БЕКІТЕМІН
Ғылыми Кеңес төрағасы
э.ғ.д., профессор Е.Б.Аймағамбетов

«29» қыркүйек 2020ж
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ 2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ БІРІНШІ
СЕМЕСТРІНЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС
ЖОСПАРЫ
№
1

Отырыстардың күн тәртібі
1 Университеттің 2019-2020 оқу
жылындағы жұмыс қорытындылары
және ұжымның 2020-2021 оқу
жылындағы міндеттері

Уақыты

Жауапты адамдар

29
Академиялық
қыркүйек мәселелер және
2020 жыл жаңа
технологиялар
жөніндегі
проректор Р.О.Бұғыбаева
Әлеуметтік
мәселелер
жөніндегі
проректор Қ.Ж.Әбілов
Ғылыми жұмыс,
стратегиялық
және
инновациялық
даму жөніндегі
проректор Г.Е.Накипова
2 Университеттің пандемия кезеңіндегі
ҚБД директоры кадрлық саясаты
Ю.Н.Еремин
3 Кафедралардың
жұмысы
туралы:
ЦИ және IT
жетістіктер және даму болашағы
кафедрасының
меңгерушісі –
Т.Л.Тен
ТжәнеС
кафедрасының
меңгерушісі
–
Г.А.Есенбаева

1

4 Ғылыми Кеңестің, Ректораттың, Оқуәдістемелік кеңесінің, Ғылым жөніндегі
Үйлестіру кеңесінің,Жастар
бастамашылығы орталығының, ЭБҚ
колледжінің 2020-2021 оқу жылының 1
семестріне арналған жұмыс жоспарларын
бекіту
5 Ғылыми кеңестің 2019-2020 оқу
жылындағы жұмысы туралы
6 Әр түрлі мәселелер
1 Университеттің 2019-2020 оқу
жылындағы жұмыс қорытындылары
және ұжымның 2020-2021 оқу
жылындағы міндеттері

Ғылыми кеңестің
төрағасы –
Е.Б.Аймағамбетов

2 Ғылыми Кеңестің, Ректораттың, Оқуәдістемелік кеңесінің, Ғылым жөніндегі
үйлестіру кеңесінің, Жастар
бастамашылығы орталығының,ЭБҚ
колледжінің 2020-2021 оқу жылының 1
семестріне арналған жұмыс жоспарларын
бекіту

Ғылыми Кеңес
төрағасы –
Е.Б.Аймағамбетов

3 Ғылыми Кеңестің 2019-2020 оқу
жылындағы жұмысы туралы есебі

Ғылыми хатшы –
А.А.Легостаева
Академиялық
мәселелер және
жаңа
технологиялар
жөніндегі
проректор
Р.О.Бұғыбаева
Әлеуметтік
мәселелер
жөніндегі
проректор Қ.Ж.Әбілов
Ғылыми жұмыс,
стратегиялық
және
инновациялық
даму жөніндегі
проректор Г.Е.Накипова

29
қыркүйек
2020 жыл

Ғылыми хатшы –
А.А.Легостаева

4 Әр түрлі мәселелер
2

1 Студенттерді, магистранттарды,

Қабылдау

докторанттарды қабылдаудың жаңа
форматы контексіндегі 2020 жылдағы
қабылдау комиссиясының жұмыс
қорытындылары және кәсіптік бағдар
беру жұмыстарының нәтижелігін
арттырудағы оның міндеттері

2 Магистерлік
және
докторлық
диссертациялардың/жобалардың
тақырыптарын және ғылыми жетекшілер
мен консультанттарды бекіту
3 «ЖОО үздік оқытушысы-2020» атағын
алуға Республикалық конкурсқа қатысу
үшін үміткерлерді ұсыну туралы

комиссиясының
27 қазан жауапты хатшысы
2020 жыл Е.А.Краснощекова
КББО директоры Л.Х.Ивадилинова
Жоғары оқу
орнынан кейінгі
білім беру
департаментінің
директоры А.Т.Омарова
Жоғары оқу
орнынан кейінгі
білім беру
департаментінің
директоры А.Т.Омарова
Академиялық
мәселелер және
жаңа
технологиялар
жөніндегі
проректор Р.О.Бұғыбаева

4 Әр түрлі мәселелер
3

1 Қызметкерлерді басқару жөніндегі
Департаменттің қызметкерлерді
басқарудың регламенттерін және
әкімшілік процедураларды қайта
жобалау бойынша жұмысы туралы
2 Оперативті жоспар мен 2019-2020
жылдағы университетті дамыту
бағдарламасының орындалуы туралы.
2020-2021 жылға арналған оперативті
жоспарды бекіту. ҚҚЭУ-ді дамыту
бағдарламасының өзектілігін арттыру
3 Әр түрлі мәселелер

4

1 2020-2021 оқу жылында бітіретіндерге
қорытынды аттестация өткізу бойынша

ҚБД директоры Ю.Н.Еремин

24 қараша СДД директоры 2020 жыл С.Б.Глазунова

Академиялық
мәселелер және

аттестациялық комиссиялардың құрамы
мен төрағаларын бекіту

2 Жаңа/инновациялық білім беру
бағдарламаларын ашу стратегиялары
туралы

3 Магистранттардың білім беру қызметін
көрсету сапасына қанағаттанушылығы:
социологиялық зерттеулердің нәтижелері
4 Әр түрлі мәселелер
5

жаңа
технологиялар
жөніндегі
проректор Р.О.Бұғыбаева
29
Факультеттердің
желтоқсан декандары –
2020 жыл Г.И.Гимранова,
Ф.С.Момышева,
Г.С.Серикова
АДД директоры –
М.Т.Даниярова
Жоғары оқу
орнынан кейінгі
білім беру
департаментінің
директоры –
А.Т.Омарова
СДД директоры –
С.Б.Глазунова

1 Университеттің профессор-оқытушылық
құрамының ғылыми-зерттеу қызметінің
нәтижелері туралы есебі. 2021 жылға
ҒЗЖ жоспарын бекіту

2 «ЖОО үздік оқытушысы-2019» грант 26 қаңтар
иегерлерінің есептері
2021 жыл
3 Ғылыми Кеңестің, Ректораттың, Оқуәдістемелік кеңесінің, Ғылым жөніндегі
үйлестіру кеңесінің, Жастар
бастамашылығы орталығының 2020-2021
оқу жылының 2 семестріне арналған
жұмыс жоспарларын бекіту
4 Ғылыми Кеңестің 2020-2021 оқу
жылының 1 семестріндегі шешімдерінің
орындалуы туралы

Ғылыми жұмыс,
стратегиялық
және
инновациялық
даму жөніндегі
проректор Г.Е.Накипова
Комиссия
Ю.М.Сайфуллина
Д.Саржанов
Ғылыми кеңес
төрағасы –
Е.Б.Аймағамбетов

Ғылыми хатшы –
А.А.Легостаева

