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жобо

жалпы жобо1.

1.1. Илимий-изилдоо медицин€шык-соци€Lлдык институТунун профессордук-
окутуучулук курамдын кызмат абалын жонго салуу боюнча жобосу (мындан
ары - Жобо) КыргыЗ РеспублИкасыныН oKMoTYHY:н 2Оl2-ЖылдыН 29-майындагы
J\ъ34б токтому менен бекитилген жогорку окуу жайларындагы профессор-
окутуr{улук курамдын кызмат абалын иретке келтирYy боюнча жобосунун,
КРныН ЭмгеК кодексинин, КРныН о'БилиМ берyY жонyндогy" мыйзамынын,
иимсинин уставынын жана башка Крнын укукryк-актылык ченемдеринин
негизинде иштелип чыккан жана ИИМСИдеги профессордук-окутуучуJtук
курамдын кызмат ордун ээлеп туруунун тартибин жонго салат.
|.2. ИИМСИнин профессор-окутуучуJtук курамына томондогYлор кирет:
ассистенТ, окут}учу, улуК окуryучУ, доценТ, профессор, кафедра башчы,
факультеттин декандары; булар белгиленген тартипте эмгек келишиминин
негизинде бош кызмат орундарын ээлешет.
1.з. ИИМСИдеги профессордук-окутуучулук
профессор, доцент, улук окуryучу, окуту)л{у
моонотко эмгек келишиминин негизинде ээлешет.
I .4. ИИМСИнин профессоРДУК-окутуучуJryк курамынын: кафедра
башчысыньтн, профессорлордун, доценттердин бош кызмат орундарын ээлеп
туруу илимий даражасы болбосо да, профессорлор yчyн 10 жылдан кем эмес,
доцент YчYн 5 жыл илимий-педагогикаJIык иш тажрыйбасы бар, жарыяланган
илимий эмгектери, окуу-усулдук куралдары бар жана лекциялык сабактарды
тиешелyy теориялык жана усулдук децгээлде оторyучy wтмсинин
окутуучуларына уруксат берилет.
1"5, Профессордук бош кызмат ордуна профессор наамы же илимдин доктору
даражасы бар тиешел\ry квалификациядагы адистер ээлешет.
1.6. Щоuенттин бош кызмат ордуна доцент наамы бар же илимдин кандидаты
даражасы бар тиешелyy квалификациядагы адистер ээлешет.
1.7. Улук окутуучунун бош кызмат ордуна илимдин кандидаты даражасы бар
же жогорку билимдyy, жогорку окуу жайында 5 жылдан кем эмес илимий-
педагогик€Lлык тажрыйбасы, усулдук жана илимий эмгектери бар тиешелyy

бош кызмат орундарды:
жана ассистент 1 жылдык

квалификациядагы адистер ээлешет.



1.8. Окутуучунун, ассистенттиН боШ кызмат ордуна жогорку билимдуу,
жогорку окуу жайында 2 жылдан кем эмес илимий-педагогик€шык
тажрыйбасы бар тиешелyy квалификациядагы адистер ээлешет.
1.9. Кызматка кабыл €Lлуу тартиби Кыргыз Республикасынын эмгек жонYндоry
мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык аныкт€шат.
1.10. ИИМСИнин кафедра башчысынын кызмат орду окуу жайдын
жетекчилиги тарабьшан дайындалуучу кызмат болуп эсептелет. Кафедра
башчысы илимий даражасы бар, тиешелyy профилдеги адис жана окуу
жайдын ректору тарабынан 1 жылдык моонотко эмгек келишиминин
негизинде бекитилет.
1.1 1 . иимсинин факультетинин деканы кызматы дайындалуучу кызмат
болуп эсептелет. Факультеттин деканы илимиil даражасы бар адистерден
бекитилет жана Иимсинин ректорунун буйругу менен l жылга эмгек
келишиминин негизинде дайында.пат.
1.I2. Профессорлук-окутуучулук курам менен бир жылга тYзYлгон келишим
окуу жылынын аягында мооноry буткендугyно байланыштю/ токтоryлат.
1.1з. Озунун кесиптик милдетин тиешелyy децгээлде аткарган учурда кафедра
башчысынын, окуу болумунун башчысыньш жана окуу иштери боюнча
проректордун сунуIIry менен, адистин макулдуry менен ИIrIМСИнин ректору
жацы окуу жылына эмгек келишимин жацыртып тyзyшy мyмкyн.

2. иимсИнинпрофессордук-окутуучулуккурамындагыбош
кызмат орундарын ээлеп ryруунун тартиби

2,|. Окуу жылынын аягында ИИМСИнин ректору тарабынан жацы келе
турган окуу жылына ToMoHKy бош кызмат орундарына кабыл алуу боюнча
жарыялаНат: келаТкан окуУ жылында мооноry буткон кызматкерлер кайрадан
бир жылдык эмгек келишимин узартат.
2.2. иимсинин штаттык жадыбалында жарым же толук коломдоry штаттык
бирдик катары караJrган бош кызмат орундарын ээлоого тиешелYY тYзYмдYк
жетекчилеринин суtryшу менен иимсинин жетекчиси кабыл €шат.
2.з. Иимсинин профессордук-окуryучулук курамындагы бош кызмат
орундары жонyндо жарыяда томондогyлор корсоryлот:
,/ бош кызмат орундун толук аталышы;,/ кызмат ордуна коюлуr{у талаптар;,/ кызмат орду yчyн керек болгон документтердин тизмеси;
,/ документ кабыл €Lлган жер, дареги жана байланыш телефондору.
2.4. !окументтерди тапшыруу MooHoTY жарыя жчlлпыга маzrлымдоо
каражаттарына жарыялангандан кийин бир айды тyзот.
2.5 Кызматка кабыл алуу yчyн томондоry документтер тапшырылат:
,/ ректордун наамына жазылган арыз;,/ адистерди каттоо боюнча толтурулган баракча cypoTy менен;,/ резюме, мyноздомо, мурдагы иштеген жеринен жолдомо;
,/ эмгек китепчеси;
,/ белгиленген форма боюнча жарык коргон илимий эмгектердин жана
ойлоп табууларДын, ошондой эле окуу-усулдук кураJIдардын тизмеси;



ToMoHKY документтердин кочYрмосY: билими, окумушryулук наамы жана
ДаРаЖаСЫ, КВаЛИфИкациясын жогорулатуу жонyндогy эмгек китепчесинин,
сыйлыктарынын жана башка документтердин кочlрмосy.

3. Профессордук-окутуучулуккураммененкелишимдитоктотуу
yчyн негиздер

3.1. ИИМСИнин жетекчисинин демилгеси менен эмгек келишимин
MooHoTyHoH мурда токтотю/га ToMoHKy учурларда жол берилет.

,/ окуу жылы аягында штаттардын кыскаруусу (окуу жyктомyнyн
кыскаруусу) окуryучуга кеминде l ай мурда колун койдуруу менен жумуштан
кетир\y боюнча жеке эскертилет;,/ окутуучунун ден соолуryнун абалы ээлеген кызматына тоскоолдук
болот (оорунун узактыгы тынымсыз 4 айга созулганда) деп медицинztлык
мекеме тарабынан таанылганда;
,/ окутуучУ келишимдин шарттарын бузганда (IALТМСИнин уставын
сактабаганда, ички тартип эрежелерин бузганда, жумуштун жекече планын
аткарбаганда, контракт менен шарттапган ишти же окуу сабактарынын
бекитилген жадьтба.пына ылайык ишти жуйоолуу себептер боюнча аткарууга
мyмкyнчyлyгy жок экендигин администрацияга оз убагьтн да билдирбесе) ;

кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде каралган башка негиздерде.

З.2, ИИМСИнин ректорунц Окумуштуулар
окутуrIулук курамдын ээлеген кызматына ьтлайык
чечим чыгаруу укуry берилет.

кецешине профессордук-
келбеген маселеси каралып

з.з. Педагогик€lJIык кызматкеРДин ээлеген кызматына ылайык келYYсY
жонyндогy маселени Иимсинин Окумуштуулар кецешинде чечээрде анын
ишин ректор тарабынан бекитилген комиссия текшериши керек.
з,4. Педагогикалык кызматкеРдин лёкцияньт oKyyTyiy. практикальiк жана
семинардык сабактары канааттандырарлык эмес болгон учурда, илимий,
усулдук жана тарбиялык иштерин томонкy децгээлде жyргyзсо,
ОКУМУШтУУлар кецешинин чечиминин негизинде эмгек келишими токтоryлат.
3.5. Кафедра башчысы кафедраны жетектоо боюнча милдеттерин
канааттандырарлык аткарбаганда Иимсинин Окумуштуулар кецешинин
чечими менен ээлеген кызматынан бошоryлушу мyмкyн.
з.6. Коомго жат жYрYм-туруму байка-пган, андан ары иштоосY MYMKYH
болбогон кызматкер мекеменин кесиптик уюмунун же Иимсинин эмгек
жамаатынын макулдугу боюнча Иимсинин ректорунун буйруry менен
кызматынан бошотулат.

4. Эмгек келишиминин мазмуну
4.| . иимсинин кызматкерлеринин, профессордук-окутуучулук курамынын
мr{олорy жана жетекчилиги менен тyзyлгон эмгек келишиминде
профессордук-окутуучулук курамынын мrIолорYнYн кызматы, кафедранын



ат€Lлышы, келишимге кол койгон тараптар, эмгек келишиминин TYPY, иштин
режими жана эмгек акыны толоонyн шарттары корсотyлот.
5.2. Окутуучунун милдеттери: жекече пландын, иI4NIсИнин уставынынтапаптарын, ички тартиптин эрежелерин аткарууну камсыз кыJц4у,
администрацияга жуйоеrry себептер менен эмгек келишиминин шарттарын
аткарууга мyмкyнчyлyгy жок экендигин оз убагында билдирyy.
5.з. Окутуучунун укуктары: окутуунун каражаттарын жана усулдарын,
студенттерди даярдоонун сапатына коюJrу)л{у т€rлаптарды тандоо,IrfuINIСИде
белгиленген тартипте ма€uIымат булактарын, лабораторияларды, жабдууларды
пайдалануу.
5,4. Администрациянын милдеттери: келишимде белгиленген шарттарды
ТYЗYY, окуу процессиндеги озгорYYлор туураJIуу оз убагында мааJIымдоо,
эмгек шарттарын камсыз кыJý)i жана коопсуздуryн сактоо.
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