
2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА ҚҚЭУ  

ЖАС ҒАЛЫМДАРЫ МЕН МАМАНДАРЫНЫҢ  

КЕҢЕСІ ЖӘНЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ  

ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 

    

№ Іс шара атауы Мерзімі Жауаптылар 

1. 2018-2019 оқу жылына жұмыс жоспарын құру және 

Координациялық Кеңес отырысында оны бекіту 

Мамыр 2018ж. ЖҒМК төрағасы 

2.  ЖҒМК отырысы 18 қыркүйек 2018 ж. 

18 желтоқсан 2018 ж. 

19 ақпан 2019 ж. 

21 мамыр 2019 ж. 

ЖҒМК төрағасы, 

ЖҒМК қатысушылары 

3. Сайыстарға, стартап-жобаларға, стартап-уикендтерге, 

Хакатондарға, workshop-тарда, тренингтарда, мастер-

класстарда білім алушыларды дайындау консалтингі 

12 қыркүйек 2018 ж. 

14 қараша 2018 ж. 

6 ақпан 2019 ж. 

14 наурыз 2019 ж. 

ЖҒМК төрағасы, СҒЗЖ 

жауаптылары 

4. «Стартап бизнес – моделі» тақырыбында 

презентациялық кеңес ЖОО СҒЗЖ ұйымдастыру (1 

курс студенттерін студенттік ғылыми зерттеу 

жұмыстарымен таныстыру) 

2018 жылдың 24-26 

қыркүйегі 

2018 жылғы 26 қыркүйек 

 

СҒЗЖ жауаптылары 

5 Халықаралық ғылыми студенттік конференция. 

«Төртінші өнеркәсіптік революция: жас ғалымдардың 

үлесі» ЖОО аралық жастар ғылыми форумы 

 

2018 жылғы 18-19 қазан 

 

ЖҒМК төрағасы, 

ЖҒМК қатысушылары, 

кафедраның жас ғалымдары, 

СҒЗЖ жауаптылары 

6 Республикалық пәндік олимпиадаларға қатысу үшін 

студенттік жұмыстар мен жобаларды іріктеу 

 

2018 жылғы қазан-

желтоқсан 

 

Накипова Г.Е. 

Таубаев А.А. 

Ханов Т.А. 

Беспаева Р.С. 



7 Университеттің студенттік тобын экономикалық 

мамандықтар бойынша Республикалық 

олимпиадаларға дайындау 

2018 жылғы қазан – 2019 

жылғы ақпан 

Университет 

кафедраларының СҒЗЖ 

жауаптылары 

8 «Ғаламдану дәуіріндегі сандық экономика» 

тақырыбындағы хакатон 

 

2018 жылғы қазан 

 

Оқу-әдістемелік жұмыс 

бойынша деканның 

орынбасары, Бухгалтерлік 

есеп және қаржы 

факультетінің СҒЗЖ 

жауапты 

9 1 және 2 курс студенттерімен «Ақша, несие және 

банктер» пәні бойынша «Брейн-ринг» бизнес ойынын 

өткізу 

2018 жылдың қараша айы 

 

БM және ФР-дің СҒЗЖ 

бөліміне жауапты 

 

10 «Менеджмент күніне» арналған студенттік ғылыми 

жобалар конкурсын өткізу 

 

2018 жылдың қараша айы 

 

Кафедра меңгерушілері, 

«Зерде» ШҚО басқару және 

инновация департаментінің 

оқытушылары 

11 Жас ғалымдар, мамандар, СҒҚ мүшелері мен 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының студенттері 

арасында ғылыми семинарларды ұйымдастыру және 

өткізу (куәлікті алу арқылы) 

Желтоқсан 2018 

Мамыр 2018 

 

Искакова И.Е. 

Калкабаева Г.М. 

12 «Қаржы» мамандығы бойынша Республикалық 

пәндік олимпиаданы ұйымдастыру және 

ұйымдастыру 

2019 жылғы наурыз 

 

Сейфуллина Ю.М. 

СҒЗЖ жауапты 

 

13 Студенттерге, колледж студенттеріне және мектеп 

оқушыларына арналған халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияны ұйымдастыру және 

өткізу 

2019 жылғы наурыз 

 

ФБП деканаты, СҒЗЖ 

бөліміне жауапты 

, «Аманат» ШҚО 

 

14 Бизнес және құқық факультеті студенттері, колледж 2019 жылғы наурыз ФБП деканаты 



студенттері мен оқушылары үшін халықаралық 

ғылыми-практикалық конференцияны ұйымдастыру 

және өткізу 

 ФБП СҒЗЖ бөлімшелерінің 

басшылары 

«Аманат» СҒҰ 

15 Экономика және менеджмент факультетінде дизайн 

және ғылыми-зерттеу жұмыстарының халықаралық 

конкурсын өткізу 

 

Сәуір, 2019 

 

ФЭУ деканаты 

ФЭУ СҒЗЖ бөлімшелерінің 

басшылары 

ФЭУ кафедралары 

16 «Заманауи Қазақстан: өткенді жасай отырып, біз 

болашаққа ұмтыламыз» студенттердің халықаралық 

кездесуін ұйымдастыру және өткізу. Жас ғалымдар, 

мамандар, докторанттар, магистранттар мен 

студенттердің қатысуын қамтамасыз ету 

2016 жылғы 11-12 сәуір 

 

ЖҒМК төрағасы, 

ЖҒМК қатысушылары, 

кафедраның жас ғалымдары, 

СҒЗЖ жауаптылары 

 

17 «ҚҚЭУ Бюллетеньде» жас ғалымдар мен мамандарды 

жариялау 

 

Шығарылымның 

кезеңділігіне сәйкес 

 

ЖҒМК төрағасы, 

ЖҒМК қатысушылары, 

кафедраның жас ғалымдары, 

СҒЗЖ жауаптылары 

18 Ақпаратты тарату және университеттің қысқаша веб-

сайтын толтыру 

Жыл ішінде 

 

ЖҒМК қатысушылары 

19 Орындалған жұмыстарды бақылау және бақылау Жыл ішінде ЖҒМК төрағасы 

20 2018-2019 жж. Жас ғалымдар Кеңесінің жұмысын 

қорытындылау және жаңа оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарын және іс-шаралар жоспарын бекіту 

Мамыр 2019 

 

ЖҒМК төрағасы, 

ЖҒМК қатысушылары 

 


