
« Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ» 

КЕАҚ Ғылыми кеңесінің  

2021 жылғы « 07 » қазандағы  

№1 хаттама шешімімен бекітілген 

 

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті  

                                                            Ғылыми кеңесінің 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 

 

Отырыстың 

мерзімі 
Қарастырылатын мәселелер Дайындаушы Баяндамашы 

04.10.2021 ж. 

1. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ Ғылыми кеңесінің Бас ғалым 

хатшысын сайлау 

Ғылыми кеңес төрағасының 

орынбасары 

Ғылыми кеңес 

төрағасының орынбасары 

2. ҚазҰТЗУ Ғылыми кеңесінің 2021-2022 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарын бекіту туралы 

Өз жұмыстарының бағыты 

бойынша проректорлар 

Ғалым хатшы 

 

3. "Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 

университеті" КЕАҚ қызметкерлері мен білім алушыларына 

рейтингтік (рецензияланатын) ғылыми журналдардағы 

жарияланымдары үшін сыйақы беру туралы ережені" бекіту туралы 

 

Ғылым департаменті Ғылым департаментінің 

директоры 

4. «ҚазҰТЗУ КЕАҚ білім алушыларына білім беру қызметтеріне 

жеңілдіктер беру және материалдық ынталандыру (сыйақы беру) 

туралы ережені» бекіту туралы 

Жастар ісі және спорт 

департаменті 

Әлеуметтік-мәдени даму 

жөніндегі проректор  

5. Әртүрлі   

28.10.2021 ж. 

1. 2020-2021 оқу жылының Аттестаттау комиссияларының есептерін 

бекіту туралы 

Институт директорлары 

Акакдемиялық мәселелер 

жөніндегі департамент 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі проректор 

2. 1 курс магистранттардың диссертациялар тақырыптарын және  

ғылыми жетекшілерін, 1 курс докторанттардың ғылыми 

жетекшілерін бекіту туралы. 

Институт директорлары 

Акакдемиялық мәселелер 

жөніндегі департамент 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі проректор 

3. Әртүрлі   



Қараша 

2021 ж. 

1. Университеттің электрондық ақпараттық-білім беру ортасының 

жай-күйі және дамуы  

Ақпараттық технологиялар 

департаменті 

Ақпараттық 

технологиялар 

департаментінің 

директоры 

2. «ҚР ЖОО үздік оқытушысы - 2021» конкурсына қатысу үшін 

кандидатураларды бекіту. 

Институт директорлары Академиялық мәселелер 

жөніндегі проректор 

3. 2022 жылға арналған бакалавриат, магистратура және 

докторантура Аттестаттау комиссияларының төрағалары мен 

құрамын бекіту. 

Институт директорлары 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі проректор 

4. Әртүрлі   

Желтоқсан 

2021 ж. 

1. Ғылыми кітапхананың жұмысы мен даму перспективасы туралы Ғылыми кітапхана Ғылыми кітапхананың 

директоры 

2. ҚазҰТЗУ-дың қазақстандық және халықаралық жоғары оқу 

орындарының рейтингтеріне қатысуы: нәтижелері, болашағы 
Рейтинг орталығы 

 

Рейтинг орталығының 

басшысы 

3. ҚазҰТЗУ түлектерін жұмысқа орналастыру және жұмыс 

берушілермен кері байланысты қолдау туралы 

Институт директорлары 

Мансап орталығы 

Мансап орталығының 

басшысы 

4. 1 курс докторанттардың диссертациялар тақырыптарын бекіту 

туралы 

Институт директорлары 

Акакдемиялық мәселелер 

жөніндегі департамент 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі проректор 

5. Әртүрлі   

Қаңтар 

2022 ж. 

1. 2021/22 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының 

қорытындылары және оқу процесінің сапасын жетілдіру жөніндегі 

міндеттер туралы. 

Тіркеу кеңсесі Академиялық мәселелер 

жөніндегі проректор 

2. Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 

босаған бос білім беру гранттарына ауыстыру үшін ақылы негізде  

оқитын білім алушылар ішінен кандидатураларды ұсыну туралы. 

Институт директорлары 

Тіркеу кеңсесі 

Тіркеу кеңсесінің 

басшысы 

3. ҚазҰТЗУ-дың стратегиялық даму жоспарының орындалу барысы 

туралы  
Корпоративтік даму 

департаменті 

Корпоративтік даму және 

стратегиялық жоспарлау 

жөніндегі проректор 

4. Әртүрлі   

Ақпан 

2022 ж. 

1. ҚазҰТЗУ-дың 2021 жылғы ғылыми қызметі: нәтижелері, 

проблемалары, 2022 жылға арналған міндеттері  
Ғылым департаменті Ғылым және халықаралық 

ынтымақтастық жөніндегі 

проректор 



2. Бакалавриаттың, магистратураның және докторантураның 2022-

2023 оқу жылына арналған академиялық күнтізбелерін бекіту.  

Тіркеу кеңсесі Тіркеу кеңсесінің 

басшысы 

3. Ғылыми кеңестің 2021 жылғы шешімдерінің орындалуы туралы Бас ғалым хатшы Бас ғалым хатшы 

4. Әртүрлі   

Наурыз 

2022 ж. 

1. Университеттегі оқу-әдістемелік жұмыстың жағдайы туралы  Академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі проректор 

2. ЕТҰ ғылыми-зерттеу қызметі туралы ЕТҰ ғылымы бойынша 

жауаптылар 

ЕТҰ ғылымы бойынша 

жауаптылар 

3. Университеттің әлеуметтік-мәдени ортасын жетілдіру туралы  Жастар ісі және спорт 

департаменті 

Әлеуметтік-мәдени даму 

жөніндегі проректор 

4. Әртүрлі   

Сәуір 

2022 ж. 

1. Халықаралық ынтымақтастықтың қорытындылары және 

халықаралық байланыстарды дамыту перспективалары туралы   

Халықаралық 

ынтымақтастық 

департаменті 

Халықаралық ынтымақ-

тастық департаментінің 

директоры  

2. ПОҚ іріктеу жөніндегі конкурстық және аттестаттау 

комиссиялардың құрамын бекіту   
HR қызметі HR қызметінің басшысы 

3. 2022-2023 оқу жылына бакалавриат, магистратура және 

докторантура мамандықтары бойынша оқу жұмыс жоспарларын 

(ОЖЖ) бекіту 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі проректор 

4. Бакалавриаттың, магистратураның және докторантураның 2022-

2023 оқу жылына арналған жаңа білім беру бағдарламаларын бекіту 

туралы  

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі проректор 

5. Әртүрлі   

Мамыр 

2022 ж 

1. ҚазҰТЗУ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру 

нәтижелері туралы 

Корпоративтік даму 

департаменті  

Compliance-бақлаудың 

корпоративтік офицері 

Compliance-бақлаудың 

корпоративтік офицері 

2. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы: 

қорытындылары, мәселелері, болашағы  

Институт директорлары Институт директорлары 

3. 2021 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары  Қаржы және есеп 

департаменті 

Қаржы және есеп 

департаментінің 

директоры 



4. 2021 жылғы Қабылдау комиссиясының жұмыс жоспарын және 

тәртібін бекіту.  

Қабылдау комиссиясының 

жауапты хатшысы 

Қабылдау комиссиясының 

жауапты хатшысы 

5. Диссертациялық кеңестердіің есептерін бекіту туралы. Диссертациялық 

кеңестердің төрағалары 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі проректор 

6. Әртүрлі   

Маусым 

2022 ж. 

1. 2021-2022 оқу жылының көктемгі емтихан сессиясының 

қорытындысы бойынша үлгерімді талдау  
Тіркеу кеңсесі Академиялық мәселелер 

жөніндегі проректор 

2. Гранттық және бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру 

шеңберінде жобалар мен бағдарламалар бойынша ҒЗЖ туралы 

аралық есептерді талқылау және бекіту 
 

Ғылым департаменті Ғылым департаментінің 

директоры 

3. Ғылыми кеңестің 2022 жылғы қаңтардағы шешімдерінің 

орындалуы туралы 

Бас ғалым хатшы Бас ғалым хатшы 

4. ҚазҰТЗУ Ғылыми кеңесінің 2022-2023 оқу жылына арналған 

жұмыс жоспарының жобасы туралы   

 

Проректорлар 

Бас ғалым хатшы 

Бас ғалым хатшы 

5. Әртүрлі   

 

 

Ескертпе: 

Университеттің Ғылыми кеңесінің отырыстары әр айдың соңғы бейсенбісінде сағат 15:00-де МҒ 316 каб. өткізіледі.  

Ғылыми кеңестің кезектен тыс отырысы Төрағаның ұсынысы бойынша, сондай-ақ оның мүшелерінің бастамасы бойынша шақырылуы 

мүмкін. 

Қажет болған жағдайда, университеттің Ғылыми кеңесі төрағасының келісімі бойынша, кеңес отырысының күн тәртібіне басқа да мәселелер 

енгізілуі мүмкін.  

Университеттің Ғылыми кеңесі басымдық принципіне сәйкес отырыста қаралатын мәселелердің кезегін өзгерте алады. 

 

 


