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ПЛАНЫ

Суроолордун аталышы Куну Жооптулар

1. Окумуштуулар кенешинин 
2019/2020-окуу жылы учун иш 
планын бекитуу

Сентябрь 1. КУУнун ректору 
Садыков К.Ж.

2. Ар турдуу масел ел ер

1. Мамлекеттик Аттестациялык 
комиссиянын 2019-жылкы жайкы 
етумдук-сынактын жыйынтыгы 
женунде

Октябрь 1. АСжОПУБ башчысы Абакирова Г.Б.

2. КУУнун факультеттериндеги 
контингенттин езгеруусу женунде

2. Окуу иштери боюнча проректор 
Темиров Б.К.

3. Ар турдуу масел ел ер

1. Студенттердин окуу акысын 
телееде жецилдиктерди камсыз 
кылуу боюнча административдик 
комиссиянын ишинин жыйынтыгы

Ноябрь 1. Жецилдетуулер боюнча 
комиссиянын терагасы 
Суранаев Т.Дж.

2. Окуу сапатын жогорулатуу 
максатында. окуу, окуу-методикалык, 
тарбиялык ж.б. иштерди жакшыртуу 
маселеси боюнча факультеттердин 
ишмердуулугу женунде:
® Экономика факультетинин  

деканынын отчету.

• Экономика факультетинин 
деканы К улова Э.У.

• Эл аралык мамилелер жана 
чыгыш таануу факультетинин 
деканы Бейбутова Р.А.



■ Эл аралык мамилелер жана 
чыгыш таануу факультетинин 
деканынын отчету.

3. КУУнун илимий-изилдее 
иштеринин 2019-жылдагы 
жыйынтыгы жана илимий изилдее 
иштеринин енугушундегу

4. Илимий иштер боюнча проректор 
Чекеев А.А.

4. 2019-жылкы кабыл алуу иш- 
чаранын жыйынтыгы

4. КУУнун кабыл алуу 
комиссиясынын жооптуу катчысы. 
Имакеева А.Э.

5. Ар турдуу масел ел ер.

1. Окуу сапатын жогорулатуу 
максатында, окуу, окуу-методикалык, 
тарбиялык ж.б. иштерди жакшыртуу 
маселеси боюнча факультеттердин 
ишмердуулугу женунде:

• Тарых жана чолком таануу 
факультетинин деканынын 
отчету.

® Юридика факультетинин 
деканынын отчету.

Декабрь • Тарых жана челкем таануу 
факультетинин деканы Бедельбаев 
А.б "

• Юридика факультетинин деканы 
Сманалиев К.М.

2. КУУнун каржысын 2019-2020-окуу 
жылына пландоо

2. ПКБ башчысы Мысакулова Г.С.

3. КУУнун бил им сапатын 
жогорулатуу женунде

3. АСжОПУБ башчысы Абакирова Г.Б.

3. Ар турдуу масел ел ер.

1. 2019/2020-окуу жылында кабыл 
алуу иш-чараны сапаттуу еткерууну 
уюштуруу боюнча жамааттын 
маселелри женунде.

Январь 1. Ректор Садыков К.Ж. Аткаруучу: 
окуу иштери боюнча проректор 
Темиров Б.К.
Факультеттердин декандары.

2. Ар турдуу масел ел ер.

1. 2019-2020-окуу жылындагы кышкы 
етумдук-сынактык сессиянын 
жыйынтыгы.

Февраль
1. АСжОПУБ башчысы Абакирова 
Г.Б.

2. Ар турдуу масел ел ер



1. Мамлекеттик тилдин КУУдагы 
жана окуу белумдерундегу абалы 
менен енугушу женунде. КУУнун 
студенттеринин арасындагы 
тарбиялык жана маданий- коомдук 
иштердин абалы жана аларды 
еркундетуу маселелери.

Март 1. Мамлекеттик тил жана тарбия 
иштери боюнча проректор 
Тиллебаев С.А.

2. 2019-жылга карата КУУнун каржы- 
чарба иштеринин жыйынтыгы 
женунде. Университеттин 
материалдык-техникалык негизин 
мындан ары дагы бекемдее жана 
жатаканалар менен иштеенун абалы

2. Администрагивдик-чарбалык 
иштер боюнча проректордун иш 
тузуму
Мысакулова Г.С.

3. Ар турдуу масел ел ер

1. Ж. Баласаыгын атындагы КУУга 
2020/2021-окуу жылына кабыл алууга 
даярдануу женунде.

Апрель 1. Кабыл алуу комиссиясынын 
жооптуу катчысы.
Имакеева.А.Э.

2. Ар турдуу маселелер

1. Жаны окуу жылына даярдык 
Актысын бектитуу

Май 1. КУУнун Проректорлору жана 
тузумдук белумдердун башчылары

2. Каржы комитетинин иши женунде 2. Каржы комитетинин терагасы

3. Ар турдуу маселелер

1. КУУнун Окумуштуулар кенешинин 
2018-2019-окуу жылындагы ишинин 
жыйынтыгы

Июнь
1.Ректор КНУ Садыков К.Ж.

2. Ар турдуу маселелер

Окумуштуу катчы


