«Методы и
технологии
Минжанов Н.А.
научной литературы с
технологии
социальной
д.п.н., профессор
грифом МОН РК, что
социальной
работы» с
Муликова С.А.
будет способствовать
работы»
грифом МОН
к.п.н., доцент
вовлечению ППС к
РК
Кенжебаева С.К.
научной деятельности не
к.п.н., доцент
только на региональном,
Абдакимова М.К.
но и на республиканском
уровне.

Заведующая кафедрой «Социальной работы и социально –
политических дисциплин»
к.п.н., доцент

Абдакимова М.К.

