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1. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР. 

1) Тиесілі факультет студенттері мүдделері үшін студенттік ӛзін-ӛзі басқаруды  дамыту 

шеңберінде С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ «РМК» студенттік деканат құрылды; 

2) Ӛз қызметін жүзеге асыру барысында студенттік деканат мына құжаттарды басшылыққа 

алады: 

 ҚР Конституциясын; 

 ҚР «Білім туралы» Заңын; 

 «ҚР Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңын; 

 Университет Жарғысын; 

 Студент намысының Кодексін; 

 «Ішкі еңбек тәртібі туралы» Ережені; 

 «Ішкі оқу тәртібі туралы» Ережені; 

 Университет Ғылыми Кеңесі; Факультет Кеңесі; Деканат Кеңесі шешімдерін; 

 Университет ректорының бұйрықтарын және ӛкімдерін; 

 Университет қызметінің тиесілі бағыттары бойынша проректорлар ӛкімдері мен 

нұсқаулары; 

 Осы Ережені; 

 

 

2. СТУДЕНТТІК ДЕКАНАТ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ. 

1)  Оқу үрдісінде студенттердің құқықтары  мен мүдделерін қорғауға бағытталған үздіксіз 

ұйымдастыру, үйлестіру және әкімшілік жұмысын жүргізу – студенттік деканаттың басты 

мақсаты. 

2)  Студенттік деканаттың орындайтын міндеттері. 

 студенттер ӛткеретін әлеуметтік сұраулар, сауалнамалар арқылы  оқу үрдісінің сапасы 

туралы студенттер пікірін  тұрақты бақылау жұмысын ұйымдастыру; 

 факультеттегі оқу және еңбек тәртібінің жоғары деңгейін, тәртіп пен ұйымшылдықты 

қолдап, ұстап тұру; 

 студенттердің құқықтары мен міндеттерін таныту, талас, жанжал тудыратын мәселелерді 

шешуге қатысу; 

 студенттердің ғылыми және кәсіби мүдделерін ескере отырып, оқу үрдісінің сапасын 

арттыратын ұсыныстарды  әзірлеуге қатысу; 

 тиімді ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге, студенттердің ғылыми ізденістерін жүргізу 

дағдыларын дамытуға әрекеттес болу; 

 әлеуметтік серіктестік принципін дамыту, студенттермен ПОҚ сондай-ақ Университет 

әкімшілігі арасындағы ӛзара түсіністікке қол жеткізу; 

 факультет деңгейінде сыбайлас жемқорлықпен  күрестің тиімді әдістерін әзірлеу: 
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3. СТУДЕНТТІК  ДЕКАНАТ ҚҰРЫЛЫМЫ. 

1)  Студенттік деканат тиесілі факультет деканат құрылымына енеді және тиесілі факультеттің 

деканына тікелей бағынады. 

2)  Студенттік деканат құрамына студенттік декан (әріде СД), студенттік декан орынбасарлары 

енеді; 

3)  Студенттік деканатты басқару студенттік деканға жүктеледі; 

4)  СД лауазымы сайлаулы:сайлауға тиесілі факультет топтарының барлық старосталары 

қатысады; 

5)  Университет тиесілі факультетінің студенті  Студенттік декан болып сайлануға құқылы; бұл 

студент 3 жоғары бағамда оқиды, факультеттегі, университеттегі қоғамдық жұмысқа белсенді 

қатысады, сабаққа деген үлгерімі жақсы.   

6)  СД лауазымына кандидат ретінде сайлауға қатысу тәртібі: 

 ӛзін-ӛзі ұсыну жолымен 

 факультет деканатының ұсынысымен  

 ФСҮ, УСҮ тӛрағаларының ұсынысымен 

7)  Сайлауға қатысу мақсатымен кандидат факультет деканының атына арыз жазады және 

регламент бойынша сайлаушыларға тұсау кесер материалын, сайлау алдындағы бағдарламасын 

(жобасын) ұсынады. 

8)  Тиесілі факультеттегі барлық топтар старосталары құпия дауыс беру арқылы 1 оқу жылына 

(қыркүйек - маусым) СД сайланады. 

9)  Кӛп дауысқа ие болған  кандидат  СД болып сайланады. 

10)  ОТЖ бойынша проректор ӛкімімен СД тағайындалады. 

11) СД орынбасарлары факультет деканының келісімімен  факультет белсенді студенттер 

қатарынан (лек старосталарынан, оқу озаттарынан, топ старостарынан, ФСҮ мүшелерінен, 

белсенді студенттер арасынан) ОТЖ бойынша проректор  ӛкімімен  тағайындалады. Әрбір 

курста  СД орынбасары тағайындалады, 250 студентке 1 СД орынбасары есебінен. 

12)  Студенттік деканат ӛз жұмысында факультеттегі барлық студенттік  ұйымдармен ӛзара 

әрекеттестікте  болады. 

13)  Студенттік деканат алдында тұрған міндеттерді тиімді орындау  мақсатымен барынша 

ақпараттық кері байланысты қамтамасыз ету үшін факультет деканатымен тығыз қарым-

қатынаста болады. 

 

 

4.  СТУДЕНТТІК ДЕКАНАТ ФУНКЦИЯЛАРЫ: 

1)  Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыру шеңберінде жалпы нормативтік 

құжаттарды басшылыққа алады. Студенттік деканат мына негізгі функцияларын орындайды: 

 студенттік деканат жұмысын жоспарлау, ағымдағы және келешекке арналған 

жоспарларды әзірлеу және олардың орындалуын бақылау; 

 СД орынбасарларымен апта сайын жиналыс ӛткізу; 

 Студенттер  проблемаларын білу және оны шешуге ат салысу, зерделеу үшін тиесілі 

бағам топтарының  старосталарымен  ай сайын жиналыс ӛткізу; 
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 Студенттік  деканат  қызметін  Университет  құрылымдық бӛлімдерімен, қоғамдық 

студенттік емес ұйымдарымен үйлестіру, Қазақстандағы сондай ақ шет елдегі басқа ЖОО  

факультеттермен оқу-білім, ғылым салаларындағы байланысты қолдау; 

 Факультетте студенттер мүдделеріне қатысы бар талас және пікір қақтығысын тудыратын 

жағдайларды шешу; 

 Студенттік деканат жұмысы туралы есепті тапсыру; 

 Білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау  тәсілдерін, оқу-әдістемелік 

материалдарының, оқулықтар, тест және т.б. сапасын талқылау; 

 Студенттердің оқу кестесімен оқыту сапасымен, емтиханды  ӛткізу ретімен қанағаттану 

деңгейін зерделеу; 

 Студенттерге  кредиттік оқыту жүйесінің ерекшеліктерін, оқу үрдісін ұйымдастыру  

Ережелерін, бағамнан бағамға  кӛшіруге  арналған GHA және т.б. түсіндіру; 

 Мамандарды дайындау сапасын арттыру мақсатында оқу үрдісін жетілдіруді діттеген 

ұсыныстарды енгізу; 

 Факультет студенттерінің сабаққа деген үлгерімін және қатысуын бақылау, тиесілі 

жазалау және марапаттау амалдарын қабылдау мақсатымен тиесілі факультет деканына  

ақпаратты табыс ету; 

 Университеттегі оқу тәртібін және  Ішкі тәртіп Ережесін қадағалау; 

 Оқу үрдісінде орын алатын  ӛзгерістер, ӛткерілетін конкурстар, конференциялар, гранттар 

және т.б. туралы студенттерге  жедел түрде ақпарат жеткізу; 

 студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы  күрес шараларын ұйымдастыру 

 Оқу үрдісін  ұйымдастыру  бойынша  студенттердің оқу  карточкаларын, олардың  сынақ  

кітапшаларын ресімдеу жұмысына  қатысу; 

 Мерзімімен  медициналық  тексерістен ӛтуді; санитарлық  кітапшаны ұстау қалпын  

бақылау; 

 Оқу үрдісінің мүдделі  мәселелері бойынша студенттермен түсініктеме шараларын  

ӛткеру; тиесілі ақпараттық  ілмелерде, факультет, университет интернет сайтына  оқу, 

ғылымға қатысы бар  ақпаратты және құжаттарды орнықтыру; 

 СД және оның орынбасарлары  студенттерге  қатысы бар тәртіп-құқық, жатақханаға 

орналастыру, Президент степендиясын, Университет Ректоры  степендиясын бӛлетін, 

академиялық ұтқырлыққа студенттерді таңдап алатын комиссия жұмысына сондай-ақ 

басқа да тиесілі факультет студенттерінің мүдделеріне қатысы бар жұмысшы топтары 

құрамына СД және орынбасарлары енеді:  

 

5. МАРАПАТТАУ ЖӘНЕ СӨГІС ТҮРЛЕРІ. 

1)  Марапаттау амалдары: 

Ӛз функционалдық міндеттерін  жауапты  орындайтын СД және оның орынбасарлары үшін 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ шаруашылық жүргізуге құқылы РМК 2009ж.23.12. Ішкі 

оқу тәртібі туралы Ережесінің №10 бӛлімі.(т.т.10.1.-10.4)марапаттауды қарастырған. 
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2)  Жазалау түрлері: 

 Ал ӛз функционалдық міндеттерін дұрыс орындамаған, ҚазҰМУ студентінің Намыс 

Кодексін бұзғаны үшін сыбайлас жемқорлықта байқалған сондай-ақ осы Ереженің 

қағидаттарын орындамағаны үшін СД және оның орынбасарларына С.Ж.Асфендияров  

атындағы  ҚазҰМУ шаруашылық жүргізуге құқылы РМК Ішкі оқу тәртібінің №11 

бӛлімінің (т.т.11.1.11.2) тармақтары қарастырған жаза қолданылады. 

 СД Университет Этикалық кеңесінің, Тәртіп кеңесінің шешімі бойынша ОТЖ бойынша 

проректоры ӛкімімен лауазымынан  босатылады. 

 СД орынбасары  тиесілі факультет деканы келісімімен СД негіздемеленген  ұсынысымен  

ОТЖ бойынша проректоры  ӛкімімен лауазымынан босатылады. 

 

6.  ҚОРЫТЫНДЫ ҚАҒИДАЛАР. 

1)  Осы Ережеде Университет құрылымы ауанында  студенттік  деканат құқықтық жағдайын  

реттейтін негізгі нормалар келтірілген. 

2)  Осы Ереже тармақтарын  орындау  жауапкершілігін  бақылау факультет деканына жүктеледі. 

3)  Осы Ереже бекітілген күннен бастап ӛз күшіне енеді және ректор орнатқан ретімен немесе  

Университет ӛкілеті лауазымдық тұлғасы шектеу қойғанға  дейін әрекетінде болады. 

 


