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Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунун билим беруу
сапатын башкаруу системасы

l. Жалпы жоболор

1.1. Илимиiа-изилдоо медицин€Lпык-социалдык институтунун билим беруунун
сапатын башкаруунун системасы КР "Билим беруу жонyндоry" мыйзамынын
ИИМСИнин Уставынын, 20 1 1 -жыльl 22-декабрында ишке кирген мамлекеттер
арЕL,Iык ГОСТ ISO 9001-20l1 стандартынын негизинде иштелип чыкты. Билим
беруунун сапатын башкаруунун системасы (ББСБС) бардык структураJIык
тyзyмдорyндо билим беруунун маданиятын жакшыртууга багытталган иш
чараларды белгилейт.

1,2. ИIЛуIСИдеги билим берlryнун сапатын башкаруунун системасы билим
берlryнун бардык баскычтарында: баштапкы аныктоодон тартып, акыркы
жогорку кесиптик билим беруунун мамлекеттик стандартынын жана
керектоочyлор менен башка кызыкдар тараптардын таJIаптарын
канаттандырууга чейин сапаттуу билим берууну камсыз кылуучу иш
чаралардын, усулдардын жана ыкм€Lлардын жыйындысы болуп эсептелет.

1.З. Илимий-изилдоо медицина-пык-социаJIдык институтунда ББСБ системасы
ГОСТ ISO 9001-2011 талаптарына ылайык ар дайым иш абалында сакт€uIып,

билим сапатын башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатат. VШ4NIСИнин ББСБ
системасы билим б"рyy кызматын корсотyyнyн сапатынын томон экендигин
аныктоого, анаJIиздоого, жакшыртууга багытталып анын натыйжалуулугун
жогорулатууга саJIымын кошот.

|.4, ББСБ системасы томондоry башкаруу денгээлдерине жаЙылтылат:

жалпы институт, кафедралар, иш орундары.

Жетекчиликтин жана аткаруучулардын милдеттерин жана

жоопкерчиликтерин болуштурyyнy, сапаттуу билим бер\ry боюнча оз ара

apaкeTTeнyy тартибин сапат менеджменти системасынын иш каГаЗДаРЫ

аныктайт жана корсотот. IrПrПVIСИнин онyгyy стратегиясы сапат менеджменТи
системасынын стратегиялык багыты болуп санаJIат, аJI институттун ниетин,
миссиясын, максатын аныктайт.
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2. Жетекчиликтин жоопкерчилиги

Институттун ректораты ББСБ системасын иштеп чыryу жана аны

ýод.д9ну,уда.дир.гдз.у.Y,,,,9,Iцр.нд8й..эл9,'цатъ,Iй]&аJIуудуIуд ,тFI,IIыд,I"яца.,']крJарJда-туJ
милдетин €uIaT. Сапат жаатындагы саясатынын артыкчылыктарын жана
максаттарын иштеп чыгууну аныктоо yчyн ректорат стратегиялык жана ыкчам
пландаштыруу жол-жоболорун колдонот.

Институттун администрациясы институттун кызматкерлерине
керектоочyлор жана башка кызыкдар тараптардын талаптарынын
аткарылышынын зарылдыгы жонyндогy маалыматты жеткирyyго жооптуу
болот. Бул турлyy децгээлдеги кецешмелердин KyH тартибине ушул маселени
киргизyy жолу менен ишке ашырылат.

IrfoПvIСИнин ректору, озгертyyлордy киргизyy менен бирге, ББСБ
системасынын иштоо жондомдyyлyryн колдоого жооптуу. Сапат менеджменти
системасынын иштоо жондомдyyлyryн козомолдоо окуу иштери боюнча
проректорго жyктолот.

Институттун жетекчилиги ББСБ системасынын актуалдуулугу жана
зарылдыгы жонyндо маЕLпымат менен кызматкерлердин бардыгы тааныш
болуусун, сапат жаатындагы максатка жетyyдогy ар биринин саJIымын,
ошондой эле керектоочyлордун сын пикири жонyндоry мааJIыматты бардык
кызматкерлерге жеткирyyнy камсыздайт.

ИИМСИде керектоочyлор (кызыкдар тараптар) менен кайтарым
байланышты камсыз кылуу жол-жоболору иштелип чыккан жана киргизилген.
Бул жоопкерчилик ондyрyштyк практика болlмуно жана карьера борборунун
башчысына жyктолот.

ББСБ системасынын ишмердyyлyцн, анын жарактуулугун жана
натыйжалуу иштешин камсыз калуу максатында институттун жетекчилиги
мез гил - мезгили менен анЕLгIиз жYргYзYлYп турат.

ИИМСИнин администрациясы ББСБ системасынын иштоосу yчyн
керектyy ресурестар менен камсыздайт. Бул - жетекчилерди жана
кызматкерлерди сапаттуу башкаруу боюнча окутуу, атайын болмелерду
болуштуруу, каржылык жана матери€шдык-техникЕlJIык ресурстарды
болуштурyy ж.б. аркылуу болот.

3. Иш кагаздарын жyргyзyy процедурасы

ИLТNIСИнин жетекчилиги тынымсыз иш кагаздарын жyргyзyyнy
башкаруу процессии колго аJIат жана сапатты башкаруу боюнча

документтердин жyргyзyлyшyн козомолдойт. Ички аудиттин негиЗинДе



кyтyл\yчy натыйжаларга жетyy боюнча жооп бербеген башкаруу тастыктаJIган

учурда, тиешелyy оцдоп-тyзотyyлор киргизилет.
киргизилгенден кийин эскертyyчy иш аракеттер жlрот,

4. Керектоочyго багыт алуу

Оцдоп тyзот\yлор

Институттун жетекчилиги керектоочyлордyн жана башка кызыкдар
тараптардын канаттанууларын жогорулатуунун механизмдерин тyзyy жана
камсыздоо жоопкерчилигин аJIат. WТМСИнин негизги кардарлары болуп
абитуриенттер, студенттер, институттун бутуруl.чyлорy жана иш беруучyлор
эсептелет.

ИУГtПСИ чет олколорго адистиктерди даярдайт. Кыргыз
Республикасынын билим берyy жана илим министрлиги ИИМСИнин
ишмердyyлyryно кызыкдар тарап катары, лицензия, аккредитация жана окуу
жайды жалпы текшерyyдон oTyy yчyн зарыл болгон т€Lпаптардын сакт€Lltышын
козомолдойт. Институттун жетекчилиги окуу болумун ушул т€}JIаптардын жана
натыйжаларынын ИI4NIСИде аткарылышын тынымсыз козомолдоонy
тапшырат.

О*уу жайдын жетекчилиги тарабынан кызыкдар жактардын та-паптары
жана KyTyycy белгиленет; суроо-таJIаптар окутуунун мазмунунда, билим берyy
технологияларында жана башкаруу ыкмаларында эске аJIынгандыгына
кепилдик берет. Окуу иштери боюнча проректору инновациялык билим берyy
технологияларын ишке ашырууга жоопкерчиликтyy: дисциплинапардын окуу-
усулдук комплекстери, модулдук-рейтингдик жана кредиттик технологиялар,
компьютердик тестирлоо ж.б.

Окуу иштери боюнча проректору институттун лицензиялоо жана
аккредитациялоо боюнча т€uIаптарынын билим берyy программ€шарынын
мазмунунда сакт€tлышын координациялайт.

Окуу болумунун башчысы, кафелра башчылары адистиктердин жумушчу
окуу пландарын тyзyyго жооптуу, анын ичинде жацыдан ачылган билим берyy
программаларынын мамлекеттик билим б.рyy стандартына, заман талабына
жана илим жана техниканын учурдагы онyгyy тенденциясына жооп беруусун
козомелдойт.

ИИМСИнин ректораты керектоочyлордy жана башка кызыкдар
тараптардын т€Lлаптары жонyндоry маaLпыматты бардык кызматкерлерге
жеткирyy кепилдигин алат. IrfoПУIСИнин жетекчилиги белгиленген барлык
таJIаптардын аткарылышын керектоочyлордyн канааттануусун ченоо жана
мониторинг жyрryзyy жолу менен ишке ашырат жана окуу жайдын
ишмердYYлYryн жакшыртуунун туруктуу иш-чараJIарын иштеп чыryуну колго
€Lпат.

5. Сапат жаатындагы саясат



Институттун билим б.рyy сапатын башкаруу системасы
керектоочyлордyн талаптарын аткарууга багытт€uIат жана сапат жаатындагы
саясаты ИИМСИнин негизги максатына дал келет. LIJ"IПYIСИнин

администрациясы сапат менеджменти системасын иштеп чыгып киргизyyнy,
ошондой эле анын натыйжалуулугун туруктуу жакшыртууну координациялайт.
Илимиiа-изилдоо медицинаJIык-социалдык институтунун ректору сапат
жаатындагы саясатты бекитет, ошондой эле анын жyрryзyyнy уюштурат. Сапат
жаатындагы саясатта жетекчилик тарабынан томондоryлор эске €Lпынат:

- институттун узак мооноттyy максаты;
- институттун ийгиликтуу ишмердyyлyк жyрryзyyсy yчyн зарыл болгон

келечектеги иш чаралардын корyнyцry;
- керектоочyлор жана башка кызыкдар тараптардын институттун

ишмердyyлyryно канааттануу даражасы;
кызы кдар тараптарды н та_IIаптарьi жан а кYт\YлорY;
сапат жаатындагы саясатты ишке ашырууга керектyy ресурстар.

Сапат жаатындагы саясатты аныктаган максаттарга жетyy yчyн институттун
жетекчилиги:

- сапаттуу билим берyy кызматтарын корсотyyдо жаJIпы жетекчилик
кылууну камсыздайт;

- сапатты башкаруу функцияларынын ишке ашырууда жана €Llr боюнча
милдеттердин ишке ашуусунда тyзyмдyк белумлорлун жана €Lлардын
жетекчилеринин жоопкерчилигин, ыйгарым укуктарын жана оз ара
карым-катнашын так аныктайт;
сапат жаатындагы саясатты бардык кызматкерлерге, ар б"р кызмат
ордуна маанисин тyшyно тургандай кылып жеткирет; институттун бардык
кызматкеринин сапат жаатындагы саясаттын т€IJIаптарын аткаруусун
камсыздайт;

- сапат жаатындагы саясаттын кызыкчылыгына каршы турган иш аракет
жасаган кызматкерлерге чара керот.
Институттун бардык кызматкерлери сапат жаатындагы саясат менен

тааныштырылат. Кайрадан же жаныдан ишке агIынгандар сапат жаатындагы
саясат менен ишке киргенден мурда тиешелyy тyзyмдyк белумдо таанышат.
Сапат жаатындагы саясат менен тааныштыруу факультеттин деканы,
ИIП{IСИн и н тyзyмдyк б олумдерyнyн б ашч ыл арын а милдетте ндир ил ет.

Сапат жаатындагы саясат ар жылы институттун ректору тарабынан
каралып чыгат. Сапат жаатындагы саясатка озгортyy киргизилген учурда аны
актуалдаштыруу жоопкерчилиги окуу иштери боюнча проректоруна жyктолот.

Билим берyy сапатын башкаруу системасында процесстик мамиле жасоо
колдонулат. Процесстик мамиленин артыкчылыгы башкаруунун yзгyлтyксyз



болушун камсыздайт. Бул система тутумунун чегинде жеке процесстердин
байланышы, апардын комбинациясы жана оз ара таасир этyyсy жонго с€Llrынат.

Билим берlryнун сапатын башкаруу системасында процесстик мамилени
колдонуу коюлган таJIаптарды тYшYнYY жана аткаруунун, планд€IJIган
жыйынтыктарга жетyyнyн, процесстерди аткаруу жана €шардын
натыйжалуулугун камсыз кылуунун зарылдыгын белгилейт. IЦ4J[iСИ сапат
саясаты менен байланышкан SMART (Specifik - Measurable - Achievable
Realistic - Timely) системасын жетекчиликке алып, кyтyлyyчу натыйжаJIарды
аныктайт.

Озунун миссиясын долборлоодо институт жарандык коомдогу
коз карандысыз субъект, озyн-озyакадемиялык баалуулукка багытталган

сыЙлоо сезими кyчтyy, коомдук жоопкерчиликт\y чечимдерди кабыл а-пган,
ачык коомдо жашай турган инсанды тарбиялаган, адам баласына билим берlryго
арналган соци€tIIдык институт катары озyн тастыктаит.

Институттун ниети, миссиясы ИИМСИнин 2020-жылга чейинки онyгyy
стратегиясында томондогyдой айтылат: "миссия кыргызча". Буп миссияны
аткарууда эл араJIык ISO 9001-201 1 сапатты башкаруу стандартына негизделет.

6. Иш беруучулор менен байланыш

Керектоочyнyн канаттануусу ИИМСИнин сапатты башкаруу
системасынын башкы элементи болуп сана_пат. Керектоочyлордyн - иш
беруучулордyн, ата-энелердин, бутурурyлордyн, коомчулуктун таJIаптары
тынымсыз ачыкт€uIат, анаJIизденет жана тиешелyy чечимдер чыгарылат.
Тиешелуу иш кагЕвдары менен тастьiктаJIып, оз ара карым-катнашты
улантуунун ыкма[ары иштелип чыгат.

и7/тмси ар дайым иш берllдчулор менен байланышта болуу yчyн
томондогy натыйжалуу чараларды ишке ашырат:

а) билим берyy программалары боюнча маалыматтарды б.р\ry;

б) иш беруучулордyн суроо-талаптары боюнча мониторинг жyргyзyy;

в) иш берlryчулордyн сунуштары жана арыздары боюнча керектоочyлор менен
кайтарым байланышта болуу.

7. Мониторинг жана чен-олчомдор

7.1. Сапатты башкаруу менеджментинин ыкмаларынын бири катары институт
коюлган талаптарды аткарууга байланышкан маалыматтардын мониторингин
жYргYзот.
7 ,2,Ички текшер\yлор (аулит).



И.И|{СИН Ин аДМ ини страциясы б ел гил енге н уб акыттын араJtы гында, сагIат
менеджментинин системасына пландаштырылган иш чаралардын д€l,т келишин
аныктоо максатында ички аудит (текшерlry) жургузот.

Аудиттин (текшеруучулердун) программасы жагдайларды эске алуу
МеНеН белгиленген аралыкта, WIМСИда иштелип чыккан сапат
менеджментинин системасына пландаштырылган иш чаралардын ылайык келе
ТУрГандыгын эске а-пып жyргyзyлот. Мурда жyрryзyлгон аудиттин жыйынтыгын
эске алуу менен ички текшер\yчyлордyн программасы аныкталат.
критерийлери, колдонуу жааты, аралыгы жана аудиттин ыкмалары Иимсинин
жетекчилиги тарабынан аныкталат,

7.3. МIониторингдик ченоолор.
ИнСтитУтта сапатты башкаруунун системасы процессии олчоого дал

келген мониторингдин усулдары жана ченоолорy колдонулат. Эгерде
ПланДашТырылган жыйынтыкка жетпесе, анда зарыл болгон тyзотyyчy иш
аракеттер жyрryзyлот.
7.4, Салатты башкаруу системасынын жарактуулугун жана натыйжалуулугун
ТаЛДОО yчyн ИИ.N4СИ тиешел\т маалыматтарды топтоЙт жана системага салат.
7.5. Yзгултyксyз онyгyy

ИИl'ЛСИ сапат жаатындагы башкаруу системасынын натыйжалуулугун
Жогорулатуунун yстyндо тынымсыз иштейт. Мында сапат жаатындагы саясатты
жана Максатты талдоо, Ички текшер\yчyлордyн жыйынтыктарын жана
маалыматтарды анализдоо, тyзотyyчy жана эскертyyчy иш аракетгер
ЖYРГyЗyЛОТ. Институттун жетекчилиги тарабынан талдоолордун негизинде
чечимдер чыгарылат.

8. Билим берууну экспорттоо

Илимий-изилдоо медицинalпык-соци€tлдык институту билим берyy
программаJIарынын экспорттук потенциалынын осyшyн камсыздоо боюнча
саясатты жYргYзот. Бул: билим беруунун сапатын ички камсыз кылуусун
жакшыртууга комоктошот жана ИИМСИнин билим берyy боюнча кызмат
корсотyyлорyн санатына болгон жоопкерчилигин жогорулатат;
институттун академиялык эркиндигинин шарттарында жогорку
билим беруунун системаJIуулугун камсыз кылат, окуу жайдын
ишмерд\ллyryндо маанилyy корсоткyчтордyн болгондугун тастыктайт.

Ички баалоо (езун езу баалоо) иш аракеттери
Институтта билим берyy ишмердyyлyгyне карата озyн озy баалоо

жyрryзyлот. Озун озy баалоонун максаты катары |rfuNIСИнин
ИШМеРДYYЛYryнYн жана билим берYY программаларынын институционаJIдык
жана программ€LIIык аккредитациянын стандарттары менен критерийлерине
жооп бериши, билим берyy кызматынын мамлекеттик билим берyy



стандарттарынын таJIаптарын д€ш келиши эсептелет. Кез карандысыз
аккредитациялоодон отуy аркылуу ИИМСИ томондоryдей максаттарды коет:

- билим беруунун сапатына объективдуу баа берууну камсыз кылуу
механизмдерин тынымсыз жакшыртуу;

- башка жогорку окуу жайлар менен оз ара биримдикте билим берyy
сапатынын маселелерин чечуу жана таJIкуулоо.

10. Рейтинг аркылуу изилдоолор

Институттун негизги максаты рейтинг мейкиндигинде озyн корсотуy.
Иl'МСИ жогорку окуу жайларынын дуйнолyк жана улуттук рейтинг- боюнча
заманбап технологияларын уйронот жана катышат. Билим берyy
программаJIарынын рейтингин жyргyзyy окуу жай, иш берууrулор,
абитуриенттер жана алардын ата-энелери, жаJIпы коомчулук YчYн пайдалуу.
Рейтинг - бул €tпдыга карай онyryy, позитивдуу башкаруунун олуттуу кур€Lлы.
Ошондуктан институт билим сапатын камсыздоонун рейтингин тынымсыз
жyргyзyп турат.

Жобону даrIрдагандар:
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