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1.Жалпы жобо  

 

1.1.Ж.Баласагын атындагы КУУнун (жетекчилери) академиялык саясатты жана 

окуу процессин уюштуруу башкармалыгынын иш менен камсыз кылуу сектору 

(ИмККС жана АСжОПУБ) бул түзүмдү бөлүштүрөт.  

1.2. Иш менен камсыз кылуу сектору өз кызматын жетектейт. 

 КРнын конституциясы (КРнын) 

 КРнын билими жөнүндө мыйзамы 

КРн ын Өкмөтү жана жогору турган мамлекеттик башкаруу органдарынын, 

КРнын Жогорку Кеңешинин нормативдик укук-актыларын, токтомун, буйругун, 

жоболорун тескеп турат.  

 Ж.Баласагын атындагы КУУнун жергиликтүү-акты жана жобосу КУУнун 

уставы, КУУнун Окумуштуулар кеңешинин токтому 1.3.   

  КУУнун ректорунун буйругунун негизинде сектор жоюлгандарды 

кайрадан уюштуруп түзөт.  

1.4. КУУнун ректору сектор менен штаттык түзүмдүн санын бекитет, окуу 

ишинин проректоруна дайындалган тапшырманы милдетине жараша аткарууга 

берет.   

1.5. КУУнун ректору буйругу  менен  сектордун кызматчысын кызматка кабыл 

алууну жана бошотууну,  окуу ишинин проректору иш менен камсыз кылуу 

боюнча сектордун башчысы менен бирге бекитет.    

1.6. Ж.Баласагын атындагы КУУнун Уставы, КУУнун ректорунун буйругу менен 

окуу ишинин проректоруна дайындалып, академиялык саясатты жана окуу 

процессин уюштуруу башкармалыгына (АСжОПУБ) учурдагы жоболорго 

көрсөтмө берет.   

1.7. Ж.Баласагын атындагы КУУнун бөлүмдөрү жана сектор уюштурган эң 

негизги жумушчу планын АСжана ОПУБ менен бирге жоопкерчиликтүү түрдө 

тапшырмаларын жана милдетин ишке ашырат.  

1.8. Иш менен камсыз кылуу боюнча сектору академиялык саясатты жана окуу 

процессин уюштуруу башкармалыгына (АСжОПУБ) баш ийет.  

 

2. Негизги тапшырмалар  

2.1. Ж.Баласагын атындагы КУУнун студенттеринин тажрыйбасын 

жогорулатууда багыттуу  даярдоо жолун уюштуруп жана бардык түрүн 

жоопкерчилик түрдө окуу планы менен өткөрүү.  

2.2. Баардык  адистеги студенттерди окуу жана өндүрүштүк практикада  кесиби 

боюнча  уюштуруу.   



2.3. Практиканы өткөрүүдө жана уюштурууда керектүү  документтерди даярдоо.  

2.4. Өндүрүштүк практиканын тизмелерин базаларын кеңейтип  камсыздоо.  

2.5. Башкаруу системасы - бүтүрүүчү студенттерге бөлүнгөн убактысы боюнча  

жумушка орношууда  КРде эмгек кылууга багыттап, университеттин 

бүтүрүүчүлорүн чыныгы суроо-талаптарга жооп берген жана кесиби боюнча    

конкреттүү багыт алууга даярдайт.  

2.6. Бүтүрүүчүлөр менен  бирге сүйлөшүп жумушка орношуунун жыйынтыгын 

маалымдоо.  

2.8. Практикалык базаны өткөрүүдө уюштурулган ишканалар менен биргеликте 

уюштурууп, мекемелердин суроо талабына жооп берген уюмдары, ведомстволору 

менен мамлекеттик деңгеээлде кызматташуу.  

2.9. Мекемелер менен кызматташууну уюштурууда, студенттер (бүтүрүүчүлөр) 

жана ишкерлердин  сапаты жөнүндө чыгып сүйлөө.  

 

3. Милдеттери 

 

3.1. Деканат менен макулдашылган  кафедранын бүтүрүүчүлөрүнө ар кандай 

практиканын түрлөрүн өткөрүү жана уюштуруу. 

3.2. Практикадан  өөтүү үчүн керектүү документтерди  даярдоо; 

3.3. Типтүү келишимди даярдоодо жана КУУнун студенттерин практикадан 

өткөрүп, практиканын базасын мекемелер менен бирге уюштуруу; 

3.4. Өнөктөш менен уюштурулган практиканын – жеке жана топтук келишимдик 

корутундусун уюштуруу; 

3.5. Практиканы баштаардан мурун, деканат менен иш-чара өткөрүү боюнча 

кафедранын бүтүрүүчүлөрүн чогултууну макулдашып, коюлган мөөнөтүн тактоо; 

3.6. Практиканы өткөрүүдө, уюштуруучу деканаттын, кафедранын 

бүтүрүүчүүсүнүн мөөнөтүн, окуу иши боюнча проректорунуна маалымдоо; 

3.7. ГОС стандарт белгилеген  багыттагы даярдыкты сунуш кылууда, 

практиканын базасы менен дал келүүсүн анализдөө;   

3.8. Студенттердин практикасын өткөрүүдө долбоордун буйругу менен 

катышуучуларды даярдоо;  

3.9. Жыл бою сектор  ар бир даярдыктын каржылоосунун отчетунун жыйынтыгын 

берип турат;  

3.10. Шаарда өтүлүүчү вакансия (бош орун)  жарманкесин студенттерге 

маалымдап турат;  

3.11. Уюмдарды чогултуп системазацияланган нускоочулар менен топтолгон, 

нормативдүү жана методикалык материал, суроолорун  уюштуруу жана 

практикадан   өткөрүү.   



3.12. Окуу иш планын эсепке алуу менен дисциплиналык программа менен 

багыттарын даярдоодо ГОС АЧД (аскерге чейин даярдоо) университеттин негизги 

иштелип чыккан тажрыйбалары адистигине карата макулдашуу;  

3.13. Университеттин дайындалган жетекчилери менен бирге тажрыйбалуу 

базанын  жоопкерчиликтүү формасын  үйрөтүүдө, университеттин студенттерин 

бөлүштүрүү буйругун өз убагында  даяр болуусун текшерүү; 

3.14. Студенттерди  иш камсыз кылууда - банк маалыматын жана анкета 

толтуруусун  университеттин өкүлчүлүгү жана кафедранын бүтүрүүчүсү менен 

бирге жигердүү жана методикалык жактан коштолгон жумушун макулдашуу;  

3.15 Студенттер менен уюмдардын убактысын жигердүүлүк менен анализдеп, 

бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыз кылуу менен бирге  жыл сайын  отчетун 

калыптандыруу;  

 

4. Укуктары жана милдеттери 

 

4.1. Сектордун укугу боюнча -  кызматкерлер менен бирге жетектөөнү 

көзөмөлдөйт; 

4.2. Сектордун укугу жана милдети - кызматкерлерди аткарган кызматы боюнча 

бөлүштүрүү; 

4.3.  Сектордун укугу:  

 сектор ишин ишке ашырууда зарыл болгон, материалдарды сурап, тактап 

алып, КУУнун бөлүмдөрүнүн түзүмдөрү менен бирге ишке ашырат; 

 тажрыйбаны ишке ашырып өткөрүүдө, конференциянын суроолорун, 

жыйналыштын катышуучуларын жолугушуусун уюштурат;   

 адистерди профессионалдуу  даярдоодо сапатын жакшыртууу жана 

ректорго тажрыйбаларын жеткирип сунуш кылат;  

 КУУнун жетекчилери долбоордун чечими жана сектордун ишинин 

суроолору  менен  таанышат; 

 уюштурган тажрыйбага, келишиминин жыйынтыгына корутун берүү;  

 Студенттерди практикадан өткөрүүгө уюштуруп ишке ашырууну бөлүмдүн 

жумушчуларына сунуш кылат.  

 

4.4. Сектордун  милдеттери: 

 КУУнун жергиликтүү  актыларын, нормативдик-укуктук актысын сактоону 

талап кылуу;  

 студенттерди практикиканын базасы менен камсыздоо; 

 тажрыйбаны алмаштыруу  жана практиканы өткөрүүдө   уюмдар менен 

байланышып, жыйналышта окуу жана өндүрүштүк практика жөнүндө 

актуалдуу суроолору боюнча кезигүүлөрдү уюштуруу;  



 студенттерди практикага алып чыгууда керектүү документтерди деканат 

менен жана бүтүрүүчү кафедралар менен  тактап сунуш кылуу; 

 практиканы өткөнү жөнүндө келишимди журналга каттоо; 

 ваканттык орундар боюнча жарманкени өткөрүү 

 

5. Өз ара мамилелер 

 

Тажрыйбалуу сектордун кызматчылары менен бирге иш менен камсыз кылуу  

 

 

 

 


