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ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

 

1.1. Академиялык саясатты уюштуруу башкаруу жана окуу процессин 

уюштуруу (АСУБ ОПУ)  Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук 

университетинин структуралык бөлүмү болуп саналат, негизги функциясы 

университеттин факультеттеринде жана кафедраларында окуу процессин 

онүктүрүү жана көзөмөлдөө болуп саналат. 

1.2. АСУБ ОПУ ректорго түз баш ийет жана өз учурунда  

-   Кыргыз Республикасынын Конституциясынын; 

- Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнундө» 30.04.2003-ж. №92 

(03.08. 2015-ж. Өзгөрүүлөрү жана толуктоолору менен) Мыйзам ; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтунүн 03.02.2004-ж. №53 Токтомунда 

бекитилген «Жогорку профессионалдык билим берүү жөнүндө» 

жоболорунун; 

-  Кыргыз Республикасынын или жана билим берүү министрлиги тарабынан 

бекитилген  06.08.2009 -ж. №824/1 ЕСТS жөнүндө жобосунун; 

- Кыргыз Республикасынын Жогорку профессионалдык билим берүү 

мамлекеттик стардарттарынын; 

-   Ж.Баласагын атындагы КУУнун УСТАВЫнын; 

-  Ж.Баласагын атындагы КУУнун окумуштуулар кенешинин чечимдеринин 

жана  факультеттердин окумуштуулар кенештеринин чечимдеринин; 

-   Ж.Баласагын атындагы КУУнун ички тартибиндеги эрежелердин; 

- Ж.Баласагын атындагы КУУнун ректоратынын буйруктарынын жана 

буйрутмаларынын; 

- Ж.Баласагын атындагы КУУнун АБТнын колдонуу менен күндүзгү, 

күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан окутуу формаларында кредиттик система 

боюнча окутуунун жоболорун; 

- ушул жобонун жана башка Кыргыз Республикасынын нормативдик 

актыларынын, Илим жана билим министирлигинин Ж.Баласагын атындагы 

КУУнун окуу процессин уюштуруудагы ички нормативдик иш кагаздарынын 

негизинде иш алып барат. 

1.3. Жобо КРнын 23.08.2011 г. №496 токтомунуна ылайык КУУнун жогорку 

профессионалдык жана кошумча билим берүү программасын ишке ашырууда 

багыттар, специальносттор кесиптер боюнча окуу процесстерин кредиттик 

технология менен окутуу системасына бирдиктуу талап коет.  

1.4. АСУБ ОПУну ректордун буйругу менен дайындуучу жана бошотулуучу 

башчы жетектейт. Башчы убактылуу жок болсо (дем алуу, оруу ж.б. 

учурларда) анын милдетин башчынын орун басары аткарат. 

1.5. АСУБ ОПУ КМУнин ректорунун буйругунун негизинде жоюлат. 

1.6. АСУБ ОПУнун курамына төмөнку структуралык бөлүмдөр кирет: 

А. Лицензия, аккредитация жана мониторинг көзөмөл бөлүмү; 

Б.  Окуу иштерин координациялоо жана информатизациялоо бөлүмү; 

В. Жумушка орноштуру жана практика бөлүмү; 

Г. Бүтүргөндүгү тууралуу жана билими жөнүндө документтерди даярдоо 

бөлүмү; 



Д.Студенттердин кадрлар бөлүмү (студенттерди тейлоо бөлүмү); 

Е. Магистратура бөлүмү. 

 

2. НЕГИЗГИ МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ. 

2.1. АСУБ ОПУнун негизги максаттары: 

А. Окуу процесстерин пландоо, уюштуруу жана көзөмөлдөө. 

Б. Окуу процесстерин жөнгө салуучу иш кагаздарын өнүктүрүү. Жакшыртуу. 

Г. ЖОЖдын негизги документтерин иш кагаздарын иштеп чыгууда КМУнин 

бөлүмдөрүнүн өз ара байланышын уюштуруу. 

Д. КМУнин окуу программаларын ишке ашыруудагы отчеттуулукту түзүү. 

Ж.Профессордук-окутуучулар курамынын окутуу тапшырмаларын фактылык 

аткаруусун пландоону көзөмөлдөө. 

З.Структуралык болумдордун иш алып баруусун аккредитациялоо, 

лицензиялоо жана университетте методикалык иш алып баруусу боюнча 

координациялоо. 

И.Университетте сапатту билим берүү менеджментинин системасын 

киргизүү боюнча иш пландарды иштеп чыгуу. 

 

2.2. АСУБ ОПУнун НЕГИЗГИ МИЛДЕТТЕРИ ТӨМӨНКҮЛӨР: 

А. Кафедраларда жана факультеттерде окуу жана окуу-методикалык иштерди 

уюштуруу, жетектөө жана көзөмөлдөө. 

Б. Окутуунун бардык мезгилинде окуучулардын студенттердин окуудагы 

жетишкендиктерин академиялык (регистрациялоону) каттоону уюштурууну 

ишке ашыруу. 

В. Билим жөнүндө документти бастырууну ишке ашыруу. 

Г. Факультеттердин жана кафедралардын окуу-методикалык иш жүргүзүүсүн 

жолго коюу жана көзөмөлдөө. 

Д.Кундузгу жана сырттан окутуу формада окуган студенттер үчүн 

экзамендик сессиялардын,   мамлекеттик экзамендердин расписаниелерин 

түзүүдө деканаттардын  ишин көзөмөлдөө. 

Ж.Окуу процессинин алкагында окуу графигине ылайыктуу учурдагы, 

рубеждеги, жыйынтыктоочу көзөмөлдү уюштуруу. 

З. Жаны окуу жылына кабыл алуу планын түзүүнү көзөмөлдөө. 

Е.Негизги окуу программаларын лицензиялоо үчүн документтерди 

даярдоону көзөмөлдөө. 

И.Декандарга учурдагы Мамлекеттик стандарттардын негизинде окуу 

пландарын түзүүгө көмөк көрсөтүү. 

К. Университеттин факультеттеринде окуу, педагогикалык жана өндүрүштүк 

практикаларды уюштуруу жана өткөрүү. 

Л. Студенттердин документтер менен ксыз бөлүшүн уюштуруу. 

М. Студенттер контингентин, документтик оформление каттоону 

көзөмөлдөөнүн системасын автоматташтырууну киргизүү. 

Н. Университтетин билим берүү боюнча иш жүргүзүүсүн информациялык 

камсыздоону киргизүү. 



О. Билим берүүнүн тармагындагы жана башка уюмдар менен билим 

берүүнүн сапатын жогорулатуу багытында иш алып баруу. 

П. Ж.Баласагын атындагы КМУнин лицензиялоо жана мамлекеттик 

аккредитациялоо боюнча методикалык рекомендацияларды сунуштарды 

иштеп чыгуу. 

 

3. ФУНКЦИЯЛАРЫ 

3.1. Проектирлоо:окутуунун базистик жана иш планын, ЖОЖдын 

кафедралары боюнча окуу нагрузкасын жана штаттык расписаниясын,  

специалисттерди адистерди даярдоодо сапаттуу билим берүүдө башкаруу 

ситемасынын проектисин түзүү жана өнүктүрүү проекттерин иштеп чыгуу. 

3.2. Уюштуруу: КМУнин окуу процессин уюштуруу, лекциялык 

аудиториялык фонддордун  сабактарга даярдыгын көзөмөлдөө 

мониторингдоо, ЖОЖдын кафедра жана факультеттеринде окуу-

методикалык иш алып баруу маселелерин координациялоо, окуучулардын 

контингентин учетко алуу. 

 3.3. Методикалык: ЖОЖдо жана факультеттерде методикалык иштин 

жүрүшүн уюштуруу жана координациялоо; КМУнин бөлүм башчыларына 

методикалык жактан жардам көрсөтүү, педагогикалык тажрыйбаны 

жалпылоо. 

 

3.4. Консультациялык: КМУнун бөлүм башчыларына окуу процесин 

уюштурууда, негизги билим берүү программаларын лицензиялоодо 

консультациялык көмөк көрсөтүү. 

 

3.5. Экспертик: Негизги билим берүү программаларын лицензиялоо үчүн 

документтерди, багыттар боюнча даярдоочу окуу пландарга эксперттик 

баалоону уюштуруу. 

 

3.6. Информациялык: Окуу процессин уюштуруу боюнча ЖОЖдун 

бөлүмдөрүнүн башчыларын (декан, кафедра, ж.б.) толуктоо – накопление, 

системалоо жана информациялоо. 

 

4. УКУГУ жана МИЛДЕТТЕРИ 

4.1. АСУБ ОПУнун укуктары: 

а. Ушул Жобого ылайык башкаруу иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон 

пландарды жана программаларды корректирлоого жана иштеп чыгууга. 

б. КМУнин башкаруусунун алдына коюлган милдеттерди ишке ашыруу үчүн 

Университеттин бардык жетекчилерин жана адистерин ишке тартууга.  

в. Жетекчинин тапшырмасы боюнча, же өз атынан башкаруунун ишин 

аткарууга зарыл болгон документтерди сурап алууга. 

г. Жетекчинин талкуусуна ушул инструкциядагы милдеттерди аткарууну 

өнүктүрүүгө байланыштуу зарыл болгон сунуштарды киргизүү. 

 

 



4.1. АСУБ ОПУнун милдеттери: 

а. Окуу процессинин КМУнин жана ГОС ВПОнун уюштуруу-укуктук 

документтерине ылайык экендигин көзөмөлдөө; 

б. КМУнин жетекчилеринин окуу иштери боюнча чыгарылган 

буйруктарынын, инструкцияларынын жана көрсөтмөлөрүнүн аткарылышын 

көзөмөлдөө; 

в. КМУнин жогорку денгээлдеги жетекчилеринин жана 

администрациясынын суроолоруна ылайык окуу процесси боюнча 

справочная информация  маалымат берип туруу; 

г. Башкаруу иштери боюнча иш номенклатурасына ылайык кызматтык иш 

кагаздарын документтерди даярдоо; 

д. Студенттердин окуу маселелери боюнча арыздарын карап чыгуу жана арыз 

жазууну пайда кылган себептерди жоюу; 

ж. Бекитилген материалдык каражаттарды имущество эффективдүү 

пайдалануу, сакталуусун камсыз кылуу; 

з. Башкаруу иштеринин алкагында тышкы уюмдар менен жазышуу жана 

уюштуруу; 

 

5. БАЙЛАНЫШТАР. ОЗ АРА КАРЫМ КАТНАШТАР 

5.1 АСУБ ОПУнун ЖОЖлар жана ЖОЖ эмес структуралар менен өз ара 

байланышы. 

А. Өзгөрүлүп туруучу иш пландарына байланыштуу студенттерге милдеттүү 

адабият китеп фондунун керектөөсүнө ылайык илимий китепкана менен өз 

ара иш алып баруу; 

Б. Кафедралар менен биргеликте окуу пландарын жана аткарууну, 

профессордук-окутуучулардын курамын, окуу жүгүн, отчеттук 

документацияларды аткаруусун пландоо жана көзөмөлдөө; 

в.  Факультеттер менен биргеликте учурдагы окуу процессин, статистикалык 

отчетторду даярдоону пландоо, уюштуруу жана көзөмөлдөө; 

г. Кадрлар бөлүмү менен бирдикте профессордук- окутуучулардын курамдын 

штатын түзүү, мугалимдердин тартибин жакшыртуу, учурдагы жана отчеттук 

документтерди түзүү; 

д. Эсеп болүмү менен бирдикте финансылык жактан профессордук- 

окутуучулардын курамдын штатын түзүү; 

е. Башка структуралык болумдор менен окуу процесин уюштуруу боюнча оз 

ара иштешүү; 

 

6. ЖООПКЕРЧИЛИГИ.  
6.1. АСУБ ОПУ ушул Жободо коюлган милдеттер жана функциялардын өз 

убагында аткарылышы жана сапаты боюнча өзү толук жоопкерчиликтүү. 

6.2. Башка кызматкерлердин жоопкерчилиги кесиптик инструкциялар 

боюнча аныкталат. 

 


