
Общие основные положения

Наименование медицинспоЙ
ганизации

Примечания

Окуу жyктомдор жана апuрд",
пландоо нормалары жонyндо
жобо
Окуу жyктомдорyн пландоо *а""
эсепке алуу боюнча убакьтт
ченеми
Положение о порядке .rодОора

в и приема на
Временное положение о пор"дпе
лицензирования образовательной
деятельности в КР
Илимпй- изилд о о медиц""апr*
социалдык инстиryтунун
(ИИМСИ) кундyзгy окуу
белумундо окуган студенттерге
окуу толомдорYнон
жецилдиктерди берyy боюнча
жобо
Илимиiа- из илд о о м ед иц"" an 

", 
*

социалдык институтунун
(ИИМСИ) профессордук-
окуryучулар курамын,
кызматкерлерин жана
сryденттерин сыйлоонун тартиби
жонyндо жобо
Отдел качества образо"а"Й

Илимий- из илд о о м едиц"" an"r*
социЕlJIдык институтунун
(ИИМСИ) профессордук-
окуryучулар кызматкерлерин
жана студенттеринин жyрyм-

м этик€lJIык кодекси



9. Илимий- изилдо о медициналык-
социалдык инстиryтунун
(ИИМСИ) тарбия иштери
боюнча концепциясы

10. Илимий-изилдо о медициналык-
социалдык инстиryтунун
(ИИМСИ) студенттердин оз
алдынча иштерин уюшryруу
жонyнде жобо

1l. Илммий-изилдо о медициналык-
социаJIдык инстиryтунун
(ИИМСИ) китепкананы
уюштуруу, пайдалануу жана
китепкананын фонду жонyндо
жобо

12. Положение об организации
анкетирование студентов по
анкете "Преподаватель глазами
сryдентов" для оценки качества
образованных услуг в НИМСИ

l3. Илимиiл- из илд о о м ед ициналык-
социалдык институтунун
(ИИМСИ) ички эмгек
тартибинин эрежеси жонyндогy
жобо

14. Илпмий-изилдо о медициналык-
социалдык инстиryтунун
(ИИМСИ) ички тартиби
тууралуу жобо

15. Илимий- изилдо о медициналык-
со ци€lJIдык инстиryryнда
"Кыргыз тили жана

,, ),адабияты" )" Кыргызстан
тарыхы" жана

"Кыргызстандын

географиясы" боюнча
дисциплиналар арЕIлык
:кътйынтыкто очу мамлекет"гик



аттестациянын жобосу

16. КРнын жогорку окуу
жайлар ынын студ енттер ин
учурдагы контролдоо жана орто
аралыктык аттестацияны
жyргyзyy жонyнде жобо

17. Положение о высшем заведении
кр

18. Положение об отборе и
зачисле нии абитуриентов в
высшие учебные заведения КР
по результатам
общересгryбликанского
тестирования

19. Макет Государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образов ания КР по
специЕ}льности

20. Илимий-из илдо о медициналык-
с о циttJIдык институтунун
дифференциалдык сынак жана
oTyM алуу жобосу

2|. Onyy болумунун жобосу

22. Положение о "Ящике для жа-поб
и предложений" для
писъменных обращения
студентоа НИМСИ

2з. положение о составлении
расписания аудиторньж занятий
в НИМСИ

24. Илимиiа- из илд о о м ед ици н алык-
социtlJIдык институнун
студенттер жонyнде жобосу

25. Илимий- из илд о о м едиц" 
"апБосоциалдык институнун

(ИИМСИ) сryденттерин



которуунун, окуудан чыгарууFгун
жана окууга калыбына
келтируyнyн (тикеленуу)

ýgёе"ундо жобо
Положение о курсах для
иностранных граждан НИМСИ

Щисциплинанып rЙЙу"ду")
жумушчу программасы
ж9цyндогу жобо
Положение об yueOHo-
методическом комплексе
нимси
КРньш жогорку окуу жайынын
профессордук-окутуучу
курамынын кызмат ордун ээлеп

би женунде жобо
Илимиiт- из илд о о м едиц""алrо
С О ЦИ€}JIДЫК ИНСТИТУНУН
бутуруучyлорyнyн
жыйынтыктоо чу мамлекеттик
аттестациялоо жонyндо жобо
Положение об ор.аЙзации
учебного процесса на основе
системы кредитов (зачетных
единиц) в ВУЗах КР
Положение о пропуска* у.rЙн"r"
занятий обучающимся
(сrудентов) и о деятельности
педагогического коллектива по
их предотвращению. Щанное
положение основано на законе
образования КР и уставом
нимси

9nyryyryH натыИжЙffi
баалоо жана билим О.руу
процессинин катышуучулары
менен интервью жyргyзуy жана



жонyндогy жобо

Положение о социальной
поддержке студентов

Илимий- из илд о о м едицr rап"r*
социалдык инстиryнун жогорку
программчшrарынын озyн-озy
баалоо боюнча *оrr..йянын
иши жонyндогy жобо
Илимий- изилдо о медиц""ап"r*
социалдык институнун
мониторинг жYргYзYY жонYндогY
жобо
Сryденттердин жетишyyсyн
жана билим сапатын баалоочу
модулдук-рейтинг системасынын

ИИМСИнин профессорду*
окуryучулук курамынын кызмат
ордун ээлеп ryруунун тартиби

Сryденттерди модулдар.u *anu
экзамендик сесс ияга киргизуy
жана академиялык карыздарын
кайра тапшыруу тартибинин

Илимий- из илдо о мед иц" ruп"rо
социалдык инстиryнун

льтети жонyндогy ж
Илимпй-из илдо о медициналык-
с оци€lJIдык институнун

дрЕшары жонyндогy жоб
Положение о старост уоеО""r*
групп НИМСИ



Институттун окуу-усулдук
кецеши жонyндогу жобо

Положение о кураторе учебrоr
группы НИМСИ

Илимий- из илдо о м едиц""ап"r*
социалдык инстиryнун билим
беруу сапатын башкаруу
системасы
Илимиiт- из илд о о м ед ицr ruп"rо
социi}лдык институнун билим
беруу сапатына мониторинг

Щисциплинаны" ."ппабуry
жонyндегy жобо
20 l 9 -202 0 - окуу ж"rл"r"iIлЙr"й
изилдоо меициналык-социалдык
институтунун кабыл €}JryyHyH

ИИМСИнин кабrrп аrrуу
сынактары боюнча талаш-

ш комиссиясынын жобос
Илимий-изилдо о медициналык-
социалдык институтуну н 202З -
жылгы чейинки онyгyy

Регламент обучения сrуде"rоu
НИМСИ по кредитной системе


