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_ ^Филиалдын Окумуштуулар ксцсшинни 
2020-2021 окуу жылына карата иш планы

А»_____________ Карала турган суроонун аталышы___________  жооптуулар
август

____________________________ 26.08.2020_________________________________________
Окумуштуулар кецешинин курамын тузуу жана бекитуу 

 ̂ женунде, филиалдын Окумуштуулар кецешинин 2020-2021 - Касмамбетов Х.Т., 
окуу жылына карата ишмердуулук багыттары боюнча иш Дубинина В.В.

______ планы женунде.__________________________________________________________
Жацы окуу жылындагы КБФнын негизги милдеттери

2  женунде. КБФны енуктуруунун стратегиялык планына Касмамбетов X Т
тузетуу киргизуу. Онуктуруу боюнча тапшырмалардын

______ аткарылышын кеземелдее._________________________________________________
 ̂ Туруксуз эпидемиологиялык кырдаалда филиалдын ишин Касмамбетов Х.Т.,

______ уюштуруу______________________________________________ОБ башкы адиси
4 Ар кандай суроолор_______________________________________________________

сентябрь
____________________________ 23.09.2020_________________________________________

И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Балта шаарындагы
1 филиалына 2020-2021-окуу жылына абитуриенттерди кабыл Уметбекова М.Н.

______ алуунун жыйынтыктары женунде___________________________________________
КБФнын Кесиптик багыт беруу иштери: 2019-2020- ,г _ , ,  „0 Касмамбетов Х.Т.,

2 жылдардын жыйынтыктары жана 2020-2021-жылдарга Уметбекова М Н
______ милдеттер__________________________________________________________ '

 ̂ Окуу белумунун, окуу-тарбия иштерин, окуу-методикалык Касмамбетов X Т
______ жана предметтик-цикл комиссиясынын планын бекитуу____________ ________ ’

4 Ар кандай суроолор__________=____________________________________________
октябрь

_ _ ______________________ 21.10.2020_________________________________________
 ̂ Аккредитацияга даярдануунун учурдагы жыйынтыктары Касмамбетов X Т

______ женунде____________________________________________________________’
2  Билим беруунун сапатын контролдоого жооптуу адамдын Уметбекова М Н

______ ишинин жыйынтыгы женунде. 2021-жылга иш планы_________________________
2  2021-жылга карата окуу материалдарын басып чыгаруу Л бинина В В

______ планын кароо жана бекитуу__________________________________ _________'
4 Кафедрада жана ОКБББ ОУК абалы________________________ Дубинина В.В.
 ̂ Куз-кыш мезгилине окуу белмелерунун санитардык абалы „ малиев д  д

______ жана инженердик-техникалык даярдыгы женунде_____________ л  _̂_______ '
 ̂ Филиалдын студенттеринин контракттык суммаларын телее Байгабылова А Н

______ абалы женунде______________________________________________________ '
7 Ар кандай суроолор____________________________________ __________________

ноябрь
______________________ 18.11.2020_________________________________________

1 Аккредитациялоого даярдыктын жыйынтыктары женунде Касмамбетов Х.Т.
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„ _ . т. _ Касмамбетов Х.Т.,
2  Билим беруу программаларынын МЭК курамын бекитуу , башчысы

_____  ЖвНуНДе______________________________  _________________ О К БББ™ ью ы
И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Балта шаарындагы

3 филиалынын студенттеринин социалдык-тиричилик Могильная Т.Н.
______ маселелери______________________________________________________________

4 Аралык рейтингди анализдее______________________________ ОБ башкы адиси
5 Ар кандай суроолор_______________________________________________________

декабрь
____________________ 23.12.2020____________________ ________________

, Кышкы сынактык сессияга'даярдык женунде. Сынактардын „„  _1 г I г  о б  башкы адиси
______ тартиби______________________________________________ __________________

 ̂ Кафедрага жана ОКБББ бекитилген дисциплиналардын „  ^инина g g
______ методикалык камсыздалыщынын абалы женунде______________ __________ ‘

2020-жылга КБФнын профессордук-окутуучулук курамынын
3 илимий-изилдее ишинин натыйжалары. КБФнын илимий- Беккоенова А.А.

______ изилдее иштер боюнча планы______________________________________________
4 КБФнын финансылык керсеткучтеру______________________ Байгабылова А.Н.
5 Ар кандай суроолор_______________________________________________________

январь
________________________ 20.01.2021_____________________________________

Кышкы сынактык сессиясынын жыйынтыгы жана
1 И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Балта шаарындагы ОБ башкы адиси

______ филиалынын студенттеринин жетишуучулуктерун талдоо______________________
2  Административдик кезомел (сабактарга катышуу, окутуунун Окуу белуму,

______ эффективдуулугу, билим сапатын контролдоо ж.б.)___________Уметбекова М.Н.
2  Студенттердин квалификация алдындагы практикасына жана Каф. башчысы,

______ ендуруштук практикасына даярдануу женунде______________ ОКБББ башчысы
4 Ар кандай суроолор____________________________________ __________________

февраль
____________________ 17.02.2021_____________________________________
2020-2021 окуу жылынын 1-жарым жылдыгына карата

1 филиалдын окутуучулары тарабынан жеке пландарынын Аманова Г.К.
______ аткарылышы ж е н у н д е . ________________________________________________

2 Студенттик Кецеш: Кейгейлер жана Чындык._________________Могильная Т.Н.
3 Ар кандай суроолор_______________________________________________________

март
________________24.03.2021____________________ ________________

И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Балта шаарындагы ^  ,
1 Филиалынын студенттери тарабынан БКИ аткарылышы ОКБББ башчысы

______ женунде________________________________________________________________
„ И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Балта шаарындагы „ „2 _ г ОБ башкы адиси______ Филиалында окуу процессинин журушу женунде______________________________

Студенттердин бутуруучу квалификациялык иштерин Каф. башчысы,
3 даярдоонун сапатын жана аткарылышын контролдоо боюнча ОКБББ башчысы,

______ иш-чараларды жургузуу__________________________________Уметбекова М.Н.
4 Ар кандай суроолор_______________________________________________________

апрель
_______________________ 21.04.2021_____________________________________

 ̂ 2021-2022-окуу жылына студенттерди кабыл алууну Кабыл алуу
уюштуруу максатында И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара- комиссиясынын
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Балта шаарындагы Филиалынын милдеттери жана даярдыгы терайымы
______ женунде_____________________________________________ ___________________

2  Филиалдын студенттеринин контракттык суммаларын телее Байгабылова А Н
абалы женунде_______________________________________ _______________ '

3 КБФ бутуруучулерунун жумушка орношуусун талдоо_________ Могильная Т.Н.
Кызыктар тараптардын (студенттер, бутуруучулер, жумуш 0Б башкы адиси-

4 беруучулер) керсетулген кызматтардын сапатына Уметбекова М Н
______ канааттануу децгээлин талдоо__________________________________________ '

"ТиИТ" кафедрасынын жана ОКБББ ишинин сапатына баа ОБ башкы адиси;
беруу__________________________________________________ Уметбекова М.Н.

6 Ар кандай суроолор______ _____________________________ __________________
май

____________________ 19.05.2021____________________ ________________

И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Балта шаарындагы
1 Филиалынын студенттеринин жазгы экзамендик сессиясына ОБ башкы адиси

______ даярдыгы женунде________________________________________________________
2  КБФнын маданий-агартуу иштери: абалы жана енугуу

жолдору_______________________________________________ Могильная Т.Н.
 ̂ Дистанттык окутуунун иши женунде отчет: абалы, ОБ башкы адиси;

______ кейгейлеру, енугуу жолдору________________________________ каф. башчысы
 ̂ Студенттердин окуу практикасын жана бутуруу практикасын Каф. башчысы, 

уюштуруу______________________________________________ ОКБББ башчысы
5 Ар кандай суроолор____________________________________ ________ ________

июнь
_________________________ 23.06.2021____________________ ________________

 ̂ Бутуруучулерду аттестациялоо боюнча МЭК ишинин башкы а иси
жыйынтыгы женунде____________________________________________________
Жазгы экзамендик сессиянын жыйынтыктары,

2 студенттердин жетишуучулугун жогорулатуу боюнча ОБ башкы адиси
______ маселелер жана жолдору___________________________________________________

 ̂ 2020-2021 окуу жылына карата кафедранын жана ОКБББ Касмамбетов X Т
______ жылдык отчетторун кароо жана бекитуу__________________________________'

 ̂ Филиалдын жацы окуу жылына даярдыгы. КБФнын Касмамбетов Х.Т.,
материалдык-техникалык базасын енуктуруу женунде_________ Джумалиев А.А.

Кабылалуу2021 -жылы кабыл алуу компаниясын еткерууге даярдык5 г 11 г комиссиясынынженунде1______________________________________________________ терайымы____
, _т. Касмамбетов Х.Т.,
6 ОК токтомдорунун аткарылышын кеземелдее Дубинина В В

7 Ар кандай суроолор____________________________________ __________________

• КБФнын Окумуштуулар Кецешинин отурумдары ар айдын акыркы жумасы, 
шаршемби куну саат 15: ООде 48-аудиторияда еткерулет (zoom 6338660774 кируу коду 
520649).

• Баяндамачы алдын-ала даярдалган материалдарды (отчеттун презентаниясы жана 
каралып жаткан маселе боюнча кенештин чечиминин долбоору) электрондук маалымат 
каражаттары аркылуу Окумуштуулар кенештин отурумунан 3 жумушчу кун мурун 
кенештин илимий катчысына еткеруп берет.

• Зарыл болсо, Окумуштуулар кенештин терагасы менен макулдашуу боюнча, башка 
маселелер кецештин кун тартибине киргизилиши мумкун.

• Конкурстук иштер Окумуштуулар кенештин отурумдарында зарылчылыкка жараша
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каралат.
• Артыкчылык принцибине ылайык, Окумуштуулар кецеши отурумда талкууланган 

маселелердин тартибин езгерте алат.

ОК илимий катчысы ( / X Д у б и н и н а  В.В.


