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Аккредитация жана окутуу саиатыиын мониторинги болуму женундо

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1.1. Бул жобо Аккредитация жана окутуу саиатыиын мониторинги белумунун максаттарын 
жана милдеттерин, анын университеттин тузумундегу ордун, ошондой эле 
башкармалыктын жоопкерчилик жана ишмердуулук багыттарын аныктайт.

1.2. Аккредитация жана окутуу сапатынын мониторинги болуму женундо жобо Нарын 
малекеттик университетинин билим беруудегу саясатын аныктаган нормативдик иш 
кагаздарынын негизинде иштелии чыкты.

1.3. Белум Окумуштуулар кенешинин чечиминин негизинде ректордун буйругу менен 
белгиленген тартипте тузулет, езгерулет жана жоюлат.

1.4. Аккредитация жана окутуу сапатынын мониторинги белумун белум башчысы 
жетектейт жана тузден-туз окуу иштери боюнча проректорго жана ректорго баш ийет.

1.5. 0з ишмердуулугунде белум КРнын билим беруу тармагына тиешелуу бардык 
мыйзамдарын, сапатты камсыз кылуу боюнча мамлекеттик жана эл аралык 
стандарттарды, КРнын укуктук-ченемдик актыларын, КРнын билим беруу жана илим 
министрлигинин буйруктарын, университеттин Уставын, университеттин буйруктарын, 
корсетмелерун жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

1.6. Аккредитация жана окутуу сапатынын мониторинги белумунун тузумун жана 
кызматкерлерин окуу иштери боюнча проректордун макулдугу менен ректор бекитет.

1.7. Белумдун кызматкерлеринин укуктары, милдеттери кызматтык нускама менен 
аныкталат.

1.8. Жобо иштен алынып салынганга чейин же езгерууге дуушар болгонго чейин жарактуу.

2. Белумдун укуктары

Жогоруда керсетулген функцияларды аткаруу учуй белум теменкулерге укуктуу:
4.2. Университеттин тузумдук белумдерунун жетекчилеринен белумдун кызматына 

керектуу иш кагаздарын алууга;
4.3. Белумдун ишмердуулугун жургузууге керек учурда башка тузумдук белумдердун 

кызматкерлерин тартууга;
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4.4. Ички аудит еткерууге жана университеттин кафедра, деканаттарында, колледждерде 
окутуу сапатын мониторинг кылууга;

4.5. Белумдун компетенциясынын чегинде башка уюмдар, мекемелер менен иш алып 
барууга;

4.6. Белумдун компетенциясынын чегинде башка уюмдар, мекемелер астында 
университеттин атынан иш алып барууга;

4.7. Университетте окутуу сапатын жакшыртуу маселеси боюнча жетекчиликке 
сунуштамаларды берууге.
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3. Белумдун милдеттери

3.1.Университетте окутуу сапатын камсыз кылуу саясатын ишке ашыруу
3.2.Университеттин кызматкерлерин окутуу сапатын камсыз кылууга мотивациялоо жана 

окутуу
3.3.Ички аудитти уюштуруу жана жургузуу
3.4.Окутуу сапатын баалоонун критерийлерин жана ыкмаларын иштеп чыгуу
3.5.Университеттин тузумдук болуктерунун, факультеттеринин, окутуучулук курамдын 

рейтингин аныктоону уюштуруу жана еткеруу
3.6.Университетте окутуу ишмердуулугун жогорулатуу маселеси боюнча университеттин 

кызматкерлеринен, окутуучуларынан, студенттеринен сурамжылоо жургузуу
3.7.Студенттердин алган билимин мониторинг кьшуу
3.8.Сапатты камсыз кылуу иштери боюнча документтерди иштеп чыгуу жана аларды 

сактоо
3.9.Университеттин кызматкерлерине, окутуучулук курамына окутуу сапатын камсыз 

кылуу багытында кенеш беруу иштерин жургузуу
ЗЛО.Сапатты камсыз кылуу маселелери боюнча семинарларга жана конференцияларга 

катышуу
З.П.Окутуунун сапатын камсыз кылууга багытталган башка уюмдар жана мекемелер 

менен карым-катнашта болуу
3.12. Аккредитациядан етууге керектелуучу иш-кагаздарды иштеп чыгуу жана толтуруу
ЗЛЗ.Окуу программаларын аккредитациядан еткеруу иштерин жургузуу
3.14. Окуу программаларын аккредитациядан еткерууге багытталган окутуу 

тренингдерди уюштуруу

4. Белумдун функциялары

4.1. Университеттин окутуу сапатынын абалына туруктуу жана тутумдук байкоо жургузуу.
4.2. Университеттин тузумдук белуктерунде, белумдерде окутуунун сапаттык 

керсеткучтеруне жана тартибине мониторинг жургузуу
4.3. Университеттин тузумдук белуктерунун, белумдерунун ишмердуулугун ички 

текшеруу жана озун-езу баалоодон еткеруу иш чараларын уюштуруу
4.4. Университетте окутуу сапатын анализдее учун социалдык сурамжылоо жана изилдее 

иштерин жургузуу
4.5. Университетте окутуу сапатын камсыз кылуу тармагында ишмердуулугун женге 

салуучу ченемдик актыларды иштеп чыгуу



4.6. Билим беруу программаларын аккредитациядан еткеруу иштерин даярдоо жана 
уюштуруу

4.7.Эл аралык сапатты камсыз кылуу уюмдарынын тажрыйбаларын жана практикасын 
изилдее жана колдонуу

4.8.Профессордук-окутуучулук курамдын окутуудагы сапаттык керсеткучтерун камсыз 
кылуу, окутуучулардын компетенттуулугун баалоонун критерийлерин, механизмдерин 
иштеп чыгуу жана жайылтуу

4.9.Студенттердин ез алдынча иштерин аткарууга жетишээрлик мотивациялык- 
уюштуруучулук эркиндикти беруу шарттарын тузуу

4.10.Студенттердин ез алдынча башкаруу органдарын тартуу менен студенттерди 
окутуунун сапатын камсыз кылуу иштерине катыштыруу

4.11. Сапатты камсыз кылуу тармагында эл аралык кызматташтыкты еркундетуу

- кызматтык нускамасында бекитилген милдеттердин туура,так жана сапаттуу аткарбаса;
- ез ишмердуулугунде КРнын мыйзамдарынын бузулушуна жол берсе;
-университеттин жетекчилигинин, белумдун башчысынын буйруктарын, керсетмелерун

аткарбаса;
- эмгек тартибин сактабаса.

6.1. Бул жобого езгертуу, толуктоолор белумдун сунушу менен Окумуштуулар 
кенешинин чечими аркылуу киргизилет.

Иштеп чыкты:
Аккредитация жана окутуу сапатынь

5. Белумдун жоопкерчилиги

5.1. Ушул Жобо менен белумге жуктелген функцияларды туура жана так аткаруу 
учун тузден-туз белумдун башчысы жооптуу.

5.2. Белумдун кызматкерлери теменку учурларда жоопко тартылат:

6. Корутунду жоболор

мониторинги белумунун башчысы: Э. Ашыров

Макулдашылды:

НМУнун юристи:

Окуу иштери боюнча прорс Н. Чоробаева

Н. Андабеков


