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ОКУУ ИШТЕРИН МААЛЫМАТТАШТЫРУУ ЖАНА 

КООРДИНАЦИЯЛОО БӨЛҮМҮ ЖӨНҮНДӨЖОБО 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

1.1.Ушул Жобо окуу иштерин маалыматташтыруу жана 

координациялоо бөлүмүнүн макамын, милдеттерин, функцияларын, 

жоопкерчилигин жана ишин уюштурууну конкреттештирет.  

1.2.Окуу иштерин маалыматташтыруу жана координациялоо бөлүмү 

АСжОПУБдун түзүмдүк бөлүмү болуп саналат, билим берүү 

программаларын ишке ашыруу боюнча билим берүү түзүмдөрүнүн окуу 

иштерин мерчемдөө, уюштуруу, башкаруу, эсепке алуу жана көзөмөлдөө 

максатында түзүлгөн.  

1.3.Академиялык саясат жана окуу процессин уюштуруу 

башкармалыгынын (мындан ары – АСжОПУБ) окуу иштерин 

маалыматташтыруу жана координациялообөлүмүнө (мындан ары – 

ОИМжКБ) кесиптик жогорку билимдүү, жождо иш тажрыйбасы болгон 

жана аналитикалык иштердин билгичтиктерине жана ыкмаларына ээ жак 

дайынталат.  

1.4.Бөлүмдүн кызматкерлери ОИМжКБнын бөлүм башчысынын 

сунушу боюнча АСжОПУБду начальнигинин макулдугу менен КУУнун 

ректорунун буйругунун негизинде кызматка дайындалат. 

1.5.Бөлүмдүн кызматкерлери функционалдык-кесиптик ишмердигин 

өзүлөрүнүн кызматтык тескемелеринин алкагында жүзөгө ашырат. 

 

2. МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

2.1. Бөлүмдүн негизги максаттары төмөнкүлөр: 

а.университеттин бөлүмдөрү үчүн окуу процессин уюштуруу жана 

башкаруу менен байланышкан интегралдашкан маалымат системасын 

иштепчыгуу, ишке ашыруу, коштоо; 



б. бөлүштүрүлгөн маалыматтар базасынын негизинде университеттин 

бирдиктүү маалыматтык билимберүү мейкиндигин өнүктүрүү максатында 

университеттин маалымат системасын, маалыматтар базасын 

интеграциялоо боюнча ишмердикти координациялоо;  

в.маалымат системаларын пайдалануучулардын ишин 

консультациялык-усулдук коштоону ишке ашыруу; 

г. университетте билим берүү программаларын ишкеашыруу боюнча 

факультеттердинжанакафедраларлынишинкоординациялоо; 

д. окуу процессин маалыматташтыруу, электрондук окутууну жана 

дистанттык билим берүү технологияларын ишке киргизүү жана өнүктүрүү 

боюнча ишти уюштуруу; 

ж. окуу процессин башкарууну автоматташтыруучу маалымат 

системасынын адаптациясын уюштуруу жана башкаруу; 

з. АСжОПУБ менен биргеликте окуу процессинин учурунда пландоо, 

уюштуруу жана көзөмөлдөө; 

и. окуу процессин жөнгө салуучу ченем документтерин жакшыртуу; 

к. университетте билим берүү программаларын жана окуу процессин 

ишке ашыруу жөнүндө отчеттуулукту калыптандыруу жана түзүү; 

л.АСжОПУБ начальниги менен биргеликте профессордук-

окутуучулар тутумунун окуу жүгүн пландоосун жана фактылай 

аткарышын көзөмөлдөө. 

3. БӨЛҮМДҮН ФУНКЦИЯЛАРЫ 

3.1.Окутуучулардын иштерин саатына жараша төлөп берүү менен 

тариздөө,саат боюнча иштетүү фондунун чыгыштоолорун эсепке алуу 

жана анны бөлүштүрүү боюнча сунуштарды даярдоо; 



3.2. Университетти  жаны окуу жылына даярдоо боюнча окуу жана 

окуу-усулдук маселелер боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу. 

3.3.Окуу процессин камсыздоо үчүн макеттерди, типтүү формаларды 

жана бланктарды даярдоо. 

3.4.Окуу процессин уюштуруу жана камсыздоо максатында 

Университеттин факультеттеринин, кафедраларынын жана башка 

түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иштерин координациялоо. 

3.5.Ректораттын окуу процессин башкаруу боюнча чечимдерин 

даярдоо үчүн маалыматтарды талдоого алуу жана жалпылоо.  

3.6.Студенттердин академиялык карыздарын жоюуга көзөмөл 

КУУнун деканаттары,  факультеттери жана ресурстук борбору тарабынан 

жүргүзүлөт.  

3.7.Факультеттер менен биргеликте студенттерди которуу, калыбына 

келтирүү жана окуудан чыгаруу иштеринин аткарылышын ченемдик-

тескемелик документтерге ылайык көзөмөлдөйт.  

3.8.ДББТны пайдалануу менен студенттердин сырттан окуусун 

камсыз кылуучу факультеттердин жана кафедралардын иштерине сырттан 

окуу бөлүмүндө окуу процессин уюштурууга жана координациялоого 

жооптуу жетекчи адис тарабынан иштердин уюштуруу жана көзөмөлгө 

алуу. 

3.9. КУУнун Бирдиктүү электрондук-билим берүүчү ресурс 

системасын башкаруу. 

3.10. Кафедралар менен факультеттерди окуу жана усулдук иштердин 

айрым маселелери боюнча текшерүү, ректораты планы боюнча 

текшерүүчү иш-чараларга катышуу. 

 

 



4. МИЛДЕТТЕРИ 

4.1.Кайрадан бекитилген окуу пландарын окуу процессине жүзөгө 

ашыруу боюнча иштөө, декандар жана кафедра  башчылары менен 

биргеликте жылдык жумушчу окуу пландарын иштеп чыгуу. 

4.2.Факультеттерде жана башка билим берүү түзүмдөрүндө 

деканаттардын окуу процессин уюштуруусу жана жүргүзүүсү боюнча 

ишине көзөмөл. 

4.3. Кафедралардын окуу иштери боюнча иш пландарын 

макулдаштыруу. 

4.4.Кафедралардын штатын түзүү үчүн эсептерди жана башка 

документтерди даярдоо, окутуучулардын жана кафедралардын 

окуупландарынын жана окуу жүгүнүн ченемдерин, окуу жүгүнүн 

аткарылышын көзөмөлдөө. 

 

5. БӨЛҮМДҮН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ ТӨМӨНКҮЛӨРГӨ 

УКУКТУУ 

5.1. Окуу процессин жана отчеттуулукту пландоо үчүн деканаттан 

зарыл материалдарды өз учурунда берип турушун талап кылууга; 

окутуучулардын пландык жүгү жана алардын аткарылышы тууралуу жана 

бөлүмдүн ишине керектүү болгон дагы башка маалыматтарды өз учурунда 

берип туруусун кафедралардан талап кылууга. 

5.2. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринен жана башка адистерден 

өзүлөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон 

маалыматтарды жана документтерди сурап алууга. 

5.3.Окуу жана усулдук иштердин айрым маселелери боюнча 

факультеттерди жана кафедраларды текшерүүгө, ректораттын планы 

боюнча текшерүүчү иш-чараларга катышууга. 

5.4.Окуу процессине окутуунун техникалык жаны каражаттарын 

тандап алуу жана аларды иштетүүнү башка бөлүмдөр менен биргеликте 

уюштурууга.  



5.5.Деканаттар жана кафедралар менен биргеликте окутуунун 

келечектүү жаны маалымат технологияларын аныктоого жана аларды окуу 

процессине киргизүү боюнча иш-чараларды өткөрүүгө катышууга.  

5.6.Окутуучулардын окуу процессинин тартибин сактоосун 

көзөмөлдөө максатында сабактарга катышууга. 

 

6. ӨЗ АРА АРАКЕТТЕР 

6.1.Окуу иштерин маалыматташтыруу жана координациялоо бөлүмү 

өз ишмердигинде АСжОПУБ, деканаттар жана кафедралар менен алакада 

иштешет.  

 


