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н факультетиИл им-изилдоо медици нал ык-социалдь-i:tЙ
жонYндогY

жобосу

1. Илим-изилдоо медицинаJIык-социаJIдык институтунун факультети жонyндогy
жобосу Кыргыз Республикасынын "Билим берyy жонундоry" мыйзамынын,
КРнын Окметунун 201 2-жылдын 29-майындагы J\Ъ346 токтомунун, ИИМСИнин
уставынын негизинде жазылды.
2. Факультет 14ИМСИнин окуу-илимий, административдик белуму болуп
эсеtIтелет жана бир профилдеги же бир нече тектеш багыттар жана адистиктер
боюнча жогорку, жогорку билимден кийинки, кошумча кесиптик бч{лим
беруунун кесиптик билим б"рyy программаJIарын ишке ашырат, тийиштуу
илимий жааттагы илимий изилдоо иштерин жyргyзот.
3. Факультет профили боюнча окуу жана илимий-изилдоо иштерин жyрryзгон
кафедраларды, окуу лабораторияларын, илимиЙ изилдоо лабораторияларды
озyно бириктирип турат.
4. Факультет кафедраларда, лабораторияларда, башка белумдордо окуу, окуу-
усулдук, илимий изилдоо, илимий-усулдук ишке жетекчилик кылат.
5. Тигил же буп факультетти ачуунун максатына ылайыктыгы, IППVIСИ
тарабынан оз алдынча, бар болгон каржы каражатынын коломyно жараша
аныктаJIат.
6. Факультет ИИМСИнин Окумуштуулар кецешинин факультетти ачуу жонyндо
чечиминин негизинде институттун ректорунун буйругу менен томонкyлор бар
болгон учурда ачылат:

- материапдык-техника-пык жана ондyрyштyк практикаJIык база;
- окуу процессин тийиштуу окуу-усулдук жана ма€Llrыматтык камсыздоо;
- окуу, окуу-усулдук жана илимий-изилдоо иштерин жyрryзyyго жондомдyy

профессордук-окутуучулук курамдын жана илимий-педагогик€uIык кадрлардын;
- жогорку кесиптик билим берlryнун багыттары жана адистиктери боюнча

кесиптик билим берyy программ€шарында окутуу караJIган дисциплин€шарды
илимий-теориялык, усулдук, уюштуруучулук децгээлде окутууну камсыз кылган
кадрлар;

- студенттердин контингенти кеминде 100 адамдан кем болбоого тийиш.
7. Бир багыттагы же адистиктеги студенттерди окутуу жана кадрларды даярдоо
жана кесиптик кайра даярдоо yчyн lrIУЛtdСИде бирин бири кайталаган тyзyмдyк
белумдорлу (борборлор, факульте-€р, кафедралар ж.б.) ачууга тыюу саIIынат.
8. Факультет оз ишмердyyлyryн Кыргыз Республикасынын "Билим б.рyy
жонyндо" Мыйзамына жана башка нормативдик укуктук актыларга, |ШГrУIСИнин

уставына жана институттун факультети жонyндо жобосуна ылайык жyргyзот.
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9. Факультеттин тyзyмy жана штаттык жадыбалы колдонуудагы мыйзамдарга
ылайык институт тарабынан бекитилет.
10. ИИМСИнин факультетинин милдеттери болуп томонкyлор эсептелет:

- инсандын жогорку, жогорку билимден кийинки жана кошумча кесиптик
билим алуусу менен бирге интеллектуаJIдык, маданий жана адеп-ахлактык
жактан онyгyyсyнyн муктаждыктарын канааттандыруу;

- билим алуучулар менен илимий-педагогик€шык кызматкерлердин
биргелешкен чыгармачылык ишмердyyлyгyн билим алуу процессинде €Lлынган
натыЙжаларды колдонуу аркылуу фундаментаJIдык жана колдонмо илимдерди,
ИСКУССТВОНУ OHYKTYPYY;

- ЖоГоркУ билимдуу адистердин квалификациясын жогорулатуу жана
Жогорку квалификациялуу илимиЙ-педагогик€Lлык кадрларды даярдоо, каЙра
даярдоо;

- студенттердеги чыгармачылык активдYYлYктY жана оз €Lлдынч€шыкты,
жоопкерчиликти кr{отyy, эмгекти суйууну, атуулдук позициясын
каJIыптандырууга комоктошYY;

- коомдогу адеп-ахлактык, маданий, илимий баалуулуктарды арттыруу жана
сактоо;

- ЭЛ аРаСынДа билимди жаЙылтуу жана мамлекеттин интеллектуzLлдык
потенциаJIын арттыруу.
1 1. Факультеттин ишмердyyлyryно IШЛУIСИнин ректорунун буйругу негизде
дайындалат.
12. Факультеттин деканы окуу процессинин, окуу-усулдук, илимий-изилдоо,
таРбиялык иштердин уюштурулушу жана козомолдео боюнча жарым жылдык
жана окуу жылынын жыйынтыгы боюнча факультеттин Окумуштуулар
кецешинде отчет берет.
13. ФаКУльТеттин деканы И\ЦVIСИнин уставында жана институттун факультети
ЖОНYНДОry Жободо аныкталган ыЙгарым укуктарынын чегинде факультеттин
атынан ToMoHKY иш чарапарды аткарат:

- барлык мекеме, уюмдарга факультеттин атынан чыгат;
- факультеттин жана IШПУIСИнин ишмердyyлyry жонyндо маселелер

каралганда жана чечилгенде институттун тyзyмдyк болумдерyнyн иштерине
катышат;

- фаКУльтеттин ишин пландайт жана аны факультеттин кызматкерлеринин
ортосунда бекитилген функционаJIдык милдеттерге ылайык болуштYрот;

- фаКУЛЬтетТиН кафедраларынын, лабораторияларынын, башка болумдорyнyн
окуу, окуу-усулдук, илимий-изилдоочYлYк, илимий-усулдук иштерине
жетекчилик кылат;

- ЖОГОРКУ, ЖоГоркУ билимден киЙинки жана кошумча кесиптик билим
берууну ишке ашырууда мамлекеттик билим б.рyy стандарттарынын
таJIаптарынын сактаIIышына толук жоопкерчилик тартат;

- студенттер арасында тарбия иштеринин уюштурулушуна, ондyрyштyк
практикаларды откорyyго, окуу процессине контролдук кылат;



- окУУ Процессинин графигин жана сабактардын жадыбалын тYзот, жадыбал
боюнча сабактардын отyлyшyно, студенттердин сабактарга катышуусуна
козомол кылат;

- студенттердин оз €Lлдынча иштерине, учурдагы семестр ичиндеги
(модулдук-рейтингдик) жана ар бир жыйынтыктоочу (ар бир семестр боюнча)
студенттердин билим децгээлин текшерYYнY уюштурат жана €Lлардын
жыйынтыгын анаЛиздейт, ИI/Пl;4СИнин жетекчилигине факультетте окУУ, окуу-
усулдук жана илимий-изилдоо иштерин жакшыртуу боюнча сунуштары менен
отчет даярдайт;

- студенттерди курстан курска которуп, бутуруру студенттерди
жыЙынтыктоочу мамлекеттик аттестацияга киргизет жана белгиленген тартипте
жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация жyргyзyyнy уюштурат;

- ИИМСИнин жетекчилигине студенттерди окуудан чыгаруунун себебин
KopcoTYY менен, окуудан академиялык орryYго чыгуучу студенттер жонYндо,
институттен окуудан мурда чыгып каJIган студенттердин окуусун калыбына
келтир\y туурасында жана мурда башка окуу жайында окуган, студенттерди
которуу жонyндо IrП/ПtdСИнин жетекчилигине сунуш берет;

- окуу жайдан чыгарылган же башка окуу жайга которулуп жаткан
студенттерге академиялык тактама беруудо маалыматтардын тактыгына жана
аныктыгына жооп берет;

- ИИN4СИнин ректоруна факультеттин студенттерине стипендия чектоо
жонyндо сунуш берет;

- окуу китептерин, окуу-усулдук куралдарды иштеп чыryу, студенттердин
чыгармачылык иштерин уюштурууну, кафедралард а илимий-изилдоочyлyк жана
окуу лабораторияларында, илимиЙ иЙримдерде жана факультеттин башка
болумдерyндо иштерин координациялайт;

- илимиЙ-педагогикаJIык кадрларды (аспиранттарды, докторанттарды жана
изденyrryлордy) даярдоону жана профессордук окутуучулар курамын
квалификациялык жогорулатуу ишин координациялайт;

- факультеттин кызматкерлерин ишке кабыл шуу, иштен бошотуу жана
кызматка которуу, €Lларды моралдык жана материаJIдык жактан сыйлоо, ошондой
эле тартиптик жаза колдонуу жонyндо IЛЦl;4СИнин жетекчилигине сунуш берет;

- кафедралар менен факультеттин тyзyмyн жана штаттык жадыбалын тyзyy
боюнча институттун жетекчилигине сунуштарды берет;

- ИИN4СИнин башка тyзyмдyк болумдеру менен бирге окуу-тарбиялык,
УсУЛДук жана илимиЙ изилдоочYлYк иштер боюнча маселелерди чечет;

- факультеттин же ИИМСИнин жетекчилигинин тапшыруусу боюнча башка
изденyr{yлордyн окумуштуулук даражаны изденип алуу yчyн диссертацияларын
кафедраларда кароону уюштурат;

- факультеттин кызматкерлери даярдаган жана IrПrПvIСИнин жетекчисинин
ТаПшырмасы боюнча башка ЖОЖдордо даярд€шган окуу китептеринин, окуу
куралдарынын, дисциплинаJIардын окуу программ€Lпарынын долбоорлорун
кафедраларда кароону уюштурат;



- IП4МСИнин бyтyр\yчyлорy, аспиранттар, докторанттар менен байланышта
болот;

- тиешелyy децгээлде ИИ|VIСИде студенттерди кабыл алууну уюштурууга
катышат;

- zLтдыцкы тажрыйбаларлы, окутуунун жацы инновациялык технологияларын,
биргелешкен илимий изилдоо иштерин жyрryзyy, жалпылоо, жайылтуу,
конструктордук жана башка ойлоп табууларды уюштуруу, жогорку билимдуу
адистердин квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле конференцияларды,
семинарларды жана башка иш чараJIарды откор\y максатында VfoТNIСИнин
тyзyмдyк болумдору, мекемелер, ишкан€uIар, уюмдар, фирмалар менен
чыгармачылык байланыштарды тyзот;

- окуу, окуу-усулдук жана илимий изилдоо иштери боюнча чет олколордyн
ЖОЖдорунун тyзyмдyк белумдорy менен ошондой эле факультеттин илимий
багыты боюнча чет мамлекеттик илимий изилдоо уюмдары менен
байланыштарды тyзот;

- ар б"р окуу жылы yчyн факультеттин ишмердyyлyгy жонyндо отчет
даярдайт жана аны факультеттин окумуштуулар кецешинин кароосуна киргизет,
жыйынтыктары боюнча институттун жетекчилигине сунуштарды берет.
16. ИИМСИде бuр болгон каржылык каражаттардын чегинде факультетте
декандын орун басары жетектеген окуунун формасы боюнча болум тyзyлyшy
MYMKYH.
|1 . ,Щекандын орун басары илlимий наамы же илимий даражасы бар
кызматкерлердин ичинен факультеттин деканынын сунушу боюнча kfuГ[/IСИнин
жетекчисинин буйругу менен дайындалат.
18. Окуу, илимий изилдоо, окуу-усулдук ишти, толуктоо жана илимий-
педагогикаJIык кадрларды даrIрдоо боюнча факультеттеги ж€шпы жетекчиликти
шайлануучу орган факультеттин Окумуштуулар кецеши ишке ашырат.
Факультеттин окумуштуулар кецешинин торагасы факультеттин деканы болуп
эсеIIтелет.
19. Факультеттин окумуштуулар кецеши ИйIМСИнин жетекчиси тарабынан
бекитилген "Факультеттин Окумуштуулар кецеши жонундоry" жобонун
негизинде иштейт.

}Кобону даярдагандар:

Орозов Р.Н.
Нарымбетов Т,К.
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