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Цели и задачи кафедры на перспективу  

 

Основная цель – организация динамично развивающейся кафедры, 

способной обеспечить системное экономическое образование студентов, 

высокое качество их подготовки.  

Данная цель может быть достигнута на основе решения следующих 

задач:  

1. Развитие кадрового потенциала кафедры, стимулирование повышения 

квалификации кадров.  

2. Внедрение эффективных методов преподавания и организации 

учебного процесса, применение прогрессивных образовательных технологий.  

3. Развитие научно-исследовательской и материально-технической базы 

кафедры.  

 

Основные направления развития: 

− организация и проведение учебной и методической работы по 

закрепленным за кафедрой учебным дисциплинам с использованием новых 

методик преподавания; 

− координация всех форм подготовки (аудиторная, самостоятельная, 

производственная и преддипломная практика); 

− контроль за соблюдением междисциплинарных связей в соответствии с 

учебным планом. 

В учебной работе:  

− повышение качества образования и подготовки специалистов в области 

менеджмента и маркетинга; 

− обеспечение повышения качества преподавания учебных дисциплин 

посредством развития эффективных методов преподавания и формирования 

требуемых компетенций у студентов; 

− организация и проведение учебной и методической работы по 

закрепленным за кафедрой учебным дисциплинам с использованием новых 

методик преподавания; 

− культурно-просветительская и воспитательная деятельность; 

− развитие сайта кафедры, расширение объема информации о 

деятельности кафедры на сайте.  

В научной работе:  

− внедрение инновационных методов организации учебного процесса, 

применения прогрессивных образовательных технологий;   



− проведение научно-методологических семинаров кафедры и научно-

практических конференций с участием выпускников кафедры, 

потенциальных работодателей;  

− выпуск учебников, учебных пособий и монографий, подготовленных 

преподавателями кафедры, активная публикация статей; 

− регулярное осуществление публикаций по кафедральной теме;  

− развитие кадрового потенциала кафедры, стимулирование повышения 

квалификации.  

Принципы развития кафедры:  

− создания духа единой команды, разделяющей цели и идеологию 

кафедры на основе закрепления и развития социальных ценностей, что 

способствует укреплению имиджа, удовлетворенности выполняемой работой 

и повышению ее эффективности;  

− непрерывная работа над тем, чтобы читаемые курсы были интересными, 

современными, конкурентоспособными, глубокими 

− последующие творческие и деловые контакты выпускников с кафедрой, 

распространение влияния кафедры через своих выпускников.  

Профориентация: 

– создание рекламной печатной и видеопродукции, сайта кафедры с 

актуальной информацией о работе кафедры, участии в ассоциациях, 

олимпиадах, проектах; 

– расширение связей со специализированными гимназиями, лицеями, 

школами, колледжами, привлечение школьников к участию в олимпиадах, 

дней открытых дверей. 

Стратегические цели 

− в соответствии с долгосрочными целями Кыргызской Республики на 

факультете бизнеса и менеджмента создается первая цифровая лаборатория с 

учетом потребностей работодателей; 

− повышение мобильности кадров и развитие схем обмена (обмен 

студентами и персоналом как форма расширения сферы знаний); 

− проведение активной политики на рынке образовательных услуг по 

набору студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Менеджмент жана маркетинг» кафедрасынын  

кафедра башчысы кызматына талапкер  
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кафедраны өнүктүрүү программасы 

 

Кафедранын перспективалык максаттары жана маселелери 

Негизги максат – студенттерге системалуу экономикалык билим 

берүүгө, аларды даярдоонун жогорку сапатына жөндөмдүү динамикалуу 

өнүгүп жаткан кафедраны уюштуруу.  

Бул максатка жетүү үчүн аткарылуучу милдеттер:  

1. Кафедранын кадрдык потенциалын өнүктүрүү, кадрлардын 

квалификациясын жогорулатууга шарттарды тузүп берүү. 

2. Окутуунун жана окуу процессин уюштуруунун натыйжалуу 

ыкмаларын ишке ашыруу, прогрессивдүү билим берүү технологияларын 

колдонуу. 

3. Кафедранын илимий-изилдөө жана материалдык-техникалык базасын 

өнүктүрүү.  

Өнүктүрүүнүн негизги багыттары: 

- кафедрага бекитилген окуу дисциплиналры боюнча окутуунун жаңы 

ыкмаларын колдонуу менен окуу-методикалык иштерди уюштуруу жана 

өткөрүү; 

- окутуунун бардык формаларын координациялоо (аудиториялык, өз 

алдынча, практиканын түрлөрү боюнча); 

- окуу планына ылайык дисциплиналар аралык байланыштардын 

сакталышын козөмөлдөө.  

Окуу иштеринде: 

- менеджмент жана маркетинг чөйрөсүндө адистерди даярдоо сапатын 

жана  билим берүүнүн сапатын жогорулатуу; 

- окутуунун эффективдүү ыкмаларын өнүктүрүү жана студенттерде 

талап кылынган компетенцияларды калыптандыруу аркылуу окуу 

дисциплиналарды окутуунун сапатын жогорулатууну камсыздоо; 



- окутуунун жаңы ыкмаларын колдонуу менен кафедрага бекитилген 

окуу дисциплиналары боюнча окуу-методикалык иштерди уюштуруу жана 

алып баруу; 

-  маданий-агартуу жана тарбия иштери; 

- кафедранын веб-сайтын өнүктүрүү жана веб-сайтта кафедранын 

ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтарды кеңейтүү.   

 

Илимий иштерде: 

- билим берүү процессин уюштурууда инновациялык ыкмаларды 

киргизүү, прогрессивдүү билим берүү технологияларын колдонуу; 

- кафедранын бүтүрүүчүлөрүнүн, потенциалдуу иш берүүчүлөрдүн 

катышуусу менен кафедранын илимий-методикалык семинарларын жана 

илимий-практикалык конференцияларды өткөрүү; 

- кафедранын окутуучулары тарабынан даярдалган окуу китептерин, 

окуу куралдарын жана монографияларды басып чыгаруу, макалаларды 

активдүү басып чыгаруу; 

- кафедранын илимий темасы боюнча басылмаларды үзгүлтүксүз 

жүргүзүү; 

- кафедранын кадрдык потенциалын өнүктүрүү, окутуучулардын 

квалификациясын жогорулатууга шарттарды түзүп берүү. 

 

Кафедраны өнүктүрүүнүн принциптери: 

- социалдык баалуулуктарды бекемдөө жана өнүктүрүүнүн негизинде 

кафедранын максаттарын жана идеологиясын бириктирген бирдиктүү 

команданын духун түзүү аркылуу кафедранын имиджин бекемдөө, 

аткарылган ишке канааттанууга жана анын натыйжалуулугун жогорулатууга 

умтулуу; 

- окутулган курстардын кызыктуу, заманбап, атаандаштыкка жөндөмдүү, 

терең болушу үчүн үзгүлтүксүз иш жүргүзүү; 

-  бүтүрүүчүлөрдүн кафедра менен кийинки чыгармачылык жана ишкер 

байланыштары, бүтүрүүчүлөр аркылуу кафедранын таасирин жайылтуу. 

 

 



Кесипке багыт берүү:  

–  кафедранын ишмердүүлүгү, ассоциацияларга, олимпиадаларга, 

долбоорлорго катышуу жөнүндө актуалдуу маалыматтар менен бөлүмдүн 

сайтын, жарнамалык басма жана видеопродукцияларды түзүү; 

-  адистештирилген гимназиялар, лицейлер, мектептер, колледждер 

менен байланышты кеңейтүү, мектеп окуучуларын олимпиадаларга, ачык 

эшик күндөрүн өткөрүүгө тартуу. 

Стратегиялык максаттар 

-  Кыргыз Республикасынын персрективалык максатына ылайык, иш 

бурүүчүлөрдүн талабын эске алып “Бизнес жана менеджмент” факультетинде 

биринчи жолу санарип лаборатория түзүү; 

- персоналдын мобилдүүлүгүн жогорулатуу жана мобилдүүлүк 

схемаларын иштеп чыгуу (билим чөйрөсүн кеңейтүүнүн формасы катары 

студенттерди жана кызматкерлерди алмашуу); 

- студенттерди кабыл алуу боюнча билим берүү кызматтарынын 

рыногунда активдүү саясатты жүргүзүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


