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1. Жалпы жоболор
1.1. Илимпй-изилдоо медицинrшык-социалдык институтунун (мьтндан ары иимси)

профессорДук-октуучулар курамынын кызмат ордун ээлоо боюнча жобосу (мындан ары - Жобо)
Кыргыз Республикасынын OKMoTyHlTr 2012-жылдын 29-майындагы J\ъ346 ,ооrо*у менен
бекитилгеН "КыргыЗ РеспублиКасыныН жогоркУ окуУ жайыныН профессоРЛу*-Ьпуrуу"у
курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жонундо" жобосунун, Кыргыз
РеспублиКасыныН ЭмгеК кодексинин, КыргыЗ РеспублиКас"r""i" "БилиМ б.руу женlЙдg''
МЫЙЗаМЫНЫН, ИИМСИНин Уставынын жана КРнын нормативдик укуктук башка anr"rnup"r""r"
негизинде иштелип чыккан жана Иимсинин профессор-окутуучулар курамынын кызмат ордун
ээлоо тартибин жонго салат.

|.2, ииМСИниН профессоРдук-окутУучулук кур€tмына томондоryлор кирет: ассистенттер,
окутD/чулар, улук окутуучулар, доценттер, профессорлор, кафедра башчьтлары, белгиленген
тартипте келишимдик-конкурстук негизде бул кызмат орундарын ээлешет.

1.3. Конкlрсту откорYY м.жсаты ИИМСИнин профессордук-окутуr{улук курамынын бош
кызмат орУндарына тиешеJцлr теориялык-кесиптик дiшрдыгы бар, дисциплинаJIарды теориялыК
жана усулдук жактан жогорку децгээлде ото irла турган, илимий-изилдоо иштерин талапка ылайык
жyргyзгон адистерди тандоо болуп эсептелинет, Конкурсту откорyy жарандардын
ква-lrификациялык, илимий-теориялык жана кесиптик дrшрдыгына жараrrта бй кьrзмu, ору"у"
ээлоого бирлей мYмкYндYктY аJIуу укугун камсыз кылат.

|.4. иимСИнин профессордук-окут}учулар курамынын: профессорлордун, доцент-гердин,
улук окутуучулардын' окутуучулардын жана ассистенттердин бош кызмат орундарына
келишимдик-конкурстук негизде 5 жылдык моонотко ээленет.

1.5, ИИМСИниН профессоРдук-окутУучулар курамынын: кафедра башчысынын,
профессорлордун, доценттердин бош кызмат орундарын ээлеп туруунун илимий даражасы
болбосо да, профессорлор ylTr 10 жылдан кем эмес, доценТ 1лтун 5 *"rn 

"п"rий-педагогикалыкиш тажрыйбасы бар, Иимсиде 2 жылдан кем эмес иштегеЕ, жарыяланган илимий эмгектери,
окуу-методикалык куралдары бар жана лекциялык сабактарды ТиешеJцлr теориялык жана
методикаJIык децгээлде откор}"\щy ИИМСИнин окутуучуларына уруксат берилет.

1,6, Профессордун бош кызмат ордуна жарыяланган конк}рска профессор наамы же илимдин
доктору даражасы бар тиешелlry квалификациядагы адис.гер катыша ч}лат.

1,7, Доценттин боlп кызмат ордуна жарыяланган конкурска доцент наамы бар же илимдин
кандидаты даражасы бар тиешелlry квалификациядагы адистер катыша алат.

1,8, Улук окутуучунун бош кызмат ордуна жарыяланган конкурска илимдин кандидаты
даражасы бар же жогорку билимдlry, Жождо 5 жылдан кем эмес илимий-педагогикалык
тажрыйбасы бар тиешелyy квалификациядагы адистер катыша алат.



уr.ук окутуучулук бош кьвмат орунга конкурска катышууга коюулуучу талаптар:
1.8.1' УлуК окут}учуЛук кызмат ордуна кафелранЫн жалпЫ профессордук-окутуr{улар

жамаатынын пропорциялык курамын эске алуунун негизинде ректордун буйругу менен
кафедранын штаттык формулярына киргизилет.

1.8.2. Улук окутуучулук кызмат орунга биринчи жолу конкурска катышууга сунушталган
талапкерлерге томондугулой талаптар коюлат:

- Лекциялык, практикалык сабактарды илимий усулдук децгээлде откондlц/ тууралуу
кафедранын сабакка катышуу менен аныктаган, кафедранын отурумуЕда тirлкууга алынган
сабактын сапатын баалап корсоткон с}.нуштамасына (рекомендация) ээ болуусу;

- Жогорку окуу жайда педагогикаJIык стажы 5 жылдан кем эмес жана ИИМСИд. 2 жьшдан
кем эмес;

- 1 ден кем эмес окуу-усулдук колдонмо (жумуштун) автору (соавтор) болуусу;- 3 тен кем эмес илимий макаланын автору (1 ЖАКтын эсепке tшган журналы);
- Предметтик сабактар боюнча лекциялык, практикttлык конспектилеринин электрондук

варианттарынын толук болуусу;
- Улук окугуучулук бош орунга озгочо учурларда институттун президенти жана ректордун

ацгемелешyyсl,нон кийин сунуштарын эске irлуу менен чечим чыгарылат;
_ иимСИнин ички тартибин бузган фактылары жок болуусун эске ЕIлуу сунушталат;

1.8.3. УлУк окутууЧулук боШ кызмаТ орунга экинчИ жолУ конкурска катыIцууга коюJryучу
тчrлаптар:

лекцияльтк' практикaлык сабактардьт жогорку илимий-усулдук децгээлде Откондt/ц/
тууралуу, инновациялык окуtуу технологияларын колдоно билуусунун негизинде оз
билимин оркyндоткондyц/н тастыктаган сертификатка, кафедранын Ъuбu*пч катышууда
тYзYлгон баалоо сунуштамасына (рекомендация) ээ болуусу;

улук окутуучулук орунга иштеген мезгилиндеги отчетунда жарыкка чыккан илимий, окуу -
усулдук эмгегинин саны 7ден кем болбоосу анын ичинде 5тен кем эмес илимий макала
(ЖАКтын эсептик журналынан 2 кем эмес.);
Сабак откон предметтери боюнча лекциялык, прчжтик€lJIык, лабораториялык сабактарга
колдонулуучу конспектилеринин, корсотмолорyнyн электрондук варианттарынын толук
болуусу;

- иимсИнин ички тартибин бузган фактылары хсокбопlусун эске аJIуу сунушталат.
1.8.4. Улук окутуучулук бош кызмат орунга yчyнчy жолу конкурска катышууга
коюлуучу талаптар:
- Улук окутуучулукка коюлган 8.3 пунктагы талаптардын толук аткарылышы;

1.9.1. Окутуучулук жана ассистенттик кызмат ордун ээлоо н.н ошол йсп.Iк боюнча
толук жогорку билимдуу боlrylпуже магистратураны буrушу талап кылынат.

- о*утуучулук бош орунга кабыл алууда 3 айлык же 1 жылдык сынак MooHoTY
менен алынат;

- окУтуучулук сынак MooHoTYH от!"rдо окуу-усулдук Кенеши тарабынан окутуучунун
сабак от\y жондомдyyл\тy текшерилип ага баа берилип жана анын негизинде конкурстан
отyyго сунуш (жолдомосу> берилет;

Окутуучулук сынак MooHoTYH отYYдо кафедрадагы жасаган окУУ, окуу-усулдук жана тарбиялык
иштеринин маалыматтык отчету кафедрада талкууга алынып жактырылгандан кийин
конкурстан отYY сунуштаJIат.

1.10. Конкурсту откорyy тартиби Кыргыз Республикасынын эмгек жонyндо
мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык аныкталат.

1,11, иимсид" кафедра башчысынын кызмат орлу шайлануучу кызмат болуп эсептелинет.Кафедра башчысы илимий дuра*ас"i бuр, ,".й"пуу профилдеги жана
ква;rификациядагы адистерден ИИМСИнин Окумушт}улар Ъц"-r""н жыйынындаконкурстук негизде (жаrrтырын Добуш берyу менен) шайrrана, жана Иимсинин
жетекчисинин буйругу менен 5 жылга чейинки мооЕотко дайындапат.



t,I2.ИИМСИнин жетекчиси профессордук-окуtуучулар курамындагы бош орундарга
конкурс откербестон айрьтм категориядагы кызматкерлер менен бир жылга эмгек
келишимин тYзYYго укуктуу. Бир окуу жылына эмгек келишимин тYзо турган адистерге
томондоryлор кирет:

- окутуучулук ишмердyyлyгyн негизги иш менен айкалыштырууну каалаган
ондyрyште тикелей эмгектенген адистер-практиктер;

- саат толомy менен иштеп жаткан окутуучулар;
- пенсия жаатындагы окутуучулар;
_ З жашка чейинки бала багуу оргyyсyнон кийин келген окутуучулар.
1.13. Профессордук-окутуучупар курамы менен бир жылга тyзyлгон келишим окуу
жылынын аягында MooHoTY буткендугуно байланыштуу токтотулат.
1.14. Озунун кесиптик милдетин тиешелYy децгээлде аткарган Учурда кафедра
башчысынын, (тузумдyк окуу белумyнyн жетекчилеринин) отyнyчy жана адистин
макулдугу менен Иимсинин жетекчиси жаны окуу жылына келишимди жацыртып
ТYЗYШY MYMKYH.

2. Жождун профессордук-окутуучулар курамындагы бош кызмат орупдарын ээлеп
туруунун тартиби

2.1. Окуу жылынын zжгында ИИМСИнин жетекчиси тарабьтнан жацы окуу жылына ToMoHKY
бош кызмат орундарына кабыл а-пуу боюнча конкурс oTkopyyнyH графиги бекитилет жана окуу
жылына карата MooHoTy буткен кафедра башчылары, профессорлор, доценттер, Улук окугуучулар,
окутуучулар, ассистенттер. Бул график жонYндо маалымаТ тиешелlТ тYзYN(дYк окуу
бол\мдорyнyн жетекчилерине, ошондой эле жацы моонотко кайралан 1пjtпа"а тургtlн
кызматкерлерге билдирилет.

2,2. Жацы окуу жылына карата MooHoTY бугкон кафедра башчыларьш, профессорлорду,
доценттерди, улук ок}туучуларды, окутуучуларды, ассистенттерди кайра шайлоонун Иимсинин
бекиткен графигине ылайык конкурс жонyндо жарыя жаJIпыга маалымдоо каражаттарында
жарыяланат.

2,з. иимсинин штаттык жадыбалында жарым же толук коломдегy штаттык бирлик катары
каралган бош кызмат орундарын ээлоого конкурс жарьшлоо жонyндо чечимди Иимсинин
жетекчиси кабыл алат.

2.4. ииМСИнин профессордук-окугуучулар кур€lN4ындагы бош кызмат орундарын ээлоого
конк}рс жонyндо жарыяда томондогyлор корсотулот:

- бош кызмат орундун толук аталышы;

- конкурстун катышуучуларына коюлуr{у т€Iлаптар;

- конкурска катышуу yчyн керек болгон докр{енттердин тизмеси;

- докуl!{енттерди тапшыруу моонотY;

- докр(ент кабыл алган жер, дареги жана байланыш телефондору.

2.5. Щокументтерди тапшыруу MooHoTY конкурс жонYндо жарыя жалпыга маалымдоо
каражаттарына жарыялангандан кийин бир айды тYзот.

2.6. Конкурска катышуу YчYII томондоry документтер тапшырылат:

- ректордун наамына жазылган арыз;

_ адистерди каттоо боюнча толтурулган баракча сyротy менен;

- резюме, мyноздомо, мурдагы иштеген жеринен жолдомо;

- белгилеНген форма боюнча жарыК коргон илимий эмгектердин жана ойлоп табуулардын,
ошондой эле окуу-усулдук куралдардын тизмеси;



- TSM6HKY документтердин кочYрмосY: билими, окумуштуулук н€utмы жана дар&)касы,

ква-пификац""ъ"r" жогорулатуу жонyндо, эмгек китепчесинин, сыйлыктарынын куболуктерy жана

башка документтердин кочyрмосy, алар нотариустан же иштеген жеринин кадрлар кызматы

тарабынан куболондурулyшy керек.

2.7. Бош кызмаТ орунун ээлоого берилген документТер тиешеJцry кафелранын жыЙынында

(кафелраньтн кызматкерлеринин катышуусу менен) жарыя кылынган бош кызмат орундарына

документ берген адамдардын катышуусу менен карЕrлат.

2.8, Кафелра башчылыгына таJIапкерлерди таJIкуулоо боюнча кафедраныН жыйыньтН

иимсинин окуу иштери боюнча проректору откорот.

2.9. Конкурска документ тапшырган таJIапкерлер кафедранын жыйынында кароого конкурс

болгонгО чейинкИ окУУ, окуу-усулДук, илимиЙ иштерИ боюнча жазуу жYзYндо отчетун сунуштайт,

2.10. Кафедранын жыйыны штаттагы чогуу (0.25; 0.5; 0,75 чен.) менен иштеп жаткан

окутуучулардын жана илимий кызматкерлердин ачык копчyлyк добуш берип сунуш кылуусу

,."О up О"р" боюнча озYнчО коругундУ кабыЛ алат. АЛ кафедранын жыйыны откондон кийин yI
кYндYн ичинде ИИМСИнин конкурстук жумушчу комиссиясынын кароосуна сунуштаJIат,

2.11. Кафедранын MyчocY болбогон тYзYмдYк окуу болумYнYн, кафедра башчысынын кызмат

ордуна жетекчиси жана проректору тЕrлапкерлер боюнча кафедранын корутундусун ка,был алууда

добуш берууге катышпайт.

2.12. Кафедра бириккен же болунген учурда профессордук-окутуучулар курамы боюнча

MooHoTYHoH мурда шайлоо откорYYго тыюу сЕIлынат.

2.1з. Кафедра бириккен же болунген учурда же кайра уюшулган учурда кафедра башчысынын

милдети Иимсинин жетекчисинин буйругу менен кафедра башчысы орунун ээлоо yчyн

белгиленген тартипте шайлоо откорYлгонге чейин кафедранын жетектоочY адистеринин бирине

жYктолот.

2.14, Конкурска берилген документтерди аJIдын ала талдоо Окумуштуулар кецешинде карала

турган сунуштарын даярдоого Иимсинин жетекчиси бир окуу жылына конкурстук комиссия

тYзот.

2.15. Окуу иштери боюнча проректору конкурстук комиссиянын торагасы болот. Конкурстук

комиссиянын курамына кафедрi бurп.r"rпары, окуу болумунун жана кадрлар болyмунун (катчы)

ошондой эле кесиптик кошундун жана коомдук уюмдардьш окyлдорy кирет.

2.16. Конкурстук комиссиянын чечими ар бир талапкер боюнча кыска коругундуну камтыган

протокол менен таризделип, коЕкурстук комиссиянын торагасы жана катчысы кол коет.

2.17. Штаттык профессордук-окутуучулар курамында мурда иштебей конкурска катыша ала

турган кызматкер эреже катары Иимсиде саатчы-окутуучу катары же штаттык айкалыштыру)п{у

болуп, бир жыл иштеши керек.

2.18, жоЖДу, аспирантураны жана докторантураны ошол окуу жылында zuIктаган адамдар

профессордук-окутуучулар курамындагы кызмат орунуна конкурсу жок эле кабыл алынат.

3. Конкурсту откорyyнyн тартиби
3.1. Профессордук-окутуучулар курамындагы бош орундарды конк}рстук ээлоо боюнча

шайлоо Иимсинин Окумуштуулар кецешинде (кафедра башчыларынын жана тyз\мдyк окуу
белумлорунун) жашыруун добуш беруусу менен откорyлот.

З.2. Кафелра баrrтчылары, профессорлор, доценттер жана улук окутуrIулар ИИМСИНин
Окумуштуулар кецешинде шайланат.

3.3. Конкурска катышуг{улардын аты-жону, илимиЙ дара:касы жана наамы, эмгек стажы,

ээлеген кызматы корсотyлгон тизмеси ИИМСИнин Окумуштуулар кецеши болоордон 10 кУн

мурда илинет.



3.4. Оryмуштуулар Кецешинин жыйынында ар бир та-папкер боюнча жашыруун добуш

берерлин алдында тиешелyy сунушу бар кафедранын чечими жана конкурстук комиссиянын

жыйынтыгы угулат.

З.5. Профессордук-окутуrIулар курамындагы бош орундарды ээлоо конкурсуна бардык

катышкандардын аты-жонy *u-"rpyy, добуш yчyн бир бюллетенге алфавиттик тартипте

киргизилет.

3.б. Профессордук-окутуучулар курамындагы бош орундарды ээлоо конкурсуна катышкан

адамдар Окумуштуулар кецешинин жыйынына катыша шIышат,

3,7. Окумуштуулар кецеши добуш берууну откорYYдон мурда курамында кеминде 3 муrодон

турган эсептоо *оr"с"""aын шайлашат. Эсептоо комиссиясы ар бир та,папкер боюнча добуш

беруунун жыйынтыгын угузат.

3.8. Эсептео комиссиясынын протоколу Окумуштуулар кецешинин м\л{олорYнYн ачык добуш

беруусу менен бекитилет жана конкурстун материалдарына негизделот.

3.9. Эгерле конкурсту откорYYдо Окумуштуулар кецешинин кураNIынын Yчтон экиси катышсц

анын чечими мыйзамдlу болуп саналат,

з,10. Жыйынга катышкан Окумуштуулар кецешинин м\л{олорyнyн жарымынан коп добушун

алган талапкер шайланган болуп эсептелет,

З,11. ЭкИ же андан ашыК талапкер конкурска катышып, бирок аJIардын эч кимиси жарымдан

кеп добуш аslбаса,анда ушул эле Окумуштуулар кецешинин жыйынында кйрадан добуш берyy

жyргyзyлот. Экинчи rурду" бюллетенине биринчи турда кобуреок добуш алган эки талапкер

n"p."."n"T. Экинчи турда копчYлYк добушка ээ болгон таJIапкер шайланган болуп эсептелет,

3.12. Конкурска арыз берилбеген учурда, конкурс болбой каJIат,

3.13. КонКурс oTKopyyHYH эрежелерине коюлган тЕrлаптарга жооп берген тЕrлапкер болбосо,

рекТоркайраданконкУрсоТкорYYбоюнчачечимкабылаJIашIаТ.

3.14. Конкурстун ар бир катышуучусуна конкурс аяктаган кyндон кийин бир й итмнде жазуу

тyр\цдо конкурстун жыйынтыгы тууралуу биллиришет,

з.15. Конкурстун жыйынтыгы тууралуу чечим роктордун буйругу менен тастыкталат,

Буйруктун кочYрмосY тийиштуу кызматка шайланган кишиге тапшырылат.

4. Профессордук-окут}yчулук курам менен келишимди токтотуу yчyн негиздер

4.1. Мурла кызматын ээлеп туруп, конкурста кызматка шайланбй калган кызматкерлер,

ошондоЙ эле конкУрска катЫшууга-арЫз бербегеНдер шайлОо MooHoTy отконYно байланьrштуу

ошол учурдагы семестр буткондо ЖОЖдогу кызматынан бошотулат,

4.2, иимСИнин жетекчисинин демилгеси менен эмгек келишимин MooHoTYHoH мурда

токтотууга ToMoHKy учурларда жол берилет.

- окуу жыл аягында кызмат орундардын кыскарУУСУ (ОКУУ ЖYКТОМДОРДYН КЫСКаРУУСУ)

окутуучуга кеминде 1 ай мурла билдирlry менен жумуштан бошотуу боюнча жеке эскертилет,

- Окуту)л{унун ден соолугунун абалы ээлеген кызматына тоскоолдук болот (оруунун узактыгы

тынымсыз 4 айгасозулганда) леп медицин€lлык мекеме тарабынан таанылганда;

- окутуучу келишимдин шарттарын бузганда (иимсинин уставын сактабаганда, ички тартип

эрежелерин бузганда, жумуштун жекече планын аткарбаганда, контракт менен шартгшIган ишти

*. о*ууъuбактарынын бъкитилген жадыбалына ылайык ишти жуйолуу себептер боюнча аткарууга

мYмкYнчYлYгY жок экендигин администрацияга оз убагында билдирбесе) ;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде каралган башка Еегиздерде.



4.з. Иимсинин жетекчисине' Окупtуштуулар кецешине профессордук-окутуr{улук

курамдын ээлеген кызматына ылайык келбеген маселеси талкууга с}нушталып, чечим чыгаруу

укугу берилет.

4.4. Педагогикалык кызматкердин ээлеген кызматына ылайык келyyсy

ИИМСИнин Окрлутптуулар кецешинДе чечээрден аJIдын анын ишин

бекитилген комиссия текшериши корек.

4.5. Педагогикалык кызматкердин лекцияны окуусу, практикалык жана семинардык сабактары

канааттандырарлык эмес болгон учурда, илимий, методикалык жана тарбиялык иштерин

кызматтык мипдеттерине ылайык келбеген ToMoHKy децгээлде жYрryзсо, Окумуштуулар

кецешинин чечиминин негизинде mI жумуштан бошотулат,

4.6. Кафедра башчысы кафедраны жетектоо боюнча милдеттерин канааттандырарлык

аткарбаганда Иимсинин Окумуштуулар кецешинин чечими менен ээлеген кызматынан

бошотулат.

4.7. Жат жYрYм-турумунун айынан андан ары иштоосY MY{VIKyH болбогон ИИМСИнин

профессордук-окутуУчулук курамынын мrIолорY мекеменин кесиптик уюмунун же ИИМСИнин

эмгек жамаатынын кецешинин N{*уплу.у боюнча билдирyyнyн негизинде Иимсинин
жетекчисинин буйругу менен кызматынан бошотулат,

5. Эмгек келишиминин мазмуну

5.1. иимСИнин профессордук-окутуучулук курамынын мrIолорY жана жетекчилиги менен

тyзyлгон эмгек келишиминде профессордук-окутуучулук курамынын мwолорyнyн кызматы,

кафедранын аталышы, келишимге кол койгон тараптар, эмгек келишиминин талаптарын сактоо

тартиби, иштин режими жана эмгек акыны толоонyн шарттары корсотyлот,

5.2. окутуучунун милдеттери: жекече пландын, ИИМСИнин уставынЫН ТаЛаПТаРЫН, ИЧКИ

тартиптин эрежелерин аткарууну камсыз кылуу, администрацияга жуйоеrцлу себеtIтер менен эмгек

келишимИнин шартТарын аткаРууга мYмКYнчYлYry жок экендигин оз убагында билдирlry,

5.3. ОкутуучунуН укуктары: окутуунуН карa:каттарыН жана усулдарын, студентгерди

дrшрдоонун сапатына коюлуучу талаптарды тандоо, иимсиде белгиленген тартипте ма,tлымат

булактарын, лабораторияларды, жабдууларды пайда;lануу.

5.4. МмиНистрацияНын милдеТтери: келишимДе белгилеНген шартТарды тYзyY, окУу беrцму

тарабынан окуу процессиндеги озгорYYлор туура,цуу оз убагында машIымдоо, жана эмгек

кодексинин шарттарын сактоо.

жонyндо маселени

ректор тарабынан


