МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ EEPYY ЖАНА ИЛИМ
МИНИСТРЛИГИ

Нарынский государственный
университет имени С. Нааматова

С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик университет!!

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC
NARYN STATE UNIVERSITY named after S.N aam atov

•' ЗУ

20

№ C?A A ^ - /9 Л -

Нарын шаары

БУИРУК
С Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик
университетинин айрым адистиктерин
аккредитацияга даярдоо жана вздук
баалоодон еткеруу жвнунде
Кыргыз Республикасыны н
Токтому

менен

бекитилген

©кметунун
Билим

29- сентябрь, 2015- жылдагы

беруу

програм м алары н

аккредитациялоонун тартибине ылайык" , С .Нааматов атындагы

жана

№ 670

уюмдарын

Нарын мамлекеттик

университетинин айрым бир билим беруу программаларын аккредитацияга даярдоо
максатында,

БУЙРУК КЫЛАМ:
1.

Н М У нун

айрым бир

бакалавриаттык , магистердик билим беруу

программалары 2019-2020 - окуу жылында аккредитациядан откерууге тиеш елуу
аккредитациялык агенттиктерге сунушталсын (1-тиркеме).
2.

Билим беруу программаларын аккредитациядан еткерууге даярдоо боюнча

иш -чаралардын планынын долбоору бекитилсин (2-тиркеме).
3. А талган билим беруу программаларын аккредитацияга даярдоо жана ездук
баалоодон еткеруу учун жумушчу топтор тузулсун (3 - тиркеме).
4.

А талган жумуш чу топторго кез карандысыз аккредитациядан

етууге

кою луучу талаптар менен таанышып чыгуу жана билим беруу программаларын
езун-езу баалоо бою нча ишмердикти бекитилген планга ылайык, 2019- жылдын
сентябрынан

2020-

жылдын

февралына чейинки м еен ет

ичинде еткеруу

м илдетендирилсин.
5.

П роректорлорго, факультеттердин декандарына, каф едра башчыларына,

кафедралардын аккредитация боюнча ж ооптуу кы зматкерлерине , структура
ж етекчилерине

аккредитацияга

даярдык керуу бою нча

ж ооикерчилик менен мамиле кылуу

иш- чараларга

керектиги эскертилсин жана

тузулген

жумуш чу

топтордун
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иш мердуулугун

натыйжалуу

жургузууну

камсыздоо, аккредитациянын талаптарын иш- ж узуне ашырууну жакшыртуу,
адистиктерди аккредитацияга мыкты даярдоо Окуу иш тери оою нча проректор
Н.А.

Чоробаевага,

Окуу

белумунун

баш чысы

м илдеттендирилсин.
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