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1. ПОҚ және ӘБП біліктілігін арттыруды 

ұйымдастыру. 

24 Қараша 

2021 

Үздіксіз білім беру 

институтының басшысы 

2.  Білім беру  факультетінде ашық сабақ өткізу 

тәжірибесін талдау 

 

Білім беру факультетінің деканы 

3. Диплом жұмыс орнына тапсырылатын 

кешенді емтихандардың бағдарламаларын және 

сұрақтарын бекіту. «Қазақстан қазіргі заман  

тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан 

бағдарлама мен сұрақтарын бекіту. 

 

Факультет (академия) декандары 

4. Қысқы сессия емтихандары түрлерін 

қарастыру және бекіту 

Академиялық стандарттар және 

сапа кепілдігі басқармасының 

басшысы 

5.  Оқу-әдістемелік әдебиеттерді бекіту «Оқу-әдістемелік әдебиеттерді 

жоспарлау және баспадан 

шығару» секциясының төрағасы 

6. Түрлі мәселелер АК төрағасы 

1 

1. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

студенттер үшін жағдайларды қамтамасыз ету  

29 

Желтоқсан 

2021 

АССКБ басшысы, ҮББИ 

басшысы  

2. Заманауи талаптар мен жаһандық 

цифрландыруды ескере отырып, білім беру 

бағдарламаларын өзектендіру. Жаппай ашық 

онлайн курстарды пайдалану 

Факультет (академия) декандары 

3. «Туризм және тілдер» факультетінде ашық 

сабақ өткізу тәжірибесін  талдау 

Факультет (академия) деканы 

4. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді бекіту «Оқу-әдістемелік әдебиеттерді 

жоспарлау және баспадан 

шығару» секциясының төрағасы 

5. Бизнес және құқық факультетінің сапа 

комиссиясының жұмысы туралы есеп 

 

Сапа комиссияның төрағасы 

6. Түрлі мәселелер АК төрағасы 

2 

1.Қысқы сессия нәтижелерінің талдау 

26 Қаңтар 

2022 

Тіркеу офисінің басшысы 

 

2. Білім алушылардың оқу курстары сапасына 

қанағаттануын талдау 

Академиялық стандарттар және 

сапа кепілдігі басқармасының 

басшысы 

3. Университет мамандықтары мен білім беру 

бағдарламаларының кітаппен қамтамасыз етілуін 

талдау негізінде оқу және ғылыми әдебиеттерді 

алу жоспарының орындалуын тексеру нәтижесі 

туралы 

Кітапхана директоры 

4. «Инжиниринг» факультетінде ашық сабақ 

өткізу тәжірибесін талдау 

Факультет деканы 

5. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді бекіту «Оқу-әдістемелік әдебиеттерді 

жоспарлау және баспадан 

шығару» секциясының төрағасы 

6. «Туризм және тілдер» факультетінің сапа 

комиссиясының жұмысы туралы есеп 

Сапа комиссияның төрағасы 
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7. Түрлі мәселелер АК төрағасы 

3 

1. Қосдипломды, дуалды, ағылшын тілдегі, 

инновациялық білім беру бағдарламаларын 

жасақтау туралы есебі 

23 Ақпан 

2022 

Факультет (академия ) 

декандары 

2. 2022 жылғы қабылдауға арналған пәндер 

каталогтарын бекіту 

Факультет (академия) декандары 

3. «Бизнес және құқық» факультетінде ашық 

сабақтардың өткізілуін талдау 

Факультет деканы 

4. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді бекіту «Оқу-әдістемелік әдебиеттерді 

жоспарлау және баспадан 

шығару» секциясының төрағасы 

5.Көктемгі сессия емтихандары түрлерін 

қарастыру және бекіту, қорытынды аттестаттау 

нысандарын бекіту 

 

Академиялық стандарттар және 

сапа кепілдігі басқармасының 

басшысы 

6. «Ғылым және технологиялар» факультетінің 

сапа комиссиясының жұмысы туралы есеп 

 

Сапа комиссияның төрағасы 

7. Түрлі мәселелер АК төрағасы 

4 

1. Университет білім алушыларының 2021-22 оқу 

жылындағы барлық кәсіби тәжірибелерін 

ұйымдастыру және өткізу туралы 

30 Наурыз 

2022 

Факультет (академия) 

декандары, 

2. «Ғылым және технологиялар» факультетінде 

ашық сабақтардың өткізілуін талдау 

Факультет деканы 

3. Техникалық мамандықтар кафедраларының 

филиалдары бойынша жұмысын талдау 

Факультет (академия) 

декандары, 

4. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді бекіту «Оқу-әдістемелік әдебиеттерді 

жоспарлау және баспадан 

шығару» секциясының төрағасы 

5. 2022 жылғы қабылдауға Модульдік оқу жоспа 

ларын және Білім беру бағдарламаларын бекіту 

Академиялық стандарттар және 

сапа кепілдігі басқармасының 

басшысы 

6. Теңіз академиясының сапа комиссиясының 

жұмысы туралы есеп 

 

Сапа комиссияның төрағасы 

7. Түрлі мәселелер АК төрағасы 

5 

1. Тұжырымдаманы іске асыру – өмір бойы білім 

алу. "Нано оқытуды"енгізу және микро біліктілік 

беру бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу 

27 Сәуір  

2022 

Үздіксіз білім беру 

институтының басшысы 

2. Теңіз академиясында ашық сабақтардың 

өткізілуі туралы 

Теңіз академиясының деканы 

3. 2022-2023 оқу жылына арналған уақыт 

нормалары мен академиялық күнтізбені 

қарастыру және ғылыми кеңесте бекітуге ұсыну 

 

 

 

Академиялық стандарттар және 

сапа кепілдігі басқармасының 

басшысы 

4. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді бекіту «Оқу-әдістемелік әдебиеттерді 

жоспарлау және баспадан 

шығару» секциясының төрағасы 

6. «Инжиниринг» факультетінің сапа 

комиссиясының жұмысы туралы есеп 

 

Сапа комиссияның төрағасы 

7. Түрлі мәселелер АК төрағасы 

6 1. «Теңіз көлігі және технологиялары» білім  Факультет (академия) 
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беру бағдарламалары тобына арналған 

республикалық оқу-әдістемелік кеңесіңің 

есебі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Мамыр 

2022 

декандары,  

БББ координаторлары 

2. Көпсалалы колледжде ашық сабақтар өткізу 

тәжірибесін талдау 

Колледж директоры 

3. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді бекіту «Оқу-әдістемелік әдебиеттерді 

жоспарлау және баспадан 

шығару» секциясының төрағасы 

4. 2022 жылы қабылдау жүргізілетін білім беру 

бағдарламаларының тізбесін бекіту 

 

Академиялық стандарттар және 

сапа кепілдігі басқармасының 

басшысы 

5. «Білім беру» факультетінің сапа 

комиссиясының жұмысы туралы есеп 

Сапа комиссияның төрағасы 

6. Факультеттерде оқу процесін ұйымдастыру 

үшін ішкі және сыртқы ресурстарға қажеттілікті 

талдау. 

Факультет (академия) декандары 

7. Академиялық бағыт бойынша университеттің 

индикативтік жоспарын орындау туралы. 

Факультет (академия) декандары 

8 Түрлі мәселелер 

 

АК төрағасы 

7 

1. Факультет (академия ) академиялық 

бюросының 2021-22 оқу жылындағы есептерін 

бекіту және 2022-23 оқу жылына жұмыс 

жоспарларын бекіту 

29 Маусым  

2022 

ФАБ төрағалары 

2. Көктемгі сессия нәтижелерінің талдау Факультет (академия) декандары 

3. Білім алушылардың оқу курстарының сапасына 

қанағаттануы туралы талдау 

Академиялық стандарттар және 

сапа кепілдігі басқармасының 

басшысы 

4. 2021-22 оқу жылындағы АК жұмысының 

нәтижелері және 2022-23 оқу жылына жұмыс 

жоспарының жобасын қарастыру 

АК төрағасы 

5. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді бекіту «Оқу-әдістемелік әдебиеттерді 

жоспарлау және баспадан 

шығару» секциясының төрағасы 

6. Факультеттердің жаңа 2022-2023 оқу жылына 

дайындық актілерін бекіту 

Факультет (академия) декандары 

АК төрағасы 

7. 2022-2023 оқу жылына арналған кәсіптік 

практика бағдарламаларын бекіту. 

Факультет (академия) декандары 

АК төрағасы 

8. Түрлі мәселелер АК төрағасы 

 

 

 

   

 

 


