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БУЙРУК

Нарын шаары

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетиндеги билим сапатын 

жогорулатуу жана профессордук-окутуучулук жана окутуучулук-жардамчы 

кызматкерлердин көз карашын аныктоо максатында буйрук кылам:

1. С.Нааматов атындагы НМУнун жана структуралык бөлүмдөрүнүн 

(К.Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжи, агрардык-экономикалык 

колледжи) профессордук-окутуучулук жамаатынан жана окутуучулук-жардамчы 

кызматкерлеринен сурамжылоо алынсын (тиркеме).

2. Университеттин декандары жана колледждердин директорлору сурамжылоо 

жүргүзгөнгө профессордук-окутуучулук курамды жана жардамчы кызматкерлердин 

катышуусу камсыз болуусун көзөмөлдөшсүн.

3.Буйруктун аткарылышын көзомөлдөө билим сапатын камсыздоо 

башкармалыгынын башчысы Э.Т.Ашыровго жүктөлсүн.

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

Даярдаган: Э.'Г.Ашыров- 

Билим сапатын камсыздоо башкармалыгынын башчысы



Тиркеме

№ Факультет\колледж дата

1 Агрардык-техникалык факультет 16.12.19

2 Педагогикалык факультет 16.12.19

3 Экономикалык факультет 17.12.19

4 Филологиялык факультет 18.12.19

5 Агрардык-э ко но м и кал ы к колледж 17.12.19

6 Педагогикалык колледж 18.12.19

Даярдаган: Э.Т.Ашыров- 

Билим сапатын камсыздоо башкармалыгынын башчысы



Сурамжылоо «НМУнун профессордук-окутуучулук жана окутуу-жардамчылык курамы эмгек
шартына канааттанабы?»

/

Урматтуу катышуучулар1

Сиздердин жоопторунар НМУнун жетекчшигине Сиздердин игимердүүлүгүнүздөрдү 
жакшыртууга болгон сунуштамаларды игитеп чыгууга жардам берет. Андыктан, сурамжылоонун ар 
бир суроосуна жооп берүүнүздөрдү суранабыз.

1. Факультет____________________
2. Эмгек стажыныз:

о 6 айдан эки жылга чейин 
о эки жылдан 10 жылга чейин 
о 10 жылдан ашык

Төмөнкү көсөткүчтөрдү 5-баллдык шкала менен бааланыз: 5-эн жакшы, 4-жакшы,
3-орто, 2-канааттандыраарлык, 1-канааттандыраарлык эмес.

№
----------------------------------- ----------- ---------------1

Көрсөткүч 1 2 3 4 5
1 Университетгеги билим берүүнүн сапаты
2 Жаны маалымат технологияларына жана Интернетке 

жеткиликтүүлүк

3 Проекттерге, конференцияларга ж.б. катышуу 
мүмкүнчүлүгү

4 Квалификацияны жогорулатуу мүмкүнчүлүгү
5 Айлык акынын денгээли

6 Материалдык-техникалык базанын денгээли
7 Китепкананын фонду жана электрондук ресурстардын 

абалы

8 Окутуучуларды социалдык жактан коргоонун денгээли
9 Карьералык жана илимий денгээлдин өсүшү
10 Чечимдерди кабыл алууга катышуунун денгээли
11 Жетекчилик менен кызматкерлердин ортосундагы 

кайтарым байланыш

11 Кызматкерлерди моралдык шыктандыруунун денгээли
12 Кызматкерлерди материалдык шыктандыруунун денгээли
13 Коллективдеги психологиялык климаттын абалы
14 Иште кетирилген катачылыктар үчүн берилген жазанын 

денгээли

15

Сиздин оюнузча, ПОКдын жана ОЖКдын эмгек шартын жакшыртуу үчүн НМУнун алдынла 
турган эн маанилүү эки көйгөй:_______________

НМУнун окутуучуларынын квалификациями жогорулатууга кандай теманы сунуштайт элениз:

Катышканыныз үчүн ыраазычылык билдиребиз!


