ЖОО (Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті) БСҚА сыртқы сарапшыларының 5В072700
«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» (бакалавриат) білім беру бағдарламасын мамандандырылған
(бағдарламалық) аккредиттеу бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен ескертулерін жою жөніндегі жоспары
№
Ұсынымдар мен
Жүзеге асыру
Күтілетін
Орындауға
Орындау
Ескерту
ескертулер
шаралары
нәтижелер
жауапты тұлға
мерзімдері
1 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ
1 Жоғары оқу орнына
Кафедраның
Аймақтың
Кафедра
қантар
стратегиялық
стратегиялық
дамуында және
меңгерушісі
2015 жыл
мақсаттарында
мақсаттарына
кадрларда
Есенбаева Г.А.
аймақтың дамуына
түзету жасау
аймақтық
өзінің әсерін және
қажеттілігін
кадрларда аймақтық
қамтамасыз етуде
қажеттілігін
ЖОО рөлін
қамтамасыз етуді
арттыру
нақты көрсету керек.
2 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
1 Көптілді білім беру
Тауартану және
Тауартану және
Кафедра
желтоқсан
шегінде жеке пәндерді сертификаттау
сертификаттау
меңгерушісі
2014 жыл
ағылшын тілінде
кафедрасының
кафедрасының
Есенбаева Г.А.
оқытуын біртіндеп
стратегиялық даму
стратегиялық даму
енгізуді назарда ұстау
жоспарына
жоспарына
ағылшын тілінде
ағылшын тілінде
оқытуды енгізу
оқытуды енгізу

бойынша
көрсеткіштерін қою

2

Тамақ өнеркәсіптің
басқа салалары
бойынша (сүт, ет және
т.б. технологиясы)

1

Мобилділік бағдарлама
бойынша шетелдік
және қазақстандық
жоғары оқу
орындарымен
студенттермен алмасу
бойынша жұмысты
күшейту

бойынша
мақсаттық
индикаторларын
орындау.
Студенттерге жаңа Кафедра
білім беру
меңгерушісі
траекториясын
Есенбаева Г.А.
ұсыну

2015\2016 оқу
жылына 2ден кем
емес білім беру
траекториясын
көздейтін модулдік
білім беру
бағдарламасын
қалыптастыру
3 СТАНДАРТ бойынша – СТУДЕНТТЕР
Студенттердің
академиялық
мобилділігі
бағдарламаларын
жетілдіру
мақсатында
ынтымақтастық
туралы келесі
келісім шартқа
отыру:
- К.Г. Разумовский Студенттердің
Кафедра
атындағы
сыртқы
меңгерушісі
Технология және
мобилділігін
Есенбаева Г.А.
басқару Мәскеу
қамтамасыз ету
мемлекеттік
университеті;
- Азық-түлік
Кафедра
Могилев
меңгерушісі
мемлекеттік
Есенбаева Г.А.
университеті.

маусым
2015 жыл

10 – 25
желтоқсан
2014 жыл

Орындалды

15-20
желтоқсан
2014 жыл

Орындалды

1

1

Ішкі академиялық
Студенттердің
Кафедра
2015
Орындалуда
мобилділік шегінде ішкі академиялық меңгерушісі
жылдың
Қостанай
мобилділігін
Есенбаева Г.А.
қантарының
мемлекеттік
қамтамасыз ету
12-нен
университетінің
студенттері үшін
«Ұлттық және шетел
ас үйінің
технологиясы
ерекшеліктері»,
«Қызмет көрсету
және сервис
технологиясы»
пәндерін оқытуды
қамтамасыз ету
4 СТАНДАРТ бойынша - БІЛІМ БЕРУ НӘТИЖЕСІ, ТИІМДІЛІГІ
Шектес кафедралармен Экономика және
Кешенді
Кафедра
Жыл сайын
бірге және жұмыс
менеджмент
дипломдық
меңгерушісі
берушілерді тарту
кафедрасымен бірге жұмыстар:
Есенбаева Г.А.
арқылы кешенді
кешенді дипломдық Кәсіпорында жаңа
дипломдық жобаларды жобаларды
бәсекеге қабілетті
(жұмыстарды) орындау (жұмыстарды)
өнімді өндіру ( ст.
практикасын
орындауды
Гудова В.В., ТППжалғастыру
жоспарлау
42 тобы); 110
орынға арналған
кафедегі суық
цехын жобалау (ст.
Храмцова А.А.,
ТПП-42 тобы).
5 СТАНДАРТ бойынша - ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫ ҚҰРАМЫ
Ғылыми атақтарын,
Оқу жүктеменің
ПОҚ жұмысының Кафедра
қантар 2015

дәрежелерін, ПОҚ
ғылыми, білім беру
қызметінің нәтижелерін
ескере отырып, оқу
жүктеменің
дифференциациясын
жүргізу

дифференциациясын тиімділігін
жүргізу туралы
арттыру
Жоспарлау,
ұйымдастыру,
мониторинг және
оқу процесін
бақылау
Департаментіне
ұсыныс беру

меңгерушісі
Есенбаева Г.А.

жыл

2

Педагог пен ғалым
еңбегінің қозғамдама
мен қарқындандыру
үшін ІҚК (іскерлік
қатысу Кодексі) енгізу

ПОҚ еңбекке ақы
төлеуге
дифференциация
енгізу

ПОҚ жұмысының
тиімділігін
арттыру

Персоналды
басқару
Департаментінің
директоры
Еремин Ю.Н.
Кафедра
меңгерушісі
Есенбаева Г.А.

2015-2016
оқу
жылынан
бастап

3

Мамандық бойынша
мемлекеттік тілде
оқулық пен оқу
құралдарын,
монографияларды
басып шығаруды
арттыру.

«Азық-түлік
өнімдері салалар
технологиясы» атты
ұжымдық оқулығын
дайындап, басып
шығаруды
қамтамасыз ету.
Мемлекеттік тілде
жылына 3-тен кем
емес оқу
құралдарын басып
шығаруды
жоспарлау.
Ұжымдық

Студенттерді
дайындау
процесінің оқуәдістемелік
базасын
толықтыру

Кафедра
меңгерушісі
Есенбаева Г.А.

желтоқсан
2014 жыл –
маусым
2015 жыл

жыл сайын

1

монографияны
басып шығаруды
қамтамасыз ету
6 СТАНДАРТ бойынша - МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР
Шығарушы
Тауартану және
Кафедраның
Кафедра
қантар 2015
кафедраның
сертификаттау
материалдымеңгерушісі
жыл
материалдыкафедрасы бойынша техникалық
Есенбаева Г.А.
техникалық,
190 мың тенге
базасын
компьютерлік және
сомасына
толықтыру
ақпараттық базасын
құралдарды,
жаңарту және
химреактивтерді,
толықтыруға қаржы
материалдарды
бөлу практикасын
алуға шығындарды
жалғастыру
2015 жылдың
сметасына енгізу

Тауартану және сертификаттау
кафедрасының меңгерушісі,
п.ғ.д., профессор

Есенбаева Г.А.

План вуза по реализации рекомендации и устранению замечаний внешних экспертов НКАОКО
по специализированной (программной) аккредитации образовательной программы 5В072700 «Технология
продовольственных продуктов» (бакалавриат)
№

1

1

Рекомендации и
замечания

Меры действий

Ожидаемые
результаты

Ответственное
Сроки
лицо за
выполнения
выполнение
По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Вузу необходимо
Корректировка
Повышение роли
Зав. кафедрой
январь 2015
более четко
стратегических
вуза в региональном
Есенбаева Г.А. года
обозначить в
целей кафедры
развитии и
стратегических
обеспечении
целях свое влияние
региональных
на развитие региона
потребностей в
и обеспечение
кадрах
региональных
потребностей в
кадрах
По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках
Ввести в
Выполнение целевых Зав. кафедрой
декабрь 2014
полиязычного
стратегический план индикаторов
Есенбаева Г.А.
года
образования
развития кафедры
стратегического
предусмотреть
товароведения и
плана развития

Примечание

2

постепенное
внедрение
преподавания
отдельных
дисциплин на
английском языке

сертификации
показатели по
внедрению
преподавания на
английском языке

кафедры
товароведения и
сертификации по
внедрению
преподавания на
английском языке

Внедрять
образовательные
программы по
другим отраслям
пищевой
промышленности
(технология молока,
мяса и др.)

Формирование на
2015/2016 учебный
год модульной
образовательной
программы,
предусматривающей
не менее 2
образовательных
траекторий

Предложение
студентам новых
образовательных
траекторий

Зав. кафедрой
Есенбаева Г.А.

июнь 2015
года

По СТАНДАРТУ 3 СТУДЕНТЫ
1

Усилить работу по
обмену студентами с
зарубежными и
казахстанскими
вузами по
программам
мобильности

В целях
совершенствования
программ
академической
мобильности
студентов
заключить договора
о сотрудничестве с:
- Московским
государственным
университетом
технологий и
управления им. К.Г.
Разумовского;

Обеспечение
внешней
мобильности
студентов

Зав. кафедрой
Есенбаева Г.А.

10 декабря
2014 года –
25декабря
2014 года

Выполнено

- Могилевским
государственным
университетом
продовольствия
В рамках
внутренней
академической
мобильности
обеспечить
преподавание
дисциплины
«Особенности
технологии
национальной и
зарубежной кухни»,
«Технология
обслуживания и
сервис» для
студентов
Костанайского
государственного
университета

1

Обеспечение
внутренней
академической
мобильности
студентов

Зав. кафедрой
Есенбаева Г.А.

15-20
Выполнено
декабря 2014
года

Зав. кафедрой
Есенбаева Г.А.

с 12 января
2015 года

ПО СТАНДАРТУ 4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Продолжить
Планирование
Комплексные
Зав. кафедрой
ежегодно
практику
выполнения
дипломные работы: Есенбаева Г.А.
выполнения
комплексных
«Производство новой
комплексных
дипломных
конкурентоспособной
дипломных проектов
проектов (работ)
продукции на
(работ) совместно со
совместно с
предприятии» (ст.
смежными
кафедрой
Гудова В.В., гр.ТПП-

Выполняется

кафедрами и с
привлечением
работодателей

экономики и
менеджмента

Увеличить
выпуск
учебников и учебных
пособий
по
специальности
на
государственном
языке

Обеспечить подготовку и выпуск коллективного учебника «Азық-түлік
өнімдері салалар
технологиясы»
Планировать
выпуск не менее 3
учебных пособий на

42);
«Проектирование
холодного цеха в
кафе на 110
посадочных мест»
(ст. Храмцова А.А.,
гр.ТПП-42).
ПО СТАНДАРТУ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
1 С учетом наличия Внести
Повышение
Зав. кафедрой
январь 2015
ученых званий и предложение в
эффективности
Есенбаева Г.А.
года
степеней,
Департамент
работы ППС
результатов научной, планирования,
образовательной
организации,
деятельности ППС мониторинга и
провести
контроля учебного
дифференциацию
процесса о
учебной нагрузки
дифференциации
учебной нагрузки
2 Ввести КДУ (Кодекс
Ввести
Повышение
Директор
с 2015/2016
делового
участия) дифференциацию эффективности
Департамента
учебного
для интенсификации оплаты труда ППС работы ППС
управления
года
и мотивации труда
персоналом
педагога и ученого
Еремин Ю.Н.
3

Пополнение учебнометодической базы
процесса подготовки
студентов

Зав. кафедрой
Есенбаева Г.А.

декабрь 2014
года – июнь
2015 года

Зав. кафедрой
Есенбаева Г.А.

ежегодно

казахском языке в
год
ПО СТАНДАРТУ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
1 Продолжить
Включить в смету
Пополнение
Зав. кафедрой
январь 2015
практику выделения на 2015 год расходы
материальноЕсенбаева Г.А.
года
средств на
на приобретение
технической базы
обновление и
приборов,
кафедры
пополнение
химреактивов,
материальноматериалов по
технической,
кафедре
компьютерной и
товароведения и
информационной
сертификации на
базы выпускающей
сумму 190 тыс.т.
кафедры

Зав. кафедрой товароведения и
сертификации, д.п.н., профессор

Есенбаева Г.А.

ЖОО (Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті) БСҚА сыртқы сарапшыларының 6М072700
«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» (магистратура) білім беру бағдарламасын мамандандырылған
(бағдарламалық) аккредиттеу бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен ескертулерін жою жөніндегі жоспары
№

1

1

Ұсынымдар мен
Жүзеге асыру
Күтілетін нәтижелер
Орындауға
Орындау
ескертулер
шаралары
жауапты тұлға мерзімдері
1 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ
Жоғары оқу орнына
Кафедраның
Аймақтың дамуында
Кафедра
қантар
стратегиялық
стратегиялық
және кадрларда
меңгерушісі
2015 жыл
мақсаттарында
мақсаттарына түзету аймақтық қажеттілігін Есенбаева Г.А.
аймақтың дамуына
жасау
қамтамасыз етуде
өзінің әсерін және
ЖОО рөлін арттыру
кадрларда аймақтық
қажеттілігін
қамтамасыз етуді
нақты көрсету керек.
2 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
Көптілді білім беру
Тауартану және
Тауартану және
Кафедра
жыл сайын
шегінде жеке пәндерді сертификаттау
сертификаттау
меңгерушісі
ағылшын тілінде
кафедрасының
кафедрасының
Есенбаева Г.А.
оқытуын біртіндеп
стратегиялық даму
стратегиялық даму
енгізуді назарда ұстау
жоспарына
жоспарына ағылшын

Ескерту

ағылшын тілінде
оқытуды енгізу
бойынша
көрсеткіштерін қою
2

Жұмыс берушілердің
тапсырысы бойынша
магистрлер даярлауды
кеңейту

1

Жұмыс берушілердің
тапсырысы бойынша
магистрлік
диссертацияларды
орындау практикасын
кеңейту

2

3

тілінде оқытуды енгізу
бойынша мақсаттық
индикаторларын
орындау.

Кәсіпорындар
Магистрлерді
Кафедра
мен ұжымдарға
мақсатты дайындауды меңгерушісі
магистрлердің
іске асыру жағдайын
Есенбаева Г.А.
қажеттігін анықтау, қарастыру
талдау жүргізу
3 СТАНДАРТ бойынша – МАГИСТРАНТТАР
Тағам өнеркәсібі
Жұмыс берушілердің
Кафедра
мен қоғамдық
тапсырысы бойынша
меңгерушісі
тамақтану
магистрлік
Есенбаева Г.А.
кәсіпорындарының диссертацияларды
тапсырысы
орындау үлесін
бойынша
арттыру, нәтижесін
орындалатын жаңа
өндіріске енгізу
тақырыптарды
туралы акті алу
магистрлік
диссертациялар
тақырыптамасына
енгізу

қаңтар маусым 2015
жыл

Үздіксіз оқыту
барысында колледж оқу
жүйесінде
магистрлердің ғылыми
потенциалын пайдалану

Магистратура
бітіргендерді
колледждерге
жұмысқа тарту

маусым
2015 жыл

Мобилділік бағдарлама
бойынша шетелдік
және қазақстандық

Магистранттардың
академиялық
мобилділігі

Үздіксіз оқыту
жағдайында жоғарғы
оқу орындары мен
колледждердің
арасындағы
байланысты арттыру

Кафедра
меңгерушісі
Есенбаева Г.А.

12
желтоқсан
2014 жыл

Орындалды

жоғары оқу
орындарымен
магистранттар алмасу
бойынша жұмысты
күшейту

1

1

бағдарламаларын
жетілдіру
мақсатында
ынтымақтастық
туралы келесі
келісім шартқа
отыру:
К.Г. Разумовский
К.Г. Разумовский
Кафедра
10-15
атындағы
атындағы Технология меңгерушісі
желтоқсан
Технология және
және басқару Мәскеу Есенбаева Г.А.
2014 жыл
басқару Мәскеу
мемлекеттік
мемлекеттік
университетінде
университетінде
магистранттардың
магистранттардың
стажировкадан өту
стажировкадан өту
бағдарламасын әзірлеу
бағдарламасын
әзірлеу
4 СТАНДАРТ бойынша - БІЛІМ БЕРУ НӘТИЖЕСІ, ТИІМДІЛІГІ
Білім беру
Білім беру
Бітірушілердің
Кафедра
12
бағдарламаны
бағдарламаны
ұсыныстарын ескере
меңгерушісі
желтоқсан
актуалдандыру
актуалдандыру және отырып білім беру
2014 жыл
процесіне бітірушілерді әрі қарай жетілдіру бағдарламасын
тарту практикасын
үшін сұрау
үнемі жетілдіру
жалғастыру
нәтижелерін
пайдалану
мақсатында
бітірушілермен
сауалнама жүргізу
5 СТАНДАРТ бойынша - ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫ ҚҰРАМЫ
Ғылыми
атақтарын, Оқу жүктеменің
ПОҚ жұмысының
Кафедра
қантар
дәрежелерін,
ПОҚ дифференциациясын тиімділігін арттыру
меңгерушісі
2015 жыл
ғылыми, білім беру жүргізу туралы
Есенбаева Г.А.
қызметінің нәтижелерін Жоспарлау,

Орындалды

ескере отырып,
оқу
жүктеменің
дифференциациясын
жүргізу

2

1

ҚР-да іске асырылатын
және қаржыландыратын
мемлекеттік
бағдарламалар
бойынша инновациялық
технологиялар
дайындауға қатысу

ұйымдастыру,
мониторинг және
оқу процесін
бақылау
Департаментіне
ұсыныс беру

Министрліктермен
Белгілі
Кафедра
қаңтар –
жасалған
Министрліктермен
меңгерушісі
наурыз
ынтымақтастық
біріге ғылыми зерттеу Есенбаева Г.А.
2015 жыл
меморандумдар
жұмыстарын жүргізуге
негізінде
ПОҚ-н жұмылдыру
Мемлекеттік
бағдарламалар
бойынша
дайындалатын
инновациялық
технологияларды
дайындау
жұмыстарына
қатысу мүмкіндігін
қарастыру
6 СТАНДАРТ бойынша - МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР
Шығарушы
Тауартану және
Кафедраның
Кафедра
қантар
кафедраның
сертификаттау
материалдымеңгерушісі
2015 жыл
материалдыкафедрасы бойынша техникалық
Есенбаева Г.А.
техникалық,
құралдарды,
базасын
компьютерлік және
химреактивтерді,
толықтыру
ақпараттық базасын
материалдарды
жаңарту және
алуға шығындардың
толықтыруға қаржы
2015 жылдғы
бөлу практикасын
сметасына 190 мың
жалғастыру
тенге соманы енгізу

2

Мамандық бойынша
мемлекеттік тілде
оқулық пен оқу
құралдарын,
монографияларды
басып шығаруды
арттыру.

«Азық-түлік
өнімдері салалар
технологиясы» атты
ұжымдық оқулығын
дайындап, басып
шығаруды
қамтамасыз ету.
Ұжымдық
монографияны
басып шығаруды
қамтамасыз ету

Тауартану және сертификаттау
кафедрасының меңгерушісі,
п.ғ.д., профессор

Кафедраның
материалдытехникалық
базасын
толықтыру

Кафедра
меңгерушісі
Есенбаева Г.А.

Есенбаева Г.А.

желтоқсан
2014 жыл –
маусым 2015
жыл

План вуза по реализации рекомендации и устранению замечаний внешних экспертов НКАОКО
по специализированной (программной) аккредитации образовательной программы 6М072700 «Технология
продовольственных продуктов»
№

1

1

Рекомендации и
замечания

Меры действий

Ожидаемые
результаты

Ответственное
Сроки
лицо за
выполнения
выполнение
По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Вузу необходимо
Корректировка
Повышение роли
Зав. кафедрой
январь 2015
более четко
стратегических
вуза в
Есенбаева Г.А.
года
обозначить в
целей кафедры
региональном
стратегических целях
развитии и
свое влияние на
обеспечении
развитие региона и
региональных
обеспечение
потребностей в
региональных
кадрах
потребностей в кадрах
По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках
Ввести в
Выполнение
Зав. кафедрой
ежегодно
полиязычного
стратегический
целевых
Есенбаева Г.А.
образования
план развития
индикаторов
предусмотреть
кафедры
стратегического
постепенное
товароведения и
плана развития
внедрение
сертификации
кафедры
преподавания
показатели по
товароведения и

Примечание

отдельных дисциплин
на английском языке

2

1

2

3

Производить
подготовку магистров
по заявкам
предприятий и
организаций

внедрению
преподавания на
английском языке

сертификации по
внедрению
преподавания на
английском языке
Осуществление
целевой
подготовки
магистров

Провести анализ
Зав. кафедрой
потребностей
Есенбаева Г.А.
предприятий и
организаций в
подготовке
магистров
По СТАНДАРТУ 3 СТУДЕНТЫ
Расширить практику
Внести в тематику ПрактикоЗав. кафедрой
выполнения
магистерских
ориентированный Есенбаева Г.А.
магистерских
диссертаций новые характер
диссертаций по
темы, выполняесодержания
заказам работодателей мые по заказам
диссертаций,
предприятий
получение актов
пищевой промыш- внедрения в
ленности и
производство
общественного
питания
Использовать научный Рекомендовать
Обеспечение связи Зав. кафедрой
потенциал магистров в выпускников
вуза с колледжами Есенбаева Г.А.
учебный процесс
магистратуры для
в системе
колледжей при
работы в
непрерывного
непрерывной системе колледжах
образования
образования
Усилить работу по
Разработать
Обеспечение
Зав. кафедрой
обмену студентами с
программу
прохождения
Есенбаева Г.А.
зарубежными и
стажировки
магистрантами
казахстанскими
магистрантов в
стажировки в
вузами по программам Московском
Московском
мобильности
государственном
государственном

январь-июнь
2015 года

12 декабря
2014 года

Выполнено

июнь 2015
года

10-15
Выполнено
декабря 2014
года

университете
технологий и
управления им.
К.Г. Разумовского

университете
технологий и
управления им.
К.Г. Разумовского

ПО СТАНДАРТУ 4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1 Продолжить практику
Провести
Постоянное
Зав. кафедрой
12 декабря
Выполнено
привлечения
анкетирование
совершенствование
Есенбаева Г.А.
2014 года
выпускников к
выпускников с
образовательной
процессу актуализации
целью
программы с
образовательной
использования
учетом
программы
результатов опроса
предложений
для актуализации и
выпускников
дальнейшего
совершенствования
образовательной
программы
ПО СТАНДАРТУ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
1 С учетом наличия Внести предложе- Повышение
Зав. кафедрой
январь 2015
ученых
званий
и ние в Департамент эффективности
Есенбаева Г.А.
года
степеней, результатов планирования,
работы ППС
научной,
организации,
образовательной
мониторинга и
деятельности
ППС контроля учебного
провести
процесса о
дифференциацию
дифференциации
учебной нагрузки
учебной нагрузки
2 Участвовать
в В рамках
Участие ППС в
Зав. кафедрой
январь-март
разработке
заключенных с
проведении
Есенбаева Г.А.
2015 года
инновационных
ключевыми
совместных
технологий
по Министерствами
научных
госпрограммам,
меморандумов о
исследований с
реализуемым в РК и сотрудничестве
ключевыми

финансируемом
в выйти с предложерамках
данных нием об участии в
программ
разработке
инновационных
технологий по
госпрограммам

министерствами

ПО СТАНДАРТУ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
1 Продолжить практику
Включить в смету
Пополнение
Зав. кафедрой
январь 2015
выделения средств на
на 2015 год
материальноЕсенбаева Г.А.
года
обновление и
расходы на
технической базы
пополнение
приобретение
кафедры
материальноприборов,
технической,
химреактивов,
компьютерной и
материалов по
информационной базы
кафедре
выпускающей кафедры
товароведения и
сертификации на
сумму 190 тыс.т.
2 Активизировать
Обеспечить подгоПополнение
Зав. кафедрой
декабрь 2014
деятельность ППС по
товку и выпуск
материальноЕсенбаева Г.А.
года – июнь
написанию учебников, коллективного
технической базы
2015 года
учебных пособий и
учебника «Азықкафедры
монографий
түлік өнімдері
салалар
технологиясы» и
коллективной
монографии
Зав. кафедрой товароведения и
сертификации, д.п.н., профессор

Есенбаева Г.А.

