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Окуу белумунyн жобосу

1. Жалпы жобо

1:1. Окуу болуму - КРнын oKMoryHyH токтомдоруна, КРнын Билим берw жана илим министрлигинин
мыйзамдарына, мамлекеттик билим берyy стандарттарына ылайык окуу процесси пландоону,

уюшryрууну, козомолдеонy камсыздоочу ИИМСИ нин струкryралык белуму.

1:2. Болум оз ишмердyyлyгyн жогорку окуу жаЙларынын жобосунун, ИИМСИнин уставынына
ылайык жyрryзyлот

1:3. Окуу белуму инстицrгryн кафедраларынын жана факультеттин окуу ишмердyyлyryн
коземолдейт.

1:4. Окуу болумунун иш пландары ИИМСИнин бекитилген иш-чараларынын негизинде ryзyлот.

1:5. Окуу белумунун башчысьнын жана кызматкерлеринин укугун жана милдеттерин окуу иштери

боюнча проректордун макулдугу,Окумушryулар Кецешинин чечими менен институгтун ректору
тарабынан бекитилет,

1:6. окуу белуму ез ишмердyyлyгy боюнча инстиц,/,гц/н ректоруна, окуу иштери боюнча

проректорго, Окумушryулар кецешмесине жана административдик кецешмеде Йаалымат берип
турат.

2. Окуу белумдун функциясы
2:1 ЖОЖдун нормативдyy документтеринин талаптарын, ИИМСИнин Окумушryулар кецешинин

чечимдерин, окуу иштери боюнча проректорунун корсотмолорyн аткарат.

2:2. Институттаrы окуу процессии уюшryрат, окуу процессинин графигин, сабактардьн жадыбалын,

кышкы жана жайкы сессиялардьш графигин,вз алдынча иштин графигин кафедралар тарабьнан

тyзyлyп, бекитили ши н камсызда йт.

2:3 Сryденттердин курстан-курска кочyшyн, окуу жаЙдан чыгарьшышын, академиялык opryy

берилишин, башка ЖОЖдордон которулуп келген сryдентгердин иш кагаздарын коземелдеЙт,

2:4, Экзамендик сессиялардын жyрyшyн, академиялык карыздардын жоюлушун, МАКтын

курамынын уюшryрулушун жана алардьш иштоо тартибин кеземелдойт.
2:5. Профессор-окугуучулардын окуу жyктомдорyнyн болушryрулyшyн, кафедралардын штаттык

ryзyм, штаттык формулярды карап бекитет.
2:6. Сабактардын оз учурунда жyргyзyлyшyн камсыздаЙт жана узгyлryко учураган сабактар боюнча

билдируулерду кабыл алып тиешелyy чара керyyге сунуштайт.
2:7. КаФедрада жyрryзyлгон иш-чараларды жана семестр боюнча сryдентгердин билим денгЭЭЛИН

текшерyyнy анализдейт. Оз ара сабакка катышуунун жыйынтыгын чыгарат. Усулдук жардам беРеТ.

2:8. кафедраларга бекитилген дисциплиналар боюнча керекryY окуу куралдарын сатьп алуунУ, кол

жазмала рды дая рдоону сунуштайт.
2:9. Жаны окуу жылына сryденттердин контингентин а1{ыктоого катышат жана о3 сунуштарьш

билдирет.
2:].О. Институтгагы жалпы сryдентгердин санын, алардын окуу жыл ичиндег},t кыймылын аныктап

кезомелдейт жа на ректо р го. п ро ре кторго тие шелyy а н ал ити кал ы к сунушта рды дая рда Йт.



2:11. Окуу жайдан кетип жаткан студенттерге берилуlпту академиялык спрilвкirларды
катгайт жана анын тууралыгын текшерет. Анын туура туура эместиги окуу
инспециялык белум тарабынан козомелдонот.

2. Ощrу болумлун тyзyмy.

3:1. Окуу бо.гцмунле томонкyдой кызмат орундары иш жyрryзот;
- Белуr,r баrrrчы
- Башкы адис
- Методист.

4. Окуу белумдун башчысыпьш yкyIy жана милдеттери

4:1 ИИМСИдеги окуу, окуу-усулдук процесстеринин, уюштуруучулук, мtlалыматтык
иштердин жyрyшy жана жыйынтыгы боюнча белуплдун кызматкерлеринен
аныктill\,IЕlларды, жоопторду, иш каг€вдарды ала Е}лат.

4:2 Окуу процессиндеги нормативдик документтерге ылайык озгорlyлордо, аЙрым
сунуш пикирлерди, суроолорду ректорго, IIроректорго, Административдик жtша
Окрлуштуулар Кенешине сунуш кьшат.
4:3. Окуу процессиЕин с€шатын жогорулатуу боюнча иш-чараларды оркytrдотyylтyl{
жолдорун издейт жана сунуштайт.
4:4.Кафедрагы окуу, окуу_усулдук иштердин уюштурулушуна жана ишмердyyлyГYl{О
анализ берет. Жьшдык ма:}лыматтарын алат.
4:5. Сryленттердин академиялык оргYY алышы, KypcTtlн-Kypcкa кочYпry, которулуу,
тикеленyy шарттарын кеземелдойт.
4:6. Кафедрадагы окуу ж\дтомдорyнyн беrгуlптурулyшyн жана аткарьшышын
козомолдойт.
4:8. Болуrидун кызматкерлеринин ишмердyyJtyгyl{ козомолдойт жана оз сунУшУн беРеТ.

4:9. Мшллекеттик атгестациялык сынак, анын торагасы, мyчолорyн бекитуу боюнча
сунуштарды кабьш алат жана бекитууге сунуштайт.
4:10. Институггагы кафедра башчьшарына окуу-усулдук кецештин башчыларына оКУУ

жарaUIнындагы жаны усулдарды таратат, мезгил-мезгили менен жыЙьШДаРДЫ

уюштуруп сунуштарды берет.

5. Башкы адистин уцук милдеттери.

5:l. ОкуУ планыныН,окуУ жарruIныН"r" ,""""TYHo жана пландоонун убакыт олчомYно

ьшайык бо.тгрrген сааттардын белулlупгрr, (кафелралагы) эсебин жана окуу ишинин

коломун кезомелдейт.
5:2. Окуу процессин кtlпdсьiздоочу окуу куралдарга, программаларга анализ жyрryзот.

5:3. Профессор-окугуучулардын, студенттердин жаJIпы кыймьшlына анализ жYрryзYп,

белрлдун башчысына сунуш берет.

5:4. Профессор-окугуучулар КУРаПiIЫНЫн окуу жYктомдорYнYн жекече план боюнча

аткарьшышын козомолдойт жана семестр, жылдын жыйынтыгы боюнча жьйынтьпс

маалыматтарлы берип турат.
5:5.Кафелр€rлардагы тайпа-пык, каттоо журналдарынын абшlын карайт. Студенттердин

сабакка катышуусун, жетишyyсyн, модулдун жыйынтыгын аншlиздейт.

5:6. КРнын Билим б"руу жана илим министрлигинин, Окмот-грr чечимдерин, реКТОР,

проректордун буйрук, буйрутма , корсотмолорyн тиешелyy кафедршарга жана

белупллерго таркатат жана аткарьшышын козомолдейт.
5:7. Кафедра-парга бекитилген дисциплинаJIар боIонча аткарылгuш иштердин

уюштурулушун коземе.тцейт.



6.Методисттин укук милдеттери

6. l Окуу графигинин, жадыбалдардын, жогорку окуу жайдагы нормативдyy
документтеринин талапка ылайык аткарьшышын кеземелдойт.
6.2.Бекитилген жадыбал боюнча ок)5/ иштеринин, сабактардын, экзамен, дифзачетryн,
жyрyшyн кезомолдойт.
6.3.Окутуучу-профессорлордун жекече план, жумушчу программа, лекциялык,
практикutлык сабактарынын иштелмелерин карайт жана оптималдуу варианттарын
сунуштай алат.
6.4.Кафедрадагы иш кагzвдардынын абалын карайт.
6.5.Сryлентгердин курстан-курска кочyрyлyшyн, которулуу, академиялык оргyy аrtуу
боюнча аткарылган иш кагаздарын карайт.
6.6.Окуу документтеринин толтурулушуш (экзамендик ведомосттор, ЛАЗ, сынак китепче,
маzLпымат ведомость, журналдар, ж.б.) карайт.
6.7.Калрлар болумунон жана башка органдардан келген иш кагiвдарды (буйрукryр, каттар,
тактам€rлар, инструкциJIлар, буйругма, корсотмолор, ок)ry карiDкаттары) каттайт жана
тиешелyy болумдорго таркатат.

7.Иштпн жyрyшy
7.1.ОБ нун жыйналышы жумасына бир жолу уюшIтурулат.Зарыл учурда ректордун,
проректордун KopcoTМocY, тапшырмzшары аркылуу да чакырылып откорYлот.
7.2.ОБнун жыйналышы анын курtlN,Iындагы кызматкерлердин, кафедралардагы
профессордук-окутуучулар курамы 60 пайызхы болгон учурда чечим кабыл tlлууга

укуктуу болот.
7.3.ОБ HyH ар бир жыйналышына протокол тyзyлот.Ага торага жана жыйналыштын
катчысы кол коет


