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«ТҰРАН-АСТАНА» УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

2019-2020 оқу жылына арналған 

«Тұран-Астана» университетінің Ғылыми кеңесінің жұмыс жоспары 

 

 

 

29 тамыз 2019 жыл 

           1. Университетті басқару құрылымындағы өзгерістерді мақұлдау 

туралы. Баяндамашы - Бірінші проректор – ОӘЖ проректоры 

           2. Мониторинг нәтижелері бойынша кафедралар мен факультеттердің 

жаңа оқу жылына дайындығы туралы. Баяндамашылар - факультет 

декандары. 

           3. 2019-20 оқу жылына арналған бакалавриат, магистратура және 

докторантураның 1 курсының (жылының) жұмыс оқу жоспарларын бекіту. 

Баяндамашы - академиялық мәселелер департаментінің директоры. 

           4. Диссертациялар (жобалар), магистрлік және докторлық 

диссертациялардың (жобалардың) тақырыптарын бекіту туралы. 

Баяндамашы - академиялық мәселелер департаментінің директоры. 

           5. Мұғалімдердің бос лауазымдарын толтыру жөніндегі конкурстық 

комиссия жұмысының нәтижелері туралы. Баяндамашы- Конкурстық 

комиссияның төрағасы, бірінші проректор - ОӘЖ проректоры. 

           6. Әр түрлі 

 

          25 қыркүйек 2019 жыл  

1. 2019 жылы студенттерді қабылдау нәтижелері және 2020 жылы 

кәсіптік бағдарлауды ұйымдастыру міндеттері туралы. Баяндамашы бірінші 

проректор - ОӘЖ проректоры.  

2. Студенттерді аралық және қорытынды емтихандарды (кешенді 

емтихандарды) аттестаттаудың нысандары мен тәртібін бекіту туралы. 

Баяндамашы - академиялық мәселелер департаментінің директоры.  

3. Диссертацияларды (жобаларды) қорғаудың орнына өткізілетін 2019-

20 оқу жылында бакалавриаттың бітіру курстарының кешенді 

емтихандарына кіретін пәндер тізімін бекіту туралы. Баяндамашы - 

академиялық мәселелер департаментінің директоры.                       

4. Әр түрлі 

 

          23 қазан 2019 жыл 

           1. Тұран-Астана университетінің 2018-2019 оқу жылындағы жұмысы 

және 2019-2020 оқу жылына арналған міндеттері туралы есеп. Баяндамашы 

- университет ректоры. 

           2. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша бакалавриат, 

магистратура және Мемлекеттік экономикалық комиссияның төрағаларына, 

сондай-ақ 2019-20 оқу жылында кешенді бакалавриат емтихандарына 
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кандидаттарды бекіту. Баяндамашы - академиялық мәселелер 

департаментінің директоры. 

           2. 2019 жылы магистратура мен докторанттардың, ғылыми 

жетекшілердің және ғылыми кеңесшілердің магистрлік және докторлық 

диссертацияларының (жобаларының) ғылыми тақырыптарын, 

докторанттардың жеке жоспарларын бекіту туралы. Баяндамашы - 

академиялық мәселелер департаментінің директоры. 

           3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінде 

«Университеттің үздік оқытушысы» атағына үміткерлерді ұсыну туралы. 

Баяндамашы бірінші проректор – ОӘЖ проректоры. 

          4. Әр түрлі 

 

         27 қараша 2019 жыл 

            1. «Бизнес және ақпараттық технологиялар» факультетіндегі оқу, 

ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысының жағдайы туралы. Баяндамашы - 

Бизнес және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы. 

            2. 2019 жылы түлектерді жұмысқа орналастыру нәтижелері туралы. 

Баяндамашы - OPTK басшысы. 

            3. ПОҚ және студенттердің сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлық 

бағдарламаларын іске асыру туралы: мәселелер мен шешімдер. Баяндамашы - 

академиялық мәселелер департаментінің директоры. 

            4. Әр түрлі. 

 

        25 желтоқсан 2019 жыл 

            1. Оқу процесінде академиялық адалдықты қолдау және 

университеттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес нәтижелері туралы. 

Баяндамашы бірінші проректор - ОӘЖ проректоры. 

            2. Үздіксіз білім беру және қайта даярлау бағдарламаларын, 

профессорлық-оқытушылық құрамдағы ғылыми тағылымдамаларды іске 

асыру туралы: мәселелер мен шешімдер. Баяндамашы - Кадрлар және 

құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бастығы. 

            3. Әр түрлі 

 

           

            29 қаңтар, 2020 жыл 

           1. Қысқы емтихан сессиясының нәтижелері және 2019-20 оқу 

жылының екінші жарты жылдығына арналған оқу жұмысын ұйымдастыру 

міндеттері туралы. Баяндамашы - Бірінші проектор - ОӘЖ проректоры 

           2. 2019 жылға арналған ғылыми жұмыс және 2020 жылғы міндеттер 

туралы есеп. Баяндамашы - Ғылым және коммерцияландыру 

департаментінің директоры. 

           3. 2019-20 оқу жылының 2 жартыжылдығына Қазақстан 

Республикасының Президенті белгілейтін стипендиялар мен мемлекеттік 

стипендияларды тағайындау туралы. Баяндамашы - академиялық мәселелер 

департаментінің директоры. 
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           4. Әр түрлі 

 

            26 ақпан 2020 жыл 

            1. Кафедралардағы ғылыми жұмыстың тиімділігін арттыру жағдайы 

мен шаралары туралы. Баяндамашы - Ғылым және коммерцияландыру 

департаментінің директоры. 

            2. Кеңес Одағының Батыры, Халық қаһарманы, астронавт зерттеушісі, 

техника ғылымдарының докторы, профессор Т.О. Аубакирова 2019-20 оқу 

жылының 2 жарты жылдығына. Баяндамашы - Әлеуметтік және жастар 

саясаты жөніндегі проректор. 

            3. Университетте жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының 

сапасын бақылау нәтижелері туралы. Баяндамашы - Сапа менеджменті, 

аккредиттеу және рейтинг орталығының директоры. 

            4. Әр түрлі 

 

 

 

            31 наурыз 2020 жыл 

            1. Гуманитарлық-заң факультетіндегі оқу, ғылыми-зерттеу және 

тәрбие жұмыстарының жай-күйі туралы. Баяндамашы - Гуманитарлық-заң 

факультетінің деканы. 

            2. Тұран-Астана университетіндегі халықаралық ынтымақтастықты 

дамыту нәтижелері мен болашағы. Баяндамашы - Сыртқы байланыстар 

және қабылдау науқаны департаментінің директоры. 

            3. Бакалавриат, аспирантура және докторантура мамандықтары 

бойынша бітіру жұмысының барысы туралы. Баяндамашы - факультет 

декандары. 

            4. Сертификаттау комиссиясы төрағасының 6M070300-Ақпараттық 

жүйелер магистратурасының ББ туралы есебін қарау туралы (оқу мерзімі 1,5 

жыл). Баяндамашы - ақпараттық технологиялар бөлімінің меңгерушісі. 

            5. Әр түрлі 

 

            29 сәуір 2020 жыл 

            1. Мамандықтар мен оқыту формаларын, элективті пәндер каталогын, 

университеттің профессорлық-оқытушылық құрамымен орындалатын оқу 

жұмыстарының типтік уақыт нормаларын, академиялық күнтізбелер мен 

2020-21 оқу жылына арналған бакалавриат, магистратура және 

докторантураның оқу процесінің кестелерін бекіту туралы. Баяндамашы - 

бірінші проректор - ОӘЖ проректоры. 

            2. Бакалавриат, магистратура және докторантурада оқу нысандары 

мен курстары үшін 2020-21 оқу жылына GPA ауыстыру пунктін бекіту 

туралы. Баяндамашы - академиялық мәселелер департаментінің директоры. 

            3. 2019-20 оқу жылының жазғы семестрін ұйымдастыру туралы. 

Баяндамашы - академиялық мәселелер департаментінің директоры. 

            4. Әр түрлі. 
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            27 мамыр 2020 жыл 

          1. Университеттің 2019-20 оқу жылындағы тәрбие жұмысы және 2020-

21 оқу жылындағы оны жетілдіру міндеттері туралы. Баяндамашы - 

Әлеуметтік және жастар саясаты жөніндегі проректор. 

          2. 2020 жылы студенттерді «Тұран-Астана» университетіне қабылдау 

ережесін бекіту туралы. Баяндамашы - қабылдау комиссиясының жауапты 

хатшысы. 

          3. 2020 жылға арналған қысқартылған бакалавриат бағдарламаларына 

түсу емтиханының бағдарламаларын бекіту туралы. Баяндамашы - 

академиялық мәселелер департаментінің директоры. 

          4. Тұран-Астана университетінің магистратурасы мен 

докторантурасына, сондай-ақ жоғары білім негізінде бакалавриаттың оқу 

жоспарына қабылдаудың міндетті пәндерінің тізбесін бекіту туралы. 

Баяндамашы - академиялық мәселелер департаментінің директоры. 

          6. Әр түрлі. 

 

         24 маусым, 2020 жыл  

1. 2019-20 оқу жылының жазғы емтихан сессиясының нәтижелері және 

2020-21 оқу жылының бірінші жартыжылдығында оқу жұмысын 

ұйымдастыру міндеттері туралы. Баяндамашы бірінші проректор - ОӘЖ 

проректоры.  

2. 6D050600-Экономика мамандығының докторанттарының есептерін 

қарау және бекіту туралы. Баяндамашы - Бизнес және ақпараттық 

технологиялар факультетінің деканы.  

3. Аттестаттау комиссиялары төрағаларының және Мемлекеттік 

емтихан комиссиясы төрағасының «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» 

пәні бойынша 2019-20 оқу жылына арналған есептерін қарау және бекіту 

туралы. Баяндамашылар - факультет декандары.  

4. «Тұран-Астана» университеті Ғылыми Кеңесінің 2020-21 оқу 

жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту. Баяндамашы - ғылыми хатшы.  

5. Әр түрлі 

 

 

Ескерту: ай сайын күн тәртібіне Ғылыми кеңестің шешімдерінің 

орындалуын бақылау және талдау, сондай-ақ қажет болған жағдайда 

конкурстық туралы істерді қарау және кезек күттірмейтін мәселелер кіреді. 

 

 

 

 

 


