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2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ ЕКІНШІ СЕМЕСТРІНЕ АРНАЛҒАН 

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ ЖҰМЫС  

ЖОСПАРЫ 

 

№  Отырыстардың күн тәртібі  Күні Жауапты 

адамдар 

6 1 2020 жылдағы университеттің 

қаржылық-шаруашылық қызметінің 

есебі  

 Бас бухгалтер – 

Г.К.Байжанова 

Бас экономист – 

Луконина И.А. 

2 2020 жылдағы БҒМ Ғылым комитетінің 

гранттық қаржыландыру ғылыми 

жобаларының орындалу 

қорытындылары 

Ғылыми 

жобалардың 

жетекшілері – 

К.А.Бакишев, 

А.Х.Феткулов , 

А.М.Рахметова 

 23 ақпан 

2021 жыл 

 3 Әр түрлі мәселелер 

 

  

  

7 1 Қазтұтынуодағы Қарағанды 

университетінде цифрлық 

трансформациялауды іске асыру 

міндеттері мен кезеңдері  

 

 

 

30 

наурыз 

2021 жыл 

Цифрлық 

технологиялар 

және 

инновациялар 

жөніндегі 

проректор- Тен 

Т.Л. 

2 Университеттің кәсіподақ ұйымының 

жұмысы туралы есебі 

Кәсіподақ 

ұйымының 

төрағасы - 

В.И.Березюк 

3 ЭҚЗ ҒЗИ жұмысы туралы есебі  ЭҚЗ ҒЗИ 

директоры – 

Т.А.Ханов 

 

4 Әр түрлі мәселелер 

 

  

8 1 ҒЗЖ-ны дамыту және мониторинг жасау  ҒЗЖ-ны дамыту 



Орталығының жұмысы туралы есебі және мониторинг 

жасау 

орталығының 

директоры – 

А.А.Таубаев 

 2 «Сот және құқық қорғау қызметі» білім 

беру бағдарламасын бастапқы 

аккредитациялау туралы  

27 сәуір 

2021 жыл 

СДД директоры 

– С.Б.Глазунова 

ЖЗАП 

кафедрасының 

меңгерушісі – 

М.Б.Рахимгулова  

 3 2020/2021 жылы бітірушілердің 

магистрлік жобалары/магистрлік 

диссертациялары бойынша 

рецензенттерді қарау және бекіту 

 Жоғары оқу 

орнынан кейінгі 

білім беру 

департаментінің 

директоры – 

А.Т.Омарова 

9 1 Қашықтықтан оқыту факультетінің, 

қашықтықтан оқыту орталығының 

жұмысы туралы есебі 

 Қашықтықтан 

оқыту 

факультетінің 

деканы – 

З.Н.Борбасова 

Қашықтықтан 

оқыту 

орталығының 

директоры - 

И.А.Аманов 

 2 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

департаментінің жұмысы туралы есебі 

25 мамыр 

2021 жыл 

Жоғары оқу 

орнынан кейінгі 

білім беру 

департаментінің 

директоры - 

А.Т.Омарова 

 3 Әр түрлі мәселелер 

 
  

10 1 2020-2021 оқу жылында бітіретін 

жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім алушыларды қорытынды 

аттестаттау бойынша комиссиялар 

төрағаларының есептерін талқылау және 

бекіту 

 МАК 

төрағалары, 

кафедралардың 

меңгерушілері 

 2 2020-2021 оқу жылында «Қазақстанның 

қазіргі заманғы тарихынан» мемлекеттік 

емтихан тапсыруы туралы комиссиялар 

29 

маусым 

2021 жыл 

Комиссиялар 

төрағалары 



төрағаларының есептерін талқылау және 

бекіту 

 3 2021-2022 оқу жылына оқу жұмысының 

жоспарларын, академиялық 

күнтізбелерді талқылау және бекіту 

 Академиялық 

мәселелер және 

стратегиялық 

даму жөніндегі 

проректор – 

Р.О.Бұғыбаева 

АДД директоры 

– М.Т.Даниярова 

Жоғары оқу 

орнынан кейінгі 

білім беру 

департаментінің 

директоры – 

А.Т.Омарова 

  

 4 Әр түрлі мәселелер 

 

  

 


