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1. Жалпы жобо

1.1. Илимий-изилдоо медицинЕtлык-социалдык институтунун (ИИМСИ) ички тартиби туураггуу жобо -
окуу тартибин жонго саJIуунун, окуу процессин уюштур}уга байланыlцтуу маселелерди,

кызматкерлерге, ок},т}учуларга жана студенттерге карата сыйлоонун жана дисциплинардык чара

колдоtIуунун чектерин, негизги укуктарды, милдеттерди жана жоопкерчиликтерди, окуунун режимин,
дем аJI}унун убактысын жонго салуr{у негизги локалдык ченемдик акт боrryп эсептелет.

\.z.k0,rчIСИнин ички тартибинин эрежелери Кыргыз Ресгryбликасынын мьйзамдуулук жана ченемдик

актыларынын, Кыргыз Ресгryбликасынын билим б"руу жана илим министрлигинин буйруктарынын
жана корсотмо каттарынын, жогорку кесиптик билим берууну жонго салуучу ченемдик-укуктук

актьшардын жан нстиryттун Уставынын негизинде иштелип чыкты.

1.З. ИИМСИнин ички тартибинин жобосу ИИМСИнин Окумушryулар кецешинде каралып, институт н

ректору тарабынан бекитилет,

2. Окуу процессин уюштуруу жана ок}т тартиби

2.1. ИИМСИнин жогорку билим берyу боюнча багыттардын ок}у процессин уюlцтуруу ар бир окуу

белуму (кунлузгу) yчyн мамлкеттик стандарттарынын негизинде института иштелип чыккан жана

бекитилген сабактардын жадыба.пы жана жумушчу программалары менен жонго с,lлынган негизги

билим берyy программалары аркылуу жонго сirлынат;

2.2. |ММСИнин окуу жылы l-сентябрлан башталып, тиешелуу багыттардын окуу упроцессинин
графигине ылайык аяктайт, Институтгун Окумуштуулар кецеши окуу жылынын баштаIгуу KyHyH

жылдырууга укукт}у, бирок 1жумадан ашык эмес моонотко,

2.З. ИИМСИнин ж€tлпы каникулдар 7 жумадан кем эмес узактыкка ээ, анын ичинде кышкы
каникулдарга 2 жумадан кем эмес убакыт каралат;

2.4. ИИМСИнин окутуу мамлекеттик жана расмий тилдерде жyргyзyлот. ИИМСИде билим аJIуучу

болуп студенттер - бакалавриат:гын билим берyy программiшарын оздоштyр\пrчy жактар эсептелет;

2.5. Сессия учурунда сынактардын жадыбалы окуу иштери боюнча проректор тарабынан бекитилип,

сынакты откорyyдон 10 кун мурун атайын тактайчага илинет. Практикалык, лабораториялык жана

семинардык сабактарды oTкopyy yчyн зарылчылыгы болсо, тайпанын студенттери топторго ректордун
буйругу менен болунот;

2.6. Ар бир окуу тайпаларына староста шайланат, ал институтryн жетекчилигинин корсотмолорyн жана

буйрутмаларын озyнyн тайпасына жеткирет, андан сырткары:

- студенттердин сабактарга катышуусун каттоо журнаJIын жyргyзот;

- сабак учурунда аудиториялар боюнча кщзёттщ уюштурат;
- аудиториядагы жабдыктардын жана окутуу карФкаттарынын абалына козомол жyРгyЗОт;

- студенттердин окуу-методикrtлык куралдар менен камсыздiшышын уюшryрат.
Тайпанын старостасынын корсотмолорy тайпанын студенттери yчyн милдеттyy болуп эсептеЛеТ.

Инститгryн окуу белумундо белгиленген формадагы тайпанын катышуусун каттаган атаЙЫН ЖyPHaл

(тайпалыК журнал) болот жана аJI сабак баштаJIардын iUIдын староста тарабынан аJIып-тапшыруу

боюнча атайын журналга кол коюу менен ,шынат;

2.7. Институттагы 1академиялык саат 45 мунет, академиялык саат аяктагандан кийин 1-0 мунотryк

танапис каралган.. Кундузгу окуу белумy yчyн 1-сменада сабактар 8.00-13.50ал эми 2-смена учун 12.30-
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18.2о чейин болот. Сабактарга кирyyгg берилген коцгуроодон кийин келген сryденттерге аудиторияга

кирyy окуryучунун уруксаты менен жyрryзyлет;

2,8. Сабак башта;lган кийин барлык аудиторияларда тынчтык жана тартип сактzlJIышы керек,

аудиториядан чыгуу жана кир!y окугуr{унун уруксаты менен болот, Сабактардын танаписи r{урунда

о*у.уу"у жацы сабакка тиешелyY зарьш жабдыктарды жана карФкатгарды даярдайт;

2.g, ИнстИтутryН студенттерИ ок)ryдагы' илимий-изИлдоодогY жетишкенДиктерИ жана маданий-

масс€lлык иш-чараларга активд\y катышкандыгы yIYH материалдык-моралдык томонкYдей сыйлыктарга

корсотYлот:
- zшкыш жарыялоо;

- атайын стипендияларды белгилоо;

- акча,rай сыйлыктар жана белектер,

2.lO,Инстиryтryн ички эрежелерин жана тартипти бузгандыгы YчYн ToMoHKY дисциплинардык чараJIар

колдонулат:

- эскертYY;

- согYш жарьшлоо;

- ин ституттун студе нттер инин катарынан чыгаруу,

3. Аулиториядагы (канаалардагы) тартип

з.l. Институггагы материалдык-техник,tпык базаны эффективлуу колдоFt}у,

буйругу менен атайын жооптуу дайьшдалат;

3.2. Сабакучурунда аудиториядагы тартип учун сабак отyп жаткан окутуучу,

болот;

3.3 . Инстиryтryн аудиТорияларыНда жана канааларында уруксат берилбейт:

t сабак учурунда каry суйлоего, мобилдик телефонду колдоrгууга, ызы_ч)ry саrгууга

+ техника.пЫк жана орт коопсУздугунуН эрежелерин бузууга

* чылым, насвай ж.б. атайын белунбеген жайларла чегyyго

* аудиториядан, канааJIардан, ашканадан ж.б. канаа.цардан уруксаты жок буюмдарды аJIып чыгууга

3.4. Институгryн аймагында жана аудитория менен канааларында тыюу сirлынат:

* халат,чепсиксиз аудиторияларга кирyyго
* спирт ичимдиктерин ичYYГО
+ бацгизаттарды колдоrгууга
* кумар оюндарын ойноого
* ок аrylrЧу, KecYY.ry куралдардЫ, жарьшгыЧ заттардьDк,б, адамдын ден-соолугуна заJI{UI келтирYYчY

буюмларлы аJlып келyyго жана таратууга
* мамилени чечуy yчyн мушташууга, согyнуyго, коркутуугажана карактоого

3.5. Институrгагы тЕlзЕlлыкты жана тартипти атайын кеюке тейлеочу персонirлдар камсыз кылышат,

Аларды н YcTYHo н тиешелYy жооптуулар лайьшдалат;

з.6. иимсИнин ички тартиптин эрежелери барлыК кызматкерЛер, окуIУГIулаР' белумдор YчyН

милдетт\т болуп эсептелет,

сактоо yчyн ректордун

тайпа жетечиси жооптуу


