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Миссия

А грардык-экономикалык колледждин М иссиясы- Нарын регионун 
жеке мыкты инсандык сапаттарды алып журген, жогорку денгээлдеги 
теоретикалык жана практикалык кондумдерго ээ болгон, атаандаштыкка 
жендемдуу ортонку звенодогу адистер менен камсыз кылуу жана биздин 
коомдогу баалуулуктарды жайылтуу.

Жогорудагы миссиядан органикалык жактан томондогу башкы 
жоболор келип чыгат:

Агрардык экономикалык колледждин профили: агрардык-
экономикалык жана техникалык адистикттерге багыт апган классикалык 
колледж.

АЭКтин башкы баалуулуктары:профессионализм, кызматташуу, 
инновацияларды жайылтуу, сапат, ачыктык.

АЭК кору ну шу: 2025 жылга карай кесиптик билим беруудогу ылдам 
онуккон санаттуу билим борборуна айлануу менен региондук денгээлден 
республикалык жана эл аралык мейкиндикке чыга туруучу зарыл шарттарды 
тузо алат.

G HYFYYH YH  СТРАТЕГИЯЛЫ К М АКСАТТАРЫ .

1. Институционалдык енугуу
М аксаты :Ж ан ы  инновациялык технологияларды жайылтууга 

негизделген бир бутун окуу-практикалык комплексин калыптандыруу.
М илдеттер:
1.1. Нарын регионундагы эмгек рыногундагы маркетологиялык 

изилдоолордун жана Нарын областынын экономикалык онугуу 
багыттарынын прогноздоруна таянуу менен кадрларды даярдоодогу 
приоритеттуу (профилдик) адистиктердин тизмегин тузуу;
1.2. Ж алпы орто билим беруу (мектеп) жана башталгыч кесиптик билим 
беруу (лицей) менен жогорку кесиптик билим беруунун ортосундагы кесипке 
даярдоодогу оз ара байланыштырып туруучу циклды тузуу,
1.3. Колледждин предметтик-циклдык комиссияларынын ортосундагы оз ара 
байланыштарды тузуу менен туруктуу онуктуруп туруу, орто кесиптик 
билим беруу программаларын жогорку кесиптик билим беруу 
программаларына интеграциялоо;
1.4. Туруктуу турдо сапаттуу кесиптик билим берууге, ондуруштук- 
практикалык потенциалды жогорулатууга, региондун керектоочулору 
(ишканалар, жеке сектор, мам. сектор) учун илимий-лабороториялык, 
консультациялык кызматтарды корсотууго, Колледждин материалдык-
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техникалык базасын чындоого багытталган ички жана тышкы 
ивестицияларды тартып туруу.

2.АЭКтин баш каруу системасын енуктуруу
М аксаты :К олледж дин  стабилдуу енугуусуне багытталган 

рационалдуу админстративдик шарттарды тузуу.
М илдеттер:

2.1. Колледждин ресурстарын ийкемдуу жана эффективдуу башкарууга 
багытталган оптималдуу уюмдашкан структураны тузуу.
2.2. АЭКтин сапаттык менеджмент системасын эл аралык стандарттарга 
тууралап енуктуруу.
2.3. АЭКтин бардык денгээлдеги жетекчилик курамынын кваликациясын 
туруктуу жогорулатып туруу.
2.4. Кызматкерлерди мотивдештируунун эффективдуу системасын тузуу.
2.5. Башкаруунун бардык денгээлдерине колледждин баалуулуктарын 
улантуучулук жана енугуунун негизги стратегиялык багыттарына туура 
келуучулук принцибин киргизуу.

3. Билим беруу иш мердуулугун енуктуруу
М аксаты :Б и ли м  беруудегу эл аралык сапаттын принциптерин 

киргизуу, окутуунун технологияларын енуктуруу жана персоналдардын 
квалификацияларын жогорулатуу менен окуу жайдын билим беруу сапатын 
жогорулатуу.

М илдеттер:
3.1. Окуу пландарынын, программаларынын манызын регионалдык эмгек 
рыногунун талаптары жана стейкхолдерлердин (окутуучулар, студенттер 
жана жумуш беруучулор) сунуштарын эске алуу менен кайрадан тузуп 
чыгуу.
3.2. Инновациялык билим беруучулук технологияларды туруктуу 
ездеш турууге, колдонууга киргизууго жана жайылтууга багытталган 
эффективдуу иштеген системаны тузуу.
3.3. Адистерди даярдоо структурасын оптималдаштыруу.

3.4. Ж умуш беруучулерду жана студенттерди катыштыруу менен билим 
беруунун сапатына туруктуу мониторинг жургузуп туруу системасын 
енуктуруу.
3.5. Окутуу процессии материалдык-техникалык камсыздоону узгултуксуз 
жанылап туруу

4. вндуруш тук-практикалы к иш мердуулукту енуктуруу.

М аксаты :К есипти к  билим беруудогу практикалык кондумдорду 
енуктуруу жана аны ишке ашыруудагы кызматташ ууларды арттыруу. 

М илдеттер и:
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4.1. Колл едждин базасында окутулуп жаткан адистиктер боюнча 
тиеш елуу мекемелер менен ез ара кызматташуу боюнча келишимдерди 
кайрадан тузуп чыгуу.

4.2. Студенттердин практикалык кендумдерун енуктуруу учун 
адистиктердин окуу планындагы практикалык сааттарды кебойтуу жана 
алардын отуу убактысын окуу жылынын ынгайлуу мезгилдерине тууралоо.

4.3. Практиканын эффективдуулугун жогорулатуу учун туура багыт 
беруучу (методикалык) жана кеземел жургузуучу (отчеттуулук) иш 
гшандарын кайрадан иштеп чыгуу.

4.4. Ж умуш беруучулерду жана тиеш елуу адистиктер боюнча 
практиктерди окуу жайдагы билим беруу процессине тартуу.

5.Эксперименталды к-лабороториялы к иш мердуулУк

М аксаты: Лабороториялык-эксперименталдык ишмердуулукту
калыптандыруу жана енуктуруу. Лабороториялык-эксперименталдык 
ишмердуулукту онуктуруучу материалдык-техникалык базаны чындоо. 

М илдеттери:
5.1. Колледждин жеке ветеринардык клиникасын жана ездук комокчу 
чарбасын ачуу, лабороториялык изилдое жургузуучу материалдык - 
техникалык базаны чындоо..
5.2. Региондун социалдык-экономикалык енугуусуно таасир беруучу 
лабороториялык-эксперименталдык, илимий-консалтингдик кызматтарды 
корсетуу.
5.3. Окуу жайдын окутуучуларынын жана кызматкерлеринин изилдео 
иштерин жургузуу потенциалдарын жогорулатуу жана ар тараптуу колдоо 
корсетуу.
5.4. Окуу жайда жургузулуучу эксперименталдык-изилдое иштерин 
оптималдаштыруу жана бул багыттагы долбоордук-инновациялык 
ишмердуулукту енуктуруу.
5.5. Эл аралык байланыштарды жана эксперименталдык-изилдее иштерине 
гранттык колдоолорду енуктуруу.

6. Каржы лы к-чарбалы к иш мердуулуктерду енуктуруу  
М аксаты: Колледждин езун езу толук каржылай алуусуна жетишууге 

багытталган Каржы менеджментинин ачык жана эффективдуу системасын 
тузуу.

М илдеттери:
6.1. Каржы менеджментинин заманбап маалыматтык системасын тузуу.
6.2. Окуу жайдын материалдык техникалык базасын жана негизги фонддорун 
учурдун талаптарына ылайык туруктуу енуктуруп туруу.
6.3. Оздук кемекчу чарба, жеке клиниканы ачып, аны окуу-практикалык, 
экперименталдык-лабороториялык ишмердуулукке колдонуудан сырткары
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жергиликтуу рынокко акы толвнуучу кызматтарды кергезуу менен окуу 
жайдын материалдык техникалык базасын чындоого жетишуу.
6.4. Колледждин материалдык-техникалык базасын рационалдуу пайдалануу; 
Кызматкерлердин, окутуучулардын жана студенттердин окуу жайдын 
карамагындагы инвентарларды, жабдыктарды ж.б. каражаттарды 
колдонуудагы жоопкерчиликтуу мамиле кылуусун калыптандыруу.
6.5. Колледждин материалдык-техникалык базасын чындоо жана онуктуруу 
учун мамлекеттик эмес жана эл аралык каржы булактарын тартууга 
багытталган долбоорлорго туруктуу катышып туруу.

7. Социалдык енектеш тук жана карьера борбору

Максаты Социалдык ©ноктоштукту онуктуруу менен окуу жайдын тышкы 
байланыштарын чындоо, кесиптик билим беруудегу эффективдуулукко 
жетишуу жана окуу жайдын бутуруучулорунун жумуш менен камсыз 
болуусуна колдоо керсетуу.

Милдеттери:

7.1. Ж умуш беруучулорду, енектош терду окуу-практикалык 
иш мердуулукторго тыгыз аралаштыруу жана алардын колледж менен 
кызматташууга болгон кызыкчылыктарын туруктуу жогорулатып турууга 
багытталган иш -чараларды жургузуп туруу.

7.2. Колледждин Камкордук Кенешин жана Ж умуш беруучулердун Кенешин 
тузуу жана алар менен биргеликте даярдалып жаткан адистиктерин сапатын, 
окуу жайдын мумкунчулукторун арттыруучу иш чараларды аныктоо жана 
жургузуу, ар тараптуу пайдалуу келишимдерди жана окуу жайдын 
бутуруучулорун иш менен камсыздоого багытталган келиш имдерди тузуу.

7.3. Региондогу эмгек рыногуна жана андагы суроо-талаптарга туруктуу 
маркетологиялык изилдеелерду, сурамжылоолорду жургузуу менен туруктуу 
профориентациялык иштерди жургузуп туруу.

7.4. Колледжге болгон коомчулуктун пикирине, коз караштарына, 
мамилесине туруктуу байкоо жургузуу менен окуу жайдын статусун, 
имиджин жогорулатып туруучу иш чаралардын планын тузуу жана аларды 
ишке ашыруу.
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