
«Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ» 

КЕАҚ Ғылыми кеңесінің шешімімен  

бекітілген 

2022 жылғы « 29»  қыркүйектегі  

№1 хаттама 

 

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

Ғылыми кеңесінің 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 

 

Отырыстың 

мерзімі  
Қарастырылатын мәселелер  Дайындаған  Баяндамашы  

қыркүйек 

2022 жыл 

1. 2021-2022 оқу жылының қорытындысы бойынша 

білім алушылардың үлгерімі туралы 

Институт дирекциялары  

Тіркеу кеңсесі  

Тіркеу кеңсесінің басшысы  

2. 2022-2023 оқу жылына арналған оқытудың барлық 

деңгейлері бойынша ең төмен ауысу балдарын бекіту 

туралы  

Тіркеу кеңсесі   

  

Академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор  

3. Қабылдау комиссиясының жұмысы және 2022 жылы 

оқу деңгейлері бойынша білім алушыларды қабылдау 

қорытындылары туралы 

Институт дирекциялары  

Қабылдау комиссиясының 

жауапты хатшысы  

Қабылдау комиссиясының жауапты 

хатшысы  

4. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ Ғылыми кеңесінің 

2021-2022 оқу жылындағы жұмысының қорытындылары 

және ҚазҰТЗУ Ғылыми кеңесінің 2022-2023 оқу 

жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы 

Құрылымдық бөлімшелердің 

басшылары.  

Бас ғалым хатшы  

Бас ғалым хатшы  

5. Әртүрлі      

қазан 

2022 жыл 

  

1. Бірінші оқу жылының докторанттарының ғылыми 

жетекшілерін (консультанттарын) бекіту туралы 

Докторантура бөлімі  

Ғылым департаменті  

Ғылым және халықаралық 

ынтымақтастық жөніндегі 

проректор  

2.  Диссертациялардың тақырыптарын және бірінші оқу 

жылының магистранттарының ғылыми жетекшілерін 

бекіту туралы 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департаменті  

Академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор 

3. 2021-2022 оқу жылындағы "Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы" пәні бойынша бакалавриат және 

Институт дирекциялары  Академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор  



магистратура АК және МЕК төрағаларының есептерін 

бекіту туралы 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департаменті  

4. Әртүрлі.  
  

қараша  

2022 жыл  

  

1.  2023 жылға арналған "Қазақстанның қазіргі заманғы 

тарихы" пәні бойынша бакалавриат, магистратура 

МАК, МЕК төрағалары мен құрамдарының 

кандидатураларын бекіту туралы 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департаменті  

Академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор  

2. «ҚР ЖОО үздік оқытушысы - 2022» конкурсына 

қатысу үшін кандидатураларды бекіту.  

Институт директорлары 

  

Академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор  

3. Қызметкерлердің ғылыми атақтар беруге 

ұсынымдары туралы  

Институт дирекциялары 

 

Ғылым және халықаралық 

ынтымақтастық жөніндегі 

проректор  

4. Әртүрлі      

желтоқсан  

2022 жыл  

  

1. Университеттің әлеуметтік-мәдени ортасын 

жетілдіру туралы   

Жастар ісі және спорт 

департаменті  

Әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі 

проректор  

2. Ғылыми зерттеулерге ішкі грант бөлу туралы  Ғылым департаменті  Ғылым және халықаралық 

ынтымақтастық жөніндегі 

проректор  

3. Бірінші оқу жылының 

докторанттарының  диссертацияларының 

тақырыптарын бекіту туралы.  

Докторантура бөлімі  

Ғылым департаменті  

Ғылым және халықаралық 

ынтымақтастық жөніндегі 

проректор  

4. Әртүрлі      

қантар  

2023жыл  

  

1. ҚазҰТЗУ бакалавриатының 2022 жылғы түлектерін 

жұмысқа орналастыру және жұмыс берушілермен кері 

байланысты қолдау туралы 

Институт дирекциялары Мансап 

орталығы  

Мансап орталығының басшысы 

2. ПОҚ біліктілігін арттыру және кәсіби дамыту туралы.  Институт дирекциялары  

HR - қызметі  

Академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор  

2. Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу 

процесінде босаған бос білім беру гранттарына 

Институт дирекциялары  

Тіркеу кеңсесі  

Тіркеу кеңсесінің басшысы  



ауыстыру үшін ақылы негізде  оқитын білім алушылар 

қатарынан кандидатураларды ұсыну туралы.  

  

4. Әртүрлі      

ақпан   

2023 жыл  

 

1.  ҚазҰТЗУ-дың 2022 жылғы ғылыми қызметі: 2023 

жылға арналған нәтижелер, проблемалар, міндеттер  

Ғылым департаменті, Институт 

дирекциялары ЕТҰ   

Ғылым және халықаралық 

ынтымақтастық жөніндегі 

проректор  

2. Университеттің 2021-2022 жылдардағы 

диссертациялық кеңестерінің жұмысы туралы  

Диссертациялық кеңестер  

Ғылым департаменті  

Ғылым және халықаралық 

ынтымақтастық жөніндегі 

проректор  

3. 2022-23 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының 

қорытындылары және оқу процесінің сапасын жетілдіру 

жөніндегі міндеттер туралы  

Тіркеу кеңсесі 

  

Тіркеу кеңсесінің басшысы  

4. 2023-2024 оқу жылына арналған бакалавриат, 

магистратура және докторантураның академиялық 

күнтізбелерін бекіту.  

Тіркеу кеңсесі  Тіркеу кеңсесінің басшысы  

5. Кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастыру және 

жүргізу туралы. 

Институт дирекциялары ҚК 

жауапты хатшысы 

Қабылдау комиссиясының жауапты 

хатшысы 

6. Әртүрлі      

наурыз 

2023 жыл  

  

1. Халықаралық ынтымақтастықтың қорытындылары 

және халықаралық байланыстарды дамыту 

перспективалары туралы    

Халықаралық ынтымақтастық 

департаменті  

Халықаралық ынтымақтастық 

департаментінің директоры   

2. 2022-2023 оқу жылының қыста қабылданатын 

магистранттарының диссертациялары мен ғылыми 

жетекшілерінің тақырыптарын бекіту туралы 

Институт дирекциялары   

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департаменті  

Академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор  

4. 2022-2023 оқу жылының қыста қабылданатын 

докторанттарының ғылыми жетекшілерін 

(консультанттарын) бекіту туралы  

Докторантура бөлімі 

Ғылым департаменті 

Ғылым және халықаралық 

ынтымақтастық жөніндегі 

проректор  

4. Әртүрлі      

сәуір  

2023 жыл 

  

1. 2023-2024 оқу жылына арналған бакалавриат, 

магистратура және докторантура мамандықтары 

бойынша оқу жұмыс жоспарларын (ОЖЖ) бекіту 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департаменті  

Академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор  



2. 2023-2024 оқу жылына арналған бакалавриат, 

магистратура және докторантураның жаңа білім беру 

бағдарламаларын бекіту    

Академиялық мәселелер 

жөніндегі департаменті 

Академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор  

3. 2022-2023 оқу жылындағы қыста  қабылданатын 

докторанттарының диссертацияларының 

тақырыптарын  бекіту туралы 

Докторантура бөлімі  

Ғылым департаменті 

Ғылым және халықаралық 

ынтымақтастық жөніндегі 

проректор  

4. Әртүрлі      

мамыр  

2023 жыл  

 

1. 2022 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің 

қорытындылары   

Қаржы және есеп департаменті  Қаржы және есеп департаментінің 

директоры  

2. Университетті цифрландыру бойынша жұмыс 

қорытындылары туралы  

Ақпараттық технологиялар 

департаменті  

Ақпараттық технологиялар 

департаментінің директоры  

3. ПОҚ сайлау жөніндегі конкурстық комиссияның 

құрамын бекіту  
HR  қызметі  HR  қызметінің басшысы 

4. Университеттің 2023 жылғы қабылдау науқанын 

өткізуге дайындығы туралы  

Институт дирекциялары 

Қабылдау комиссиясының 

жауапты хатшысы  

Қабылдау комиссиясының жауапты 

хатшысы  

5. Әртүрлі      

маусым  

2023 жыл  

 

1. ҚазҰТЗУ Даму жоспарының орындалу барысы 

туралы.   

Корпоративтік даму департаменті  Корпоративтік даму және 

стратегиялық жоспарлау жөніндегі 

проректор  

2. 2022-2023 оқу жылының көктемгі емтихан 

сессиясының қорытындысы бойынша білім 

алушылардың үлгерімін талдау 

Тіркеу кеңссесі  Академиялық мәселелер жөніндегі 

проректор  

3. ҚазҰТЗУ Ғылыми кеңесінің 2023-2024 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарының жобасындағы  Ғылыми 

кеңестің  2022-2023 оқу жылындағы жұмысының 

қорытындылары туралы 

  

Проректорлар  

Бас ғалым хатшы  

Бас ғалым хатшы  

4. Әртүрлі      

 

 



Ескертпе: 

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

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

мүмкін. 

Қажет болған жағдайда, университеттің Ғылыми кеңесі төрағасының келісімімен Ғылыми кеңес отырысының күн тәртібіне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілуі мүмкін. 

Отырыстар күндізгі (мәселелерді талқылау және шешімдер қабылдау үшін ҒК мүшелерінің бірлесіп қатысуы, электрондық дауыс беру) және 

сырттай (сырттай талқылау және электрондық дауыс беру) форматтарда өткізілуі мүмкін. 

 

 

 

 

  



  



 


