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лауазымдарын конкурс арқылы ауыстыру бойынша сайлау тәртібі 

 

Конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және қарау 

1. «Тұран-Астана» университетінде жұмыс істейтін, конкурсқа қатысу үшін 

университет ректорына өтініш береді және кафедра меңгерушісінің қолы қойылған 

сипаттаманы береді. 

Үшінші тұлғалар хабарландыруда көрсетілген толық тізімге сәйкес құжаттарды 

ұсынады. 

Кафедра оқытушысы лауазымына конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдардың 

құжаттарын университет ректорының визасы алдын ала қамауға алу бөліміне жіберіледі. 

Кафедра меңгерушісі лауазымына конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдардың 

құжаттары университеттің ректоры мен бөліміне және алдын ала қамауда ұстау бөліміне 

жіберіледі. 

Бұл жағдайда кафедра отырысын факультет деканы немесе университет ректоры 

атқарады. 

2. Конкурстық материалдар кеңес беру туралы қорытынды шығаратын тиісті 

бөлімнің отырысында алдын ала қаралады. 

3. Конкурсқа қатысатын және «Тұран-Астана» университетінде ғылыми-

педагогикалық тәжірибеге ие тұлғалар конкурстың алдындағы кезеңге арналған ғылыми-

педагогикалық қызмет бойынша кафедра отырысында баяндама жасайды. 

Департамент үшінші тарапқа өтініш берушілерге оқу дәрістерін оқиды немесе 

басқа да тренингтер түрлерін өткізуге, білім беру бағдарламасының жобасын ұсынуға 

негізделген кәсіптік деңгейін анықтау үшін сұхбаттасуды және олардың нәтижелері 

бойынша ұсыныстар қабылдауды ұсына алады. Әңгімелесу нәтижелері бағалау парағына 

енгізіледі (1-қосымша). 

4. Әрбір үміткерге арналған бюро бюллетень толтыру арқылы жасырын дауыс беру 

арқылы қарапайым көпшілік дауыспен конкурстық комиссияға жіберіледі. Дауыс беруге 

кафедраның кезекті оқытушылары қатысады. 

5. Кафедраның қорытындысы (2-қосымша) кафедраның күндізгі бөлімінің 

мұғалімдерінің кемінде 2/3-і болған кезде оның жарамды болып саналады. 

6.Кафедра меңгерушісі кандидатурасы туралы қорытындыға факультет деканы 

немесе жиналыс өткізген проректор қол қояды. 

7. Конкурсқа қатысушылардың үшінші тұлғалары кафедра отырысына қатыса 

алады және олардың өтініші бойынша қорытынды жасай алады. 

Бәсекелестік бойынша сайлау тәртібі 

8. Факультеттегі лауазымдарды толтыру конкурсы келесі критерийлер негізінде 

жүзеге асырылады: 

1) оқыту үдерісінде инновациялық оқыту технологияларын қолдану; 

2) сапардың нәтижелерін бағалауды көрсететін ашық сабақтарды, іс-шараларды 

өткізу; 

3) тәуелсіз зерттеу нәтижелерінің негізінде оқытудың сапасы; 

4) студенттер - конкурстардың, конкурстардың, конференциялардың және басқа да 

жарыстардың жеңімпаздары; 



5) пән бойынша 2018-19 оқу жылының күндізгі бөлімінде оқитын студенттердің 

орташа баллын көрсете отырып, оқушылардың үлгерімі; 

6) ұйымдастыру-тәрбие жұмысына қатысу; 

7) ғылыми бағдарламаларды жүзеге асыру; 

8) ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау; 

9) жаңа оқу курстарын дамыту; 

10) біліктілігін арттыру және педагогикалық дағдылар; 

11) еңбек және атқарушылық тәртіп; 

12) Университеттің негізгі корпоративтік құндылықтарын сақтау. 

Бөлімде көрсетілген іс-әрекеттердің әрқайсысы үшін бөлімі нақты орындалатын 

жұмыстарды (түсініктемелермен, сандық көрсеткіштермен, қажетті қосымшалармен және 

т.б.) көрсетеді. 

9. Конкурстық комиссияның отырысында әрбір үміткер үшін кафедраның пікірі, 

тиісті ұсынысы бар факультет туралы пікір айтылады. 

10. Осыдан кейін конкурстық комиссия осы лауазымға үміткерді лауазымға 

конкурстық іріктеу бойынша жасырын дауыс беру үшін бір бюллетеньге қосу туралы 

ашық дауыс беру арқылы (3-қосымша) шешіледі. 

11. Кандидатпен лауазымға, келісімді немесе келіспеушіліктерді конкурстық 

іріктеу кезінде әрбір үміткердің атына қарсы «Мен келісемін» немесе «Мен келіспеймін» 

деген сөздермен айқындалады. Бір лауазымға екі немесе одан да көп үміткер конкурстық 

іріктеуге қатысса, жарамсыз деп танылған бюллетень. 

12. Дауыстарды санау үшін конкурстық комиссия жасырын дауыс беру басталғанға 

дейін кем дегенде үш адамнан тұратын есеп комиссиясын сайлайды. Есеп комиссиясы әр 

кандидат бойынша дауыс берудің қорытындысын жариялайды. Есеп комиссиясының 

хаттамасы (4 және 5-қосымша) конкурстық материалдарға бекітіледі және бекітіледі. 

13. Конкурс барысында конкурстық комиссияның шешімі, егер оның мүшелерінің 

кемінде үштен екісі дауыс беруге қатысса. Егер үміткер комиссия мүшелерінің көпшілігі 

оған дауыс берсе, оң қорытынды алады. 

14. Дауыс беру қорытындылары бойынша конкурстық комиссия әрбір бос 

лауазымға үміткерге «Тұран-Астана» университетінің ректорына ұсынылған немесе 

«Тұран-Астана» университетінің ректорына еңбек шартын жасасуға ұсынылған 

тұжырымдамамен ұсынымдар береді. 

Комиссия хатшысы оған қатысушы тұлғаларды конкурстың нәтижелерімен және 

конкурстық комиссияның ұсынымымен таныстырады. 
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