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'l. Жалпьl жоболор

1. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучу
курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби женYнде жобо (мындан ары - Жобо)
Кыргыз РеспубликасыныН Эмгек кодексинИн, Кыргыз Республикасынын "Билим берчч
женунде" Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын нормативдик укукryк башка
актыларынын негизинде иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын жогорку окуу
жайларынын (мындан ары - жож) профессордук-окутуучулук кызмат ордун ээлеп
туруунун тартибин женге салат.

2. Жо}t(цун профессордук-окутуучулук курамына томендоryлер кирет:
ассистенттер, окутуучулар, ага окуryучулар, доценттер, профессорлор, кафедра
башчылары, факультет декандары, булар белгиленген тартипте келишимдик-
конкурстук негизде бул кызмат орундарын ээлешет.

3. КОнкУРсту eтKepyy максаты ЖО}t(дун профессордук-окутуучулук курамынын бош
кызмат орундарына тиешелyy теориялык-кесиптик даярдыгы бар, дисциплиналарды
теориялык жана методикалык жактан жогорку децгээлде оте ала турган, илимий-
И3ИЛДеО Иштерин жyрryзгон адистерди тандоо болуп эсептелет. Конкурсту oTкepyy
жарандардын квалификациялык, илимий-теориялык жана кесиптик даярдыгына
жараша бош кызмат орунун ээлоого бирдей мyмкyндyкry алуу укугун камсыз кылат.

4. Жо}tfiун профессордук-окутуучу курамынын: профессорлордун, доценттердин,
УЛУК окУтУУчУлардын, окутуучулардын жана ассистенттердин бош кызмат орундарына
келишимдик-конкурстук негизде 5 жылдык моенетке ээленет,

5. ЖО}t(ДУн профессордук-окутуучу курамынын: факультеттердин деканынын,
кафедра башчысынын, профессорлордун, доценттердин бош кызмат орундарын
ээлеп туруунун (искусство, дене тарбия боюнча жогорку окуу жайлары, аскер окуу
ЖаЙлары, чет тилдер жана дене тарбия кафедралары) илимий даражасы болбосо да,
ПРОфеССОРлор yЧyН 1 0 жылдан кем эмес, доцент учун 5 жыл илимий-педагогикалык иш
ТаЖРЫЙбаСы бар, жарыяланган илимий эмгектери, окуу-методикалык куралдары бар



жана лекциялык сабактарды тиешелyy теориялык жана методикалык децгээлде
еткорyyчy ЖО}fiордун окутуучуларына уруксат берилиши MyMKyH.

6. Профессордун бош кызмат ордуна жарыяланган конкурска профессор наамы же
илимдин доктору даражасы бар тиешелyy квалификациядагы адистер катыша алат.

7, !оценТтин боШ кызмаТ ордуна жарыялаНган конкурска доцент наамы бар же
илимдиН кандидатЫ даражасы бар тиешелYY квалификациядагы адистер катыша алат.

8. Улук окутуучунун бош кызмат ордуна жарыяланган конкурска илимдин
кандидаты даражасы бар же жогорку билимдуу, Жощдо 5 жылдан кем эмес илимий-
педагогикалык тажрыйбасы бар тиешелyy квалификациядагы адистер катыша алат.

9. ОКУТУУчУНУН, ассистенттин бош кызмат ордуна жарыяланган конкурска илимдин
кандидаты даражасы бар же жогорку билимдуу, Жождо '1 жылдан кем эмес илимий-
педагогикалык тажрыйбасы бар тиешелyy квалификациядагы адистер катыша алат.

,10. Конкурсту oTKepYY тартиби Кыргыз Республикасынын эмгек женYндо
мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык аныкталат.

11. ЖО}t(цУн кафедра башчысынын кызмат орду шайлануучу кызмат болуп
эсептелет. Кафедра башчысы илимий даражасы бар, тиешелyy профилдеги жана
квалификациядагы адистерден Жо}t(дун Окумуштуулар кецешинин жыйынында
конкурстУк неги3де_(rкашыРыц добуШ беруЧ менен) шайланат жана ЖОХ(дун
жетекчисинин буйругу менен 5 жылга чейинки меенетко дайындалат.

12. Жождо факультеттин деканы кызматына шайлануучу кызмат болуп эсептелет.
ФаКУЛьтетгИн деканы конкурстук негизде факультеттин профессордук-окутуучулар
курамынын жалпы жыйынында (жашыруун добуш менен) тиешелyy профилдеги жана
квалификациядагы илимий даражасы бар адистерден шайланат жана ЖО}Кдун
жетекчисинин буйругу менен 5 жылга дайындалат.

13. Жо}t{дун жетекчиси профессордук-окутуучулук курамдагы бош орундарга
конкурс еткербестен айрым категориядагы адамдар менен бир жылга эмгек
келишимин тY3YYго укуктуу. Бир окуу жылына эмгек келишимин тYзе турган адистерге
томондоryлор кирет:

- ОКУТУУчУлУк ишмердyyлyryн негизги иш менен айкалыштырууну каалаган
е ндyрyште ти келе й э м ге ктен ген ад истер-п ра кти ктер ;

- саат толомy менен иштеп жаткан окутуучулар;

- пенсия жашындагы окутуучулар;

- 3 жашка чейинки бала багуу ергyyсyнон кийин окутуучулар.

14. Профессордук-окутуучулук курам менен бир жылга ryзyлгон келишим окуу
жылынын аягында MeoHeTy буткендугуне байланыштуу токтотулат.

15. Озунун кесиптик милдетин тиешелYy децгээлде аткарган учурда кафедра
башчысынын, факультеттин деканынын (ryзумдук окуу белумдерунун
ЖеТеКЧИлеринин) еryнyчy менен адистин макулдугу менен ЖО}t(дун жетекчиси жацы
окуу жылына келишимди жацыртып тYзYшY MYMKYH.



2. ЖОЖдун профессордук-окутуучулук курамындагы бош кызмат орундарын
ээлеп туруунун тартиби

16. Окуу жылынын аягында ЖОЖдун жетекчиси тарабынан жацы келе турган окуу
жылына темонкy бош кызмат орундарына кабыл алуу боюнча конкурс oтKopyyHyн
графиги бекитилет: келаткан окуу жылында меонеry бркен кафедра башчылары,
профессорлор, доценттер, улук окутуучулар, окутуучулар, ассистенттер. Бул график
жонyндо маалымат тиешелyy ryзyмдyк окуу белумдорyнyн жетекчилерине, ошондой
эле жацы меенотко кайрадан шайлана турган адамдарга билдирилет.

17. Келаткан окуу жылында моонеry буткен кафедра башчылары,
профессорлорду, доценттерди, улук окутуучуларды, окутуучуларды, ассистенттерди
кайра шайлоонун ЖОЖ бекиткен графигине ылайык конкурс жонyндо жарыя жалпыга
маалы мдоо каражаттары нда жарыяланат.

1S. ЖО}t(дун штатть,фз.пr..ниесинде жарым же толук келемдегy штаттык бирдик
катары каралган бош кызмат орундарын ээлееге конкурс жарыялоо женyнде чечимди
ЖО}t(цун жетекчиси кабыл алат.

19. ЖОЖдун профессордук-окутуучулук курамындагы бош кызмат орундарын
ээлоого конкурс женyндо жарыяда темендогyлор керсеryлет:

- бош кызмат орундун толук аталышы;

- конкурстун катышуучуларына коюлуучу талаптар;

- конкурска катышуу yчyн керек болгон документтердин тизмеси;

- документтерди тапшыруу MeoHoTY;

- документ кабыл алган жер, дареги жана байланыш телефондору.

20. ,Щокументгерди тапшыруу MeeHeTy конкурс жонyндо жарыя жалпыга
маалымдоо каражаттарына жарыялангандан кийин бир айды ryзот.

21. Конкурска катышуу yчyн томондегy документтер тапшырылат:
_ ректордун наамына жазылган арыз;

- адистерди каттоо боюнча толтурулган баракча cypory менен;

- резюме, мyноздомо, мурдагы иштеген жеринен жолдомо;

- белгиленген форма боюнча жарык коргон илимий эмгектердин жана ойлоп
табуулардын, ошондой эле окуу-методикалык куралдардын тизмеси;

- TeMoHKy документтердин кочyрмесy: билими, окумуштуулук наамы жана
даражасы, квалификациясын жогорулаryу женyнде, эмгек китепчесинин,
сыйлыктарынын кубелуперу жана башка документтердин кечyрмосy, алар
нотариустан же иштеген жеринин кадрлар кызматы тарабынан кубелендyрyлyшy
керек.

22. Бош кызмат орунун ээлоего берилген документтер тиешелуу кафедранын
жыйынында (кафедранын кызматкерлеринин катышуусу менен) жарыя кылынган бош
кызмат орундарына документ берген адамдардын катышуусу менен каралат,



23. Кафедра башчылыгына талапкерлерди талкуулоо боюнча кафедранын
жыйынын факультеттин деканы (ryзумдyк окуу белумунун жетекчиси) же ЖО}tdцун
проректору откорот.

24. Конкурска документ тапшырган талапкерлер кафедранын жыйынында кароого
конкурс болгонго чейинки окуу, окуу-методикалык, илимий иштери боюнча жазуу
жyзyнде отчетун сунуштайт.

25. Кафедранын жыйыны штаттагы чогуу (025; 0.5; 0.75) иштеп жаткан
окутуучулардын жана илимий кызматкерлердин ачык кепчyлyк добуш берип сунуш
кылуусу менен ар бири боюнча езyнчо корутунду кабыл алат. Ал кафедранын жыйыны
етконден кийин yч кyндyн ичинде ЖО}dдун (факультеттин ryзyмдyк окуу белумунун)
конкурстук жумушчу комиссиясынын кароосуна сунушталат.

26. Факультеттин деканы, кафедранын мyчосy болбогон тyзyмдyк окуу белумyнyн,
кафедра башчысынын кызмат ордуна жетекчиси жана проректору талапкерлер
боюнча кафедранын корутундусун кабыл алууда добуш берууге катышпайт.

27, Кафедра бириккен же белунген учурда профессордук-окутуучулук курам
боюнча мееноryнен мурда шайлоо еткорyyго тыюу салынат.

28, Кафедра бириккен же белунген учурда же кайра уюшулган учурда кафедра
башчысынын милдети ЖО}t{дун жетекчисинин буйругу менен кафедра башчысы
орунун ээлоо учун белгиленген тартипте шайлоо еткорyлгонге чейин кафедранын
жетектоочy адистерин и н би ри не жyктолет.

29, Конкурска берилген документтерди алдын ала талдоо Окумуштуулар
кецешинде карала турган сунуштарын даярдоого ЖО}(цун жетекчиси бир окуу жылына
конкурстук комиссия тyзет.

30. Окуу иштери боюнча проректору конкурстук комиссиянын терагасы болот.
Конкурсryк комиссиянын курамына факультеттердин (ryзумдук окуу белумдерунун),
окуу белумyнyн жана кадрлар белумунун (катчы) ошондой эле кесиптик кошундун жана
коомдук уюмдардын екyлдорy кирет.

31. Конкурстук комиссиянын чечими ар бир талапкер боюнча кыска корутундуну
камтыган протокол менен таризделип, конкурстук комиссиянын торагасы жана
катчысы кол коет.

З2. Штаттык профессордук-окутуучулук курамда мурда иштебей конкурска катыша
ала турган адам эреже катары ЖО}t(цо саатчы-окутуучу катары же штаттык
айкалыштырып бир жыл иштеши керек.

З3. ЖО}tdду, аспирантураны жана докторантураны ошол окуу жылында аяктаган
адамдар профессордук-окутуучулук курамдагы кызмат орунуна конкурсу жок эле
кабыл алынат.

3. Конкурсту oтKopyyнyн тартиби

34. Профессордук-окутуучулук курамдагы бош орундарды конкурстук ээлое
боюнча шайлоо ЖО}t(дун Окумуштуулар кецешинде (факультеттин жана ryзyмдyк окуу
белумдерyнyн) жашыруун добуш беруусу менен откерyлет.



35. Кафедра башчылары, профессорлор жана доценттер ЖО}(дун Окумуштуулар
кецешинде шайланат.

з6. Конкурска катышуучулардын аты-женy, илимий даражасы жана наамы, эмгек

стажы, ээлеген кызматы корсоryлген тизмеси Жо}мо Окумуштуулар кецеши

болоордон 10 кун мурда илинет.

з7. Окумуштуулар Кецешинин жыйынында ар бир кандидатура боюнча жашыруун

добуш берердин алдында тиешелyy сунушу бар кафедранын чечими жана конкурстук

комиссиянын жыйынтыгы угулат.

38. Профессордук-окутуучулук курамдагы бош орундарды ээлоо конкурсуна

бардыК катышкаНдардыН аты-жонY жашырууН добуш учун бир бюллетенге алфавиттик
тартипте киргизилет.

39. Профессордук-окутуучулук курамдагы бош орундарды ээлео конкурсуна

катышкан адамдар Окумуштуулар кецешинин жыйынына катыша алышат.

40. Окумушryулар кецеши добуш берууну еткерYYдон мурда курамында кеминде 3
мyчеден турган эсептео комиссиясын шайлашат. Эсептео комиссиясы ар бир талапкер
боюнча добуш беруунун жыйынтыгын угузат.

41. Эсептоо комиссиясынын протоколу Окумуштуулар кецешинин мyчолорyнyн
ачык добуш беруусу менен бекитилет жана конкурстун материалдарына неги3делет.

42. Эгерде конкурсту откерyyде Окумуштуулар кецешинин курамынын yчтен экиси

катышса, анын чечими мыйзамдуу болуп саналат.

43. Жыйынга катышкан Окумуштуулар кецешинин мyчолорyнyн жарымынан коп

добушун алган талапкер шайланган болуп эсептелет.

44. Эки же андан ашык талапкер конкурска катышып, бирок алардын эч кимиси

жарымдан кеп добуш албаса, анда ушул эле Окумуштуулар кецешинин жыйынында

кайрадан добуш берчч жyргyзyлот. Экинчи турдун бюллетенине биринчи ryрда
кеОурЫек добуш алган эки талапкер киргизилет, Экинчи ryрда копчYлYк добушка ээ

болгон кандидат шайланган болуп эсептелет.

45. Конкурска арыз берилбеген учурда, конкурс болбой калат.

46. Конкурс oтkopyyHyH эрежелерине коюлган талаптарга жооп берген талапкер

болбосо, ректор кайрадан конкурс oTkepyy боюнча чечим кабыл ала алат.

47. Конкурстун ар бир катышуучусуна конкурс аяктаган кyнден кийин бир ай ичинде

жазуу ryрyндо конкурстун жыйынтыгы тууралуу билдиришет,

4в. Конкурстун жыйынтыгы тууралуу чечим ректордун буйругу менен тастыкталат.

Буйруктун кечYрмесY тийишryу кызматка шайланган кишиге тапшырылат.

4. профессордук-окутуучулук курам менен келишимди токтотуу yчyн Негиздер

49. Мурда кызматын ээлеп туруп, конкурста кызматка шайланбай калган адамдар,

ошондой эле конкурска катышууга арыз бербегендер шайлоо мооноry eтkeнyHo

байланыштуу ушул семестр буткенде ЖО}t(цогу кызматынан бошотулат.



50. жо}(цун жетекчисинин демилгеси менен эмгек келишимин MeeHoTYHoH мурда
токтотууга ToMoHKy учурларда жол берилет.

- окуу жылы аягында штаттардын кыскаруусу (окуу жYгYнYн кыскаруусу) окутуучуга
кеминде 1 ай мурда колун койдуруу менен жумуштан кетирyy боюнча жеке эскертилет.

- окутуучУнун деН соолугунУн абалЫ ээлегеН кызматыНа тоскооЛдук болот (оруунун
узактыгы тынымсы3 4 айга созулганда) деп медициналык мекеме тарабынан
таанылганда;

- окутуучу келишимдин шарттарын бузганда (жо}кцун уставын саrгабаганда, ички
тартип эрежелерин бузганда, жумуштун жекече планын аткарбаганда, контракт менен
шартталган ишти же окуу сабактарынын бекитилген расписаниесине ылайык ишти
жуйелуу себептер боюнча аткарууга мyмкyнчyлyгy жок экендигин администрацияга ез
убагында билдирбесе);

- КЫРГыз Республикасынын Эмгек кодексинде каралган башка негиздерде.

51. Жогорку окуу жайынын жетекчисине жогорку окуу жайынын Окумуштуулар
кецешине профессордук-окутуучулук курамдын ээлеген кызматына ылайык келбеген
маселеси алып чечим чыгуу укугу берилет.

52, Педагогикалык кы3маткердин ээлеген кызматына ылайык келYYсy жонYндо
маселенИ ЖО}(ауН Окумушryулар кецешинде чечээрде анын ишин рекгор тарабынан
бекитилген комиссия текшериши керек.

53. ПеДагогИкалык кызматкердин лекцияны окуусу, практикалык жана семинардык
сабактары канааттандырарлык эмес болгон учурда, илимий, методикалык жана
тарбиялык иштерин ToMeHKY децгээлде жYргYзсо, Окумуштуулар кецешинин
чечиминин негизинде ал жумуштан бошотулат.

54. КафеДРа башчысы кафедраны жетектео боюнча милдеттерин
канааттандырарлык аткарбаганда Жо}lfiун Окумуштуулар кецешинин чечими менен
ээлеген кызматынан бошотулушу MyMKyH.

55. Жат Жyрyм-турумунун айынан андан ары иштоосy MyMKyH болбогон ЖОХ{цун
ПРОфеССОРдУк-окутуучулук курамынын мyчолорy мекеменин кесиптик уюмунун же
ЖОХdЦУн эМгек жамаатынын кецешинин макулдугу боюнча ЖОЩдун жетекчисинин
буйругу менен кызматынан бошотулат.

5. Эмгек келишиминин мазмуну

56. ЖО}(4ун профессордук-окутуучулук курамынын мyчелорy жана жетекчилиги
менен тyзyлгон эмгек келишиминде профессордук-окутуучулук курамынын
МYЧОЛОРYНYн кы3Маты, кафедранын аталышы, келишимге кол койгон тараптар, эмгек
келишиминин rypy, иштин режими жана эмгек акыны толеенyн шарттары корсеryлот,

57. ОкУтуучунун милдеттери: жекече пландын, ЖО}ldцун уставынын талаптарын,
ИЧкИ тартиптин эрежелерин аткарууну камсыз кылуу, администрацияга жуйеелуу
Себептер Менен эмгек келишиминин шарттарын аткарууга мyмкyнчyлyгy жок экендигин
ез убагында билдируу.



5в. окутуучунун укуктары: окутуунун каражаттарын жана методдорун,
студенттерди даярдоонун сапатына коюлуучу талаптарды тандоо, Жо}мо
белгиленген тартипте маалымат булактарын, лабораторияларды, жабдууларды
пайдалануу.

59. АдминистрацияНын милдеттери: келишимде белгиленген шарттарды ryзYY,
ОКУУ процессиндеги озгорyyлор ryуралуу ез убагында маалымдоо, эмгек шарттарын
камсыз кылуу жана коопсуздугун сактоо.


