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ПЛАНЫ
№

И штин атал ы ш ы

Уюштуруу
меенету

Ж ооптуулар

Кутулуучу натыйжа

Кафедра
башчысы

Даярдоо
багытынын
НББПсына ездук баалоо
жургузуу учун жумушчу
топтун
бекитилген
буйруктары
Бутуруучу кафедралардын
даярдоо багытынын
НББПсынаездук баалоо
жургузуу учун иш
чаралардын бекитилген
пландары
Дисциплиналардын талапка
ылайыктуу тузулген
силлабус, жумушчу
программа, ОМКлар

1

ИСМК
даярдоо
багытынын Октябрь НББПсына ездук баалоо жургузуу ноябрь,2020
учун жумушчу топту тузуу жана
бекитуу

2

ИСМК
даярдоо
багытынын
НББПсына ездук баалоо жургузуу
учун иш чараларынын иш-планын
бекитуу

Ноябрь, 2020

Кафедра
башчысы,
(Программа
жетекчиси)

3

Силлабус, жумушчу программа,
ОМКлардын талапка ылайыктуу
компетенцияларды, максаттарды,
кутулуучу натыйжаларды эске
алуу менен тузуу жана бекитуу
НААР
агенттигинин
кез
карадысыз
аккредитациянын
критерийлерине
жоопторду
даярдоо.

Сентябрь,202
0 февраль,
2021

Окутуучулар

4

5

6

7

Жумушчу
топтор

Жумушчу
топтун
жыйындарынын
протоколдору, фотоотчет,
аналитикалык отчеттор

Университет,
факультеттин Жыл бою
структурасы менен тааныштыруу;
кредиттик
технологиялар
женунде маалыматтарды беруу;
AVN информациялык порталы
менен
иштеену
уйретуу;
ОшМУнун
миссиясы,
факультеттин
максаттары,
компетенциялар ж. б. женунде
жалпы маалыматтарды беруу
Ата-энелер,
иш-беруучулер, Ноябрь, 2020
бутуруучулер, студенттер учун
интервьюнун
(сурамжылоонун)
суроолорунун
фондун,
анкеталарды
тузуу
учун
жооптуулардын тобун тузуу жана
бекитуу

Куратор

Эткерулген иш чаралардын,
жыйындардын
протоколдору, фотоотчет,
сайтта чагылдырылышы

Акматов А.,
Камбарова А.,
Абдилазизова
А.

Ата-энелерди, иш-беруучулерду,
бутуруучулерду,
студенттерди
сурамжылоо, анкетирлее жана
SWOT-анализин
жургузуу,
жыйынтыгына
карата
иш

Акматов А.,
Камбарова А.,
Абдилазизова
А.

Жооптуу
топторду
бекитуунун буйрутмалары.
Ата-энелер, иш-беруучулер,
бутуруучулер,
студенттер
учун
интервьюнун
(сурамжылоонун)
суроолорунун кафедранын
кецешмесинде
бекитилген
фонду, анкеталар
Жооптуу
топторду
бекитуунун буйрутмалары.
Ата-энелерди,
ишберуучулерду,
бутуруучулерду,

Май, 2021

Декабрь,
2020

чараларды
уюштуруу
учун
жооптуулардын тобун тузуу жана
бекитуу

8

Ата-энелердин,
иш- декабрь 2020,
беруучулердун
жана апрель 2021
бутуруучулердун
ассоциациялары менен кезектеги
жолугушууларды
уюштуруу,
сунуштарды
НББПларда
колдонуу

9

Кез карадысыз аккредитациядан
еткерууге карата семинарлардын
планын, илимий-методикалык иш
чаралардын пландарын
тузуу
жана бекитуу

10

Студенттердин
калдык апрель,2021,
билимдерин
текшеруу
учун Сентябрь,
мониторинг уюштуруу (текшеруу 2021
иш,
тесттик
материалдардын
фондун тузуу), еткеруу жана
SWOT-анализин
жургузуу,
жыйынтыгына карата тиешелуу
иштерди уюштуруу

11

Сессиянын аягында "Окутуучу
студенттин
козу
менен"
анкетирлеену жургузуу

12

Материалдык-техникалык базаны Жыл бою
жана
окуу-методикалык
камсыздануучулукту
анализдее
жана чындоо учун заявкаларды
беруу

13

ОшМУнун
электрондук
китепканасына окуу-методикалык

Ноябрь, 2020

Февраль,
2021
Сентябрь,
2021

Жыл бою

студенттерди
сурамжылоонун,
анкетирлеенун жыйынтыгы,
SWOT-анализи.
Уюштурулуучу
иш
чаралардын
иш
планы,
аткарылышын
чагылдыруучу протоколдор
ишЖумушчу топ Ата-энелердин,
беруучулердун
жана
бутуруучулердун
ассоциациялары
менен
кезектеги жолугушуулардын
протоколдору.
Сунуштардын
НББПларда
колдонууну чагылдыруучу
протоколдор
Кез
карадысыз
Усулдук
аккредитациядан еткерууге
кенештин
карата
семинарлардын
терайымы,
бекитилген планы, илимийилимий
иштер боюнча методикалык иш чараларды
уюштуруунун
пландары.
координатор
Откерулген семинар, иш
чаралардын
аткарылышын
чагылдыруучу протоколдор
калдык
Жумушчу топ Студенттердин
билимдерин текшеруу учун
мониторинг уюштуруунун
графиги.
Кафедранын
кецешмесинде
бекитилген
баалоо
каражаттардын
фонду
(ФОС).
Жыйынтыгын,
SWOTанализин
чагылдыруучу
протоколдор.
Тиешелуу
иштерди
уюштуруунун
протоколдору
Алынган
анкеталар.
Куратор
Кафедранын кецешмесинде
жыйынтыктын
талкуусун
чагылдыруучу протоколдор,
токтомдор
Мат.-тех.
базанын
жана
Программа
жетекчи,
окуу-мет.
жумушчу топ камсыздануучулуктун
анализи.
Заявкалардын
копиялары. Белунген мат.тех., ок.-мет. каражаттарды
тастыктоочу документтер
ОшМУнун
электрондук
Программа
жетекчи,
китепканасында

%

14

15

колдонмо,
окуу
курал,
китептеринин
электрондук
файлдарын тапшыруу
Окууга
кабыл
алынуучу Жыл бою
абитуриенттерге
коюлуучу
талаптар, ишке кабыл алынуучу
профессордук-окутуучулук
курамга жана кемекчу персоналга
коюлуучу талаптар, етулбеген
сабактарды толуктоо ж.б. боюнча
жоболорду иштеп чыгуу жана
бекитуу
Уюштурулуп
еткерулген
иш Жыл бою
чаралар боюнча маалыматтарды
сайтта чагылдыруу

жумушчу топ

Кафедра
башчы

Жооптуу

17

ИСМКА багытынын НББПсы
боюнча ездук баалоо еткеруу

Май, 2021

Жумушчу топ

18

Багыттар (профилдер) боюнча
элективдуу курстардын базасын
кутулуучу натыйжаларга шайкеш
келуусун анализдеп, кайрадан
жацылоо

Март,2021

Кафедра
башчысы

электрондук
файлдардын
жайгаштырылышы,
фотоотчет
Мат.-тех.
базаньш
жана
окуу-мет.
камсыздануучулуктун
анализи.
Заявкалардьш
копиялары. Белунген мат.тех., ок.-мет. каражаттарды
тастыктоочу документтер

ОшМУнун
электрондук
китепканасында
электрондук
файлдардын
жайгаштырылышы,
фотоотчет
ИСМКА
багытынын
НБППсы
боюнча
ездук
баалоонун
аналитикалык
отчету
Багыттар
(профилдер)
боюнча
элективдуу
курстардын
базасынын
кутулуучу
натыйжаларга
шайкеш
келуусунун
анализи.
Эзгертуулорду
киргизуу
боюнча
кафедранын
кецешмелериндеги талкууну
чагылдыруучу протоколдор

