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студенттеринин жyрyм-турум
ЭТИКАЛЫК КОДЕКСИ

1. Кодекстин максаты жана маселелери

1.1. Журум-турумдардын этикЕ1,1ык кодексинин (мындан ары - Кодекс) максаты, илимий-изилдоо

медициналык-социzt,.lдык инстиryтунун (сонунла-институт) эмгектенип жаткан окутуучуларынын,

кызматкерлеринин жана окуп жаткан студенттердин жyрyм-ryрум нормаларын жана эрежелеринин

жыйнагын ryзyy. Кодекстин жардамы менен биргеликтеги ишмердyyлyкто жана мамилелеш\гyдо,

бирликтyy белгиленген жyрyм-турумдардын стандарты жана моделдери сунушталат,

1.2. Инстиryтryн жамаатынын стратегиялык милдеттери - Иимсинин ар тараптуу билим берyy

чойросунде (медициналык) бутуруучYлордY жогорку децгээлде даярдоо менен, билим берyy, }UIим,

жаатында мыкты кесипкой адис болуусуна, лидерлик позициясын бекемдоого татыктуу с€lJIым кошуу,

1.3. Кодекстин милдети болуп томонкYлор эсептелет:

. институтIун жамаатынын ички жYрYм-ryрум нормаJIарын жана этикiulык эрежелерин аныктоо;

.кызМаТкерЛерДин'сryДеНТ.гердиНоЗМИЛДеТТериНжаНароЛдорУН'инсТиТУтТУнМиссиясын
аткар}ryда жеке жоопкерч ил и ктери н жогорулат}у ;

о инстит}ттук тyзyмдyн тышкы тараптар менен болгон оз ара мамилелеринин этик€tлык нормаларын

аныктоо;. институтryн кызматкерлеринин ортосундагы укуктук айырмачылыктар, суборлинаuияларды

аныктоо;
1.4. Кодекс институтта жагымдуу пOихологиялык климатты тyзyy жана жайьштл/, кызматкерлердин

жана сryденттердин ишмердyyлyгyнyн оц натыйжалуулугун жогорулатуу, коомчулукта жана билим

беруy чойросундо институттун кадыр баркын жогорулатуу максатында иштелип чыкты,

2. Кодексти колдонуу чойросу

2.1. Кодекс Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Иимсинин Жобосунун жана ички тартипти

жонго cajlyy эрежелеринин, коллективдyy келишимдердин ж,lлпы тааныган нравfurык-этик,шык

нормалардын жана принциптердин негизинде иштелип чыкты,

2.2. Кодекс менен инс,гитуттун кызматкерлери таанышып чыгат, андан соц, институттун Окмуштуулар

кецешинде таJlкууланат, озгортyyлор жана сунуштар эске алынат, жобону кабыл ал}у сунушунун

негизинде инсти,гутT н ректорУ тарабынаН бекитилет жана ошол кYндон тарта кYчYно кирет,

2.з, Кодекс институтryн кызматкерлеринин, сryденттеринин жyрyм-турум эрежелерин оз ичине

камтыйт.
2,4. Кодекс жyрyм-турум стандартына негизденyy менен институттун кадыр-баркын которyy,

чечимдерди nuoi,n алууда адилеттyyлyктy жана к€шыстыкты камсыз кылуу, коомдук ишенимди

бекемдео жана сактоо yчyн институтка жардам б"руy максатында иштелип чыккан,

2.5. Кодекстин жоболорун институттун барлык тармактарында иштеген кызматкерлер жана студенттер

сактоого милдеттyy.

з. иимсинин кызматкерлеринин жана студенттеринин жyрyм-турум эрежелерп

3.1 . Биримлик, боорукердик, жолдоштук сезим, оз ара тYшYнYYчYлYк жана оз ара жардам, оз ара ишеним

- буларлын баары жамаат"га иштоонyн жана жогорку децгээлде тyзyyнyн жана сактоонун маанилyy

Luuprrupo,no,n бири болуп саналат. институттагы профессордук-окутуучулук курамдын,

кызматкерЛердин, студенттеРдин жеке ар-намысы, калыр-барКы, ыймаН жана адеп-ахJIакт}у дени сак

жашоо мyмкyнчyлyгy негизги nnuun"i" ээ. Маданиятсыздыкка, адепсиздикке, орой мамилеге,

аJIдамчылыкка, жана коцYл кошryкка орун жок. Ошондуктан жаJlпыга бирлей маданият,гуу жYрYм-

турум эрежелерин сактоо Ъчро,п, аироlк.rа сылыктык, ийкемлуулук, коцyл буруучулук, чынчылдык,

такты к, адилет,гYYлYк, к€lJI ысты к, жардамдашуучулук жааты нда,

з.2. Инстиryттун окут)учулары, кызматкерлери, студенттери сабакка жана жумушка кечикпестен

келyyсy талап кылынат.таза,тыкан,орунд}у,иштиктyy стилде (деловой стиль) кийинип сабакка жана

жумушка келYy инстиryттун иш стилине оrцгuйлуу корYнYштордон болуусу шарт, Инстиryтryн

имаратына кирYYдо эркектер баш кийимдерип ,,a"уу,у, 
'ошондой эле инстит}rгryн бардык
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кызматкерлери жана студенттери сырткы кийимдерин атайын болунген кааналарга же гардеробдорго
коюусу керек (эгер бар болсо).
З.З. Институттун бардык кызматкерлери жана сryденттери кийинууло субмаданиятка таандык,
ОЗгОчолYктордон (металл чынжырлар, тооногYчтор ж.б.) качуу керектиги сунуштаJIат жана спорl-ryк
кОСтЮм киЙип келYYго тыюу с,lJIынат. Жакасы ото терец оюлган, иЙини, дЕчIысы, курсагы жылацач
формала тигилген, дене мyчосy ачык корyнyп ryрган кийимдер жана белге жетпеген же ото энсиз
(чрезмерно низкая посадка) тигилген шымдарды кийууго тыйюу с€шынат.
З.4. Инстиryтта бири-бирине сиз деп кайрылуу шарт. Окуryучулар, кызматкерлер, студенттер арiu]ык
пикирлешyyдо, катуу кыйкырууга, нормативдyy эмес лексиканы пайдаланууга, оз ара акаарат
кОрсотконго, шылдыццаганга, ат коюуга тыйюу счLлынат, Сryленттер ортосундагы, окутуучулар
ортосундагы, студенттер менен окутуучулар ортосундагы жекече мамилени эл аJIдында талк}уга алууга
тыюу сЕцlынат.
3.5. Инстиryттагы коопсуздукту камсыз кыJIуу жана укук бузууларга жол бербео максатында
козомолдоо системасы иштейт, институтryн ар бир корпусунун кире беришинде ноомотчу вахтер бар.
А ндыктын тасты ктоочу до кументтерди корсотyп кирyy м аксатка ылайы ктуу.
3.6. Эшиктен кирyyдо жана чыгууда кезекке туруу кырдаfulы жаралса, сryденттер окутуучуларга жана
кызма,гкерлерге, эркектер-аялдарга кезек беруусу шарт.
3,7, Сryленттер, окутуучулар жана кызматкерлер бири-бири менен кездешип калган учурларда ToMoHKy
ырааттуулукту сактап, созсyз салам айтып, аJIик ал}усу максаl-туу: сryденттердин окут}учуларга,
эркектердин -аялдарга, жаштар ул}уларга салам айтуусу. Колду одоно кыса кармап учурац}уга
болбойт, Ал эми социалдык стаryсу, жаш курагы бирлей болгон шарт-га тарбиялlу жана ийкемдyyсy
са,гIамдашат. Салам айткан тарапка irлик aJlyy менен жооп узатуу созсyз аткарылуучу шарrтардын бири.
3.8. КРнын О'Тамеки тарryуну чектоо" жонyндогy мыйзамына ылайык, инстиryттун имараттарынын
ичинде тамеки тарryуга тыюу салынат, Атайын белгиленген тамеки тартуучу жайда гана тамеки тартса
болот.
3,9. Сабактын жyрyшyндо сryденттердин жана окутуучулардын кол телефондору очyрyлот. Офиuиалдуу
иш-чаралардын жyрyшyндо (кецешме, жыйн.uIыш, конференция, жолугушуу ж.б.) уюлдук телефондун
yнyнyн очyрyл\yсy шарт.
3.10. Ар кандай иш-чараJIарда (чогулуштар, салтанатт}у чоryлуштар, жумуш багытындагы
жолугуш}улар, концерттер, майрамлар) суйлоп жаткан тарапка урмат-сый менен мамиле жасоо зарьш
жана тынчтыктын жана тартиптин сактirл}усу шарт. Ото зарыл болгон шартта жана тыньiг)ry
мезгилинде гана зЕчIдан чыгууга болот.

4. Стуленттер ортосундагы оз ара мампле

4,1 , Институтта адамдык кадыр-баркты ма:]актоого тыюу с€lJIынат. Сryленттер негиздене ryрган
принциптер: жаштар жамаатынын мyчолорyнyн ортосундагы оз ара урмат-сый, адилеттик, к€ulыстык,
чынчылдык.
4.2. Сryленттер арасндагы мамилелешyy оз ара урмат-сый принциптерине негизденет жана оройлук
кылууга, уят создордy колдоц/уга, башкалардын ар-намысын, кадыр-баркын кордоого, шылдыц
кылууга, а,,lарга мор€tлдык, материаJIдык зыян келтирyyго, мыйзамсыз иш-аракеттерди жасоого тыюу
сrlлынат.
4.3. Сryленттердин окуу маселелерин биргеликте талкуулоосу жана чеLryyсy, долбоорлорду аткар}усу,
жаштар ортосундагы массЕuIык конкурстарга жана иш-чараларга, маданий эс алууларды уюштуруусу
жана катыш}усу колдоого аларлык корyнyш болуп санаJIат.
4.4. Инстиryтryн студенттеринин окуу жана оз ара аракеттенyy учурунда кездешкен койгойлорун
чечyy жарандык укуктарды коргогон документтердин, Кодекстеги эрежелердин жана адилеттyyлyк
прициптеринин негизинде жонго с€lлынат.

5. Окуryучулар менен студенттер ортосундагы оз ара мамилелер
5.1. Сryленттер сабакка профессор-окутуучудан эртерээк келyyсy шарт. профессор-окут}учу
аудиторияга киргенде, бардык сryденттер ордунан ryруп саламдашышат жана олryруу yчyн уруксат
берилгенде орун алышат. Сryлент кечигип к€lлган учурда, кечирим суроо менен башка,rардын коцyл
бурлурбай профессор-окутуучу уруксат берсе, бош турган жакыныраак орундуктан орун tulyycy шарт.
5.2. Профессор-окут}учу отyлyyчy сабак боюнча толук коломдогy ма€Lчыматты студенттерге
жеткирyyго милдеттендирилет, Ошондой эле студенттер белгиленген моонотто окутулуп жаткан
сабактын мазмуну менен тааныш}уга жана экзамендик суроолорду €lл)4уга, оз алдынча даярдан}у yчyн
ма€Lлымат алуу булактарын жана мyмкyнчyлyкторyн ,rлдын irла аJIууга укуктуу жана билlryго шарт,
Мындай шартта профессор-окугуучу электрондук жана басма мааJ.Iыматтарына шилтеме жасайт, окуу

кураJIдарын сунуштап беруусу керек. Чыгармачылык мyноздогy тапшырмаларды аткарууда студенттер



баалоо критерийлерин тyшyнyп, аткарылуучу иштин алгоритмин так билуусy шарТ. ЭГеР СryДеНТ

суранса, аны шыктандыруу учун профессор-окутуучу балоону мотивдештируyго милдеттyy.
5.3. Эгер сryдент сабактын тартибин бузса, профессор-окутуучу жаралган кырдаалды жазуу жyзyндо
окуу болумуне билдирип, тайпада иштоого тоскоолдук жараткан сryдентти сабактаН четтетyYГО

укуктуу. Мындай кырдаirлда студенТ сабактан кийин сылыктык менен аба.пды тYшYндYрYп, профессор-

окут}учудан кечирим сурашы керек.
5.4, Стуленттер сабактан сырткаркы мезгилдерде профессор-окутуучулар менен мамиле ТYзУYДо

томондогy эрежелерди сактоого тийиш:
. профессор-окут}учулардын атын, фамилиясын, атасынын атын, кызматын билуу жана кайрылуу;
. кафедрага кирип суроо берээрлен алдын кафедранын Дубал г€ветасындагы ма€L,Iыматты кылдаттык

менен коцyл коюп окуп чыгуу;
. профессор-окутуучулар томондогy 4 шартга гана студенттер менен аJIектенээрин билуу:

-жадыбалга коюлган сабак маселесинде;
-жадыбалдагы маселелерге кецеш берууло;
-жадыба"пга коюл ган отyм-сы нактарды кабыл аJIууда (кайра тапшыруула) ;

-жекече келишимдин негизинде убакыт белгондо,
Калган убакыггын баары профессор-окутуучунун озYнYн эркинде, ал ка€шаса студентти кабыл алат,

каалабаса жок.
Сryлент профессор_окутуучуну кыскача суйлешууго чакырууга да MyMKyH эмес, эгер 

'lЛ:. Профессор-окутуучу менен алдын ала келишим тузбосе;
. Жалпы же жеке белгиленген кецеш берууго кечигип калса же келбесе;

-бул учурла студенттердин (анын ичинде окуудан четтетYy коркуrryчу) жеке жагдайлары

чечyyчy аргумент болуп эсептелбейт,
5.5. Профессор-окут}учуга томондогyлорго тыюу салынат жана укуry жок:
. Студентгерди кемсинт\тго, шылдыцдоого (айрыкча эл козYнче) алардын адамдык кадыр-баркын

басынryуга;
. тапшырманы аткарбагандыгы учун сабактан четтетyyго;
. окуу планы менен байланышпаган себептерди негиздеп сынактан четтетyyго;
о отч€ттун кээ бир тyрлорy (сынак, етумлор) yчyн акча же белек irлганга;
. сryденl-Iер менен бирге иштеген коллегuIарынын кесиптик жана жекече маселелерин,

кемчил иктерин тtulкуулаганга;
. сабакта соода жарнамалык, саясий жана диндик агитацияларды жyргyзгонго.

5.6. Сryденттердин томондогyлорго укугу жок:
. ПРофессор-окут}учуга орой мамиле жасоо менен талашып-тартыш}угa озYн ыгы жок ачык айрым

кармап, жtшжактоого жана озyн ыгы жок эркин ryryп, тецтушсынууга;
} Профессор-окутуучулар менен озyнyкyнон сырткаркы кимдир бироену жактап же сынактык баасын

талкуулоого.
5,,7 . озгечо учурларда студенттердин ж.шпы тайпа мyчолорy тарабынан бир лобуштан пикир

билдирилип, тайпанын башчысынан, кураторунан, профессор-окуryучунун ордун тактап туруу таJ]ап

кылынат. Дл учун олутryу себептердин болlусу шарт (окутlучунун KYHoocY менен сабакты системал}т

yзгyлтyкко учуратууда, далилдyy фактылардын негизиндеги орой мамиJlе жасаганда,

жондомсyздyгyндо, опузалап бирлемке т€rлап кылууда).
5.8. Профе..ор-опуrlryчулар менен сryденттин (сryленттердин) ортосунда чыр-чатак чыккан айрым

учурларда, сryденттер кафелра башчысына жазуу тyрундо кайрылышып, сынакты башка окутуучунун

кабirл аJIуу маселе."п 
"..rrn 

беруупу отYнYшот. Фгунуч аткарьшуусу шарт. Мындай маселеде кафелра

башчысынЫн KopcoTyocY менен комиссия сунушталат (уч адамдан кем эмес) zrл ректор тарабынан

кар€L,Iып, сынакты комиссия менен тапшыруУ маселеси чечилет.

6. Профессор-окутуучулар жана кызматкерлер ортосундагы

оз ара мамиле
6.1. Барлык профессор-окутуучуларга, кызматкерлерге жана жамаат

принцип - Ila ылаUI]lк оз

малllul_е|
6.2, Профессор-окутуучулар жана кызматкерлер ортосундагы оз ара мамиле оз ара урмат_сыи

принциптерине негизденип, оройлукка, уят соз суйлоего, башкалардын ар-намысына жана кадыр-

баркына шек келтирyyго, ,rларга моралдык жана материалдык зыян келтирyyго, мыйзамсыз иш-

аракеттерди жасоого жол берилбейт.
6.з. Др тyрдyy тyзyмдyк болумлорлун профессор-окутуучуларынын жана кызматкерлеринин жумуtх

маселелерин биргелешип талкуулоосу жана чечyyсy, долбоорлорду аткаруусу, эс-ал}ry иш-чараларын

уюштур}усу колдоого €tлынат.

мyчолорyно таандык негизги



6.4. Институтryн профессор-окутуучуларынын жана кызматкерлеринин иш €l,,Iып бuруу процессинде
кездешкен койгойлорун чечyyдо, жарандык укуктарды коргогон документтердин, Кодекстеги
эрежелердин жана адилеттyyлyк прициптеринин негизинде жонго с€tл ы нат.

7. Админстрация, кызматкерлер жана окутуучулар ортосуцдагы
оз ара мамиле

'7.1 . Инстиryттун админстрациясына ректор, проректорлор жана болум башчылары кирет. Кафелранын
админстрациясына кафелра башчы жана анын орун басары (эгер ал болсо) кирет.
7.2. Институттун админстрациясынын, профессор-окутуучуларынын жана кызматкерлеринин бири-
бири менен оз ара тyз мамилеледе болуу, узак мооноттyy кызматташуу, урмат-сый KopcoTyy жана ички
милдеттерди так аткаруу принциптерине негизденет. Кызматкерлер, окут}учулар жана иш беруучулер
оз ишмердyyлyгyн жyргyзyyдо эмгек келишиминин бардык шарттарын сактоого милде]-цлy.
7.3. Жумуш маселелери боюнча башкаруучу жана баш ийуучу оз ара аракеттенишyyдо эки тараптын
кайсы биринин басым KopcoTyy аракетине ошондой эле институттун кызыкчылыгына жана
адилеттyyлyк принциптерине дал келбеген чечимдерди чыгарю/га тыюу сrulынат. Жумушryн
эффективлуyлyгy yчyн кызматтык децгээлдеги кызматкерлер арirлык койгойлор жумуш тартибинде
чечилет.
7.4. Др тyрдyy маселелерди чечyyдо, эффективлуу билим берyy же ишмердyyлyктy оптималдаштыруу
багытындагы жумушчунун идеялары жана демилгеси колдоого €шынат.
'7 .5. Инстиryттун админстрациясы, институттун профессор-окуryучуларынын жана кызматкерлеринин
карьералык (мансаптык) жогорулоосун бардыгы yчyн бирлей тец болуусуна кепилдик берет.
7.6. Админстрация адам капиталын ийгиликтин булагы катары эсептейт. Профессор-окутуучулардын
жана кызматкерлердин жеке кызыкчылыктары, баа"чуулук артыкчылыктары эске €l,лынып, анын
дараметин онyктyрyyго коцyл бурулат жана социаJIдык коопсуздукту камсыздайт.
'7.'7, Инстиryтryн жетекчилиги жана жамааты ар биринин жекече озгочолyкторyно коцyл бурат.
институттун бардык кызматкерлери, профессор-окут}учулары институт н колдоосу астында дем
а,rууга, ден-соолукry чыFlдоого жецилдик жолдомолорун aчIууга, спорт менен машыгууну
жогорулат}уга, кейгойлорyн чеч\тдо жетекчиликтин максимаJIдуу коцyл буруусунататыктуу.

8. Институттун мyчосy катары кызматкерлердин жана
п рофессор-окут}тчунуЕ милдеттери

8.1. Инстиryттун ар бир кызматкеринин, профессор-окутуучусунун ишинин максаты - студенттер
кyткон ишенимди актоо. инстиryтryн кызматкерлери жана окутуучулары оноктошторго жана билим
ал}учуларга кФцyл буруу менен, биргеликте эффективлуy иш алып баруу максатын коздойт,
8.2. Окуу жайлар ортосундагы атаандаштыкка ryруштук беруу учун инстиryттагы кызматкерлердин
жана профессор-окутуучулардын иштеринин жыйынтыгы жогорку натыйжалуу болуусу шарт.
8.3. Инстиryтryн кызматкерлери, профессор-окутуучулары эмгек тартибинин талаптарына ылайык
оздyк жyрyм-турумунда, жогорку децгээлдеги маданияryлукту, адептyyлyктy корсотyy менен, оз
милдеттерин аткар}ryда жана кесипкойлуулук ишмердуyлyгyндо yлгy корсотyyсy шарт.
8.4. Инстиryтryн кызматкерлери, профессор*окутуучулары биринчи кезекке инстиryт н

кызыкчылыгын жана кадыр-баркын жогорулат}у, оркyндоryп-онyктyрyy иш-аракетин коюусу шарт.
8.5. Инстиryттун кызматкерлеринин, профессор-окутуучуларынын изилдоолорунун жыйынтыктары
жана билимин оркyндотyyдогy, алмацуудагы максаттары
жо горулатууга жана онyктyрyyге багытталуусу шарт,

институттун жеке кадыр-баркын

8.6. Инстиryтryн профессор-окуryучулары, кызматкерлери институтT н жетекчилигине, анын
тyзyмдyк белумлоруно ок)4у, тарбиялык, илимий же ички жашоосун уюштуруу жонyндо оз пикирлерин
биллирууго жана арыз же сунуш менен кайрылууга укукт}у.
8.7. Институттун профессор-окутуучулары, кызматкерлери, жеке кызыкчылыктары yчyн институттка,
инстиryттун аброюна зыян келтире ryрган, ар-намысын, кадыр-баркын кетире ryрган, ар кандай
тоскоолдуктарды н жасоосуна жана Mai}JI ы маттарды таркаryусуна тыюу сzцынат.
8.8. Инстиryттун профессор-окутуучулары, кызматкерлери, жеке кызыкчылыктарын оЙлоп
коллегаларын, оноктошторyн, студенттерди аброюна зыян келтире турган, ар-намысын, кадыр-баркын
кетире ryрган, жеке аброюна зыянын тийгизе ryрган ар кандай терс корyнyштогy (шылдЫЦдап

мазактоо, ат коюу, ушактоо, aцIдоо, кол которyy, ж.б.) иштерди жасоосуна жана терс маалыматтарды
таркаryусуна тыюу сulJIы нат.
8.9. Инстиryтryн кызматкерлеринин, профессор-окутуучуларынын азыркы учурдагы заманбап жацы
коомдун талаптарына даяр болуусу, милдеттерди динамик€шуу жана чыгармачылык менен аткаруудагы
ийкемдуулугу, мобилдуулугу, озyнyн yстyнон озy oнyкTypyycy (самосовершенствование) негиЗги
сапаттардан болуп саналат.



8.10. Институтryн атынан, институттан окyл катары суйлогон институтгун кызматкерлери,

профессор-окут}учулары жана студенттери жyрyм-ryрум маданиятын, суйлоо маданиятын, ишкердик

этикасынын эрежелерин жана нормаларын сактоосу шарт жана ага милдеттyy.

9. Институттун оноктоштору (партнер) менен оз ара мамилеси

9.1, Инстиryт жалпы билим б.рyу системасын жана анын айрым аспектилерин жогорулатуу жана

6HYKTYpYY максатында оноктошторY менен иш utлып барууга кызыкдар жана даяр.

9.2. Инстиryттун оноктоштор менен оз ара иш аJIып баруу процессинде, институттан жана

оно ктоштордо н коюлган милдеттерди так аткар}у жооп керчилиги кyтyлот.

9.з. Инстиryттун ишмердyYлYгy оноктоштор менен узак мооноттYY жана максималдуу натыйжа алып

келyyчy кызматташууга багытталат.

10. Институтryн сырткы тyзyмдор жана маданий-массалык каражаттар
менен оз ара мамилеси

10,l . Инстиryтryн ишмердyyлyгy билим б.рyy жана илимий мекемелер менен, коомдук уюмдар менен

кызматташтыкта иш жYргYзот. институт сырткы тYзYмдор менен оз ара иш ,lJIып баруула ачык жана

чынчыл мамилеJlерин ryюнткан жогорку децгээлдеги кызмат этикасына негизденет жана

мам илелешуyде томондогy прин циптерди карманат:

оз милдеттерин аткаруудагы жоопкерчилиги жана ырааттуулук;
этик€Lч ык принциптерди сактоо;
берилген маалыматтын тактыгы ;

ма€LrIыматтын ачыктыгы жана айкындыгы '
пикир келишпестиктер жана талаш-тартыштар келип чыккан учурда компромисске баруу,

10.2. Инотиryт озYнYН ишмердYYлYгY т}урал}у масс€tлык маалымат караэкаттары менен ачык жана ак

ниет мамиЛеде болот, институттун кызматкерлери, окутуучулары, студенттери массiUIык маzшымат

каракаттары менен мамиле тyзгондо:
-жогорку окуу жайынын кадыр-баркына шек келтирген аракетти жасабайт жана институтryн -

аброюн сактаЙт жана кызыкчылыгын коргоЙт;
-озyнyн кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда alrынган маалымат,гардын кофиденциаJIд}улуryн

сактап, жайылтууга тыйюу сiшынат;
-оз ишмердyyлyгyндогу такталбаган же ж€lJIган мааJlыматтарды таркатууга тыюу сiшынат.

10.З. СырТпi, ту.у*л"р жана массаJlык-Маалымат кара)каттары менен иш .Ulып барууну институ]-ryн

ректору жана анын тапшырмасы менен болумлорлyн жетекчилери ишке ашырат, Кызматкерлер,

профессор-окутуучулары жана ректордон башка админстрация окyлдорy сырткы тyзyмдор менен иш

алып барууда тyздон-тyз жетекчиликтин уруксатын алуусу шарт,

l0.4. Инстиryттун кызматкерлери жана профессор-окутуучулары оздорyнyн кызматтык милдеттерин

аткар}унун жyрyшyндо €шынган маалыматтардын, интеллектуirлдык менчик болуп санаJIган

маiцыматтардын кофиденциалдуулугун сактайт, ачыкка чыгарууга жана институт,ганн сырткаркы

жерлерде колдонууl,а жана таратууга жол берилбейт,

11. Институттун атаандаштар менеш оз ара мамилеси

l 1.1. Инстиryт оз ишмердyyлyгyнyн бардык аймактарында адилет, эркин жана ачык атаандаштык

кызматына ээ. инстиryт атаандаштар менен пикир келишпестиктер, таJIаш-тартыштар болгон учурда

кадыр-баркын сактоо менен суйлешууго жана компромисске барат,

12, Талаш-тартыш маселелерди жана чыр-чатаКтуу кырдааJIдЫ

жонго салуунун принциптери

12,1. Инстиryт кызматкерлердин жана окутуучулардын милдеттерин так болУштYрYYнY жолгО койсо,

жоопкерчиЛик чойросУндогy чыр-чатактар азайып, иш натыйжа",Iуу жYрот, ошого карабастан, иш

иреТинДекеЛиПчыкКаНЧыр-ЧаТактарТеЗаныкТ.ЦыП,каryУкозоМоЛГоаЛынУУсУшарТ.
12.2. Чыр-ЧатактардыН чечил\YсYНун жыйынтыгы институт"ryн зыян тартпоосуна багытталышы, эч

болбосо, инстиry1 н миним€1,1дуу жабыр тарryусун шарттоосу керек, Келип чыккан чыр-чатакryу

кырдааЛ MYMKYH болушунча кыска моонотто чечилYYсY шарт,

tz.з. Инстиryттагы чыр-чатакты эки тараптуу же коп тарапт}у иштиктyy суйлошуулордyн жолу менен

чечYy колдоого tшынат (Чыр-чатактар боюнча комиссия тYзYлYYсY, маселени кароосу керек), Мумкун

болуучу чыр-чатакт)ry корYнYштYн аJIдын-алууга комоктошYYчYлор мактоого арзыйт,

a

a

a

a

a



l2.4, Чыр-чатактуу кырдаалдын келип чыгуусу жонyндо, аны оперативд\ry жана
мyмкyндyгy, бардык тараптарга маалымат катары берилиши керек.
l2.5. Чыр_чатакты чечyyдо ачык-айкындык жана адилеттyyлyк процедуралык (жол

натыйжzrл}у чечуy

жобо) принциптери

сактаJIат.
12.6. Сырткы тyзyмдор менен чыр-чатакryу корyнyш келип чыкканда кызматкерлер жана профессор-

окуryучулар биринчи кезекте студенr-тердин кызыкчылыгын, ошондой эле институтryн аброюн,

таламдарын да эске аJIуусу шарт.
12.7. Мындай чыр-чатактар студенттер арасында келип чыкса, аны тез жана адилеl-гYY чеч\ry r{Yн
жоноко йлотyлгон жол жоболорду колдонуу керек.
l2.8. Инстиryттун кызматкерлери, профессор-окут}учулары оз кызматынан кыянаттык менен

пайдаланып, студенттер менен мамилелешyyсyндо басым жасап, аларга зыян келтирип, чыр-чатак

жаратууга тыюу саJlынат.
12.9. Инстиryтгун белумдорyнyн ортосунда чыр-чатактуу кырдаал пайда болсо, жzцпы жогорку окуу

жайдын, институтT н аброюн сактоо жана кызыкчылыгы эске аJIын}у менен чечилет.

l2.10. Инстиryтryн тармактарынын бири да чыр-чатактуу кырдааJIда оз кызыкчылыгын коздоп оз

тарабына чыр-чатакты чечкенге укугу жок,

13. Белектер жана кызматтар

l3.1. Инстиryтryн кардарлары yчyнчy тараптар тарабынан ыраазычылык же кызмат kopcoryy

максатында жолдонгоН белектердИ же сунушТrlJIган кызматтарды институттун админстрациясы же

жетекчилиги тарабынан уруксат болмоюнча ал}уга же бирооге берууге уруксат жок.

l3.2. Белектерди, кызматтарды алууда же откорyп берууло чыр-чатакты пайда кьшуучу кырдаалдарды

болryрбоо керек. Ар кандай тyрдо белек катары акча ал}уга (суммасына карабай) тыюу с€lлынат.

13.3. Эгер институттун профессор-окутуучуларына, кызматкерлерине институггун официалд}у окyлy

катарЫ (мисалы, коомдуК иш-чаранЫ презентацИялоосУ учун) белек же кызмат сунушталса, мындай

шартта жетекчиликке сезсyз кабарлап коюу максатка ылайыкryу.
lз.4. Институгryн оноктошторyно же кардарларына белек ыйгаруу же кызмат корсотyy институтryн

атынан жyргyзyлот, кызматкерлердин жана окутуучулардын жеке атынан кетирyyго же бери:lууго тыюу
сzulынат.
l3.5. ИнститутгУн символИкаJIыК белгилери тYшYрYлгон предметтер, сувенирлер белек катары

ылайыктуу деп эсептелет.

14. жоопкЕрчилик
14.1. Ушул Кодекстин эрежелери жана норм.rлары бузулса, инстиryтT н жамаатынын коомдук

пикиринин талкуусуна коюлат. Айрыкча одоно жана олутт}у бузууларга жол коюлса, студенттерди

окуудан четтетyy, ,ul эми кызматкерлерди жана профессор-окутуучулард ы жумуштан кетирyy сыяктуу

адм инстративдик дисци пл инардык жазалар колдонулат.


