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Ш.Уэ лиханов атындаты Кекш етау университет! Гылыми кецесшщ 2022-2023 оку жылын
Ж ¥МЫ С ЖОСПАРЫ

БЕК1Т1ЛД1
агы КУ »

№ Каралатын маселелер F ы лыми кенесп откпу 
мерпмдер!

Баяндамаш ы

Кыркуйек
1 Ректордыц 2021-2022 оку жылы бойынша ece6i жэне 2022-2023 оку 

жылына койылатын мшдеттер туралы

кыркуйек

Ректор

2 Гылыми кенестщ 2022-2023 оку жылына арналган жумыс жоспарын 
бекггу

Fалым хатшы

J) Эртурл!

Казан
1 Ш. Уэлиханов атындагы КУ-нщ 2022-2023 оку жылына арналган 

академиялык багдарламаларына бш м алушыларды кабылдау 
корытындылары казан

Кабылдау комиссиясыньщ жауапты 
хатшылары

2 Магистрл1к диссертациялардын гылыми жетекшшер! мен такырыптарын 
беюту туралы

Жогары оку орнынан кейшп бипм 
департамент!н!н басшысы

о 2023 жылга жоспарланган гылыми конференцияларды беюту женшде FжК департаментшщ жетекппсл
4 Эртурл1

Караша
1 Бакалаврларды, магистрлерд! жэне PhD докторларын даярлаудын 2023 

жылга арналган баг дарлам ал ары бойынша МАК терагаларын бек!ту караша
ОЭК жетекппс!

2



2
Тулектердщ жумыска орналасуы: нэтижеа мен мшдеттер

Мансап орталыгыньщ жетекгшс!

3 Ш.Уэлиханов атындагы КУ ГГ кузыреттшк орталыгын ашу женшде Интернализация жэне инфракурылымды 
дамыту женшдеп проректор

4 Ш.Уэлиханов атындагы КУ кттапханасын дамыту багдарламасы Кггапхана жетекгшс!
5 Эртурл i

Ж елтоксан
1 Ш. Уэлиханов атындагы КУ-nin Стратегиялык даму жоспарыныц 

орындалу барысы женшде
желтоксан

СЖА жэне СМД жетекнпа

ОZ Халыкаралык жобаларды баскару орталыганьщ даму перспективалары гуралы ХБО жетекиисГ ректор KeHeeuiici
о
3 Эртурл!

1уацтар
1 Университеттщ 2022 жылгы ГЗЖ корытындысы жэне оны жепл;цру 

жолдары туралы. 2023 кунДзбелж жылга арналган ГЗЖ жоспарын бекпу кацтар
Г Ж жэне АЭ женшдеп проректор

2 «ЖОО-ньщ уз;нк окытушы-2021» мемлекетпк грант иегерлершш 
корытынды ece6i

Г рант Herepaepi

->з Эртурл!
Акпан

1 Интернализация женшдеп стратегиянын орындалуы туралы

акпан

Халыкаралык бел1м жетекнпа
2 Магистрлк, докторлык диссертациялардын гылыми жетекпплер! мен 

такырыптарын беюту
ЖОО департамент!

3 Эртурл i

Наурыз
1 Университеттеп оку-о/цстемелж жумыстыц жагдайы туралы

наурыз

Академиялык мэселелер женшдеп 
проректор

2 Цифровизация багдарламасыныц жузеге асырылуы женшде КТжТК жетекгшс!
">3 Эртурл i .

Coyip
1 2022-2023 оку жылына Ш. Уэлиханов атындагы КМУ ПОГу-ныц жумыс 

колемш аныктауга арналган уакыт нормасын беюту туралы
cayip

ОЭБ басшысы

2 Ш. Уэлиханов атындагы КУ-нщ каржылык-шаруашылык кызме'п туралы Бас ecenrui

'•у3



->J) ЖОО стратегиялык баскаруында сапаны камтамасыз ету женшде СЖажСМК
4 Ортур.'п

Мамыр
1 Диссертациялык кецестерд1н жумысы туралы

мамыр

ГЖ жэне АЭ женшдеп проректор
2 2023-2024 оку жылында магистратура мен докторантурага тусупплер 

уипн пререквизиттер Дзбесш бекггу туралы.
БАжККДИ жетекппа

-> 2022-2023 оку жылындагы тэрбие жумысыныц нэтижелер1 мен 2023-2024 
оку жылына койылган мшдеттер жешнде

Тэрбие ici женшдеп проректор

Opxypai
Маусым

1 2022-2026 жж. пилоттык жоба аясында интегралдык GPA енпзу бойынша 
2022-2023 оку жылынын нэтижелер!

маусым

АС женшдеп проректор

2 МАК терагаларынын бакалавриат, магистратура бипм беру 
багдарламалары бойынша есептер1н беюту туралы

АДД жетеклшД

3
Ш.Уэлиханов атындагы КУ 2022-2023 оку жылынын жазгы емтихан 
сессиясынын корытындылары туралы.

КТ

4 Ш. Уэлиханов атындагы КУ Гылыми Keneci каулыларыньщ орындалуы 
туралы

Талым хатшы

Докторлык диссертациялардыц такырыптарына езгерютер енпзу ЖОО департамент!

5 Ортурл1

ГЫЛЫМИ КЕЦЕС
Ескерту:

1. Еылыми кецестщ мушеД Fылыми Кецестщ отырысына катысуга жэне Дркеу парагына кол коюга мшдеттг
2. Баяндамашылар каралагын мэселе бойынша материалдар мен шенпм жобаларын (каз. жэне орыс. тшдершде) огырыска дейш 10 

куннен кеипкДрмей гылыми хатшыга бередг
К,ажет болган жагдайда, гылыми кенес терагасыньщ кел!с!м1 бойынша отырыстьщ кун тэрт1б1не баска да мэселелер енпзшу1

мумюн

4


