
2020-2021 оку жылына
"НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТ!" КОМ. ЕМЕС ОК.У-ОД1СТЕМЕЛ1К Н1НЖ¥.

i" Ком.емес АК 
с отырысында 
фкуйек 2020 ж.

ОСПАРЫ

№ Куш Кун тэрт|б| ^на^аД&й£шдыкка жауапты Шыгыс кужаты

1
2020 ж.

16 
кыркуйек

2020-2021 оку жылына ОЭК жеке курамын езгерту туралы ОЭК Терагасы Акпарат

2020-2021 оку жылына ОЭК хатшысын сайлау ОЭК Терагасы Шеннм
2020-2021 оку жылына ОЭК жумыс жоспарын бекпу ОЭК Терагасы Шеппм

2020-2021 оку жылына университеттщ оку -эд1стемел1к кызметшш непзп м1ндеттер1 туралы ОЭК Терагасы, ОЭК терагасынын 
орынбасары

Акпарат

Университет™ академиялык кызметш реттейтш Iiiiici нормативах кужаттарын (IHK) жанарту 
туралы ОЭК терагасынын орынбасары Акпарат

Эртурл1

2 2020 ж.
16 казан

2020-2021 оку жылынын кузп академиялык кезешндеп пэндер бойынша оку жумыс 
багдарламаларын (силлабус) постмодерациялау нэтижелер1

Сапаны камтамасыз ету
Комиссияларынын Терагалары

Акпарат

2021 жылы кабылданатындар улпн бакалавриат, магистратура жэне докторантура 
багдарламаларынын т1з1мш карастыру жэне бекпуге усыну.

Сапаны камтамасыз ету 
Комиссияларынын Терагалары, 
"Докторантура" ГББД директоры

Шеппм

2021 жылы кабылданатындар уш1’н бипм беру багдарламаларынын жалпы бипм беру цикл} пэндерш 
окыту концепциясы

"Жалпы бипм беру пэндер!" ГББД 
директоры Шеппм

Эр турл1

3
2020 ж.

11
желтоксан

Кэс1би стандарттарды талдау нэтижелер1 жэне 2021 жылы кабылданатындар унпн Университеттщ 
61л1м беру даярлау багыты бойынша окыту нэтижелерш калыптастыру.

Сапаны камтамасыз ету
Комиссияларынын Терагалары

Акпарат

2021 жылы кабылданатындар унйн бакалавриат, магистратура жэне докторантура бойынша бипм 
беру багдарламаларын эз1рлеудщ аралык нэтижелер1

Сапаны камтамасыз ету
Комиссияларынын Терагалары

Акпарат

2021 жылы кабылданатындар ушш эз!рленген оку багдарламаларынын колданыстагы заннама 
нормаларына сэйкесппн талдау нэтижелер! туралы

ОЭК терагасынын орынбасары - ОЭБ 
бастыгы Акпарат

«Нархоз Университет!» Ком. емес АК жеке бипм беру траекториясы шецбершде окытуды 
уйымдастыру концепциясын талкылау

ОЭК Терагасы - академиялык кызмет 
женшдеп проректор Шеипм

Эртурл1



4 2021 ж.
15 кантар

2021 жылы кабылданагындар уш1н бакалавриат, магистратура, докторантура бЫм беру 
багдарламаларынын оку жоспарын бекпуге усыну туралы

Сапаны камтамасыз ету
Комиссияларынын Терагалары, ОЭБ 
бастыгы

Шеппм

2021 жылы кабылданатындар ушш бакалавриат, магистратура, докторантура бшм беру 
багдарламаларынын паспорттарын бекггугс усыну туралы

Сапаны камтамасыз ету
Комиссияларынын Терагалары, ОЭБ 
бастыгы

Шецпм

2020-2021 оку жылынын кектемп академиялык кезецшдеп пэндер бойынша оку жумыс 
багдарламаларын (силлабус) модерациялау нэтижелер!

Сапаны камтамасыз ету 
Комиссияларынын Терагалары

Акпарат

Эртурл!

5 2021 ж.
12 наурыз

«Нархоз Университет!» Ком. емес АК жеке бшм беру траекториясы шенбершде окытуды 
уйымдастыру концепциясын icKe асыру барысы туралы

ОЭК Терагасы - академиялык кызмет 
жоншдеп проректор, ОЭБ бастыгы

Акпарат

Жеке бипм беру траекториясын тандаудын «Cloud» технологиясы бойынша окытуды уйымдастыру 
концепциясынын принциптерш ескере отырып, ауыспалы оку жоспарларын курудын алгоритмш 
жасау нэтижелер!

ОЭБ бастыгы, ТББД директорлары, 
Сапаны камтамасыз ету 
Комиссияларынын Терагалары

Шецпм

Эртурл1

6 2021 ж.
21 мамыр

Улттык реестрге жаца бипм беру багдарламаларын снизу нэтижелер! туралы ОЭБ бастыгы Акпарат
2020-2021 оку жылында Лингвистикалык орталыктыц пэндерш окыту концепциясын icKe асыру 
туралы

Базалык пэндер бойынша сапаны 
камтамасыз ету Комиссиясы Ece6i жэне шецпм

2020-2021 оку жылындагы базалык пэндердш сапасын камтамасыз ету жоншдеп комиссияныц 
жумысы жэне кызметт! дамыту мен жетшулрудш басым мшдеттер! туралы

Аккредитация жэне сапаны 
камтамасыз ету бел!мшш бастыгы, 
Базалык пэндер бойынша сапаны 
камтамасыз ету Комиссиясы

Ece6i жэне шецпм

Эртурл1

7 2021 ж.
18 маусым

2020-2021 оку жылындагы Оку-эд1стемелж кецестщ жумыс корытындылары жэне шеппмдердщ 
орындалуы туралы

ОЭК Терагасы Ece6i жэне шецпм

2020-2021 оку жылындагы Мектеп Кенестер! жанындагы сапаны камтамасыз ету жоншдеп 
комиссиялардын жумысы жэне кызметш дамыту мен жет!лд!рудш басым мшдеттер! туралы

Аккредитация жэне сапаны 
камтамасыз ету бел!м1шн бастыгы, 
Мектеп кенестер! жанындагы сапаны 
камтамасыз ету жоншдеп 
комиссиялардын Терагалары

Ece6i жэне шецпм

Эртурл!

КУРАСТЫРУШЫ:
ОЭК терагасынын орынбасары, ОЭБ бастыгы Дапьке Н.В.


