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ОшМУнун «Эн мыкты студент» сынагынын жобосу

1. Жалпы жобо
«Эц мыкты студент» сынагына ОшМУнун кундузгу окуу формасында бакалавриат 
программасы боюнча 4-курстар, 5 жана андан кеп окутуу программасы боюнча 4-5- 
курстардын студенттери катыша алат;

Сынактын негизги максаты - окууда, илимде, маданий-массалык, коомдук уюштуруу 
иштеринде жана спорттук иш чараларда езунун активдуулугун керсеткен студенттерге 
ошондой эле жаш таланттарга стимулдук шык, моралдык жана материалдык дем беруу 
болуп эсептелет.
Сынактан 1,2,3-орунду женин алган жецуУ2 * чУлеРге КРдин 
Президентинин стипендиясы \ч \н  Республикалык конкурска 
катышуу учун жолдомо берилет.

2. Сынактын милдеттери
2.1. Студенттердин окууга, илимге, коомдук уюштуруу ж.б. ©з алдынча чыгармачылык 
иштерге болгон кызыгуусун арттыруу;
2.2. Илимий иш - чараларга катышууга тартуу;
2.3. Ар тараптуу есууге стимулдаштыруу жана мотивациялоо;

3. Сынакты еткеруунун тартиби
3.1. «Эн мыкты студент» сынагы эки этап менен еткерулет:

1- этап: Факультеттерде жогорку керсеткучтерге ээ болгон студенттер арасында 7- 
октябрга чейин жургузулет. Факультеттеги жецуучу студент декандын сунушу менен 
университеттик конкурска жолдомо алат.
2- этап: Экинчи этаптын жыйынтыгын атайын тузулген университеттик комиссия 9- 
октябрга чейин чыгарат.

Ар бир этапта конкурсант студенттер эки критерий боюнча бааланат: Студенттин 
окуу-илим чейресундегу жетишкендиктери жана тарбиялык-коомдук ишмердуулугу 
боюнча бааланат. Конкурстун жыйынтыктары упайлык баалоо менен аныкталат.

3.2. Сынакка катышуу учун студенттер темендегудей документтерди тапшыруулары 
зарыл:
1- этап: Документтер декандын тарбия иштери боюнча орун басарына тапшырылат

■S Студенттин конкурска катышууну каалагандыгын билдирген арыз;
S  Студенттин окуудагы жетишуусун тастыктаган билдирме (транскрипт);
•S Студенттин окуудагы, илимдеги, коомдук, маданий-массалык иштердеги 

жетишкендиктерин тастыктаган портфолиосу;
•S Куратордун сунуштамасы;

2- этап: Документтер ОшМУнун жаштар кецешине тапшырылат
'С Студенттин конкурска катышууну каалагандыгын билдирген арыз;
У Студенттин окуудагы жетишуусун тастыктаган билдирме (транскрипт);



S  Студенттин окуудагы, илимдеги, коомдук, маданий-массалык иштердеги 
жетишкендиктерин тастыктаган портфолиосу;

S  Декандын сунуштамасы (Ар бир факультет, колледжден бирден гана студент 
сунушталат).

3.3. «Эц мыкты студент» сынагынын катышуучулары темендегу керсеткучтер боюнча 
____________________________ бааланып, аныкталат:____________________________

К ерсеткучтер У пайы ны н саны

Студенттин 
сессиялардагы 
жетишуусу (GPA)

Сессияларды жалан «Эн жакшы» бааларына тапшырган 
студентке (Академиялык жетишкендигин тастыктаган 
акыркы эки окуу жылынын жыйынтыгы боюнча 
транскрипти)

10

Сессиялары «жакшы» бааларына аралашкан студентке У пай коюлбайт
Сессияларды «орто» бааларына тапшырган студенттер 
конкурска катыша албайт

Студенттин
олимпиадаларга
катышуусу

К ер сетк уч -
тер

У пайы

Ф акультет У н и в ер си 
тет

Ш аар-
ДЫК

Республикал
ы к

Эл
аралы к

1-орун 3 6 9 12 15
2-орун 2 5 8 11 14
3-орун 1 4 7 10 13

Тилдерди билуусу 10 упайга чейин

Студенттин
илимий
макалалары

К ер сетк уч -
тер У пайы

Ф акультет У ниверсите
т

Ш аарды
к

Республикал
ы к

Эл аралы к

1-орун 3 6 9 12 15
2-орун 2 5 8 11 14
3-орун 1 4 7 10 13

Эскертуу: Кошумча баалоо жарык керген журналдардын индексациясына карап бааланат

Студент езгече 
стипендия 
алган болсо

К ер сетк уч -
тер У пайы

У ниверсите
т

Ш аарды к Республикалы к Эл аралы к

1-орун 3 6 9 12
2-орун 2 5 8 11
3-орун 1 4 7 10

коомдук маданий- 
массалык иш- 
чараларынын 
женуучусу болсо

К ер сет-
куч тер У пайы

Ф акультет,
к оом дук
ф онддор

У нивер
ситет

Ш аарды к,
областты к,
райондук,
адм ин-я.

Р еспубликал
ык

Эл аралы к

1-орун 3 6 9 12 15
2-орун 2 5 8 11 14
3-орун 1 4 7 10 13



Студенттик
езун-езу
башкаруу
структуралары
ндагы аракети
учун

К ер сетк учтер
У папы

ОшМУну'н жаштар кецешинин жана студенттик акыйкатчы аппаратынын 
терагасы болсо

15

ОшМУнун жаштар кецеш инин жана студенттик акыйкатчы аппаратынын 
структурасында сектор башчы болсо

10

ОшМУнун жаштар кецешинин жана студенттик акыйкатчы аппаратынын 
структурасында ыктыярчы болсо

5

Студенттик
езун-езу
башкаруу
структуралары
ндагы аракети
учун

К ер сетк уч тер
Упайы

ОшМУнун факультет, колледждериндеги жаштар кецешинин жана студенттик 
акыйкатчы аппаратынын терагасы болсо

9

ОшМУнун факультет, колледждериндеги жаштар кецешинин жана студенттик 
акыйкатчы аппаратынын структу расында сектор башчы болсо

6

ОшМУнун факультет, колледждериндеги жаштар кецешинин жана студенттик 
акыйкатчы аппаратынын структурасында ыктыярчы болсо

3

ОшМУнун факультет, колледждеринде староста болсо 2

Социалдык иш- 
чараларга 
катышкандыгы 
учун

У пайы

Ф акультет, 
коом дук  ф онддор

У ниверситет Ш аарды к,
областты к,
райондук,
адм ин-я.

Р еспублик алы к Эл аралы к

2 4 6 8 10

4. Уюштуруу тобу
5.1. «Эц мыкты студент» сынагы боюнча ОшМУнун биринчилигин уюштуруу, 

еткеруу жана жыйынтыгын чыгаруу ОшМУнун студенттик коомчулук менен иштее 
боюнча проректору жана ОшМУнун жаштар кецеши тарабынан журугузулет.

5.2. Уюштуруу тобунун курамына:
1- этапта: ОшМУнун тарбия департаментинен, факультеттин деканатынан, 

профсоюз уюмунан, кафедра башчыларынан, кураторлордон, окутуучулардан, аялдар 
кецешинен, факультеттин жаштар комитетинен екулдер кирет.

2- этапта: университеттин администрация жетекчилеринен, профессордук- 
окутуучулар курамынан, профсоюз уюмунан, аялдар кецешинен, жаштар комитетинен, 
спорт комплексинен, студенттерден екулдер кирет.

ОшМУнун жаштар кецешинин терагасы: Орозали уулу Бектурсун

27.09.2021


