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Нарын шаары

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетиндеги билим сапатын
жогорулатуу жана студенатердин көз карашын аныктоо максатында буйрук кылам:
1.

С.Нааматов

атындагы

НМУнун

жака

структуралык

бөлүмдөрүнүн

(К.Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжи, Агрардык-экономикалык
колледжи) 3-курсунун бардык студенттеринен сурамжылоо алынсын (тиркеме).
2. Университеттин декандары жана колледждердин директорлору сурамжылоо
жүргүзгөнгө студенттердин катышуусу камсыз болуусун көзөмөлдошсүн.
3.Буйруктун

аткарылышын

көзөмөлдөо

билим

сапатын

камсыздоо

башкармалыгынын башчысы Э.Т.Ашыровго жүктөлсүн.

Окуу иштери боюнча проректор,
профессор, фил.и.к.

Н.Чоробаева

Даярдаган: Э.Т.АшыровБилим сапатын камсыздоо башкармалыгынын башчысы

Тиркеме

Факульте г\колледж

Агрардык-техникалык факультет

Педагогикалык факультет

Экономикалык факультет

Филологиялык факультет

Агрардык-экономикалык колледж

Педагогикалык колледж

Студенттердин саны

дата

42

10 . 12.19

84

10 . 12.19

51

11 . 12.19

45

12 . 12.19

73

11 . 12.19

87

12 . 12.19

Даярдаган: Э.Т.АшыровБилим сапатын камсыздоо башкармалыгынын башчысы

«Окутуучу студенттин көзү менен» баалоо анкетасы
Урматтуу студенттер, сиздерге сунушталган сурамжылоого активдүү кать.шып, тем өндө берилген суроолорго жооп берүүнүздөрдү
Сурамжылоо окутуучунун сабакты өтүү чеберчилигинин сапать.н жана кесиптик компетенциясын аныктоо максатын көздөйт
у ю ш т у р у у Г к ^ Х л а т 0™

^ ’

ӨНүКТ™

суранабыз

ГӨ’ ок™ ч УлаРдын кесиптик компетенциясын жогорулатууга арналган „ш-чараларды

Баалоо төмөнкү шкала менен жүргүзүлөт:
-5 балл- сапат дээрлик дайыма байкалат;
-4 балл- сапат дайыма байкалат;
-3 балл- сапат 50% денгээлде байкалат;
-2 балл- сапат чанда байкалат;
-1 балл- сапат жокко эсе;
-0 балл- баалай албайм.

Окутуучунун аты-жөнү/дисциплинанын аталышы
№

Баалоо критерийлери

1
9

Өтүлүп жаткан материалды даана билет жана
убакытты туура пайдаланат_____
Өтүп жаткан материалдын маанилүүлүгү жана
жеткилүүлүгү
(окутуучу
материалды
жеткиликтүү,
так
түшүндүрот,
темадагы
негизги
маселени
белгилеп,
татаал
түшүнүктөргө комментарий бере апат-)
СаОакка оолгон кызыгууну арттыра билет,
студенттик аудитория
менен
баарлашуу
жүргүзо алат(суроолорду берип, дисскуссия
кылууга шарт түзот), студенттердин бардык
суроолоруна кесипкей ж ооп бере апат
Окутуунун заманбап ыкмаларын колдонот
(презентация, ишкер оюндар, ж.б )
Практикалык ишмердүүлүк менен байланыш
түзө билет (окутуучу студенттерди кесипке
блгы 1 1 айт,өтүлүп жаткан теманы практикада

