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САПА САЯСАТЫ 

Миссия. Ұлттық және халықаралық заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес 

мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға арналған, еңбек нарығында сұранысқа ие, техносфераның 

экологиялық таза жұмыс істеуі, инновациялық технологиялық процестер мен өндірістерді құру саласында 

бәсекеге қабілетті жоғары білікті жаңа буын кадрларын кәсіби даярлау стандарттар. 

Сапа стратегиясы. Барлық мүдделі тұлғалардың – студенттердің (бакалаврлар, магистранттар, 

докторанттар), олардың ата-аналары, өндіріс өкілдерінің талаптары мен тілектерін ескере отырып, оқу (оқу, 

оқу-әдістемелік) және ғылыми жұмыстардың сапасын қамтамасыз ету бойынша кафедра қызметін үздіксіз 

жетілдіру. , мемлекеттік органдардың, ғылыми қауымдастықтың және жалпы қоғамның басшылары. 

Саясаттың негізгі бағыттары: 

1 «6В05201 / 6В07202 Геология және пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау» (бакалавр) 

бойынша ОП 7М07206 – «Геология және қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау» (магистратура) 

бойынша үздіксіз және көп деңгейлі білім беру жүйесін дамыту кафедрасында; 8D07205 – «Геология және 

қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау» (докторантура). 

2 Кафедрада заманауи оқыту технологияларын, білім мен ғылымды дамытудың әлемдік трендтерін, 

Болония тәжірибесін ескере отырып, жоғары сапалы білім беруге, кафедра ұжымында жоғары сапалы 

мәдениетті қалыптастыруға кепілдік беретін демократиялық басқару жүйесін дамыту. заманауи оқыту 

технологияларының процесі. 

3 Бизнес-қоғамдастықпен және жұмыс берушілермен ынтымақтастықты кеңейту және оларды білім 

беру бағдарламаларының, оқу, өндірістік және ғылыми тәжірибелер мен тағылымдамалардың мазмұнын 

анықтауға тарту. 

4 Қазіргі заманғы ғылыми және оқу жабдықтары мен аспаптарын алу арқылы білім беру 

бағдарламалары бойынша кафедраның материалдық-техникалық базасын үздіксіз нығайту. 

5 Түлектерді жоғары сапалы даярлаудың негізі ретінде көпсалалы және пәнаралық ғылыми іргелі және 

қолданбалы зерттеулерді дамыту. 

6 Академиялық адалдық пен корпоративтік рухты сақтай отырып, академиялық және ғылыми 

еркіндікке негізделген оқу, әдістемелік және ғылыми қызметтің сапасын қамтамасыз ету бойынша кафедра 

қызметін үздіксіз жетілдіру. 

 7 Жеке тұлғаны төзімсіздік немесе кемсітушіліктің кез келген түрінен қорғау негізінде кафедраның 

тәрбие жұмысын үздіксіз жетілдіру, студенттердің дербестігі мен көшбасшылық қасиеттерін дамыту, білімін 

үздіксіз жетілдіру және жаңарту қажеттілігі, жоғары білімді қалыптастыру. студенттердің кәсіби, мәдени және 

әлеуметтік салалардағы тұлғалық даму принциптері. 

Бөлім ISO 9001: 2015 халықаралық стандарттарының, Еуропалық жоғары білім аймағының (ESG) 

сапаны қамтамасыз ету ережесінің талаптары негізінде корпоративтік басқару жүйесінің тиімді жұмыс істеуі 

және сапа менеджменті жүйесін дамыту үшін жауапкершілікті өз мойнына алады. КИ стандарттары мен 

процедуралары Сәтбаев, біздің қызметіміздің сапасының кепілі ретінде. Геологиялық барлау, пайдалы 

қазбалар кен орындарын іздеу және барлау департаментінің сапа саласындағы саясаты басқарма отырысында 

бекітілді (No1 хаттама, 16.08.2021 ж.). 
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