
 

№ _________                                                                      «___» __________ 2021 ж/г 

 
 

«Тұран-Астана» университетінің білім беру сапасын жоғарылату мақсатында   

«2021-2022 оқу жылының бірінші жартыжылдығына сапаны қамтамасыз ету ішкі жүйесі 

(СҚІЖ) жөніндегі комиссия құрамын қалыптастыру туралы» 2021 жылғы 13 қыркүйектегі  

№378 бұйрығына өзгерістер енгізу, комиссия құрамын жаңарту үшін 

 

 

БҰЙЫРАМЫН: 

        2021-2022 оқу жылының бірінші жартыжылдығына СҚІБЖ комиссиясының келесі 

құрамы бекітілсін: 

1) Баяндин М.А. – комиссия төрағасы, бірінші  проректор – ОӘЖ 

проректоры; 

2) Капенова А.З. – төрағаның орынбасары, стратегиялық даму, сыртқы 

байланыстар және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жөніндегі проректоры; 

3) Дайрабаева А.С., академиялық сұрақтар бойынша департаменттің 

директоры; 

4) Рахимова Г.А., СБАР бөлімінің басшысы; 

5) Айкенова Р.А., «Әлеуметтік-гуманитарлы және тіл пәндері»; кафедрасының 

профессоры; 

6) Шнайдер В.А., доцент «Әлеуметтік-гуманитарлы және тіл пәндері»; 

кафедрасының доценті; 

7) Бекбусинова Г.К., «Экономика және инновациялық бизнес» кафедрасының 

меңгерушісі; 

8) Абуев А.П., «Әлеуметтік-гуманитарлы және тіл пәндері» кафедрасының 

профессоры; 

9) Мухлисов Н.К., «Әлеуметтік-гуманитарлы және тіл пәндері» кафедрасының 

профессоры; 

10) Раушанова И.М., «Педагогика және психология» кафедрасының аға 

оқытушысы; 

11) Мужчиль С.А., «Ұлттық және халықаралық құқық» кафедрасының аға 

оқытушысы; 

12) Абжаков Т.Д., доцент «Әлеуметтік-гуманитарлы және тіл пәндері»; 

кафедрасының доценті; 

13) Нуспеков Е.Л., т.ғ.к., «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының 

профессоры; 

14)  Атикеева С. Н., «Дизайн, сервис және туризм» кафедрасының доценті; 

15)  Каримова Г.С., «Дизайн, сервис және туризм» кафедрасының доценті; 

16)  Каражанова М.Х., «Дизайн, сервис және туризм» кафедрасының аға 

оқытушысы; 

17)  Иргебаева Н.М., п.ғ.к., «Педагогика және психология» кафедрасының 

доценті; 

18) Абдыгалиева Л.С., «Қаржы, есеп және бағалау» кафедрасының аға 

оқытушысы; 

19) Адилов М.Т., «Экономика және инновациялық бизнес» кафедрасының аға 

оқытушысы;  



20)  Бекенова Д. Б., «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы;; 

21)  Сарсенбаева К.А. , «Экономика және инновациялық бизнес» кафедрасының 

аға оқытушысы;  

22) Теңгебай Асқар, «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру 

бағдарламасының 2 курс студенті 

 

   2. СБАР бөлімінің басшысы бұл бұйрықты университеттің факультеттеріне, 

кафедраларына және проректорларына жеткізсін 

 
Негіздер: СБАР басшысы Рахимовой Г.А.   

 

 

                   РЕКТОР                                                                      Г.А. ДЖАПАРОВА 
 

 

 

 

 

ЕҢГІЗІЛДІ: 

СБАР басшысы 

___________ Г.А. Рахимова 

 

КЕЛІСІЛДІ:  

Бірінші проректор - ОӘЖ проректоры 
_____________ М.А. Баяндин 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ректору 

Университета «Туран-

Астана» 

профессору Джапаровой Г.А. 

 

 

Представление 

 

О формировании комиссии по внутренней системе обеспечения качества (ВСОК) 

на первое полугодие 2021-2022 учебного года в следующем составе: 

1) Баяндин М.А. - председатель комиссии, первый проректор – проректор по 

УМР; 

2) Капенова А.З. – заместитель председателя, проректор по стратегическому 

развитию, внешним связям и поствузовскому образованию; 

3) Дайрабаева А.С., директор департамента по академическим вопросам; 

4) Рахимова Г.А., руководитель ОУКАР; 

5) Айкенова Р.А., профессор кафедры «Социально-гуманитарные и языковые 

дисциплины»; 

6) Шнайдер В.А., доцент кафедры «Социально-гуманитарные и языковые 

дисциплины»; 

7) Бекбусинова Г.К., зав. кафедрой «Экономика и инновационный бизнес»; 

8) Абуев А.П. – профессор кафедры «Социально-гуманитарные и языковые 

дисциплины»; 

9) Мухлисов Н.К. - профессор кафедры «Социально-гуманитарные и языковые 

дисциплины»; 

10) Раушанова И.М., ст. преподаватель кафедры «Педагогика и психология»; 

11) Мужчиль С.А., старший преподаватель кафедры «Национальное и 

международное право»; 

12) Абжаков Т.Д. - доцент кафедры «Социально-гуманитарные и языковые 

дисциплины»; 

13)  Нуспеков Е.Л. – к.т.н., профессор кафедры «Информационные технологии»; 

14)  Атикеева С. Н. – доцент кафедры «Дизайн, сервис и туризм»; 

15)  Каримова Г.С., доцент кафедры «Дизайн, сервис и туризм»; 

16)  Каражанова М.Х. – ст. препод. кафедры «Дизайн, сервис и туризм»; 

17)  Иргебаева Н.М. – к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология»; 

18) Абдыгалиева Л.С. – старший преподаватель кафедры «Финансы, учет и 

оценка»; 

19) Адилов М.Т. – старший преподаватель кафедры «Экономика и 

инновационный бизнес»;  

20) Бекенова Д.Б. – ст. преподаватель кафедры «Информационные технологии»; 

21) Сарсенбаева К.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика и 

инновационный бизнес». 

22) Теңгебай Асқар – студент 2 курса ОП «Государственное и местное 

управление» 
 

 

 



Руководитель отдела управления 

качеством, аккредитации и рейтинга                                           Г.А.Рахимова 


