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Талас мамлекеттик университетинин 
окумуштуулар кецешинин 2021-2022-окуу жылындагы отурумдарынын

ИШ ПЛАНЫ

№ Каралуучу иштердин мазмуну Аткаруу
меоноту

Жооптуу аткаруучулар

1. • Окуу жайдын Окумуштуулар кецешинин 
курамын тактоо жана бекитуу

Сентябрь Ректор
Окуу жана илимий иштер 
боюнча проректор

2. • Университеттин окуу, окуу-усулдук, 
илимий, маданий-тарбиялык иштеринин 
пландарын бекитуу

• Окумуштуулар кецешинин отурумунун 
2021-2022-окуу жылындагы иш планын 
бекитуу

Сентябрь Ректор
Окуу жана илимий иштер 
боюнча проректор 
Мамлекеттик тил боюнча 
проректор

3. • 2021 -2022- окуу жылындагы окуу 
жуктомдерунун аткарылышы

Сентябрь Окуу белумунун 
башчысы

• Жайкы сессиянын жана МАКтын 
жыйынтыгы

4. • Ар турдуу маселелер Сентябрь

1. • 2019-2020-2021 -ж ылдары билим беруу 
программалары н аккредитациялоонун 
ж ы йы нты ктары  бою нча тузулген  иш 
пландары ны н аткарылы ш ы

Октябрь Аккредитациядан вткен 
билим беруу
программаларына жооптуу 
кафедралардын башчылары

2. • ТалМУнун окуу жылындагы чарба,
каржылоо ишмердуулугу (01.09.20-01.09.21 
мезгили)

Октябрь Башкы бухгалтер

о3. • Окуу корпустарынын кышка карата 
даярдыгы

Октябрь Ондуруш-чарба иштери 
боюнча жетекчи

4. • 2021 -2022- окуу жылына студенттерди 
кабыл алуу иштеринин жыйынтыгы

Октябрь Кабыл алуу
комиссиясынын жооптуу 
катчысы

5. • Ар турдуу маселелер Октябрь

1. • Педагогика багытындагы окуу
программаларынын коз карандысыз 
аккредитациядан етуу даярдыгы

Ноябрь Атайын комиссия

2. • Физика-математика багытындагы окуу 
программаларынын коз карандысыз 
аккредитациядан етуу даярдыгы

Ноябрь Атайын комиссия

3. • Сапат менеджмента системасы жана аны 
онуктуруу жолдору

Ноябрь Билим сапаты боюнча адис



4. • Ар турдуу маселелер Ноябрь

1 • ТалМ У нун 2020-2025-ж ылдарга енугуу 
стратегиясы ны н иш ке аш ырылыш ы

Д екабрь А тайы н комиссия

2. • Окуу-жайда материалдык-техникалык 
базанын акыбалын жакшыртуу жолдору

Декабрь Атайын комиссия

3. • Техникалык процесстердин технологиялары 
багытындагы окуу программаларынын кез 
карандысыз аккредитациядан етуу 
даярдыгы

Декабрь Атайын комиссия

4. • Айыл-чарба бакалавры багытындагы окуу 
программаларынын коз карандысыз 
аккредитациядан етуу даярдыгы

Декабрь Атайын комиссия

5. • Ар турдуу маселелер Декабрь

1. • 2021-2022-окуу жылындагы кышкы 
сессиянын жыйынтыгы жана окуу 
процессинин сапатын жогорулатуу боюнча 
алдыдагы милдеттер

Февраль Окуу белумунун башчысы

2. • Окуу жайдагы илимий-изилдее 
ишмердуулук

Февраль Окуу жана илимий иштер 
боюнча проректор

3. • Окуу жайдагы профориентациялык иштер 
жана аларды енуктуруу жолдору

Февраль Кабы л алуу
комиссиясынын жооптуу 
катчысы

4 • Магистратура боюнча билим беруу 
программасынын ишке ашырылышы жана 
аны жакшыртуу жолдору

Февраль М агистратура белум у

5 • Ар турдуу маселелер Февраль

1. • Окуу жайда окутуучулардын, студенттердин 
мобилдуулугу,эл аралык байланыш иштери 
жана аларды енуктуруу жолдору

Март Эл аралык иштер белуму

2. • Окуу жайдагы илимий жана электрондук 
китепкананын ишмердуулугу

Март Илимий китепкананын 
башчысы

3. • Аралыктан билим беруу технологиялары 
борборунун ишмердуулугу

Март Аралыктан билим беруу 
технологиялар борборунун 
башчысы

4. • Ар турдуу маселелер Март

1.
• Окуу жайдын башкаруусуна электрондук 

башкарууну киргизуу (электрондук 
документтердин жугуртулушу, 1C 
бухгалтерия) боюнча

Апрель Кадрлар белумунун 
башчысы 
Башкы бухгалтер

2.
• ТалМ У нун окуу-методикалы к 

кенеш инин отчету

Апрель Окуу жана илимий иштер 
боюнча проректор

3. • М аалы матты к технологиялар 
багы ты ндагы  “Бектур агай” лицейинин
иш м ердуулугу

Апрель Л ицейдин директору

4. • Ар турдуу маселелер Апрель

1. • Орто кесиптик билим беруу белумундегу 
окуу, окуу-методикалык, чет элдик

Май КОБББнын директору



к-к п м я т т я ш у у с у  жана тарбия иштери
2 . • Гуманитарды к факультетиндеги окуу, 

окуу-методикалы к, илимий изилдее, чет 
элдик кы зматташ уу ж ана тарбия иш тери

Май Г уманитардьж 
факультеттин деканы

о
j .

• Табият таануу ж ана педагогика 
факультетиндеги окуу, окуу- 
м етодикалы к, илимий-изилдое, чет 
элдик кы зматташ уу ж ана тарбия иш тери

Май Табият таануу жана 
педагогика факультетинин 
деканы

4.
• Технология-эконом икалы к 

ф акультетиндеги окуу, окуу- 
методикалы к, илим ий-изилдее, чет 
элдик кы зматташ уу ж ана тарбия иш тери

Май Т ехнология-экономикалык 
факультеттин деканы

S • Ао турдуу маселелер Май

1. • Окуу жайда мамлекеттик тил, мадании- 
массалык жана тарбиялык иштердин 
жургузулушу боюнча отчет

Июнь Мамлекеттик тил боюнча 
проректор

2 . • Окумуштуулар кецешинин ишмердуулугу 
жонунле отчет

Июнь Окуу жана илимий иштер 
боюнча проректор

3. • Жацы окуу жылына даярдык иштеринин
ЖУПУШУ

Июнь Ондуруш-чарба иштери 
боюнча жетекчи

4. • Ар турдуу маселелер Июнь

Окуу жана илимий иштер боюнча проректор, ф.и.д., проф.
, У

Окумуштуулар кенешинин катчысы, п.и.к., доц.

С.С.Жумалиев

А.А.Умарбекова


