ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАЗПОТРЕБСОЮЗА

2018-2019 оқу жылына арналған Ректорат
және университет Кеңестерінің жұмыс жоспары
(I семестр)
Планы работы Ректората и Советов университета
на 2018-2019 учебный год
(І семестр)

ҚАРАҒАНДЫ - 2018
КАРАГАНДА – 2018
1

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ
2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС РЕГЛАМЕНТІ
ДҮЙСЕНБІ

- ректорат (ІІ, ІV) – 15.00 сағ., ЕҚФ-ның кураторлық сағаты –
15.00, ЕҚФ, БҚФ-ның кафедралар меңгерушілерімен декан
сағаты – 15.00

СЕЙСЕНБІ

- Үйлестіру Кеңесінің (2 айда 1 рет) отырысы, Кураторлар
кеңесі (ІV), ЭБФ, БҚФ-ның кафедралар меңгерушілерімен
кураторлық сағаты – 12.00 сағ., проректор сағаты – 15.00 сағ.
(І, ІІІ)

СӘРСЕНБІ

- ЭБФ-ның кафедралар меңгерушілерімен декан сағаты – 15.00,
ғылыми-әдістемелік семинар, студенттер жиналысы және ісшара, кәсіподақ күні

БЕЙСЕНБІ

- оқу-әдістемелік Кеңестің (ІV), курстардың әдістемелік
комиссияларының
(ІІІ),
кафедралардың
әдістемелік
семинарларының (ІІ), оқу сапасын бақылау жөніндегі
комиссияның (ІІ) отырысы

ЖҰМА

- факультеттер Кеңестерінің (IV), кафедралардың (ІV)
отырысы, кафедралар меңгерушілерімен және студенттермен
жұмыс (үнемі)

СЕНБІ

- студенттер іс-шарасы. Жалпыуниверситеттік іс-шаралар.
Оқытушылардың шығармашылық күні. СӨЖ
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
КАРАГАНДИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОНЕДЕЛЬНИК

- ректорат (П,ІҮ) – 15.00 ч., кураторский час УФФ-15.00,
деканский час УФФ,ФБП с зав.кафедрами-15.00

ВТОРНИК

-заседание Координационного Совета (1 раз в 2 месяца), Совет
кураторов (ІҮ), кураторский час ФЭУ, ФБП с зав.кафедрами
12.00 ч., проректорский час – 15.00 ч. (І,Ш)

СРЕДА

- деканский час ФЭУ с зав.кафедрами-15.00,
научно-методический семинар, студенческие собрания и
мероприятия, профсоюзный день

ЧЕТВЕРГ

- заседания: учебно-методического Совета (ІҮ), методических
комиссий курсов (Ш), методсеминаров кафедр (П), комиссия
по контролю за качеством обучения (П)

ПЯТНИЦА

-заседания Советов факультетов (IY), кафедр (ІҮ), работа с
зав.кафедрами и студентами (постоянно)

СУББОТА

-студенческие
мероприятия.
Общеуниверситетские
мероприятия. Творческий день преподавателя. СРС
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Ғылыми Кеңестің
отырысында
БЕКІТІЛДІ
25 қыркүйек 2018 ж.
№ 1 хаттама

2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ БІРІНШІ СЕМЕСТРІНЕ АРНАЛҒАН
РЕКТОРАТТЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
№

1

2

Отырыстың күн тәртібі

күні

Жауапты тұлға

1.Жазғы каникул кезеңіндегі ауысулар
және оқуларын қалпына келтірулер.

М.Т.Даниярова -АДД
директоры.

2.Жаңадан оқуға қабылданғандардың білім 10 .09. 18
бағдарламалары бойынша академиялық
және тілдік топтар құру туралы.

Декандар.

3.Жаңа оқу жылына оқу-зертханалық
корпустар мен жатақханалардың
дайындығы туралы.

Қ.С.Какенов әкімшілік-шаруашылық
жөніндегі проректор.

1.2018-2019 оқу жылы жатақханаларда
орындарды бөлу және студенттерді
орналастыру қорытындылары туралы.

С.А.Базарбекова -ЖБО
директоры
24.09.18

2. Жетім-балалардың,мүгедек және атааналарының қамқорынсыз қалған
балалардың құқықтары туралы
заңнаманың сақталуы жөніндегі жұмыстар
туралы.

Факультеттердің
декандары.

3. «Оқыту және кәсіпкерлік ОртаАзиялық орталығын құру » CACTLE
жобасын жүзеге асырудың нәтижелілігі».
1.Университет сайтының жай-күйі мен
толықтырылушылығы туралы.

Омарова А.Т.- доктор
PhD

08.10.18

Бағыт бойынша
жауапты адам.

3
2.ЭБФ-ның «Экономика», «Халықаралық
қатынастар», «МЖБ» білім беру
бағдарламаларының мамандандырылған
аккредитацияға дайындық барысы туралы.
1.Университетте кәсіптік бағдар беру
жұмыстарын ұйымдастыру және жетілдіру
туралы.

Кафедралардың
меңгерушілері.

22.10.18

Л.Х.Ивадилинова қоғаммен байланыс
жөніндегі маман.

4
2.2017-2018жылында күндізгі оқу түрін
бітірген түлектердің мамандықтар
бойынша жұмысқа орналастырылуының
талдауы.
4

Жұмысқа орналастыру
жөніндегі менеджер.

1.БҚФ-ның: «Юриспруденция», «Кеден
ісі» білім беру бағдарламаларының
мамандандырылған аккредитацияға
дайындық барысы туралы.

5 .11. 2018

Кафедралардың
меңгерушілері.

19.11. 2018

Беспаева Р.С. –УЖК
төрайымы.
Г.С.Серікова - ЕҚФ
деканы.

3.12. 2018

Г.М.Байғожина халықаралық жобалар
және бағдарламалар
орталығының
директоры.
Комиссия.

5
2.Университеттің жас ғалымдары Кеңесі
жұмысының жай-күйі мен болашағы.
1. ЕҚФ кафедраларындағы цифрландыру
жөніндегі жұмыстардың бағыттары
туралы.
6

2.Профессор-оқытушылар құрамы мен
студенттердің сыртқы академиялық
ұтқырлығын ұйымдастыру және болашағы.

1.Ағылшын тілінде оқылатын пәндердің
жай-күйі және сапасы.
7

2.ЭБФ-дағы білім беру
бағдарламаларының рейтингі және сапасы
туралы.

8

1.ҚҚЭУ-дің рейтингтерге қатысуына
талдау және университеттің бәсекеге
қабылеттілікті арттыру бойынша ісшаралар әзірлеуі.

24.12. 2018

9

2. Жаңа жылды мерекелеуге дайындық
барысы туралы және жаңа жыл
күндеріндегі кезекшілік кестесін бекіту.
1.Факультеттердегі жастар комитеттері
жұмыстарының жай-күйі мен сапасы
туралы.

10

2 БҚФ-да академиялық адалдық бойынша
жүргізілетін жұмыстар туралы
1. 1 курс студенттерінің әлеуметтікпсихологиялық портреті және жоғары оқу
орнындағы оқыту жүйесіне бейімделу
мәселелері туралы.
2.Бірінші жарты жылдықтағы ректорат
шешімдерінің орындалуы туралы.

14.01. 2019

28.01. 2019

Ғ.И.Гимранова факультет деканы,
кафедралардың
меңгерушілері.
С.А.Муликова - СДД
директоры.

Қ.Ж.Әбілов әлеуметтік мәселелер
жөніндегі проректор.
Жастар комитеттерінің
төрағалары.

Ф.С.Момышева - БҚФ
деканы.
Социолог

Комиссия

5

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ РЕКТОРАТ ҚҰРАМЫ
1. Аймағамбетов Е.Б.
2. Бугубаева P.O.
3. Абилов К.Ж.
4. Какенов Қ.С
5. Накипова Г.Е.

6. Даниярова М.Т.
7. Кусаинова Л.К.
8.Муликова С.А.
9.Легостаева А.А.
10. Борбасова З.Н.
11. Гимранова Г.И.
12. Серикова Г.С.
13. Момышева Ф.С.
14.Сатемирова К.К.
15.Кудайбергенова С.К.
16.Базарбекова С.А.
17.Байгожина Г.М.
18.Тарская М.Н.
20. Ивадилинова Л.Х.
21.Ертысбаева Г.Н.
22.Кабатаева К.Т.
23.Абдакимова М.К.
24.Айтенова М.С.

Университет ректоры, э.ғ.д., профессор
Академиялық мәселелер және жаңа технологиялар
жөніндегі проректор, э.ғ.к., профессор
Әлеуметтік жұмыстар
жөніндегі
проректор, т.ғ.к.,
профессор
ӘШБ проректоры, ф.ғ.к., профессор
Ғылыми жұмыс, стратегиялық және инновациялық даму
жөніндегі проректордың міндетін атқарушы, э.ғ.д.,
профессор
Академиялық даму департаментінің директоры, э.ғ.к.,
профессор
Қызметкерлерді басқару департаментінің директоры,
к.ю.н., доцент
Стратегиялық жоспарлау департаментінің директоры,
п.ғ.д., профессор
ДПДО директоры, э.ғ.к., профессор
ҚОФ деканы, э.ғ.д., профессор
ЭБФ деканы, э.ғ.к., профессор
ЕҚФ деканы, э.ғ.к., профессор
БҚФ деканы, з.ғ.к., профессор
Кітапхана директоры
Колледж директоры, э.ғ.к,профессор
Жастар бастамашылығы орталығының директоры
Халықаралық жобалар және бағдарламалар орталығының
директоры
Оқу телевидениесінің жетекшісі
Қоғаммен жұмыс жөніндегі бас маман
Орыс және шет тілдері кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к.,
доцент
Қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті кафедрасының
меңгерушісі, ф.ғ.к., профессор
Әлеуметтік
жұмыс
және
ҚХА
кафедрасының
меңгерушісі, п.ғ.к., доцент
Жоғары математика кафедрасының меңгерушісі, к.фм.н., доцент
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УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого Совета
протокол №1
25 сентября 2018 г.

ПЛАН
РАБОТЫ РЕКТОРАТА
НА ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА
№

Повестка дня заседаний
1.Переводы и восстановления в период
летних каникул.

дата

ответственные
Даниярова М.Т-директор
ДАР.

1

2.О формировании академических и
языковых групп по образовательным
программам нового набора.

10 .09. 18

Деканы

2

3

3.О готовности учебно-лабораторных
корпусов и общежитий университета к
новому учебному году.
1.Об итогах распределения мест и
заселении студентов в общежития в 20182019 учебном году.
24.09.18

Какенов К.С-проректор по
АХЧ

2. О работе по соблюдению
законодательства о правах детей-сирот,
инвалидов и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Деканы факультетов.

3. Результативность реализации проекта
CACTLE – «Создание ЦентральноАзиатского центра преподавания,
обучения и предпринимательства».
1.О состоянии и наполняемости сайта
университета.

Омарова А.Т-доктор PhD

2.О ходе подготовки к
специализированной аккредитации
образовательных программ ФЭУ:
«Экономика», «Международные
отношения», «ГМУ».
1. Об организации и совершенствовании
профориентационной работы в
университете.

08.10.18

Базарбекова С.А-директор
ЦМИ

Ответственный по
направлению.
Зав.кафедрами.

22.10.18

Ивадилинова Л.Хспециалист по связям с
общественностью.

4

5

2.Анализ трудоустройства выпускников
очной формы обучения 2017-2018
учебного года по специальностям
1.О ходе подготовки к
специализированной аккредитации
образовательных программ ФБП:
7

Менеджер по
трудоустройству.
Зав.кафедрами.
05.11.2018

«Юриспруденция», «Таможенное дело».
2.Состояние и перспективы работы
Совета молодых учёных университета.
1 О направлениях работы на кафедрах
УФФ по цифровизации.

Беспаева Р.С- председатель
СМУС.
Серикова Г.С-декан УФФ
19.11. 2018

6
2.Организация и перспективы развития
внешней академической мобильности
ППС и студентов.
1.О состоянии и качестве читаемых
дисциплин на английском языке.

Байгожина Г.М-директор
ЦМПиП.
03.12. 2018

Комиссия.

7

8

2.О рейтинге и качестве
образовательных программ на ФЭУ.
1.Анализ участия КЭУК в рейтингах и
разработка мероприятий по повышению
конкурентоспособности университета.

9

2.О ходе подготовки к празднованию
нового года и утверждение графика
дежурства в новогодние дни.
1.О состоянии и качестве работы
молодежных комитетов факультетов.

Момышева Ф.С-декан
ФБП.

10

2 О проводимой работе по академической
честности на ФБП.
1.Социально-психологический портрет
28.01. 2019
студентов 1 курса и о проблемах
адаптации к вузовской системе обучения.
2.О выполнение решений ректората за
первое полугодие

Комиссия

24.12. 2018

Гимранова Г.И-декан
факультета, зав.кафедрами.
Муликова С.А-директор
ДСР.

Абилов К.Ж-проректор по
социальным вопросам.
14.01. 2019

8

Председатели молодежных
комитетов.

Социолог

СОСТАВ РЕКТОРАТА
КАРАГАНДИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КАЗПОТРЕБСОЮЗА
1. Аймагамбетов Е.Б.
2. Бугубаева P.O.
3. Абилов К.Ж.
4. Какенов К.С
5. Накипова Г.Е.

6. Даниярова М.Т.
7. Кусаинова Л.К.
8. Муликова С.А.
9. Легостаева А.А.
10.Борбасова З.Н.
11. Гимранова Г.И.
12.Серикова Г.С.
13. Момышева Ф.С.
14. Сатемирова К.К.
15.Кудайбергенова С.К.
16.Базарбекова С.А.
17. Байгожина Г.М.
18. Тарская М.Н.
20. Ивадилинова Л.Х.
21.Ертысбаева Г.Н.
22.Кабатаева К.Т.
23.Абдакимова М.К.
24.Айтенова М.С.

ректор университета, д.э.н., профессор
проректор по академическим вопросам и новым
технологиям, к.э.н., профессор
проректор по социальным вопросам, д.и.н., профессор
проректор по административно-хозяйственной части,
к.т.н., профессор
и.о. проректора по научной работе,
стратегическому и инновационному развитию, д.э.н.,
профессор
директор департамента академического развития, к.э.н.,
профессор
директор
департамента
управления
персоналом,
к.ю.н.,доцент
директор департамента стратегического планирования,
д.п.н., профессор
директор ДПДО, к.э.н., профессор
декан
факультета дистанционного обучения, д.э.н.,
профессор
декан факультета экономики и управления, к.э.н.,
профессор
декан учетно-финансового факультета, к.э.н., профессор
декан факультета бизнеса и права, к.ю.н., профессор
директор библиотеки
директора колледжа, к.э.н., профессор
директор центра молодежной инициативы
директор ЦМПиП
директор учебного телевидения
главный специалист по связям с общественностью.
зав.кафедрой русского и иностранных языков, к.п.н.,
доцент
зав.кафедрой казахского языка и культуры Казахстана,
к.ф.н., профессор
зав.кафедрой социальной работы и АНК, к.п.н., доцент
зав.кафедрой высшей математики, к.ф-м.н., доцент
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Ғылыми Кеңестің
отырысында
БЕКІТІЛДІ
25 қыркүйек 2018 ж.
№1 хаттама
ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ
2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ БІРІНШІ СЕМЕСТРІ БОЙЫНША
КООРДИНАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ ЖҰМЫС
ЖОСПАРЫ
№

Отырыстардың күн тәртібі

1.

Үйлестіру кеңесінің құрамы мен жұмыс
жоспарын бекіту
Профессор-оқытушылар құрамының
аттестациялық істері дайындығының жайкүйі мен профессор және
қауымдастырылған профессор атағын алуға
оларды ҚР білім және ғылым саласын
бақылау жөніндегі комитетке(ККСОН) беру
кестесінің сақталуы(бекітілген кестеге
сәйкес) туралы
Магистерлік диссертациялар жобаларын
қорғау нәтижелері бойынша университет
архивіне берілетін құжаттамалардың
мониторингі туралы
2018-2019 оқу жылына ШЫҰУ жобасының
бағдарламалары бойынша оқуға алу
қорытындылары және жаңа оқу жылына
оқитындар контингентінің сапалық
құрамын жақсарту жөніндегі міндеттер
«Төртінші өнеркәсіптік революция: жас
ғалымдардың үлесі» атты жастар ғылыми
форумын өткізуге дайындық барысы
туралы
Гранттық ғылыми-зерттеу жобаларының
орындалу барысы туралы есебі
Студенттік инновациялық жобалар, стартап
жобалар(республикалық пәндік
олимпиадалар, студенттік жұмыстардың
ғылыми конкурстары, халықаралық
конкурстар) бойынша конкурсқа
қатысушылар санын қалыптастыру
мерзімдері мен конкурстарды өткізу
мерзімдерін талқылау
Университет кафедралары мен
бөлімшелерінің ғылыми-зерттеу
жұмыстарына(ҒЗЖ) және студенттердің
ғылыми-зерттеу жұмыстарына(СҒЗЖ)
жұмсалатын шығыстарының сметаларын
қалыптастыру туралы

1.1

1.2

1.3

1.4

2.
2.1

2.2
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Өтетін
мерзімдері
Қазан
2018ж.

Жауапты
адамдардың ТАӘ
Г.Е.Накипова
Г.Е.Накипова
Д.Н.Улыбышев

Комиссия

Т.Л.Тен
Кафедра меңгерушісі

Жас ғалымдар
Кеңесінің төрағасы
Р.С.Беспаева
Қараша
2018ж.

Ғылыми жетекшілер
А.А.Таубаев
Т.А.Ханов

Г.Е.Накипова

2.3 Университет
қызметкаерлері
мен
студенттерінің
жарияланымдар
белсенділігін арттыру бойынша ЭҚЗ ҒЗИдің міндеттері туралы
3. 2018 жылдағы ҒЗЖ және СҒЗЖ бойынша
есебін бекіту және 2019 жылға ҒЗЖ және
СҒЗЖ жоспарларын бекіту
3.1 2018 жылдағы коммерцияландыру және
технологиялар трансферті офисі
жұмысының қорытындылары
3.2 Жоғары оқу орнынан кейін оқып білім
алатындардың
педагогикалық
практикалары мен ғылыми-эксперименттік
зерттеулер жұмыстарын орындауының
нәтижелері туралы

3.3 2018 жылда аяқталатын, бастамашылық
ғылым-зерттеу тақырыптарының орындалу
нәтижелігі
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Т.А.Ханов

Қаңтар
2019ж.

Г.Е.Накипова
Т.А.Ханов
Кафедралардың
меңгерушілері
Б.ШСарсембаев
Б.К.Сыздық
Жоғары оқу орнынан
кейінгі қосымша
білім беру
департаментінің
директоры,
Бас маман,
Кафедралардың
меңгерушілері
Ғылыми жетекшілер

ҒЫЛЫМ БОЙЫНША КООРДИНАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ
ТАӘ
1.

Г.Е.Накипова .

2.

Т.А.Ханов

3.

А.А.Таубаев

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

М.К.Әбдәкімова
А.Т.Әбдікәрімова
С.Т.Әбеуова
М.С.Әйтенова
Т.И.Ау
Г.Г.Байкенова
В.И.Березюк
Н.Р.Весельская
Г.Н.Ертісбаева
Г.А.Есенбаева

14.

К.Т.Қабатаева

15.

С.К.Мажитова

16.

А.А.Мұсатаева

17.
18.
19.
20.

Б.Т.Матаева
Е.Д.Орынбасарова
А.К.Сембеков
Л.А.Талимова

21.

Т.Л.Тен

22.

А.А.Легостаева

23.
24.

Р.С.Беспаева
Г.А.Кенешева

Лауазымы, бөлімше
– ғылыми жұмыс, стратегиялық және инновациялық даму
жөніндегі проректор
– ЭҚЗ ҒЗИ директоры
–ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту және мониторинг
орталығының директоры
– ӘЖ және ҚХА кафедрасының меңгерушісі
- экономика және кәсіпкерлік кафедрасының меңгерушісі
– ӘЭ және ХҚ кафедрасының меңгерушісі
– жоғары математика кафедрасының меңгерушісі
– ЖЗАП кафедрасының меңгерушісі
– экология және бағалау кафедрасының меңгерушісі
– бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының меңгерушісі
– ЭҚҚР кафедрасының меңгерушісі
–шет және орыс тілдері кафедрасының меңгерушісі
– тауартану және сертификаттау кафедрасының меңгерушісі
– қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті кафедрасының
меңгерушісі
– маркетинг және логистика кафедрасының меңгеруші
– экономикаалық теория және МЖБ кафедрасының
меңгерушісі
–туризм және мейрамхана ісі кафедрасының меңгерушісі
- менеджмент және инновациялар кафедрасының меңгерушісі
– қаржы кафедрасының меңгерушісі
– БМ және ҚМ кафедрасының меңгерушісі
– АЕЖ кафедрасының меңгерушісі, ШЫҰУ
бағдарламаларының үйлестірушісі
– жоғары оқу орнынан кейінгі қосымша білім беру
департаментінің директоры
– жас ғалымдар Кеңесінің төрағасы
– кеңес хатшысы
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УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого Совета
протокол №1
25 сентября 2018 г.
ПЛАН
РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО НАУКЕ
КАРАГАНДИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА
№

Повестка дня заседаний

1.

Утверждение состава и плана работы
координационного совета
1.1 О состоянии готовности аттестационных
дел ППС и соблюдении графика их подачи
в ККСОН МОН РК на получение ученых
званий профессора и ассоциированного
профессора (в соответствии с
утвержденным графиком)
1.2 Обсуждение и защита тем диссертационных
исследований докторантов 1-го года
обучения
1.3 Итоги набора обучающихся по программам
проекта УШОС на 2018-2019 уч. год и
задачи по улучшению качественного
состава контингента обучающихся на
новый учебный год
1.4 О ходе подготовки к проведению
молодежного научного форума «Четвертая
промышленная революция: вклад молодых
ученых»
2. Отчет о ходе выполнения грантовых
научно-исследовательских проектов
2.1 Обсуждение сроков формирования
конкурсной массы и сроков проведения
конкурсов по студенческим
инновационным проектам, стартап
проектам (республиканские предметные
олимпиады, научные конкурсы
студенческих работ, международные
конкурсы)
2.2 О формировании сметы расходов на НИР и
НИРС кафедр и подразделений
университета
2.3 О
мониторинге
документации,
передаваемой в архив университета по
результатам
защиты
магистерских
диссертаций/проектов
3.

Обсуждение отчета по НИР и НИРС за 2018
13

Сроки
проведения
Октябрь
2018г.

ФИО ответственных
лиц
Накипова Г.Е.
Накипова Г.Е.,
Улыбышев Д.Н.

Научные
руководители,
Докторанты,
Зав. кафедрами
Тен Т.Л.,
Зав. кафедрами

Председатель СМУС
Беспаева Р.С.

Ноябрь
2018г.

Научные
руководители
Таубаев А.А.,
Ханов Т.А.

Накипова Г.Е.

Комиссия

Накипова Г.Е.,

год и утверждение планов НИР и НИРС на
2019 год
3.1 Итоги работы офиса коммерциализации и
трансферта технологий за 2018 год
3.2 О результатах педагогической практики и
выполнения
научно/экспериментальноисследовательской работы обучающихся
послевузовского образования
3.3 Результативность
выполнения
инициативных научно-исследовательских
тем, завершаемых в 2018 году
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Январь
2019г.

Ханов Т.А.,
Зав.кафедрами
Сарсембаев Б.Ш.,
Сыздык Б.К.
Директор ДПДО,
гл.специалист,
Зав.кафедрами
Научные
руководители

СОСТАВ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО НАУКЕ
ФИО
1.

Накипова Г.Е.

2.

Ханов Т.А.

3.

Таубаев А.А.

4.

Абдакимова М.К.
Абдикаримова
А.Т.
Абеуова С.Т.
Айтенова М.С.
Ау Т.И.
Байкенова Г.Г.
Березюк В.И.
Весельская Н.Р.
Ертысбаева Г.Н.
Есенбаева Г.А
Кабатаева К.Т.
Мажитова С.К.
Мусатаева А.А.
Матаева Б.Т.
Орынбасарова Е.Д.
Сембеков А.К.
Талимова Л.А.
Тен Т.Л.
Легостаева А.А.
Беспаева Р.С.
Кенешева Г.А.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Должность, подразделение
– проректор по научной работе, стратегическому и
инновационному развитию
– директор НИИ ЭПИ
– директор Центра мониторинга и развития научноисследовательской работы
– зав. кафедрой СР и АНК
- зав. кафедрой экономика и предпринимательство
– зав. кафедрой МЭ и МО
– зав. кафедрой высшей математики
– зав. кафедрой ОЮСД
– зав. кафедрой экологии и оценки
– зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита
– зав. кафедрой ПРЭО
– зав. кафедрой иностранных и русского языков
– зав. кафедрой товароведения и сертификации
– зав. кафедрой казахского языка и культуры Казахстана
– зав. кафедрой маркетинга и логистики
– зав. кафедрой экономической теории и ГМУ
– зав. кафедрой туризма и ресторанного дела
- зав. кафедрой менеджмента и инноваций
– зав. кафедрой Финансы
– зав. кафедрой БМ и ФМ
– зав. кафедрой ИВС, координатор программ УШОС
– директор ДПДО
– председатель Совета молодых ученых
– секретарь совета
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Ғылыми Кеңестің
отырысында
БЕКІТІЛДІ
25 қыркүйек 2018 ж.
№1 хаттама
2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ БІРІНШІ СЕМЕСТРІНЕ АРНАЛҒАН
ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСІ ЖҰМЫСЫНЫҢ
ЖОСПАРЫ
№
1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

Отырыстардың
күн тәртібі

Өткізу
мерзімі

2017-2018 оқу жылындағы ОӘКтің жұмыс қорытындылары.
2018-2019 оқу жылына арналған
ОӘК жұмыс жоспарын,секциялар,
ОӘК құрамын бекіту.

29 тамыз
2018ж.

2018-2019 оқу жылына арналған
магистранттың анықтамалық-жол
көрсеткішін және докторанттың
анықтамалық жол көрсеткішін
бекіту
Білім беру бағдарламаларын
қалыптастырудағы академиялық
еркіндік.
Профессор-оқытушылар
құрамының біліктілігін арттыру
жүйесін жетілдіру, практикалық
құрамдас бөліктерді күшейту.
Университетте ғылыми-білім беру
процесін ақпараттандыру:
проблемалары мен болашағы.
Университет кафедраларында оқу
жүктемелерін бөлу сапасының
мониторингі

Жауапты
тұлғалардың ТАӘ
Р.О.Бугубаева
Р.О.Бугубаева
В.И.Березюк

А.А.Легостаева

С.Б.Глазунова
27 қыркүйек 2018ж.
Кафедралардың
меңгерушілері
ҚБД директоры
Н.М.Тажбаев
И.А.Аманов
АЕЖ кафедрасының
меңгерушісі
М.Т.Даниярова
29 қараша 2018ж.

Студенттердің, магистранттардың
сыртқы және ішкі академиялық
ұтқырлығын қамтамасыз ету
жөніндегі Халықаралық
бағдарламалар және академиялық
ұтқырлық орталығының,
деканаттардың жұмысы туралы

Декандар,
Жоғары оқу орнынан
кейінгі қосымша білім
беру департаментінің
директоры,
Халықаралық
бағдарламалар және
академиялық ұтқырлық
орталығының
директоры
16

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Шет ел студенттерінің бейімделуі
бойынша деканаттардың,
кафедралардың жұмысы туралы
PhD докторантура пәндерінің оқуәдістемелік кешендерінің
өзектілігін арттыру
Практикалардың барлық
түрлерінің оқу-әдістемелік
қамтамасыз етілуін,
ұйымдастырылуын және
бақылауын талдау
Қашықтықтан оқу түріндегі
студенттер үшін пәндер
контентінің толықтырылу
мониторингі
Университетте білім берудің
инновациялық әдістерін
пайдаланудың тиімділігін талдау
2018-2019 оқу жылының 1
семестріндегі ОӘК
қаулыларының орындалуы туралы

Декандар

А.А.Легостаева

31 қаңтар 2019ж.

Л.Т.Балмағамбетова
Л.Т.

З.Н.Борбасова
Р.У.Аманова

С.Б.Глазунова
комиссия
В.И.Березюк
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ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС ҚҰРАМЫ
1.

Бұғыбаева Р.О.

2.
3.

Березюк В.И.
Даниярова М.Т.

4.

Мулікова С.А.

5.

Әбдәкімова М.К.

6.

Есенбаева Г.А.

7.

Весельская Н.Р.

8.

Косе Ж.К.

9.

Легостаева А.А.

10.

Момышева Ф.С.

11.

Гаак А.Ю.

12.

Сембеков А.К.

13.

Глазунова С.Б.

14.

Қабатаева К.Т.

15.

Тәлімова Л.А.

16.

Гусманова Ж.А.

17.

Әбдікарімова А.Т.

18.

Тен Т.Л.

19.

Борбасова З.Н.

20.

Матаева Б.Т.

21.

Сатемирова К.К.

22.

Аманов И.А.

23.

Абеуова С.Т.

24.

Ертісбаева Г.Н.

ОӘК төрайымы, Академиялық мәселелер және жаңа
технологиялар жөніндегі проректор
ОӘК хатшысы
Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз
ету» секциясының жетекшісі,
ОӘК төрайымының орынбасары, АДД директоры
«Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз
ету» секциясы
«Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз
ету» секциясы
«Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз
ету» секциясы
«Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз
ету» секциясы
«Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз
ету» секциясы
Оқытушылардың біліктілігін арттыру,
педагогикалық шеберлігін жетілдіру» секциясының
жетекшісі
«Оқытушылардың біліктілігін арттыру, педагогикалық
шеберлігін жетілдіру» секциясы
«Оқытушылардың біліктілігін арттыру, педагогикалық
шеберлігін жетілдіру» секциясы
«Оқытушылардың біліктілігін арттыру, педагогикалық
шеберлігін жетілдіру» секциясы
«Оқу процесін нормативтік және әдістемелік
қамтамасыз ету» секциясының жетекшісі
«Оқу процесін нормативтік және әдістемелік
қамтамасыз ету» секциясы
«Оқу процесін нормативтік және әдістемелік
қамтамасыз ету» секциясы
«Оқу процесін нормативтік және әдістемелік
қамтамасыз ету» секциясы
«Оқу процесін нормативтік және әдістемелік
қамтамасыз ету» секциясы
Оқу процесін инновациялық және ақпараттық
қамтамасыз ету» секциясының жетекшісі
«Оқу процесін инновациялық және ақпараттық
қамтамасыз ету» секциясы
«Оқу процесін инновациялық және ақпараттық
қамтамасыз ету» секциясы
«Оқу процесін инновациялық және ақпараттық
қамтамасыз ету» секциясы
«Оқу процесін инновациялық және ақпараттық
қамтамасыз ету»секциясы
«Пәнаралық байланыстар» секциясының
жетекшісі
«Пәнаралық байланыстар» секциясы
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25.
26.
27.

Мажитова С.К.
Ау Т.И.
Разливаева Л.В.

28.

Гимранова Г.И.

29.

Серикова Г.С.

30.

Байкенова Г.Г.

31.

Кенжебаева С.К.

32.

Мұсатаева А.А.

33.

Орынбасарова Е.Д.

34.

Юртаева Т.М.

35.

Айтенова М.С.

«Пәнаралық байланыстар» секциясы
«Пәнаралық байланыстар» секциясы
«Оқу-әдістемелік әдебиеттерін шығаруды және
оларға пікір беруді жоспарлау» секциясының
жетекшісі
«Оқу-әдістемелік әдебиеттерін шығаруды және оларға
пікір беруді жоспарлау» секциясы
«Оқу-әдістемелік әдебиеттерін шығаруды және оларға
пікір беруді жоспарлау» секциясы
«Оқу-әдістемелік әдебиеттерін шығаруды және
оларға пікір беруді жоспарлау» секциясы
«Оқу процесін және оқыту сапасы мен
тиімділігін бақылауды ұйымдастыруды
аналитикалық қамтамасыз ету» секциясының
жетекшісі
«Оқу процесін және оқыту сапасы мен тиімділігін
бақылауды ұйымдастыруды аналитикалық
қамтамасыз ету» секциясы
«Оқу процесін және оқыту сапасы мен тиімділігін
бақылауды ұйымдастыруды аналитикалық
қамтамасыз ету» секциясы
«Оқу процесін және оқыту сапасы мен тиімділігін
бақылауды ұйымдастыруды аналитикалық
қамтамасыз ету» секциясы
«Оқу процесін және оқыту сапасы мен
тиімділігін бақылауды ұйымдастыруды
аналитикалық қамтамасыз ету» секциясы

19

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого Совета
протокол №1
25 сентября 2018 г.
ПЛАН
РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
КАРАГАНДИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА
№

Повестка дня заседаний

1. Итоги работы УМС за 2017-2018
учебный год.
2. Утверждение плана работы УМС
на 2018-2019 учебный год, состава
УМС, секций.
3. Утверждение Справочникапутеводителя магистранта и
cправочникапутеводителя докторанта 20182019 учебного года.
4. Об академической свободе в
формировании образовательных
программ
1. Совершенствование системы
повышения квалификации ППС,
усиление практической
составляющей
2. Информатизация научнообразовательного процесса в
университете: проблемы и
перспективы
3. Мониторинг качества
распределения учебной нагрузки на
кафедрах университета
1. О работе деканатов,
Центра Международных программ
и АМ по обеспечению внешней и
внутренней академической
мобильности студентов,
магистрантов
2. О работе деканатов,
кафедр по адаптации иностранных
студентов
3. Актуализация учебнометодических комплексов
дисциплин докторантуры РhD
1. Анализ состояния учебнометодического обеспечения,

Сроки
проведения
29 августа
2018г.

Ф.И.О.
ответственных лиц
Бугубаева Р.О.
Бугубаева Р.О.
Березюк В. И.
Легостаева А.А.

Глазунова С.Б.
27 сентября
2018г.
Зав. кафедрами
Директор ДУП

Тажбаев Н.М.
Аманов И.А.
Зав. кафедрой ИВС
Даниярова М.Т.
29 ноября
2018г.
Деканы,
директор ДПДО,
директор ЦМП и АМ

Деканы

Легостаева А. А.

31 января
2019г.
20

Балмагамбетова Л.Т.

организации и контроля всех видов
практик
2. Мониторинг наполнения контента
дисциплин для студентов
дистанционной формы обучения
3. Анализ эффективности
использования инновационных
методов образования в
университете
4. О выполнении постановлений
УМС за 1 семестр 2018-2019
учебного года.

Борбасова З.Н.
Аманова Р.У.
Глазунова С.Б.
комиссия

Березюк В.И.
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СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
КАРАГАНДИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1

Бугубаева Р.О.

2
3

Березюк В.И.
Даниярова М.Т.

4

Муликова С.А.

5

Абдакимова М.К.

6

Есенбаева Г.А.

7

Весельская Н.Р.

8

Косе Ж.К.

9

Легостаева А.А.

10

Момышева Ф.С.

11

Гаак А.Ю.

12

Сембеков А.К.

13

Глазунова С.Б.

14

Кабатаева К.Т.

15

Талимова Л.А.

16

Гусманова Ж.А.

17

Абдикаримова А.Т.

18

Тен Т.Л.

19

Борбасова З.Н.

20

Матаева Б.Т.

21

Сатемирова К.К.

22

Аманов И.А.

23
24
25
26

Абеуова С.Т.
Ертысбаева Г.Н.
Мажитова С.К.
Ау Т.И.

председатель УМС, проректор по академическим
вопросам и новым технологиям
секретарь УМС
руководитель секции «Обеспечение качества
образовательных программ»
зам. председателя УМС, директор ДАР
секция «Обеспечение качества образовательных
программ»
секция «Обеспечение качества образовательных
программ»
секция «Обеспечение качества образовательных
программ»
секция «Обеспечение качества образовательных
программ»
секция «Обеспечение качества образовательных
программ»
руководитель секции «Повышение квалификации
преподавателей, совершенствование педагогического
мастерства»
секция «Повышение квалификации преподавателей,
совершенствование педагогического мастерства»
секция «Повышение квалификации преподавателей,
совершенствование педагогического мастерства»
секция «Повышение квалификации преподавателей,
совершенствование педагогического мастерства»
руководитель секции «Нормативное и методическое
обеспечение учебного процесса»
секции «Нормативное и методическое обеспечение
учебного процесса»
секции «Нормативное и методическое обеспечение
учебного процесса»
секции «Нормативное и методическое обеспечение
учебного процесса»
секции «Нормативное и методическое обеспечение
учебного процесса»
руководитель секции «Инновационное и
информационное обеспечение учебного процесса»
секция «Инновационное и информационное обеспечение
учебного процесса»
секция «Инновационное и информационное обеспечение
учебного процесса»
секция «Инновационное и информационное обеспечение
учебного процесса»
секция «Инновационное и информационное обеспечение
учебного процесса»
руководитель секции «Междисциплинарные связи»
Секция «Междисциплинарные связи»
Секция «Междисциплинарные связи»
секция «Междисциплинарные связи»
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27

Разливаева Л.В.

28

Гимранова Г.И.

29

Серикова Г.С.

30

Байкенова Г.Г.

31

Кенжебаева С.К.

32

Мусатаева А.А.

33

Орынбасарова Е.Д.

34

Юртаева Т.М.

35

Айтенова М.С.

руководитель секции «Планирование выпуска и
рецензирования учебно-методической литературы»
секция «Планирование выпуска и рецензирования
учебно-методической литературы»
секция «Планирование выпуска и рецензирования
учебно-методической литературы»
секция «Планирование выпуска и рецензирования
учебно-методической литературы»
руководитель секции «Аналитическое обеспечение
учебного процесса и организации контроля качества и
эффективности обучения»
секция «Аналитическое обеспечение учебного процесса и
организации контроля качества и эффективности
обучения»
секция «Аналитическое обеспечение учебного процесса и
организации контроля качества и эффективности
обучения»
секция «Аналитическое обеспечение учебного процесса и
организации контроля качества и эффективности
обучения»
секция «Аналитическое обеспечение учебного процесса и
организации контроля качества и эффективности
обучения»
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Ғылыми Кеңестің
отырысында
БЕКІТІЛДІ
25 қыркүйек 2018 ж.
№1 хаттама
ҚЭУ ЖАСТАР БАСТАМАЛАРЫ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРДІҢ
ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫН, ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУЫН ЖӘНЕ
ҚОЛДАУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОСПАРЫ (2018-2019 ОҚУ
ЖЫЛЫНЫҢ 1-ШІ СЕМЕСТРІ) (қызмет бағыты бойынша)
№
Қызмет бағыты
1. Ұйымдастыру және ақпараттық-әдістемелік жұмыс
1.1 2018-2019 оқу жылына жұмыс жоспарын бекіту
1.2

ҚЭУ факультеттерінің тәрбие және оқудан
жұмыстарының аралық және қорытынды есебі

тыс

Факультеттер декандарының тәрбие жұмысы жөніндегі
1.3 орынбасарлары үшін оқыту семинарларын (дөңгелек
үстелдерін) ұйымдастыру және өткізу
1.4 Университетте тәрбие жұмысын ақпараттық қамтамасыз ету
1.5 Университеттегі тәрбие үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету
Университеттегі тәрбие жұмысын нормативтік-құқықтық
1.6
қамтамасыз ету
Жатақханаларда тұратын студенттермен тәрбие жұмысын
1.7
ұйымдастыру (жеке жоспар бойынша)
І курс студенттерімен университетте және жатақханада
1.8 олардың
құқықтары
мен
міндеттері
бойынша
жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу
Тәрбие жұмысынын ұйымдастыруы және қамтамасыз ету
1.9 мәселелерімен байланысты әр түрлі мәселелері бойынша
социологиялық сұрауларды ұйымдастыру және өткізу
Кураторлар жұмысын бекітілген жоспарға сәйкес
1.10
ұйымдастыру
2. Әлеуметтік жұмыс
ҚЭУ
мүгедек-студенттерін
сүйемелдеу
бойынша
2.1
жұмыстарды ұйымдастыру:
Мүгедек-студенттермен
жеке
жұмыс
жүйесін
2.1.1
ұйымдастыру
Мүгедек-студенттермен жұмыс және өзара іс-қимыл
2.1.2
бойынша кураторларды оқытуды ұйымдастыру
2.2 Жетім-студенттермен жұмысты ұйымдастыру
Студенттердің жеке санаттарына жеңілдіктер мен
төлемдерді мемлекеттік заңнамаға сәйкес берілуін бақылау
2.2.1
(жатақханада тұруға, киім сатып алуға, жолақыға,
тамақтануға және т.б. төлемдер)
2.2.2 Жеке жұмыс және кеңес беру
Республикалық және өңірлік заңнамадағы өзгерістер туралы
ақпарат беру
Жетім-студенттердің ЖОО жағдайына психологиялық
2.2.4
бейімделу бағдарламаларын әзірлеу
2.2.3
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Мерзімі

Жауаптылар

қыркүйек

С.А.Базарбекова
Ттәрбие ісі
бойынша декан
орынбасарлар

қыркүйек,
маусым
жыл бойы

С.А.Базарбекова

жыл бойы
жыл бойы

А.Ж.Шалқымаев
Кураторлар кеңесі

жыл бойы

ЖБО, заң бөлімі

жыл бойы

Студенттік кеңес,
Кураторлар кеңесі

қыркүйек

ҚЭУ ҚСА

жыл бойы

СДД, ЖБО

жыл бойы

Кураторлар кеңесі

жыл бойы

Кураторлар

жыл бойы

С.А.Базарбекова,
кураторлар кеңесі

жыл бойы

С.А.Базарбекова

жыл бойы

С.А.Базарбекова,
ӘЖ және ҚХА-сы
кафедрасының
психологоқытушылры

жыл бойы

Гарипова А.А.

жыл бойы

С.А.Базарбекова

2.3 Студенттерді сауықтыру үдерісін ұйымдастыру
Университет жатақханасында тұратын студенттерді
2.3.1
медициналық тексеруден өткізуді ұйымдастыру
1-4 курс студенттерін флюорографиялық тексеруден
2.3.2 өткізуді және барлық курс студенттерін тұмауға қарсы
егуді ұйымдастыру
2.4 Әлеуметтік-тұрмыстық мәселелерді шешу
Университет жатақханаларындағы орындарды факультеттер
2.4.1
арасында бөлу
2.4.2 2018-2019 оқу жылына университет жатақханаларына
орналастыру туралы бұйрық шығару
2.4.3 Жатақханадағы студенттік кеңес қызметіне жетекшілік ету
Студенттер ортасында тәртіпті және құқық тәртібін ұстап
2.5
тұру мәселелерін шешуді ұйымдастыру

қыркүйек
қыркүйек

Медпункт,
деканаттар

тамыз
қыркүйек
қыркүйек

комиссия,
С.А.Базарбекова
С.А.Базарбекова,
АДД
С.А.Базарбекова

жыл бойы

2.5.1

Студенттер тарапынан құқық бұзушылық мәселелері
бойынша құқық қорғау органдарымен ынтымақтастық

жыл бойы

2.5.2

Жатақханада Студенттік кеңес қызметі арқылы құқықтық
тәртіпті қорғауды ұйымдастыру

жыл бойы

ЖОО-да студенттердің бейімделуін сүйемелдеу бойынша
жұмыстарды ұйымдастыру
ЖОО жағдайларына студенттердің бейімделуіне жәрдемдесу
3.1 бағдарламаларын жүзеге асыру (кураторлық сағаттар өткізу
барысында)

Медпункт,
деканаттар

С.А. Базарбекова
жатақханалардың
Студенттік
кеңестерінің
төрағалары
С.А. Базарбекова,
жатақханалардың
Студенттік
кеңестерінің
төрағалары

3.

3.2 Ұжымды біріктіруге бағытталған тренингтер өткізу

ҚЭУ кураторларының жұмыстарын ұйымдастыру
2018-2019 оқу жылына кураторларды тағайындау туралы
4.1
бұйрық шығару
4.2 2018-2019 оқу жылына кураторлар жұмысының жоспарын
бекіту

қыркүйекқазан

Кураторлар,
деканаттар

жыл бойы

Кураторлар кеңесі,
ӘЖ және ҚХА-сы
кафедрасының
оқытушыпсихологтары

4.

4.3 Жас кураторлар үшін біліктілікті арттыру курстары
4.4 Кураторға көмекші әдістемелік материалдар әзірлеу
Кураторлық сағаттарда және жатақханаларда келесі
тақырыптарға әңгімелесулер ұйымдастыру
- Діни экстремизм және жастар: мәселелері және оларды
4.5
шешу жолдары.
- Жеке адамның және қоғамдық қауіпсіздік
- Қоғамдық орындарда - жоғары мәдениеттілік
4.6
5.

«Үздік жыл кураторы» конкурсын ұйымдастыру және өткізу
Азаматтық-патриоттық тәрбие

5.1 Қарттар күніне арналған концерт ұйымдастыру және өткізу

қыркүйек
қыркүйек
қарашажелтоқсан
жыл бойы

Декандар,
Кураторлар кеңесі
Декандар,
Кураторлар кеңесі
С.А. Базарбекова
С.А. Базарбекова

жыл бойы

С.А.Базарбекова
М.В.Клишина

қарашажелтоқсан

Кураторлар кеңесі

қазан

ҚЭУ ардагерлер
кеңесі,
оқытушылар
кәсіподақ комитеті

Шалкымаев А.Ж.
«Мен өз елімнің азаматы және патриоты» дөңгелек
52
үстелін ұйымдастыру және өткізу
25

желтоқсан

Университеттің
қоғамдық-саяси

Тәуелсіздік күніне арналған «Туған жерңм – тұмарым!»»
5.3
интеллектуалдық олимпиада ұйымдастыру және өткізу
Тәуелсіздік Күніне арналған салтанатты іс-шараны
5.5
ұйымдастыру және өткізу
«Мерейлі отбасы» республикалық акция шеңберінде іс5.6
шараларды ұйымдастыру және өткізу
6. Эстетикалық тәрбие және демалысты ұйымдастыру
6.1

«Дебют-2018» және «Студенттер қатарына қабылдау кеші»
іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу

Көркемөнерпаздар ұйымдары жетекшілерінің бірінші курс
студенттерімен кездесулер өткізуі
1 курс студенттерінің (факультеттері бойынша) күшімен
6.3
концерттік бағдарламалар ұйымдастыру және өткізу
Мәдениет пен өнер қайраткерлерімен шығармашылық
6.4
кездесулер өткізу
6.2

6.5

Бітіретін топтар студенттері үшін «Соңғы қоңырау» ісшарасын ұйымдастыру және өткізу

6.6.

«Қош келдің, Жаңа жыл!» іс-шарасын ұйымдастыру және
өткізу

Шығармашылық ұжымдардың қалалық концерттерге,
6.7
облыстық, республикалық фестивальдерге сапармен шығуы

6.8

ҚЭУ Тапқырлар және
ұйымдастыру және өткізу

көңілділер

клубы

конкурсын

6.9 Жатақханаларда іс-шаралар өткізу (жеке жоспар бойынша)
7.

желтоқсан
желтоқсан

Шалқымаев А.Ж.

желтоқсан

А.Ж.Шалкымаев

қыркүйек

А.Ж. Шалкымаев,
факультет жастар
комитеті

қыркүйек

А.Ж.Шалкымаев

қазан

факультет жастар
комитеті

жыл бойы

С.А.Базарбекова

желтоқсан

А.Ж. Шалкымаев,
факультет жастар
комитеті

28 желтоқсан Шалкымаев А.Ж.
жыл бойы

ақпан
жыл бойы

С.А.Базарбекова,
көркемөнерпаздар
ұжымының
жетекшілері
А.Ж.Шалкымаев,
«Жар-Жар» ТКК
командасының
жетекшісі
Жатақханалардың
Студенттер кеңесі

Спорттық-бұқаралық жұмыс

7.1 Бірінші курс студенттерін спорттық секциялар бойынша бөлу

қыркүйек

«Бірінші курстықтар» спартакиадасын ұйымдастыру және
өткізу (жеке жоспар бойынша)

қыркүйек

7.2.

кеңесі
А.Ж.Шалкымаев,

7.3 Жатақханаларда іс-шаралар өткізу (жеке жоспар бойынша)
Алдын алу жұмысы (салауатты өмір салтына (СӨС)
ынтаны қалыптастыру)
Студенттер арасындағы әлеуметтік жат құбылыстардың
8.1. алдын алу және салауатты өмір салтына ынталандыру
Салауатты өмір салтын насихаттау бойынша ҚЭУ-де
8.2.
волонтерлық қозғалыс жұмысын ұйымдастыру
Әлеуметтік-мәдени ортадағы әлеуметтік жат құбылыстардың
8.3. алдын алу бойынша бірінші курстықтар үшін дөңгелек үстел
өткізуді ұйымдастыру

жыл бойы

А.Ж. Шалкымаев,
факультет жастар
комитеті
Дене тәрбиесі
кафедрасы, А.Ж.
Шалкымаев,
факультет жастар
комитеті
Жатақханалардың
Студенттер кеңесі

8.

8.4. «Біз – салауатты өмір салты үшін» онкүндігі
«Дүниежүзілік темекі шегумен күрес күніне» арналған ісшараларды ұйымдастыру және өткізу
«Дүниежүзілік ЖҚТБ (СПИД)-пен күрес күніне» іс8.6. шаралар ұйымдастыру және өткізу (факультеттер
бойынша)
8.5.
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жыл бойы

Кураторлар кеңесі

жыл бойы

ҚЭУ ҚСА

қазан

Кураторлар кеңесі

желтоқсан

Медпункт,
Кураторлар кеңесі

мамыр

ҚЭУ ҚСА

желтоқсан

А.Ж. Шалкымаев,
факультет жастар
комитеті

Қарағанды қаласы ІІД Есірткі бизнесімен күрес жөніндегі
бөлімінің, Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік қызмет
8.7. және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі
департаменттің өкілдерімен алдын алу әңгімелесулерін
ұйымдастыру және ашық лекциялар өткізу
9. Кәсіптік бағдар беру жұмысы
9.1 «Білім күнін» өткізуді ұйымдастыру (салтанатты жиналыс)

1 қыркүйек

9.2 «Ашық есік күнін» өткізуді ұйымдастыру

жыл бойы

жыл бойы

ІІД-нің өкілі,
факультет жастар
комитеті

Юсупов М.Т.
Шалкымаев А.Ж.
А.Ж.Шалкымаев,
СДД

10. Ынталандыратын жағдайлар жасау
10.1 «Үздік академиялық топ» конкурсын ұйымдастыру және
өткізу
10.2 «Жыл студенті» конкурсын ұйымдастыру және өткізу

желтоқсан

Кураторлар кеңесі

желтоқсан

Кураторлар кеңесі
ҚЭУ ҚСА
жатақханалардың
Студенттік кеңесі

10.3

«Жатақханадағы үздік бөлме» конкурсын ұйымдастыру
және өткізу

жыл бойы

10.4

«ҚЭУ-дің үздік
және өткізу

желтоқсанмамыр

жатақханасы» конкурсын ұйымдастыру
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ҚЭУ ҚСА

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого Совета
протокол №1
25 сентября 2018 г.
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ,
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ ЦЕНТРА
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ КЭУ НА 1 СЕМЕСТР 2018-2019
УЧЕБНОГО ГОДА (по направлениям деятельности)
№
Направление деятельности
1. Организационная и информационно-методическая
работа
1.1 Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год
1.2

Промежуточный и итоговый отчет по воспитательной и
внеучебной работе факультетов КЭУ

Организация и проведение обучающих семинаров (круглых
1.3 столов) для заместителей деканов по воспитательной работе
и председателей КДМ факультетов
Информационное обеспечение воспитательной работы в
1.4
университете
Методическое обеспечение воспитательного процесса в
1.5
университете
Нормативно-правовое обеспечение воспитательного
1.6
процесса в университете
1.7

Организация воспитательной работы со студентами,
проживающими в общежитиях (по отдельному плану)

Организация и проведение собраний студентов I курса по
1.8 их правам и обязанностям (по потокам) в университете и
общежитии
Организация и проведение социологических опросов по
1.09 различным проблемам, связанным с вопросами организации
и обеспечения воспитательной работы
Организация работы кураторов в соответствии с
1.10
утвержденным планом
2. Социальная работа
2.1 Организация работы по сопровождению студентов - инвалидов КЭУ:
Организация системы индивидуальной работы со
2.1.1
студентами-инвалидами
Организация обучения кураторов работе и
2.1.2
взаимодействию со студентами- инвалидами
2.2 Организация работы со студентами-сиротами
Контроль за предоставлением льгот и выплат отдельным
категориям студентов в соответствии с государственным
2.2.1
законодательством (проживание в общежитии, выплаты на
приобретение одежды, проезд, питание и т.д.)
2.2.2 Индивидуальная работа и консультирование
2.2.3 Информирование об изменениях в республиканском и
38

Сроки

Ответственные

сентябрь

Базарбекова С.А.
Заместители
деканов по
воспитательной
работе

сентябрь,
июнь

в течение года Базарбекова С.А.
в течение года Шалкымаев А.Ж.
в течение года

Совет кураторов

в течение года

ЦМИ

В течение года

Студенческий
совет,Совет
кураторов

сентябрь

Студсоветы, АСК
КЭУ

в течение года

ДСР,ЦМИ

в течение года

Совет кураторов

в течение года

Кураторы

в течение года

Базарбекова С.А.,
совет кураторов

в течение года Базарбекова С.А.
Базарбекова С.А.,
преподавателипсихологи
в течение года
кафедры СР и
АНК
в течение года Гарипова А.А.

региональном законодательстве
Разработка программы психологической адаптации
2.2.4
студентов-сирот к условиям ВУЗа
2.3 Организация процесса оздоровления студентов
2.3.1

Организация и проведение медицинского осмотра
студентов, заселяющихся в общежития университета

в течение года Базарбекова С.А.

сентябрь

Организация и проведение флюорографического осмотра
2.3.2 студентов 1-4 курса и вакцинации против гриппа
сентябрь
студентов всех курса(по согласованию)
2.4 Решение социально-бытовых вопросов
август
Распределение мест в общежитиях университета между
2.4.1
факультетами
сентябрь
2.4.2 Формирование приказов о заселении в общежития
сентябрь
университета на 2018-2019 учебный год
2.4.3 Курирование деятельности студенческого совета общежитий в течение года
2.5 Организация решения вопросов по поддержанию порядка и
правопорядка в студенческой среде.
Сотрудничество с правоохранительными органами по
2.5.1
в течение года
вопросам правонарушений со стороны студентов
2.5.2

Организация охраны правопорядка посредством
деятельности студенческого совета, общежития

Организация работы по сопровождению адаптации
студентов в ВУЗе
Реализация программы содействия адаптации студентов к
3.1
условиям ВУЗа (во время проведения кураторских часов)

Медцентр КЭУ
Шалкымаев А.Ж.
Медпункт,
деканаты
Шалкымаев А.Ж.
Медпункт,
деканаты
Комиссия,
Базарбекова С.А.
Базарбекова С.А.,
ДАР
Базарбекова С.А.

Базарбекова С.А.
совет кураторов
Базарбекова С.А.
председатели
в течение года
студсоветов
общежитий

3.

3.2

Подведение тренингов, направленных на сплочение
коллектива

Организация работы кураторов КЭУ
Формирование приказа о назначении кураторов на 2018-2019
4.1
учебного года
4.2 Утверждение плана работы кураторов на 2018-2019 учебного
года

сентябрьоктябрь

Кураторы, деканаты
Совет кураторов,
преподавателипсихологи
в течение года
кафедры СР и
АНК

4.

4.3 Курсы повышения квалификации для молодых кураторов
4.4 Разработка методических материалов в помощь куратору

Деканы, совет
кураторов
сентябрь
Деканы, совет
кураторов
Базарбекова С.А.
ноябрьпредседатель
декабрь
совета кураторов
Базарбекова С.А.
в течение года
председатель
совета кураторов
сентябрь

Организация бесед на кураторских часах и в общежитиях на
темы:
- Религиозный экстремизм и молодежь: проблемы и пути
Базарбекова С.А.
4.5 решения.
в течение года Клишина М.В.
- «Личная и общественная безопасность» .
- Культура поведения в общественных местах.
4.6
5.

Организация и проведение конкурса «Лучший куратор года»
Гражданско-патриотическое воспитание
Организация и проведение концерта, посвященного Дню
пожилых людей

Ноябрьдекабрь
Октябрь

Совет кураторов
Совет ветеранов
КЭУ,

5.1

5.2

Организация и проведение круглового стола «Я гражданин и патриот своей страны»

Организация и проведение интеллектуальной олимпиады
5.3 «Туған жерім - тұмарым»», посвященной Дню
Независимости
Организация и проведение, торжественного
5.4
мероприятия, посвященного Дню Независимости
Организация и проведение мероприятия в рамках
5.5
республиканской акции «Мерейлі отбасы»
6. Эстетическое воспитание и организация досуга
6.1

Организация и проведение мероприятий «Дебют-2018 и
«Посвящение в студенты»

Проведение встречи первокурсников с художественными
6.2 руководителями коллективов художественной
самодеятельности
Организация и проведение концертных программ силами
6.3
студентов 1 курса (по факультетам)
Проведение творческих встреч с деятелями культуры и
6.4
искусства
Организация и проведение мероприятия «Последний
6.5
звонок» для студентов выпускных групп
Организация и проведение мероприятия «Қош келдің, Жаңа
6.6
жыл!»
6.7

Выезд творческих коллективов на городские концерты,
областные, республиканские фестивали

6.8 Организация и проведение конкурса КВН КЭУ
6.9
7.

Проведение мероприятий в общежитиях (по отдельному
плану)
Спортивно-массовая работа

7.3
8.
8.1.
8.2.
8.3.

декабрь

Шалкымаев А.Ж.,

декабрь

Шалкымаев А.Ж.

декабрь

Шалкымаев А.Ж.

сентябрь

Шалкымаев А.Ж.,
председатели
КДМФ

сентябрь

Шалкымаев А.Ж.

Октябрь

Председатель
КДМ факультетов

в течение года Базарбекова С.А.
декабрь

Шалкымаев А.Ж.

28 декабря

Шалкымаев А.Ж.

Базарбекова С.А.,
в течение года руководители
худколлективов
Шалкымаев А.Ж.,
Руководитель
ноябрь
команды КВН
«Жар-Жар»
Студсовет
в течение года
общежитий

Кафедра
физвоспитания,
сентябрь
председатель
КДМФ
Кафедра
Организация и проведение спартакиады «Первокурсник» (по
физвоспитания,
сентябрь
председатель
отдельному плану)
КДМФ
Проведение мероприятий в общежитиях (по отдельному
Студсовет
в течение года
общежитий
плану)
Профилактическая работа (формирование мотиваций
здорового образа жизни - ЗОЖ)
Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде и
мотивирование здорового образа жизни
в течение года Совет кураторов
Организация работы волонтерского движения в КЭУ по
в течение года АСК КЭУ
пропаганде ЗОЖ
Организация проведения круглого стола для первокурсников
октябрь
Совет кураторов
по профилактике асоциальных проявлений в

Распределение студентов первых курсов по спортивным
7.1
секциям

7.2.

декабрь

Профком
преподавателей,
Шалкымаев А.Ж.
Общественнополитический
совет
университета

социокультурной среде
8.4. Декада «Мы - за здоровый образ жизни»
Организация и проведение мероприятий к «Всемирному
Дню борьбы со СПИДОМ» (по факультетам)
Организация и проведение открытых лекций и
профилактических бесед представителями отдела по борьбе
8.7. с наркобизнесом УВД города Караганды, департамента по
делам государственной службы и противодействию
коррупции по Карагандинской области
9. Профориентационная работа
9.1 Организация проведения «Дня знаний» (торжественное
собрание)
8.5.

9.2 Организация проведения «Дня открытых дверей»

декабрь

Медпункт,
советкураторов

декабрь

Совет кураторов

ЦМИ, совет
в течение года кураторов,
деканаты

1 сентября

Юсупов М.Т.
Шалкымаев А.Ж..
ШалкымаевА.Ж.,
В течение года
ДСР

10. Создание стимулирующих условий
10.1 Организация и проведение конкурса «Лучшая академическая декабрь
группа»
декабрь
10.2 Организация и проведение конкурса «Студент года»
10.3

Организация и проведение конкурса «Лучшая комната
общежития»

10.5

Организация и проведение конкурса «Лучшее общежитие
КЭУ»

Совет кураторов

Совет кураторов
АСК КЭУ,
в течение года
студсоветы
общежитий
декабрь-май

АСК КЭУ

Ғылыми Кеңестің
отырысында
БЕКІТІЛДІ
25 қыркүйек 2018 ж.
№1 хаттама
ҚҚЭУ ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ
ОҚУ ҮРДІСІНІҢ РЕГЛАМЕНТІ
2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫ
Апта күндері

Кезеңділігі

Өткізілетін іс шаралар

1

2

3
Директордың бөлім жетекшілерімен жедел
кеңесі
Құқық бұзушылықтың алдын-алу
кеңесінің отырысы
Бөлім меңгерушілері мен топ
жетекшілерінің отырысы
Педагог-психологпен кеңес
Кәсіби бағдар беру жұмысы бойынша
отырысы
ОӘҚ ПЦК отырысы
Старостат
Аудиторлардың отырысы
ПЦК отырысы
Жастар ісі жөніндегі комитет отырысы
«Жас педагог мектебі» отырысы

әр
ДҮЙСЕНБІ

бірінші
үшінші
әр

СЕЙСЕНБІ

СӘРСЕНБІ

БЕЙСЕНБІ

екінші
үшінші
бірінші
екінші
үшінші
төртінші
бірінші
екінші
(2 айда 1 рет)
үшінші
(2 айда 1 рет)
төртінші

ЖҰМА

бірінші
(жылына 1 рет)
екінші

СЕНБІ

екінші

Әдістемелік семинардың отырысы
Әдістемелік кеңестің мәжілісі
Педагогикалық кеңес
Жатақхана кеңесінің отырысы
Топ жетекшілері кеңесінің отырысы
(қыркүйек, желтоқсан, наурыз)
Ата-аналармен жұмыс
(жарты жылда 1 рет)

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого Совета
протокол №1
25 сентября 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА И ПРАВА КЭУК
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Дни недели

Периодичность

1

2
каждый

ПОНЕДЕЛЬНИК

первый
третий
каждый

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

второй
третий
первая
вторая
третья
четвёртая
первый
второй
(1 раз в 2 мес)
третий
(1 раз в 2 мес)
четвёртый

ПЯТНИЦА

первая
(1 раз в 2 мес)
вторая

Проводимые мероприятия
3
Оперативные совещания директора с
руководителями подразделений
Мероприятия совета по профилактике
правонарушений
Совещание заведующих отделениями с
руководителями групп
Консультация педагога - психолога
Совещание по профориентационной
работе
Заседание УМС П(Ц)К
Старостат
Заседание аудиторов
Заседание П(Ц)К
Заседание КСМ
Школа «Молодого педагога»
Заседание методического семинара
Заседание методического совета
Педагогический совет
Заседание совета общежития
Заседание совета руководителей групп

СУББОТА

вторая

(сентябрь, декабрь, март)
Родительские собрания (один раз в
полугодие)

Ғылыми Кеңестің
отырысында
БЕКІТІЛДІ
25 қыркүйек 2018 ж.
№1 хаттама
2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА ҚҚЭУ
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КЕҢЕС ЖҰМЫСЫНЫҢ
ЖОСПАРЫ
№
Күн тәртібі
р/с
1.
2018-2019
оқу
жылына
арналған
педагогикалық
кеңестің
жұмыс
жоспарын
бекіту.
Колледжді
2018-2019
оқу
жылында 2020 жылға дейін
Стратегиялық
жоспардың
басымдылық
міндеттерін
жүзеге
асыра
дамытуда
колледж ұжым жұмысының
негізгі бағыттары
2.
2018-2019
оқу
жылына
педагогикалық
кеңестің
құрамын бекіту
3.

Жаңа оқу жылына дайындық
туралы.
2018-2019 оқу жылының оқужоспарлау құжаттарын бекіту

1.

Білім
беру
бағдарламасы
бойынша
күндізгі
бөлімге
қабылданған
студенттерден
топтар құру
Жазғы демалыс кезінде
студенттерді күндізгі және
сырттай - қашықтықтан оқыту
бөлімдеріне ауыстыру және
қайта қабылдау

2.

Өту
мерзімі
Тамыз
2018ж.

Жауапты адамдар
ҚҚЭУ ЭБҚК директоры

ҚҚЭУ ЭБҚК директоры

Бағыттар
жауаптылар

Қыркүйек
2018ж.

бойынша

Бөлім меңгерушілері

Оқу бөлімі меңгерушісі

3.
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

Студенттерге жатаханадан
орын бөлу және орналастыру
. Колледждің қабылдау
комиссиясының есебі . Сырттай
–қашықтықтан оқыту бөлімінің
топтарын құру және оқу
процесіне дайындығын тексеру
2017-2018 оқу жылығы
түлектердің жұмысқа орналасу
және мансаптық өсу
мониторингі.
Колледждің білім бағдарламасы
бойынша кәсіби тәжірибе
бағдарламасын бекіту
0514000 «Бағалау, 1305000»
«Ақпарттық жүйелер»
мамандықтарында оқитын
студенттердің диплом
жұмыстарының тақырыптары
мен ғылыми жетекшілерін
бекіту
ҚҚЭУ ЭБҚ колледжінің
институциональдық және
мамандандырылған
аккредитациясының нәтижесі
2017-2018 оқу жылындағы
колледждің Стратегиялық даму
жоспарының жүзеге асырылуы
1
курс
студенттерінің
әлеуметтік-психологиялық
портреттері туралы
Колледждің
оқу-тәрбие
жұмысы үрдісінде үштілділікті
енгізу жоспарының орындалуы
туралы
Білім
беру
және
оқу
құжаттамасын жүргізу сапасын
бақылау туралы
Ата-аналарының қамқорынсыз
қалған, жетім және мүгедек
студенттердің
құқықтарын
заңнама
бойынша
қорғау
жұмыстарының
бағыттары
туралы
Студенттердің
аралық
аттестациялау қорытындысы,
соның
ішінде
мемлекеттік
тапсырыс бойынша оқитын
студенттер туралы

Қазан
2018ж.

Директордың
тәрбие
ісі
жөніндегі орынбасары
Қабылдау
комиссиясының
жауапты хатшысы.
Сырттай-қашықтықтан
оқыту бөлімінің меңгерушісі
Тәжірибе және
орналастыру
әдіскер

жұмысқа
жөніндегі

Оқу бөлімі меңгерушісі

Комиссия төрағалары

Қараша
2018ж.

ҚҚЭУ ЭБҚК директоры

ҚҚЭУ ЭБҚК директоры

Педагог-психолог

Желтоқсан
2018ж.

Комиссия

Комиссия

Директордың
тәрбие
жөніндегі орынбасары

Қаңтар
2019ж.

Бөлім меңгерушілері

ісі

2.

3.
4.

1.

2.

3.

1

2
3

1

0511000 «Туризм», 1226000
«Тамақ өнімдерін өндіру
технологиясын ұйымдастыру»
мамандықтары бойынша
қорытынды аттестациялық
комиссия құрамын бекіту
туралы
«Жігер»
СЖК
жұмыс
бағыттары туралы
2018-2019
оқу
жылының
бірінші
жартыжылдықтағы
педагогикалық
кеңес
қаулыларының орындалуы
Ұзақ
мерзімді
мақсатты
индикаторларға жеткізу және
қол жеткізілген нәтижелерді
бағалау мақсатында «Рухани
Жаңғыру»
бағдарламасын
жүзеге асыру
Колледж оқытушылары мен
студенттерінің
ғылыми
белсенділіктеріне талдау жасау
Колледж
дамуының
Стратегиялық жоспары және
БСҚБТА
рейтингілерінің
критерийлері
мен
көрсеткіштеріне сәйкес 1305000
«Ақпараттық жүйелер» білім
беру бағдарламаларын жүзеге
асыру мақсатында жасаған
«Ақпараттық жүйелер» және
ЖП ПЦК жұмысы туралы
Ішкі сапаны қамтамасыз ету
жүйесінің мақсаттарын жүзеге
асыру туралы
«Педагог студент көзімен»
сауалнама нәтижесі туралы
Колледж
дамуының
стратегиялық жоспары және
БСҚБТА
рейтинглерінің
критерилері
мен
көрсеткіштеріне сәйкес 1305000
«Қаржы»
білім
беру
бағдарламаларын жүзеге асыру
мақсатында
жасаған
Экономикалық ПЦК жұмысы
туралы
Колледждің
білім
беру
бағдарламасы бойынша ИПЖ
біліктілігін көтеру жағдайы мен
бағыттарын жетілдіру

Оқу
ісі
жөніндегі
директордың орынбасары

СЖК «Жігер»үйлестірушісі
Педагогикалық
хатшысы

Ақпан
2019ж.

Директордың
тәрбие
жөніндегі орынбасары

Әдістемелік
жөніндегі
орынбасары
АЖ
және
төрайымы

Наурыз
2019ж.

кеңес

ісі

жұмыс
директордың
ЖББ

ПЦК

Сапа менеджері

Педагог- психолог
Экономикалық
төрайымы

Сәуір
2019ж.

Әдістемелік
жөніндегі
орынбасары

ПЦК

жұмыс
директордың

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

Колледждің
білім
беру
бағдарламасы
бойынша
қорытынды
аттестациялау
комиссиясының құрамын бекіту
туралы
1226000
«Тамақтандыру
мекемелері
тағамдарының
технологиясы
және
оны
ұйымдастыру» мамандығының
білім
беру
бағдарламасы
бойынша
дуальды
оқыту
жағдайы мен алғышарттары
Сырттай қашықтықтан оқыту
Мамыр
бөлімінің
оқу
үрдісі
2019ж.
қорытындысы
Модельді-құзіретті тәсілді оқу
бағдарламаларына
енгізу
қорытындылары туралы
2,3
курс
студенттерінің
әлеуметтік-психологиялық
портретін
енгізу
нәтижесі
туралы
Мамандықтар
бойынша Маусым
қорытынды
аттестациялау 2019ж.
комиссиясы
төрағаларының
есептері
Оқытушылардың
2018-2019
оқу жылындағы жеке жұмыс
жоспарларының орындалуы
Студенттердің жазғы емтихан
сессиясының
қорытындысы,
соның
ішінде
мемлекеттік
тапсырыс бойынша оқитындар
туралы
2018-2019 оқу жылындағы
колледждің
жұмыс
жоспарының
орындалуы
туралы
2018-2019 оқу жылының екінші
жартыжылдығындағы
педагогикалық
кеңес
қаулыларының
орындалуы
туралы

Директордың
оқу
жөніндегі орынбасары

ісі

Оқу бөлімі меңгерушісі
ТП ПЦК төрайымы

Сырттайқашықтықтан
оқыту бөлімінің меңгерушісі
Оқу бөлімі меңгерушісі

Педагог-психолог

Комиссия төрағалары

Комиссия

Бөлім меңгерушілері

Директордың
оқу
жөніндегі орынбасары

ҚҚЭУ ЭБҚК директоры

ісі

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого Совета
протокол №1
25 сентября 2018 г.
ПЛАН РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА И
ПРАВА КЭУК
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п
1.

2.

3.

1.

2.

3.
1.

2.

Повестка дня
Утверждение
плана
работы
педагогического совета на 20182019 учебный год.
Основные направления работы
коллектива на 2018-2019 учебный
год
в
свете
реализации
приоритетных
задач
Стратегического плана развития
колледжа до 2020 года
Утверждение
состава
педагогического совета на 20182019 учебный год
О готовности к началу учебного
года.
Утверждение
учебнопланирующей документации на
2018-2019 учебный год
Формирование групп дневного
отделения
по образовательным
программам колледжа
Переводы и восстановление в
период летних каникул студентов
дневной и заочно-дистанционной
форм обучения
Распределение мест и заселение
студентов в общежитие
Отчет о работе приемной комиссии
колледжа. Формирование групп
заочно-дистанционного отделения
и готовность к учебному процессу
Мониторинг

трудоустройства

и

Сроки
проведения
Август
2018г.

Ответственные лица
Директор колледжа ЭБП
КЭУК

Директор колледжа ЭБП
КЭУК
Ответственные
направлениям

Сентябрь
2018г.

по

Заведующие отделениями

Зав.учебной частью

Зам.директора по ВР
Октябрь
2018г.

Ответственный секретарь
приемной комиссии.
Зав.заочнодистанционного
отделения
Методист по практике и

3.

4.

1.

2.

3.
1.

2.
3.

1.

2.

3.
4.

1.

карьерного роста выпускников
2017-2018 учебного года
Утверждение
программ
профессиональной практики по
образовательным
программам
колледжа
Об утверждении тем и научных
руководителей дипломных работ
студентов специальностей 0514000
«Оценка», 1305000
«Информационные системы»
Результаты институциональной и
специализированной аккредитации
колледжа ЭБП КЭУК
О реализации Стратегического
плана развития колледжа за 20172018 учебный год
О
социально-психологическом
портрете студентов 1 курса
О ходе выполнения плана по
внедрению трехъязычия в учебновоспитательном процессе
О контроле качества обучения и
ведения учебной документации
О направлениях работы
по
соблюдению законодательства о
правах детей-сирот, инвалидов и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Итоги промежуточной аттестации
студентов,
в
том
числе
обучающихся по государственному
заказу
Об утверждении состава итоговой
аттестационной
комиссии
по
специальностям 0511000 «Туризм»,
1226000
«Технология
и
организация
производства
продукции предприятий питания»
О направлениях работы КСМ
«Жігер»
Выполнение
постановлений
педагогического совета за первое
полугодие 2018-2019 уч.года
О реализации Программы «Рухани
Жанғыру» в свете достижения
долгосрочных
целевых
индикаторов и оценка достигнутых
результатов

трудоустройству
Зав.учебной части

Председатели ПЦК

Ноябрь
2018г.

Директор колледжа ЭБП
КЭУК
Директор колледжа ЭБП
КЭУК
Педагог-психолог

Декабрь
2018г.

Комиссия

Комиссия
Зам.директора по ВР

Январь
2019г.

Зав.отделениями

Зам.директора по УР

Координатор
«Жігер»

КСМ

Секретарь
педагогического совета
Февраль
2019г.

Зам.директора по ВР

2.

3.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

Анализ активности преподавателей
и студентов колледжа в научной
деятельности
О работе ПЦК ИС и ОД по
реализации
образовательной
программы
1305000
«Информационные системы» в
соответствии с критериями и
показателями рейтинга НКАОКО и
Стратегического плана развития
колледжа
О реализации целей системы
внутреннего обеспечения качества
О
результатах
анкетирования
«Педагог глазами студента»
О работе ПЦК ЭД по реализации
образовательной
программы
0516000 «Финансы» в соответствии
с критериями и показателями
рейтинга
НКАОКО
и
Стратегического плана развития
колледжа
Состояние
и
направления
совершенствования
повышения
квалификации ИПР в разрезе
образовательных
программ
колледжа
Об утверждении состава итоговой
аттестационной
комиссии
по
образовательным
программам
колледжа
Состояние и перспективы развития
дуального
обучения
по
образовательной
программе
1226000
«Технология
и
организация
производства
продукции предприятий питания»
Итоги учебного процесса заочнодистанционного отделения
О
результатах
внедрения
модульно-компетентностного
подхода
по
образовательным
программам колледжа
О
результатах
внедрения
социально-психологического
портрета студентов 2,3 курсов
Отчеты председателей итоговой
аттестационной
комиссии
по
специальностям
Выполнение
планов
индивидуальной
работы

Зам.директора по МР

Председатель ПЦК ИС и
ОД

Март
2019г.

Менеджер по качеству
Педагог-психолог
Председатель ПЦК ЭД

Апрель
2019г.

Зам.директора по МР

Зам.директора по УР

Зав.учебной части
Председатель ПЦК ТД

Май
2019г.

Зав.заочнодистанционного
отделения
Зав.учебной части

Педагог-психолог

Июнь
2019г.

Председатели комиссий

Комиссия

3.

4.
5.

преподавателей за 2018-2019 уч.год
Итоги летней экзаменационной
сессии студентов, в том числе
обучающихся по государственному
заказу
О выполнении плана работы
колледжа за 2018-2019 учебный год
Выполнение
постановлений
педагогического совета за второе
полугодие 2018-2019 учебного года

Зав.отделениями

Зам.директора по УР
Директор колледжа ЭБП
КЭУК

