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ОшМУнун атайын стипендиясын ыйгаруу үчүн өткөрүлүүчү 

«ОшМУнун мыкты студенти» конкурсу жөнүндө  

ЖОБО 

 3. Конкурсту өткөрүүнүн тартиби жана мөөнөтү 
 

 3.1. Конкурс 2 этапта өтөт: 

1 - этап: факультеттик деңгээлде болот; 

2 - этап: университеттик деңгээлде уюштуруу; 

3.2. Конкурс төрт номинация боюнча өткөрүлөт: 

– илимий – изилдөө иштери; 

– чыгармачылык; 

– коомдук, спорт, маданий – массалык иштери; 

– студенттик өзүн өзү башкаруу. 

3.3. Конкурс бир жылдын жыйынтыгы боюнча өткөрүлөт (ушул жылдын 1- 

сентябрынан 2015-жылдын 31-мартына чейин). 

3.4. Аталган номинациялар боюнча конкурстун биринчи этабы учурдагы 

жылдын 28-февралына чейин уюштурулат. 

3.5. Конкурстун экинчи этабы 31-мартка чейин уюштурулуп жыйынтыгы 

чыгарылат.  

3.6. Конкурска катышуучуларды факультеттер (институттар) сунуштайт, 

же студент жекече өзүнүн арызы менен да катыша алат; 

- конкурстун аталышы; 

- конкурска катышуучуларга талаптар; 

- конкурстук арыздарды кабыл алуу мөөнөтү; 

- конкурстук арыздарды кабыл алуу дареги, сурап-билүү үчүн 

телефондор. 

3.7. Конкурстун катышуучулары конкурстук документтерин ушул 

жобонун негизинде бекитилген тизмеге ылайык даярдашат (1-3 - тиркеме). 

3.8. Конкурстун жеңүүчүлөрү жөнүндөгү чечим кабыл алуу үчүн 

ректордун буйругунун негизинде Конкурстук Кеңеш түзүлөт. 

 

4. Конкурсту уюштуруучулар 
 

4.1. Конкурстун биринчи этабын уюштуруучулар болуп: 

 Кафедра башчылары жана факультеттердин декандары (декандын 

орун басарлары); 

 студенттик жаштар комитети; 

 студенттик клубдар;  

 студенттик профкомдор; 

 спорттук клубдар; 

 дене тарбия кафедралары; 

 ЖОЖдун администрациясы (ректорат). 

 4.2. Экинчи этапта уюштуруучулар катары ректордун буйругу менен 

түзүлгөн конкурстук кеңеш жана окуу-информациялык департамент эсептелет. 
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5. Конкурска катышуунун талаптары 

5.1. Конкурстук материалдар алгач студенттер тарабынан 

факультеттердин деканаттарына тапшырылуусу керек. 

 5.2. Конкурска өздөрүнүн ишмердүүлүгүндө алгылыктуу 

жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүп, белгилүү ийгиликтерге жетишкен Ош МУнун 

студенттери  

катыша алышат. 

5.3. Конкурска Ош  МУнун күндүзгү жана сырткы бөлүмдөрүнүн 3-6 – 

курстарында “эң жакшы” бааларга окуган  студенттер катыша алышат. 

5.4. Конкурстун биринчи этабына катышкан ар бир конкурсант уюштуруу 

комиссиясына төмөнкү документтерди тапшыруу керек: 

– Конкурска катышууга арыз (1-тиркеме); 

- Сунушталган форма боюнча катышуучунун резюмеси, анкетасы (2,3-

тиркеме); 

– факультеттин деканы тарабынан кол коюлган мүнөздөмө; 

– Декандын колу коюлуп, факультеттин печаты басылган жетишүүсү 

боюнча маалымат; 

– декан же проректор тарабынан кол коюлган басмадан чыккан 

макалаларынын тизмеси (илимий конференциялардагы докладдары, 

докладдардын тезистери, макалалары); ойлоп табуу патенттеринин 

копиялары жана пайдалуу моделдер, ЭЭМ үчүн түзүлгөн 

программаларга күбөлүк; 

– конкурста сунушталган номинациялар боюнча жетишкендиктерин 

тастыктоочу документтер (конкурс, мелдеш жана олимпиадаларга 

катышкандыгын, жеңгендигин тастыктоочу дипломдордун, 

сертификаттардын, грамоталардын, башка сыйлыктардын 

көчүрмөлөрү); 

–ички жана башка ар түрдүү гранттар, чарбалык келишимдер  боюнча 

илим изилдөө жана башка жумуштарга  катышкандыгын тастыктоочу 

документтердин көчүрмөсү. 

5.5. Конкурсанттын жетишкендиктерин тастыктоочу документтердин түп 

нускалары талаш суроолор пайда болгон учурда талап кылынат. 

 

6. Конкурстук материалдарды экспертизалоо. Конкурстун 
жыйынтыгын чыгаруу 

6.1. Конкурстук материалдарды экспертизациялоодогу негизги маселе 

катары алардын талаптарга жооп беришин комплекстүү баалоо, ошондой эле 

окуудагы, илимий изилдөө иштериндеги жыйынтыктарынын маанилүүлүгүн 

баалоо эсептелет. 

6.2. Экспертизанын процедурасы эки этаптан турат. 

6.3. Биринчи этаптын максаты – конкурска катышуучу материалдардын 

минималдык талаптарга жооп беришин текшерип чыгуу жана конкурска толук 
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катышууга уруксат берүү болуп эсептелет. Биринчи этапта факультет 

(институт) декандын төрагалыгы менен түзүлгөн комиссиянын жардамында 

мыкты студентти аныктайт. 

6.4.  Жыйынтык балл ар бир критерий боюнча топтогон баллдарынын 

суммасы аркылуу аныкталат (4-7 тиркемелер). 

6.5. Конкурстук кеңеш тарабынан баалоо критерийлери аныкталат. 

6.6. Факультеттеги комиссия мыкты рейтингдүү конкурсанттарды иргеп, 

ректордун буйругунда талап кылынган мөөнөттө катышуучулардын 

документтерин Конкурстук кеңештин жооптуу катчысына жиберет.  

6.7. Экинчи этапта Конкурстук кеңеш тарабынан катышуучулардын 

ичинен топтогон баллдарын кайрадан тизүү жолу менен жеңүүчүлөр аныкталат. 

6.8. Эң жогорку балл алган  студент жеңүүчү деп табылат. 
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Тиркемелер 

Тиркеме 1. 

«ОшМУнун эң мыкты студенти» 

конкурсуна катышуу үчүн 

өтүнүч кат 

 

 

Cтуденттин ФАА ____________________________________________ 

 

Факультет, адистик, курс, тайпа _____________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Жашаган дареги, телефон ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

паспорту ____________________________________________________ 

 

Мени “ОшМУнун эң мыкты студенти” конкурсуна катышууга уруксат 

берүүңүздөрдү суранам. 

 

 

 

____________________     _________________
           

арыз жазган датасы                                                                                                                    студенттин кол тамгасы 

 

 

 

Конкурстук комиссиянын чечими _______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

  

Комиссия мүчөлөрүнүн кол тамгалары: _____________ 

                                                _____________ 

                                                _____________ 

                                                _____________ 

                                                _____________ 

 

Дата: ___________ 

 

 

сүрөт 3х4 
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Тиркеме 2. 

«ОшМУнун эң мыкты студенти» конкурсуна катышуучунун резюмеси 

Фамилия, аты-жөнү _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Туулган датасы______окуган тайпасы ____ курс ____ адистик 

_________________________________________________________________ 

Зачеттук китепчедеги акыркы эки сессиянын орточо жыйынтык баллы ______ 

Кызыккан илимий тармагы ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Эл аралык конференцияларга, көргөзмөлөргө катышуусу (качан, каерде 

экендиги көрсөтүлөт) ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Область спортивных интересов _________________________________ 

______________________________________________________________ 

Мелдештерге катышуусу: университеттик, шаардык, республикалык, ре-

гионалдык, эл аралык (качан, каерде катышканы көрсөтүлөт)  

_______________________________________________________________ 

Чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн тармагы (катышкан иш-чаралардын 

тизмеси алган сыйлыктары менен кошо көрсөтүлөт) 

_______________________________________________________________ 

Сиздин көз карашыңыз боюнча студенттердин кайсы сапаттары эң баалуу 

деп ойлойсуз _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Атап өткөн сапаттардын кайсылары сизде бар деп эсептейсиз__________ 

_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Жеке мамиле үчүн сиздин көз карашыңызда студенттин кайсы сапаттары 

эң жагымдуу деп эсептейсиз. ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Сиздин хоббиниз (увлечения)_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Эгерде сизде чектелбеген көлөмдө акча каражаты болсо эмне иш аракет 

жасайт элеңиз _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Өзүңүздүн кызыгууларыңыз боюнча кошумча маалыматтар:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________ 

___________________ 
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                          дата                                                                                                                                                                 

кол тамга 

 

Тиркеме 3 

Анкета  

«ОшМУнун эң мыкты студенти» 

Фамилиясы  

Аты  

Атасынын аты  

Факультет  

Адистик/багыт  

Курс  

Тайпа  

Окуу формасы  (бюджет, 

контракт) 

 

Паспорту 

(серия, номер, ким 

тарабынан качан берилген,  

катталаган жери) 

 

Акыркы 2 сессиядагы 

орточо баллы  

 

Жыл ичиндеги ар түрдүү 

деңгээлдеги 

Интеллектуалдык – таануу 

ишмердүүлүктөрү боюнча 

жетишкендиктери 

 

 

 

 

Университеттин жашоосуна 

катышуусу 

 

 

Жыл ичинде ден-соолукту 

чыңдоо багытындагы иш –

чараларга катышуусу жана 
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жетишкендиктери 

Социалдык мааниге ээ иш-

чараларга катышуусу, 

кандай формада? 

 

 

 

Студенттик инновациялык 

проект боюнча идеяңызды 

сунуштаң 

 

 

Университет «сергек жашоо 

үчүн”  программасына жеке 

салымыңыз  

  Алкоголдук ичимдиктерди (пиво) 

колдонбойм 

  Тамеки чекпейм 

  спорт менен алектенем  

  сергек жашоону пропагандалаймын 

  Башка:____________________________ 

________________________________________ 

Кызыгуулар  

 

 

 

 

 

 

_____________________________     ____________________ 

 (конкурсанттын ФАА)  (кол тамгасы) 

 

Факультеттин деканынын орун басары         ___________________ 

      (кол тамгасы) 
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4-тиркеме 

 

“ОшМУнун эң мыкты студенти” конкурсунун жеңүүчүлөрүн “Илимий – 

изилдөө иштери” номинациясы боюнча конкурстук негизде тандоонун 

критерийлери 

 

1, 2, 3 пункттардагы топтогон баллдардын суммасын аныктоодо талапкердин 

жеке салымын баллдардын суммасын авторлордун санына бөлүү аркылуу чыгарылат.  

 

№ Критерий Балл 

1. 3 бетке чейин жарыяланган илимий макалалар: 

– республиканын ичиндеги басылмалар (макал. 

Жыйнагы, докладдардын тезиси ж.б.) 

– чет өлкөлүк баслмалар (СНГдан сырткары) 

 

1 

3 

2. 3 беттен ашык жарыяланган илимий макалалар: 

– ВАКтын тизмесинде жок жыйнактар 

– ВАКтын тизмесинде бар жыйнактар 

– чет өлкөдө басмага чыккан макалалар 

 

2 

5 

7 

3. Илимий жана окуу-методикалык иштелмелер  4 

4. Конференциянын иштерине катышуу: 

– регионалдык 

– республикалык 

– эл аралык 

– чет өлкөдө 

 

1 

2 

3 

4 

5. Гранттарды аткарууга катышуу (чарбакелишимдик ИИИ 

ж.б.) төлөөнүн негизинде:  

– индивидуалдык 

– коллективдик 

 

 

4 

2 

6. Пайдалуу модел жана ойлоп табуу үчүн патенттин ээси: 

– жеке 

– коллективдик 

 

6 

6 /кол-во исполните-

лей 

7. ЭЭМ үчүн ББ жана программанын күбөлүгүнүн 

ээси 
– жеке 

– коллективдик 

 

3 

3 /кол-во исполните-

лей 

8. Олимпиаданын же студенттик илимий иштердин 

конкурсунун жеңүүчүсү: 

– областтык 

– Республикалык (3 – 1 орундар тиешелүү түрдө) 

– Эл аралык  (3 – 1 орундар тиешелүү түрдө) 

– КРнын билим берүү жана илим министрлигинин ачык 

конкурсу: 

 диплом 

 

 

1 

3-5 

5-7 

 

6 

8 

8 
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 медаль 

9. Персоналдык стипентиянын ээси: 

– Шаардык мэриянын 

– Областтык 

–Фонддордун стипендиясы, энчилүү (именной) 

– Президенттин, Өкмөттүн стипендиясы 

 

1 

2 

3 

4 

10. Чыгармачылыкка, студенттик өзүн өзү башкарууга, 

спорттук иш-чараларга ж.б. катышуу 

 

Катышуунун ар бир 

түрүнө 1 баллдан (3 

төн ашык эмес) 

11. 8-пункттан башка Сыйлыктар, өзгөчө белгилер: 

Ыраазычылык каттар(баллдын саны конкурстук 

комиссиянын чечиминин негизинде сыйлыктын 

деңгээлине жараша) 

– шаардык, областтык сыйлыктар 

– Республикалык 

 

 

 

2-4  

4-8 
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5-тиркеме “ОшМУнун эң мыкты студенти” конкурсунун жеңүүчүлөрүн “Чыгармачылык” номинациясы 

боюнча конкурстук негизде тандоонун критерийлери 

*   документалдык тастыктоочу документи сөзсүз 

**  талапкердин ишмердүүлүгүнүн ар бир түрүнө 1 баллдан берилет 

№ Критерий Балл 

1. Университеттеги чыгармачылык иш-чараларга катышуусу                  1 

2. Иш-чараларда байгелүү орунду алса
*
: 

Атайын приз 

3 - орун 

2-орун 

1- орун 

Гран-при 

 

1 

2 

3 

4 

5 

3. Шаардык, областтык жана регионалдык чыгармачылык иш-чарага катышса 1 

4. Шаардык, областтык жана регионалдык чыгармачылык иш-чарага катышып 

байгелүү орунду
*
 ээлесе : 

Атайын приз 

3- орун  

2- орун 

1 -орун 

Гран-при 

 

1 

2 

4 

6 

7 

5. Республикалык, эл аралык чыгармачылык иш-чараларга катышуусу                  2 

6. Шаардык, областтык жана регионалдык чыгармачылык иш-чарага катышып 

байгелүү орунду
*
 ээлесе : 

Атайын приз 

3- орун  

2- орун 

1 -орун 

Гран-при 

 

2 

4 

6 

8 

10 

7. Чыгармачыл коллективдердин мүчөсү, СИИИ, студенттик профсоюз, өзүн өзү 

башкаруу, спорт иштери 
**

  

1 

8. Чыгармачылык иш-чараларды уюштурууга катышуу: 

факультетте, университетте 

шаарда, областта 

регион аралык  

республикалык 

 

1 

2 

3 

4 

9. Персоналдык стипендиялар: 

муниципалдык, атайын(именные) 

областтын, губернатордун,  

КРнын президентинин, өкмөтүнүн 

 

1 

2 

4 

 10. Чыгармачылык боюнча гранттар: 

Окуу жайдын, жеке 

областтык 

республикалык 

 

1 

2 

3 

11. Сыйлыктар, өзгөчө белгилер: 

Окуу жайлардын 

Шаардык 

областтык Ардак грамоталар, Ыраазычылык каттар 

областтык медалдар 

Республикалык медалдар 

 

1 

2 

4 

5 

6 

12. Жалпы жыйынтык:  
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 6-тиркеме  

“ОшМУнун эң мыкты студенти” конкурсунун жеңүүчүлөрүн “Студенттик өзүн өзү 

башкаруу”  номинациясы боюнча конкурстук негизде тандоонун критерийлери 

 

№ Критерии Балл 

1.  Катышуу:  

 

 

  Жаштар комитетинин ишине, профкомго, старосталар кеңешине  по 2 за кажд. 

  СИИИ 1 

  Спорт 1 

  Чыгармачылык 1 

2.  Сыйлыктары, өзгөчө белгилери:  

  Факультеттик 1 

  Университеттик 1,5 

  шаардык (шаардын мэри, шаардык мекемелердин) 2 

  шаардык, областтык департаменттер 2,5 

  Республикалык 5 - 8 

   

3.  Атайын түзүлгөн курамдарда иштөө:  

  Коомдук уюмдарда жана биримдиктерде  по 1 за кажд. 

  Факультеттин окумуштуулар кеңешинде 2 

  Университеттин окумуштуулар кеңешинде 3 

   

4.  Уюштуруу:  

  Шаардык иш-чараларды по 1 за кажд. 

  Областтык иш-чараларды по 1 за кажд. 

 Ишке ашыруу:  

  Шаардык проекттерди по 2 за кажд. 

  Областтык проекттерди по 2 за кажд. 

   

5.  Студенттик өзүн өзү башкарууну өнүктүрүү жана студенттердин 

проблемаларын чечүүгө байланышкан гранттар 

 

  Жеке фонддор 2 

  АКО 3 

  ББИ министрлигинин гранты 4 

   

6.  Университеттин рамкасында өз алдынча жаңы проекттерди иштеп чыгуу 

жана ишке ашыруу 

по 3 за кажд. 

   

7.  Персоналдык стипендиялар:   

  Шаардык 0,5 

  Областтык 1 

  Фонддордун, энчилүү стипендиялар 2 

  КРнын өкмөтүнүн, президентинин стипендиясы 4 
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7-тиркеме 

“ОшМУнун эң мыкты студенти” конкурсунун жеңүүчүлөрүн “коомдук, 

спорт жана маданий массалык иштери”  номинациясы боюнча 

конкурстук негизде тандоонун критерийлери 

 

Эл аралык жана Республикалык мелдештердин жеңүүчүлөрү 

конкурска канааттандырарлык жетишүү менен да катыша алат. 

 

Конкурска КРнын спорттук квалификацияга кирген спорттун түрү менен 

алектенген спортсмендер катыша алат. 

Учурдагы жылдын 1-сентябрынан кийинки жылдын 31-августуна чейинки 

спорттук жетишкендиктер эске алынат. 

Рейтингдик таблицадагы ар бир пункт боюнча спорттук жетишкендик бир 

жолу бааланат. 
 

Спорттун олимпиадалык түрүнөн жетишкендиги үчүн алынган балл 

1,5 коэффициентке көбөйтүлөт. 

 

№ Критерий Балл 

1. Олимпиадалык оюндар 

– 1 орун 1000 

– 2 орун 900 

– 3орун 800 

– катышуу 600 

2. Дүйнөнүн чемпионаты 

– 1 орун 800 

– 2 орун 700 

– 3орун 600 

– катышуу 500 

3. Европанын  чемпионаты 

– 1 орун 600 

– 2 орун 500 

– 3орун 400 

– катышуу 350 

4. Дүйнөлүке Кубоктун Финалы 

– 1 орун 600 

– 2 орун 500 

– 3орун 400 

– катышуу 350 

5. Европалык  Кубоктун Финалы 

– 1 орун 500 

– 2 орун 400 

– 3орун 350 

– катышуу 300 

6. Жаштар арасындагы дүйнөлүк оюндар 

– 1 орун 500 

– 2 орун 400 

– 3орун 350 

– катышуу 300 

7. Дүйнөлүк Универсиада 

– 1 орун 500 

– 2 орун 400 

– 3орун 350 

– катышуу 300 

8. Жаштар арасындагыевропалык  оюндар 
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– 1 орун 350 

– 2 орун 300 

– 3орун 250 

– катышуу 150 

9. Дүйнөнүн Кубогунун этаптары 

– 1 орун 350 

– 2 орун 300 

– 3орун 250 

– катышуу 150 

10. Европанын  Кубогунун этаптары 

– 1 орун 250 

– 2 орун 200 

– 3орун 150 

– катышуу 100 

11. КРнын чемпионаты 

– 1 орун 400 

– 2 орун 350 

– 3орун 300 

– катышуу 200 

12. КР нын Кубогунун финалы  

– 1 орун 300 

– 2 орун 250 

– 3орун 200 

– катышуу 100 

13. Официалдуу эл аралык мелдештер 

– 1 орун 300 

– 2 орун 250 

– 3орун 200 

– катышуу 100 

14. КР нынбиринчилигине  мелдештери  

– 1 орун 300 

– 2 орун 250 

– 3орун 200 

– катышуу 75 

15. Республикалык Универсиаданын Финалы  

– 1 орун 300 

– 2 орун 250 

– 3орун 200 

– катышуу 75 

16. КРнын жаштар первенствалары 

– 1 орун 200 

– 2 орун 150 

– 3орун 100 

– катышуу 50 

17. КРнын Кубогунун  этаптары  

– 1 орун 200 

– 2 орун 150 

– 3орун 100 

– катышуу 50 

18. КР нын Регионалдык Чемпионаттары  

– 1 орун 200 

– 2 орун 150 

– 3орун 100 

– катышуу 50 

19. Студенттердин  регионалдык  мелдештери боюнча универсиада  

– 1 орун 200 

– 2 орун 150 

– 3орун 100 

– катышуу 50 

20. КР нын Регионалдык первенствасы  

– 1 орун 150 

– 2 орун 100 
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– 3орун 75 

– катышуу 30 

21. Шаардык Чемпионат  

– 1 орун 100 

– 2 орун 75 

– 3орун 50 

– катышуу 20 

22. Шаардык биринчилик 

– 1 орун 50 

– 2 орун 40 

– 3орун 30 

– катышуу 15 

23. Шаардык Универсиада  

– 1 орун 75 

– 2 орун 50 

– 3орун 40 

– катышуу 30 

24. Шаардык биринчилик 

– 1 орун 40 

– 2 орун 30 

– 3орун 25 

– катышуу 10 

25. Райондук биринчилик 

– 1 орун 20 

– 2 орун 15 

– 3орун 10 

– катышуу 5 

26. ЖОЖдун биринчилиги 

– 1 орун 10 

– 2 орун 7 

– 3орун 5 

– катышуу 3 

27. Квалификация 

– ЗМС 200 

– МС МК 150 

– МС 100 

– КМС 30 

28. Сыйлыктар өкмөттүк, регионалдык) 

– КР 100 

– областтык 50 

29. Өзгөчө белгилер:  

– КР 50 

– шаардык, областтык 30 

30. Персоналдык стипендиялар 

– КР 30 

– областтык 20 

– шаардык 10 
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