
Общие основные положения

Наименование медицинспоЙ
ганизации

Примечания

Окуу жyктомдор жана алардБ
пландоо нормалары жонyндо
жобо
О*уу жyктомдорyн пландоо *а"а
эсепке алуу боюнча убакыт
ченеми
Положение о порядке .rодОора

в и приема на
Временное положение о .rор"дпе
лицензирования образователъной
деятельности в КР
Иtммий-из илдо о медиц""ал 

"r*СОЦИЕIЛДЫК ИНСТИТУТУНУН
(ИИМСИ) кундyзгy окуу
болумундо окуган студенттерге
окуу толомдорYнон
жецилдиктерди берyу боюнча
жобо
Илимиiт- из илдо о м едици"ал"rо
СОЦИЕl"ЛДЫК ИНСТИТУТУНУН
(ИИМСИ) профессордук-
окутуучулар курамын,
кызматкерлерин жана
студенттерин сыйлоонун тартиби
жонyндо жобо
Отдел качества образов аrЙ

Илимий- из илдо о медиц""uпur*
социалдык институтунун
(ИИМСИ) профессордук-
окуryучулар кызматкерлерин
жана студенттеринин жyрyм-

м этикЕ}JIык кодекси



Илимий- изилдо о медиц"ruп"r*
социалдык институтунун
(ИИМСИ) тарбия иштери
боюнча концепциясы
Илимий-из илдо о медиц"ruп"r*
социалдык инстиryтунун
(ИИМСИ) студенттердин оз
алдынча иштерин уюштуруу

Илимий-из илдо о м едиц""uп*
социалдык институтунун
(ИИМСИ) китепкананы
уюштуруу, пайдалануу жана
китепкананын фо"ду жонyндо

Положение об организац*
анкетирование студентов по
анкете "Преподаватель глЕвами
студентов" для оценки качества
образованных услуг в НИМСИ
Илимиiт- из илд о о м ед иц""ап"rо
социалдык институтунун
(ИИМСИ) ички эмгек
тартибинин эрежеси жонyндогy
жобо
Илимий-из илдо о медиц""ап*
социалдык инстиryтунун
(ИИМСИ) ички тартиби

Илимий-изилдоо медицин-rrо
социалдык институтунда''Кыргыз
тили жана
адабияты" 

"' 

Кыргызстан
тарыхы" жана "Кыргызстандын
географиясы" боюнча
дисциплиналар аралык
жыйынтыктоочу мамлекеттик
аттестациянын ж



16. КРнын жогорку окуу
жайларынын студенттерин
учурдагы контролдоо жана орто
аралыктык аттестацияны
жyргyзyy жонyндо жобо

|7. Положение о высшем заведении
кр

l8. Положение об отборе и
зачисле нии абитуриентов в
высшие учебные заведения КР
по результатам
общересгryбликанского
тестирования

19. Макет Государственного
образователъного стандарта
высшего профессионального
образов ания КР по
специалъности

20. Илимий-изилдо о м едициналык-
социалдык инстиryтунун
дифференциалдык сынак жана
етyм алуу жобосу

2l. О*уу болумунун жобосу

22. Положение о "Ящике для жалоб
и предложений" для
письменных обращения
сryдентоа НИМСИ

2з. положение о составлении
расписания аудиторных занятий
в НИМСИ

24. Илимий-изилдо о медициналык-
социалдык инстиryнун
сryденттер жонyнде жобосу

25. Илимиiа- из илд о о мед ици н алык -
социалдык инстиryнун
(ИИМСИ) студенттерин
которууttун, окуудан чыгаруунун
жана окууга калыбына



келтирyyнyн (тикеленуy)
би женунде жобо

Положение о курсах для
иностранных граждан НИМСИ

Щисциплинанын (модулдун)
жумушчу программасы

Положение об учебно-
методическом комплексе
нимси
КРнын жогорку окуу жайынын
про фессордук-окутуучу
курамынын кызмат ордун ээлеп

н тартиби жонyнде жобо
Илимий-изилдо о медициналык-
социЕtJIдык инстиryнун
бутуруучyлорyнyн
жыйынтыктоочу мамлекеттик
аттестациялоо жонyндо жобо
Положение об организ ации
учебного процесса на основе
системы кредитов (зачетных
единиц) в ВУЗах КР
Положение о прогryсках учебнЙ
занятий обучающимся
(студентов) и о деятельности
педагогического коллектива по
их предотвращению. Щанное
положение основано на законе
образования КР и уставом
нимси
Окутуунун натыйжаларын
баалоо жана билим берyу
процессинин катышуучулары
менен интервъю жyргyзyy жана
анкетирлоо тартиптери

26.

27.

28.

29.

30.

31.

з2.

a-|JJ.



з4. Положение о социальной
поддержке сryдентов

Илимий- из илд о о м едициналык-
соци€l.лдык институнун жогорку
программЕl.ларынын озYн-озY
баалоо боюнча комиссиянын
иши жонyндогy жобо
Илимий-"зи
социалдык институнун
мониторинг жYргYзYY жонYндогY
жобо

35.

з6.

з7. Uтудентгердин жетишyyсyн
жана билим сапатын баалоочу
модулдук-рейтинг системасынын
жобосу

38. l ИИМСИнин профессЪffi-
окуryучулук курамынын кызмат
ордун ээлеп туруунун тартиби
женyндо жобо
Сryденттер
экзамендик сесс ияг а киргизyy
жана академиялык карыздарын
кайра тапшыруу тартибинин
жобосу
Илимий-"
социЕIлдык инстиryнун 

l

факультети жонyндогч жобосч l

з9.

40.

4|. Илимий- из илдо о медициналык-
социалдык институнун
цефедралары жонyндогy жобосч

42. IIоложение о старост учебных
групп НИМСИ

4з. l lоложение о сайте http://nimsi/kg

кецеши жонyндогy жобо

44.



45. Положение о кураторе учебной
группы НИМСИ

46. Илимий- изилд о о медициналык-
социЕtлдык инстиryнун билим
берyy сапатын башкаруу
системасы

47. Илимий-из илдо о медициналык-
социaлдык институнун билим
беруу сапатына мониторинг
жyргyзyy жонyндогy жобо

48. Щисциплинанын силлабусу
жонyндогy жобо

49. 20 l 9 -202 0-окуу жылына Илимий
изилдоо меициналык-социалдык
инстиryryнун кабыл алуунун
тартиби

50. ИИМСИнин кабыл €tлуу
сынактары боюнча талаш-
тартыш комиссиясынын жобосу

5l. Илимиiт- из илдо о м едици н алык -
социалдык институтуну н 202З -
жылгы чейинки онyгyy
стратегиясы

52. Регламент обучения студентов
НИМСИ по кредитной системе

53.


