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1. Нормативті сілтемелер
1) Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-111 «Білім туралы 

заңы»
2) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V "Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңы
3) "Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 

туралы" - ҚР Білім жэне ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 
бұйрығы.

4) "Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандарттарын бекіту туралы" - ҚР Білім жэне ғылым министрінің 2018 жылғы 
31 қазандағы № 604 бұйрығы.

5) "Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
қағидаларын бекіту туралы" - ҚР Білім жэне ғылым министрінің 2011 жылғы 20 
сәуірдегі №152 бүйрығы

6) "Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті 
растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы" ҚР Білім және ғылым 
министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бүйрығы

7) "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 
үлгілік қағидаларын бекіту туралы"- ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 
жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы.

8) "Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы Қазақстан Республикасы Білім жэне 
ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бүйрығы.

9) "Шетелге, оның ішінде академиялық оралымдылық шеңберінде оқытуға жіберу 
қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы № 613 бүйрығы

10) "Медициналық жэне фармацевтикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту 
туралы" - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің м. а. 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығы

11) "Интернатура мен резидентурада даярлаудың клиникалық мамандықтарының 
тізбесін бекіту туралы" ҚР Денсаулык сақтау министрінің 2008 жылғы 30 
қаңтардағы № 27 бүйрығы.

12) "Білім туралы құжаттарды тану жэне нострификациялау қағидаларын бекіту 
туралы” Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 
10 қаңтардағы №8 бұйрығы.

13) "Жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 
бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы" - Қазақстан Республикасы Білім 
жэне ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы

14) «Формальды емес білім беретін, танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген 
ұйымдар беретін формальды емес білім арқылы ересектер алған оқу
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нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы» - Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі № 508 бұйрығы.

15) ИСО 9001: 2015 халықаралық стандарты-сапа менеджменті жүйесі. Талаптар.
16) Еуропалық жоғары білім кеңістігінде (ESG) жоғары білім сапасын қамтамасыз 

ету стандарттары мен нұсқаулықтары)
Стандарттар Университеттің, мектептердің/факультеттердің ережелері мен 
стандартты операциялық рэсімдермен толықтырылуы мүмкін.

2. Терминдер мен анықтамалар

Білім беру 
қызметінің 

сапасын ішкі 
қамтамасыз 
ету жүйесі

Университеттің үйымдық құрылымының, ішкі 
қүжаттаманың, көрсеткіштердің, үрдістерінінің, 
ресурстардын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру сапасын (үдеріс, нәтиже ретінде) белгіленген 
нормалардан, талаптардан, стандарттардан жэне мүдделі 
түлғалардың қажеттіліктерінен төмен емес деңгейде қолдауға 
жэне білім беру бағдарламаларының сапасын тұрақты 
арттыруға бағытталған процестер мен ресурстардын, 
жиынтық сипаттамамсы.

Мүдделі
түлға

Университет қызметінің нэтижелеріне мүдделі тұлға немесе 
тұлғалар тобы (университетке қатысты ішкі жэне сыртқы).

Білім беру 
сапасы

Бұл жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 
ұлттық жэне халықаралық стандарттарына, кәсіби 
стандарттарға және негізгі стейкхолдерлердің 
қажеттіліктеріне сәйкестік дәрежесін, сондай-ақ білім беру 
бағдарламасының жоспарланған мақсаттары мен 
нэтижелеріне қол жеткізу дәрежесін көрсететін білім беру 
қызметі мен мамандарды даярлаудың жиынтық сипаттамасы.

Сапаны
қамтамасыз

ету

Білім беру бағдарламаларының, білім беру мүмкіндіктері мен 
қүралдарының белгіленген мақсаттар мен талап етілетін сапа 
деңгейіне сэйкестігін қамтамасыз ететін белгілі бір 
жағдайларды жасау және қажетті ресурстарды бөлу процесі

Білім беру 
қызметі

Білім беру субъектілерінің мақсатты, педагогикалық, 
эдістемелік негізделген, дэйекті өзара әрекеттесу процесі, 
оның барысында тұлғаны оқыту, дамыту жэне тәрбиелеу 
міндеттері шешіледі.

Білім беру 
бағдарламас 

ы

Оқытудың мақсатын, нәтижелері мен мазмүнын, білім беру 
процесін үйымдастыруды жэне оларды іске асыру тәсілдері 
мен әдістерін, оқыту нэтижелерін бағалау өлшемшарттарын 
қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының біртүтас 
кешені

Университет Әртүрлі салалар бойынша ғылыми-педагогикалық қызметті, 
кадрлар даярлауды, іргелі жэне (немесе) қолданбалы ғылыми
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зерттеулерді жүзеге асыратын жэне жетекші ғылыми- 
эдістемелік орталық болып табылатын жоғары жэне (немесе) 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы

Академиялы 
қ ұтқырлық

білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді оқыту 
немесе зерттеулер жүргізу үшін белгілі бір академиялық 
кезеңге (семестрге немесе оқу жылына) өзінің жоғары жэне 
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында 
немесе оқуды жалғастыру үшін басқа жоғары жэне (немесе) 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үйымында 
академиялық кредиттер түрінде меңгерген оқу 
бағдарламаларынан, пәндерден міндетті түрде қайта сынақ 
тапсыра отырып, басқа жоғары жэне (немесе) жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру ұйымына (ел ішінде немесе 
шетелге) ауыстыру

Апелляция Білім алушының білімін әділсіз бағалау жағдайларын 
анықтау жэне жою үшін жүргізілетін рәсім.

Қашықтықта 
н білім беру 
технологияс 

ы

Қашықтықтан білім беру технологиясы - білім алушы мен 
педагогтің жанама (алыстан) немесе толық емес жанама өзара 
іс-қимылы кезінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды жэне телекоммуникациялық құралдарды 
қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту

Жеке оқу 
жоспары

Білім беру бағдарламасы мен элективті пәндер каталогы және 
(немесе) модульдер негізінде эдвайзердің көмегімен білім 
алушы эр оку жылына дербес қалыптастыратын оқу 
жоспары.

Дипломға
қосымша
(Diploma

Supplement)

Еуропалық комиссияның, Еуропа Кеңесінің жэне ЮНЕСКО 
стандарттары бойынша әзірленген жоғары білім туралы 
ресми құжатқа жалпыеуропалық стандартталған қосымша 
білім беру біліктілігі иегері өткен және сәтті аяқтаған 
оқытудың сипатын, деңгейін, мәнмәтінін, мазмүны мен 
мэртебесін сипаттау үшін кызмет етеді

Қорытынды
бақылау

Аралық аттестаттау кезеңінде емтихан немесе 
дифференциалды сынақ түрінде өткізілетін оқу пэнінің 
бағдарламасын меңгеру сапасын бағалау мақсатында білім 
алушылардың оқу жетістіктерін бақылау, егер пэн бірнеше 
академиялық кезендер бойы зерделенсе, онда қорытынды 
бақылау осы академиялық кезеңде зерделенген пэн бөлігі 
бойынша жүргізілуі мүмкін.
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3. Қолдынылған қысқартулар
Қысқарту Толық атауы
ESG European Standards and Guidelines 

Еуропалық сапа стандарттары
ААЖ Автоматтандырылған ақпараттық жүйе
АЖД Академиялық жұмыстар департаменты
АК Аттестатау комиссиясы
АСБ Академиялыұ сапа бөлімі
ӘБҚ Әкімшілік басқару қызметкерлері
БАҚ Бұқаралық акпарат құралдары
БББ Білім беру бағдармалары
БББК Білім беру бағдаламалар комитеті
БӨЖ Білім алушының өзіндіқ жүмысы
БП Базалық пәндер
ҒЗЖ (Б) (Білім алушылардың ) ғылыми-зерттеу жұмысы
ЖБ Жоғары білім
ЖБП Жалпы білім пәндер
ЖОЖ Жеке оқу жоспары
Каз¥МУ С.Д. Асфендиярова атындағы қазақ ұлттық медициналық 

университеті
КІБ Кафедралық ішік бақылау
КА Қорытынды атестаттау
ҚБ Құрылымдық бөлімшелер
ҚББТ Қашықтықтан білім беру технологиясы
ҚР МЖМББС ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты
ОӘБ Оқу-әдістемелік бөлім
ОЖБОЖ Оқытушының жетекшілігімен білім алушының өзіндіқ 

жұмысы
ПОҚ Профессор-оқьггушылар құрамы
ПП Профильді пәндер
ПОӘК Пәннін оқу-әдістемелік кешені
РК Регистраторлар кеңесі
СОР Стандартты операциялық рәсімі
СІҚЖ Сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесі
э п к Элективті пэндер каталогы
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4. Жалпы ереже
1) "С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университет!" 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі-Университет немесе 
Қаз¥МУ) еліміздің ең ірі медициналық университеті бола отырып, денсаулық 
сақтау саласындағы барлық бағыттар бойынша жоғары жэне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім берудің барлық деңгейлерінде мамандарды сапалы 
даярлауды қамтамасыз етеді. Зерттеу университетінің мәртебесі ғылыми 
қызметті, білім беру процесін жэне клиникалық қызметті ықпалдастық үшін 
жағдай жасайды.

2) С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҮМУ сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесінің 
стандарттары (бұдан әрі-стандарттар), сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесін 
(бүдан әрі - СІҚЖ) белгіленген мақсаттар мен талап етілетін сапа деңгейіне 
сэйкестігін қамтамасыз ететін белгілі бір жағдайлар жасау жэне сапаны 
түрақты үздіксіз жетілдіру мәдениетін дамыту процесі ретінде сипаттайды. 
Стандарттар білім беру, тәжірибемен ғылыми зерттеулер арасындағы 
байланысты қамтиды және үлттық және университеттік контекстті ескереді. Ол 
синергизмді, өзара тәуелділікті жэне клиникалық жэне академиялык ұйымдар 
арасындағы стратегиялық ынтымақтастықты оларды өзара нығайту жэне тиімді 
дамыту мақсатында қарастырады. Бүл Стандарттар ESG стандарттарының 
өлшемшартарына сәйкес жасалған. Стандарттар университетте сапаны 
қамтамасыз етудің келісілген жэне қабылданған саясатын белгілейді, ЖОО 
қызметінің барлық түрлеріне қолданбалы, ЖОО-ның барлық құрылымдық 
бөлімшелері ескеруі және орындауы тиіс. Бүл стандарттар қүжаттаманы 
басқару мен қүрылымын, қызметкерлердің өкілеттіктері мен жауапкершілігін 
бөлуді, түтынушылардың талаптарын жэне оларды қанағаттандыру үшін 
қажетті ресурстарды, яғни университеттің қызметін жалпы көрсететін СІҚЖ 
негізгі процестерінің егжей-тегжейлі сипаттамасын ұсынады. Стандарттар 
басшылар мен қызметкерлері үшін, сонымен қатар сыртқы пайдаланушылар 
үшін ақпараттық анықтамалық болып табылады жэне СІҚЖ-сін жетілдіру мен 
тиімді пайдалану үшін басқару тетіктерін көрсетуге арналған.

3) Стандарттарды әзірлеуге жауапты академиялық жұмыс жөніндегі проректор 
болып табылады. Стандарттардың бекітілген данасы академиялық жүмыс 
жөніндегі департаментте сақталады, алэлектрондық нүсқасы университет 
сайтында орналастырылады. Стандарттар басқарылатын қүжат болып 
табылады. Стандарттардың қүрылымы оның мазмүнымен анықталады және 
қажетті қосымшаларды қамтуы мүмкін.

4) Білім беру қызметінің сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесінің моделі, мүдделі 
тараптар мен сыртқы ортаның қажеттіліктеріне сәйкес үнемі өлшенетін, 
талданатын жэне жетілдірілетін ресурстарды басқаруын жэне процестерді 
басқаруын қамтиды.

5) Ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесі рәсімделген жэне қүжатталған нысаны бар. 
Университетте ЖОО-ның барлық бөлімшелеріне ортақ қызмет бағыттары мен
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үдерістері бойынша жұмыс құжаттамасын жүргізудің тәсілі мен нысандары 
эзірленіп, іске асырылуы тиіс.

6) Қаз¥МУ ұлттық императивтер мен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, 
Дүниежүзілік медициналық қауымдастық және Дүниежүзілік медициналық 
білім беру Федерациясымен қабылдаған медициналық білім беру саласындағы 
халықаралық стандарттардың талаптарына толық көлемде сәйкес келуге 
үмтылады.

5. Стандарт 1. Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат
1) С.Ж. Асфендияров атындағы Қаз¥МУ университеттің стратегиялық 

жоспарымен, миссиясымен бірге қаралатын сапаны қамтамасыз ету саясаты 
болуға тиіс. ҚазҰМУ миссиясы мен пайымдауы Жарғыға сәйкес келуі және 
үйым қызметінің негізгі бағыттарын айқындауы тиіс. Қаз¥МУ-дың 
стратегиялық жоспары Директорлар кеңесінің отырысында бекітілуі тиіс. 
Университеттің миссиясы мен мақсаттары көрсетілгеы Стратегия университет 
сайтында орналастырылуы тиіс www.kaznmu.kz мүдделі жүртшылық кеңінен 
танысу мүмкіндігі болуы үшін. Миссия туралы ақпарат білім алушылармен 
және түлектерімен, жүмыс берушілермен жэне жұртшылықпен кездесулер 
арқылы, көрмелерге (талапкерлер үшін), жүмысқа орналастыру жәрмеңкелеріне 
қатысу барысында, БАҚ-та PR-материалдарды орналастыру арқылы таратылуы 
тиіс. Стратегиялық жоспардың орындалуы туралы есеп жыл сайын Қаз¥МУ 
Сенатының отырысында қаралуға тиіс.

2) Сапаны қамтамасыз ету саясаты мен стандарттары Қаз¥МУ КЕАҚ-тың 
қисынды қүрылған жэне дэйекті сапаны басқару жүйесінің негізі болып 
табылады. Жүйе түрақты жетілдіру циклі болып табылады және Қаз¥МУ 
КЕАҚ жұмыс істеуінің барлық деңгейлерінде сапа мәдениетін дамытуды 
қолдайды.

5.1 Сапаны ішкі қамтамасыз ету саясатының мақсаттары:
-  Білім беру сапасын қамтамасыз етудің ішкі жүйесінің жалпы мэдениетін 

анықтайды;
-  Білім беру сапасын қамтамасыз етуге жэне жетілдіруге ықпал етеді;
-  Өзара сенімді қолдайды және студентгердің оқу жетістіктері мен 

ұтқырлығын үлттық білім беру жүйесінен тыс тануға ықпал етеді
5.2 Сапаны ішкі қамтамасыз ету саясатының міндеттері:

-  Білім беру сапасының өлшемшартары мен оны өлшеу тәсілдерінің 
бірыңғай түсінігін қалыптастыру;

-  Білім сапасын бағалаудың негізгі мақсаттарын тиімді жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретін аналитикалық көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру; 
Ресурстық базаны қалыптастыру жэне білім беру сапасының мониторингін 
қамтамасыз ету;

-  Қаз¥МУ қызметінің дамуы мен тиімділігін зерттеу және озін-өзі бағалау;
-  Білім беру бағдарламаларының білім беру қызметтерінің негізгі

http://www.kaznmu.kz
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тұтынушыларының сұраныстарына сәйкестік дәрежесін анықтау;
Білім беру процесін жүзеге асыру шарттарының мемлекеттік талаптарға 
сэйкестік дәрежесін анықтау;

-  Білім беру сапасын мониторингтік зерттеулер шеңберінде оқытудың 
эртүрлі деңгейлерінде білім беру сапасының мемлекеттік, кәсіптік 
стандарттарға сәйкестік дэрежесін айқындау;

-  Сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз ету;
-  Оқу үдерісі мен клиникалық, ғылыми-зерттеу қызметінің интеграциясын 

жүргізу, білім алушыларды ЖОО-да оқытудың барлық кезеңінде зерттеу 
жүмысына, оның ішінде кафедра оқытушыларымен бірлесіп қатысуға 
тарту;

-  Білім алушылардың жеке білім жетістіктерінің деңгейін бағалау; 
Университеттегі тэрбие жұмысының сапасын арттыру; әріптестік, өзара 
сыйластық қатынастарға негізделген білім алушылар мен оқытушылардың 
адамгершілік, жеке өзін-өзі жүзеге асыруына ықпал ететін ортаны 
қалыптастыру; университет қүндылығының жүйесі ретінде ЖОО-ның 
корпоративтік мәдениетін сақтау жэне дамыту; білім беру сапасын 
қамтамасыз етуде студенттік кеңестің, оқу топтары тьюторларының рөлін 
күшейту; оқу сабақтарының тәрбиелік элеуетін, студенттік өмірдің 
мэдени-бүқаралық, спорттық , еңбек салаларын тиімді пайдалану;;

-  Білім беру сапасына эсер ететін факторларды анықтау;
-  Оқытушыларды сапалы іріктеу тетігін жетілдіру, олардың өнімді жэне 

шығармашылық қызметі үшін жағдайларды қамтамасыз ету, әрбір 
қызметкердің еңбегін аттестаттау, бағалау және ынталандыру, дербес 
жауапкершілік жүйесін құру жэне іске асыру арқылы ЖОО-ның 
профессорлық-оқьпушылық құрамы мен оқу-көмекші персоналының 
біліктілігін арттыру жэне кәсіби шеберлігін арттыру.

5.3 ҚазҰМУ сапа саласындағы саясаты келесілерге бағытталған:
-  Білім беру процесінің ашықтығы мен айқындығы қағидатын, оның 

қатысушылары арасындағы диалог пен олардан "кері байланыс" алу үшін 
мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;

-  Академиялық адалдықты қолдау жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тиімді іс-қимыл бойынша шараларды қабылдауға, нығайтуға ықпал ету. 
Корпоративтік мәдениетті культивациялау, университетішілік ортада 
салауатты, шығармашылық климатты қалыптастыру.

-  Бакалаврларды, интерндерді жэне резиденттерді көп деңгейлі клиникалық 
даярлау;

-  Магистратура жэне докторантура арқылы ғылыми-педагогикалық және 
ғылыми кадрларды даярлау;

-  Барлық мүдделі тараптармен (студенттер және олардың ата-аналары, 
жұмыс берушілер жэне практика базалары, құрылтайшылар, білім беру
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мен денсаулық сақтауды мемлекеттік басқару органдары, контингент 
жеткізушілер (мектептер, колледждер), ЖОО персоналы (ПОҚ, 
қызметкерлер), эріптес ЖОО-лар (студенттер алмасу, академиялық 
ұтқырлық, бірлескен БББ), қоғам, қоғамдық ұйымдар жэне басқа да 
тұтынушылар) тығыз өзара іс-қимыл жасайды.

-  Тұтынушылардың сұраныстарын іске асыру:
-  Ішкі тұтынушылар - жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік 

білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар (студенттер, 
интерндер, резиденттер, магистранттар мен докторанттар);
Сыртқы - тиісті білім беру бағдарламаларына университетке түсетін 
талапкерлер; жұмыс берушілер, ҒЗЖ тапсырыс берушілері жэне мемлекет.

-  Университеттің оқу-эдістемелік қызметін үйлестіру;
-  Медицина ғылымдары саласында, сондай-ақ жоғары жэне жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру мен медициналық қызметтер саласында іргелі 
және қолданбалы зерттеулер жүргізу.

-  Сапа саясаты Қазақстан Республикасындағы білім беру қызметін реттейтін 
нормативтік актілер, Қаз¥МУ Жарғысы жэне оның даму стратегиясы 
өзгерген, білім беру бағдарламаларының талаптары қайта қаралған 
жағдайда қайта қаралуы мүмкін.

5.4 Университеттегі білім беру сапасын жетілдірудің негізгі бағыттары:
Қаз¥МУ-дың миссиясын жэне даму пайымын, сапа саласыңдағы саясаты 
мен стратегиялық мақсаттарын қазіргі заманғы жағдайларға қатысты өзекті 
ету;

-  Жаңа тэсілдер мен әдістемелерді енгізу арқылы зерттеулер, оқыту жэне 
білім беру арасындағы байланысты күшейту;
Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша ЖОО қызметі үшін қажетті 
ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу;

-  Білім беру бағдарламаларын сапалы әзірлеудің, бекітудің жэне жүйелі 
жаңартудың тиімді тетіктері мен рәсімдерін құру;
Білім алушылардың білім деңгейін бағалаудың тиімді әдістемесін, 
өлшемшартымен көрсеткіштерінің мониторинг жүйесін эзірлеу;

-  Оқытушылар қүрамының сапасын қамтамасыз ету, оқытушылардың 
құзыреттілігін бағалау механизмдері мен критерийлерін әзірлеу;
Білім алушыларды оқыту және қолдау ресурстарын күру (қаржылық, 
ақпараттық, материалдық, әдістемелік жоне т. б.)

-  Білім беру сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті ақпараттық жүйелерді 
әзірлеу жэне енгізу;

-  ЖОО-ның ашықтығын қамтамасыз ету, оның қызметі туралы қоғамдық 
ақпараттың объективтілігін үсыну тетіктері мен рәсімдерін құру.

-  Сапа саласындағы Миссия мен саясат жеке бекітілген құжат болып 
табылады жэне білім беру сапасының мэселелерін көрсететін тиісті
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бөлімде университеттің "Sirius" ААЖ-да орналасады. Сапа саласындағы 
саясатты білу жэне орындау университеттің барлық қызметкерлері үшін 
міндетті болып табылады.

5.5 Жауапкершілік және өкілеттіктер
1) Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясатты қалыптастыру жэне қолдау үшін 

университетте осы саясатты белгілі бір деңгейде әзірлеуге жэне енгізуге тиіс 
барлық ішкі мүдделі тараптарды тарта отырып, тиісті Үйымдық қүрылым 
қүрылды:
-  Кафедралар (пэн/модульге жауапты оқытушылар, сапа бойынша уәкілдер, 

топ кураторларыда болуы мүмкін) - білім беру бағдарламасының жетекшісі 
мен кафедра меңгерушісінің тікелей басшылығымен БББ іске асыру 
барысында оқу процесінің үздіксіз мониторинг жүргізу)

-  Мектеп/факультет (декандар, декан орынбасарлары, білім беру 
бағдарламалары комитеттері, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялар 
жэне мектеп/факультет кеңестері) - деканның тікелей басшылығымен 
мектеп/факультет БББ әзірлеу және іске асыру шарттары бойынша 
мониторинг және басқа да академиялық мәселелер жүзеге асырылады.

-  Білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесінің қүрамдас бөліктерінің бірі 
білім алушыларды университеттің студенттік үкіметінің (УСҮ) ЖОО-ын 
басқаруға тарту болып табылады, оның негізгі міндеттері білім алушыларды 
мамандарды даярлауды жақсарту жөніндегі мәселелерді шешуге белсенді 
тарту, білім беру процесінің сапасын арттыру бойынша ұсыныстар енгізу 
болып табылады.

-  Академиялық сапа бөлімі/сапа менеджменті бөлімі - білім беру қызметінің 
сапасын ішкі қамтамасыз ету рәсімдерін ESG/ISO сәйкес үйымдастыру жэне 
өткізу

-  Сенаттың Академиялык комитеті -  ЖОО-да жүзеге асырылатын БББ сапасын 
қамтамасыз етуге қойылатын талаптардың сақталуы туралы өткізілген іс- 
шаралардың нэтижелерін талқылау.

-  Басқарманың міндеті - университеттің түлектері мен жұмыс берушілердің 
оның сапасына қанағаттануын зерделеу нэтижелері негізінде жоғары білім 
сапасына барлық мүдделі тараптардың талаптарын орындауға бағытталған іс- 
шараларды бекіту.

2) Білім беру қызметінің сапасын ішкі қамтамасыз ету бойынша ҚазҮМУ 
құрылымдық бөлімшелері мен жұмыскерлерінің жауапкершілігі мен 
өкілеттіктері құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерде жэне лауазымдық 
нүсқаулықтарда, сондай-ақ университеттің жергілікті нормативтік актілерінде 
(бұйрықтар, өкімдер, ректордың жэне/немесе қызмет бағыттары бойынша 
проректорлардың нүсқаулары жэне т.б.) белгіленген.

3) Жалпы университет бойынша сапаны камтамасыз ету бағдарламасының 
орындалуына жауапты түлға Жарғы негізінде эрекет ететін басқарма төрағасы -
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Ректор, ал ол болмаған кезде ректордың м.а. тағайындаған проректор болып 
табылады.

6. Стандарт 2. Бағдарламаларды әзірлеу және бекіту.
1) Қаз¥МУ КЕАҚ Білім беру бағдарламаларын әзірлеу жэне бекіту рәсімі " Білім 

беру бағдарламалары туралы Ережемен "реттеледі, БББ қалыптастыру жэне 
бекіту тәртібі" білім беру бағдарламаларын қалыптастыру, талқылау, бекіту" 
СОР-ға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

2) Қаз¥МУ білім берудің барлық деңгейлерінің БББ эзірлеу кезінде білім беру 
бағдарламаларының сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін негізгі 
қағидаттары мен сипаттамаларын басшылықка алуы тиіс:
-  Білім беру бағдарламаларының ашықтығы мен айқындылығы -  білім беру 

бағдарламасы барлық мүдделі тараптардың мүдделерін көрсетуі, сыртқы 
субъектілердің үміттері мен қажеттіліктерін ескеруі керек, олардың 
құрамына мыналар кіреді: мемлекет білім беру қызметтерінің элеуметтік 
тапсырыс берушісі ретінде, жүмыс берушілер, студенттер, талапкерлер 
білім беру процесінің элеуетті катысушылары ретінде; түлектер 
қалыптасқан мамандар және ата-аналар қауымдастығының өкілдері 
ретінде.
Еңбек нарығына бағдарлануға қатысты білім беру бағдарламаларының 
нысаналы мақсаты мен мазмүнын айқындайтын еңбек нарығына 
бағдарлану жэне университет пен еңбек саласының өзара іс-қимылының 
аса маңызды қүралы болып табылады. БББ өмірлік циклінің барлық 
кезеңдерінде - оны жобалаудан бастап жабылғанға дейін тұтынушылардың 
білім беру нәтижелеріне қанағаттану дәрежесін өзектендіру және бағалау 
арқылы қамтамасыз етіледі.

-  Бейімділік - үнемі өзгеріп отыратын сыртқы талаптарды өзектендіру 
мақсатында білім беру бағдарламаларын жаңарту.

-  Білім беру бағдарламасының икемділігі -  студенттің, алайда оқытушының 
қүқығын қажеттілігін іске асыру, білім беру бағдарламасының белгіленген 
талаптары мен шеңберлерін түзету және дамыту қажеттігі. БББ игеру 
барысында білім алушы өз бетінше немесе оқытушының (куратордың, 
тьютордың жэне т.б.) көмегімен олардың жеке траекториясын белсенді 
түрде құруға мүмкіндігі болуы керек.

-  Пэнаралық - білімнің бірқатар салаларының түйіскен жерінде кадрлар 
даярлауды қамтамасыз ететін басты мазмұндық сипаттама. ЖОО 
факультеттерінің, кафедраларының, баска да бөлімшелерінің желілік өзара 
іс-қимылы бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру кезеңдерінде олардың 
пэнаралық байланысын қамтамасыз ететін тікелей механизмы болып 
табылады.

-  Еіартисипативтілік - бағдарламаларын бірлесіп жобалау процесіне барлық 
тартылған субъектілердің -  тапсырыс берушілер де (ең алдымен жұмыс
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берушілердің) сондай-ақ тікелей орындаушылардың (тиісті кафедралар 
мен факультеттердің өкілдері), студенттердіңде міндетті түрде қатысу 
талабы.

-  Негізгі диагностика -  бұл талап, оған сәйкес бағдарлама, біріншіден, нақты 
сапа критерийлеріне ие болуы кажеттілігі, екіншіден, барлық тапсырыс 
берушілер мен мүдделі тараптардың көзқарасы бойынша осы өлшемдерге 
сәйкес бағалануы керек. Бүл ретте бағдарламаның сапасын тұтас өнім 
(бөлшектеп емес немесе "аралық кезеңдерде"ғана емес) ретінде бағалау 
жүзеге асырылуы тиіс.

3) Университеттің білім беру бағдарламалары "ҚазҰМУ білім беру 
бағдарламалары туралы ережеде" көрсетілген талаптарға (әзірлеу, бекіту, 
жаңарту, басқару, сараптама тэртібі) сәйкес әзірленуі белгіленген қағидаттарды 
қамтамасыз етуі тиіс.

4) ҚазНМУда бірлескен білім беру бағдарламалары мен қос дипломды білім беру 
бағдарламалары тартылған ЖОО-әріптестермен бірлесіп әзірленуі мүмкін.

5) Оқыту деңгейлері бойынша БББ каталогы университет сайтында жариялануы 
тиіс

6) Білім беру бағдарламаларының қүрылымы, қызмет түрлері, пәндер циклінің 
көлемі (ЖБП, БП, БП) жэне компоненттер (ЖОО компоненті (ЖК) жэне таңдау 
компоненті (ТК) білім беру деңгейлері бойынша МЖМБС талаптарымен 
айқындалуы тиіс. Білім беру мазмұнының қүрылымы білім берудің есепке алу- 
өлшеу қүралдарына: оқу жоспарлары мен бағдарламаларына, оқу жүктемесінің 
көлеміне, академиялық кезеңдердің ұзақтығына, академиялық сабақтардың 
түрлеріне, оқу материалының көлеміне қойылатын белгіленген талаптарға 
сәйкес айқындалуға тиіс.

7) Жоғары білімнің білім беру бағдарламасының бейіні техникалық және кәсіптік 
білімнің немесе орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру 
бағдарламасымен сэйкес келген жағдайда ЖОО қысқартылған білім беру 
бағдарламаларын іске асыра алады.

8) БББ-ны басқаруды мен университет мектептері мен факультеттері жэне 
олардың жанынан құрылған кеңесші органдар жүзеге асыруы тиіс.

9) Білім беру бағдарламалары университеттің бітіруші кафедраларымен 
жобаланады және әзірленеді. Жаңа БББ құру үшін ПОҚ қатарынан жүмыс
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топтарын қалыптастырады. БББ басқару процесі 1-суретте көрсетілген.

2 ЭТАП СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО! ПРОГРАММЫ

6. Зар о ж д ен ие  кд  ен 
о о  о ткры тки  О П

7. О б су ж д ен и е  
идеи

3. В ы работка 
К онцепции  ОП

Отккь кач ества  «а 
со ответствие т р э г с в а к и ’ 

tttiA  и А кадем ической  
поли ти ки  и  к о ш т

ПСОГТШИИ

9. П е р е д а ч а  к а  
р а с см о тр е н и е  С о вету  
Ш колы

10. П редставление 
на рассм отрение 
академ ического  
ком итета  С ената

Кяфедр&прелодайапе
м Заседание квредуы КОП K&X1UCIA X 

дВкчеычик камерах Председатель КОП Председатель Сое/т а 
школы.

Прйп околзассдсния Кониепиия ОДярешнзіЛ 
вщ т рвш ж н Чек лист Выписка ю  пртек-вы Выписка и* пржяит

3 Э ТА П  СО ЗДА Н И Е О » А З О В А Т Е Л Ь Н 0 ІІ  ПРОГРАМ М Ы  (к-о«1«ят)

П  Сомдоше П роекта  
о6ран>Еагйльной программ ы

Р уко во д и т ель  О П /К О П

12 Согласование с  работодателям и 

Р уко во д и т ель  О П  К О П

О вш га кат ет ы  ш  гж т м х ггм  
НПА и

Аь ш ш л т х г Л  аат хш ж  и ш е с т и  

К ом иссия, п о  о б есп еч ен и ю  ка чест ва

13. П р ед став л ен и е  на 
у т в е р ж д е н и е  со в е та  Ш колы

Р уко во д и т ель  О И К О П

П о о ект  О П П р о т о ко л со гла со ва н и я Ч ек .ли ст в ы п и с к а  ш  прот ок ела

4 ЭТАП М ОН И ТО РИ Н Г И  КО Н ТРО Л Ь

В клю чение О П  е  Р еестр В н еш няя экспертиза в Р еестр е  О П С ш и т а я  к ;  кр о в а к к а я  А ккред и тгш я  
О П

В н утрен н и й  а у д и т  у сл о в и и  
р еал и зац и и  ОП

О У М РДЛ Р Д екан  ш колы К ом иссия к о  обеспечение* качест ва

О добрение е И С  ЕСУВС С видет ельст во од аккредит уем , Ч ек лист

10) Білім алушылардың элективті пәндерді таңдау құқығын іске асыру үшін білім 
беру бағдарламалары бойынша элективті пәндер каталогы (ЭПК) әзірленіп, 
"Сириус" А АЖ- да ұсынылуы тиіс, сонымен қатар пәнді таңдау барысында оны 
окыту тілін таңдау қарастырылуы мүмкіндігі.

11) ЭПК-ға енгізілген пәндер бітіруші кафедралардың/курстардың перспективалық 
ғылыми бағыттарын ескере отырып, меңгеретін саланың, өңірдін даму 
бағыттарын, жүмыс берушілердің қажеттіліктерінің айқындап, еңбек нарығына 
бейімделудің өзекті бағыттарын көрсетуі тиіс. Каталогтар БББК отырысында 
бекітілуі тиіс.

12) Элективті пэндер каталогы "ЭПК-ны қалыптастыру, талқылау, бекіту. Таңдау 
компонентіне жазылу «ЭПК-ны қалыптастыру, талқылау, бекіту. Таңдау 
компонентіне жазылу" СОР-ына сәйкес әзірленуі тиіс.

13) Білім беру үдерісін оқу - әдістемелік қамтамасыз ету дегеніміз іске асырылатын 
БББ шеңберінде, білім беру процесін тиімді үйымдастыру үшін қажетті оқу- 
әдістемелік қүжаттамаларымен оқыту қүралдарын жоспарлануы, әзірленуі, 
қарастырылуы тиіс.

14) Университетте оқу нроцесін жоспарлау жэне үйымдастыру академиялық 
күнтізбе, оқу сабақтарының кестесі негізінде жүзеге асырылуға жэне жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу жоспарлары (ЖОЖ, БЖЖ) 
жэне бағдарламалар/силлабустар арқылы іске асырылуға тиіс.
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15) БББ оқу жоспары оқытудың барлық кезеңіне белгіленген нысанда қазақ, орыс 
жэне ағылшын тілдерінде жасалуы тиіс

16) Жұмыс оқу жоспары (ЖОЖ) эрбір оқу пәндерініңің тізбесі мен еңбек 
сыйымдылығын, модуль пэндерінің құрамын, пре жэне постреквизиттер 
пэндерін ескере отырып оларды оқыту тәртібін, оқу сабақтарының түрлерін 
жэне игерілуі білім алушылардың берілген құзыреттерді қалыптастыруын 
қамтамасыз ететін бақылау айқындауға тиіс.

17) Жұмыс оқу жоспарында компоненттерді кодтаудың бірыңғай жүйесі 
пайдаланылуы тиіс. Код пәнге / модульге, практикаға берілуі және әріптік және 
цифрлық бөліктен түруы тиіс.

18) Кодтың бірінші белгісі білім деңгейін білдіреді: В-бакалавриат, I - 
Интернатура, М-магистратура, R-резидентура, D-докторантура, Екінші жэне 
үшінші белгі -  пэнді оку жылы
Кодтың эріптік бөлігі пән/модуль жэне осы модульдің құрамына кіретін пәннің 
атауын білдіреді:
-  егер атау бірнеше сөзден түрса, код атаудың бірінші әріптерінен жасалады 

(латын әліпбиінің бас әріптері қолданылады);
-  егер бір сөзден болса, пэн атауының алғашқы 3-4 әрпі (латын әліпбиінің 

кіші әріптері қолданылады)
Кодтың цифрлық бөлігі (төрт таңбалы сан) Бірінші Сан оқу курсын, екінші Сан
- пәндер циклін (ЖБП -  1, БП -  2, ПП -  3, ТП - 4), үшінші жэне төртінші - оқу 
жоспарындағы пэннің реттік нөмірін (пәндер цикліне жеке нөмірлеу)

19) Оқу жоспарларын қалыптастыру, бекіту тэртібі "Оқу жоспарын ресімдеу" "Оқу 
жұмыс жоспарларын қалыптастыру, талқылау, бекіту" СОР-мен 
регламенттеледі.

20) Оқу жылы ішінде білім алушылардың біркелкі жүктемесін сақтау жэне оқу 
жүмыс жоспарын орындау мақсатында іске асыру бойынша оқу іс- 
шараларының жиынтығын регламенттейтін академиялық күнтізбе әзірленуі 
жэне бекітілуі тиіс. «Академиялық күнтізбесі» СОРы оны қалыптастыру, 
талқылау жэне бекіту тэртібін айқындайды.

21) Қаз¥МУ-да бакалавриатта, интернатурада, магистратурада, докторантурада 
теориялық оқу кезеңі семестр, триместр, тоқсан түрінде белгіленуі мүмкін. 
Резидентурада оқу кезеңі академиялық жылды қүрайды.

22) Қосымша оқу қажеттілігін қанағаттандыру, академиялық қарызды немесе оқу 
жоспарларындағы айырмашылықты жою, үлгерімнің орташа балын (GPA) 
арттыру, косымша білім беру бағдарламасын игеру үшін үзақтығы 6 апта 
Жазғы семестр енгізіледі, оны ұйымдастыру тэртібі Қаз¥МУ-дың 
Академиялық саясатымен реттеледі.

23) Силлабус - нақты курс туралы акнарат беретін жэне білім алушының үмітін 
айқындайтын оқу бағдарламасы. Силлабус сипаттамалық сипатта болады және 
пэнді оқытатын мұғалім құрастырады. Силлабустағы білім беру мақсаттарының 
сипаттамасы оқытылатын курстың тұжырымдамалық негізін қүрайды.
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Силлабус пэн туралы жалпы түсінік бере отырып, студент пен оқытушы 
арасында байланыс орнатады жэне курсты оқытудың кең контекстінде 
ұсынады. Силлабус білім алушыларды курс логистикасымен таныстырады, 
білім алушылардың курс талаптарын айқындайды, белсенді оқытуды 
сипаттайды, оқыту материалдары мен қолжетімді оқу ресурстарын қамтиды.

24) Силлабус "Силлабустарды құрастыру, талқылау, бекіту" СОР талаптарына 
сәйкес қалыптасады.

25) Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру "БӨЖ/ОБӨЖ енгізу рэсімі" СОР 
негізінде жүзеге асырылады.

26) Оқытушылар БӨЖ-ді силлабустарда жоспарлайды, ОБӨЖ кестесін, 
тапсырмалар, ситуациялық есептерді эзірлейді. БӨЖ - дын барлық көлемі 
силлабустарда көрсетілген тапсырмалармен расталады. БӨЖ/ОБӨЖ бойынша 
тапсырмаларды тапсыру кестесі жэне орындау жөніндегі әдістемелік 
ұсынымдар силлабуста көрсетіледі. Оқытушы БӨЖ/ОБӨЖ орындалуын жүйелі 
бақылауды жүзеге асырады.

27) Барлық деңгейдегі БББ іске асыру шеңберінде университет кэсіптік 
тәжірибеден өтуді 2 курстан бастап қамтамасыз етеді. Практикаларды 
үйымдастыру жэне іске асыру тәртібі ҚазҰМУ академиялық саясатының 
"практикаларды ұйымдастыру қағидаларымен" СОРымен реттеледі.

28) БББ эзірлеу сапасын бақылау мақсатында бағдарлама ЖОО ішінде бағалау 
рәсімінен өтеді жэне жұмыс берушілердің, жұртшылықтың жэне академиялық 
ортаның өкілдеріне сыртқы сараптамаға жіберіледі.

29) Қаз¥МУ білім берудің барлық деңгейлерінің БББ жоғары білім беруді 
басқарудың біріңғай жүйесінің ЖБББЖ «Білім беру бағдарламаларының 
Реестрі» сыртқы сарапшыларының мақүлдауын алуға тиіс. Білім беру 
бағдарламасын Реестрге енгізу тэртібі Қаз¥МУ-дың Академиялық саясатымен 
реттеледі.

30) Еңбек нарығы қажеттіліктерінің өзгеруіне сэйкес өзектендіру мақсатында БББ 
жаңартуды БББ басшысы мектеп/факультет деканының басшылығымен, жүзеге 
асырады жэне БББК отырысында талқыланады, бірақ жылына бір рет. 
Жаңартылған БББ мектеп Кеңесінде бекітіледі жэне БББ Рестріне еңгізілуі тиіс.

7. Стандарт 3. Студентке бағдарланған оқыту, оқыту және бағалау.
1) Қаз¥МУ студентке бағытталған оқыту үдерістерін білім беру 

бағдарламаларына енгізуі тиіс, білім алушылардың академиялық еркіндігіне, 
уэждемесін арттыруға жэне студенттердің оқу процесіне тартылуына жағдай 
жасауға тиісті.

2) Оқу жылының оқу процесін үйымдастыру бекітілген Академиялық күнтізбе 
негізінде жүзеге асырылуы тиіс. Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық 
аттестаттау кезеңдерінен, практикалар мен демалыстардан тұрады.

3) Бірінші курс студенттерін жаңа білім беру ортасына біріктіру және 
Университетте белгіленген негізгі ережелерді игеру мақсатында тамыз айының 
соңғы аптасында бағдарлау аптасы қосылуы мүмкін. Бағдар беру апталығы
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кезеңінде білім алушылар кураторлармен/эдвайзерлермен, университеттің 
студенттік ұйымдарының өкілдерімен кездеседі, құрылымдық бөлімшелермен 
(кітапхана, мектептер/деканаттар, симуляциялық орталық, зертханалар жэне 
т.б.) танысады, Университеттің ақпараттық ресурстарымен танысады, 
Университеттің ақпараттық-білім беру ресурстарын ақпараттық-білім беру 
ресурстарына қолжетімділікті авторландырудың есептік деректерін алады 
алады.

4) Білім алушылардың жүктемесі жоспарланған оқу нәтижелеріне қол жеткізу 
үшін қажетті ECTS кредиттерімен айқындалады. Академиялық кезеңге 
арналған оқу пэндері мен кредиттердің саны оқу жұмыс және жеке 
жоспарларда көрсетіледі.

5) Білім алушылардың оқу жүктемесі аудиториялық сабақтарды жэне өзіндік 
жүмыстарый қамтуы тиіс. Университеттегі, күндізгі қатынас жүктемесі 6,5 
сағатқа дейін болған кезде, білім алушылардың оқу іс-әрекетінің барлық 
түрлерін орындау үшін 57 сағаттық апталық жүктемесін қамтамасыз ету үшін, 
оқу іс-әрекетінің түрлері бойынша арақатынас білім деңгейіне және пәндер 
цикліне сай белгіленуі тиіс:

бакалавриаттың базалық жэне профильді пәндер циклдерінде Vi 
аудиториялық сабақтардың Уі өзіндік жұмыс бөлігі. Оқытушының 
жетекшілігімен өзіндік жүмыс үштен бір бөлігінен, ал студенттің өзіндік 
жұмысы үштен екісінен тұрады;

-  бакалавриаттың жалпы білім беретін пәндер циклдерінде жэне 
магистратураның, докторантураның барлық пэндері: 30% - аудиториялық 
сабақтар, 10% - ОБӨЖ және 60% - БӨЖ;

-  интернатурада - аудиториялық сабақтардың - 30%, тәлімгердің
басшылығымен өзіндік жұмыстың - 40% жэне БӨЖ -30% - ы құрайды.

-  резидентурада - аудиториялық сабақтары - 10%, тәлімгердің
басшылығымен өзіндік жүмысы - 75%, және резиденттің өзіндік
жүмысының 15% - ы (РӨЖ).

6) Университетте оқыту кредиттік оқыту технологиясы негізінде жүзеге
асырылады, онда білім беру бағдарламасында айқындалған шектерде білім 
алушылар эдвайзерлермен бірлесіп берілген элективті пэндер каталогынан 
элективті пәндерді таңдау негізінде өз білім беру траекториясын жеке
жоспарлай алуы тиіс.

7) Университетте тиісті БББ бойынша білім алушының консультанты
функцияларын орындайтын, оку траекториясын таңдауға (жеке оқу жоспарын 
қалыптастыруға) және оқу кезеңінде БББ-ны игеруге жәрдемдесетін тэжірибелі 
оқытушылар қатарынан эдвайзерлер қызметі жүмыс істеуі тиіс.

8) Университетте оку процесін жоспарлау жэне ұйымдастыру кезінде оқу
жұмысының түрлері бойынша, оқу қызметінің барлық түрлері бойынша, оқыту 
технологиялары, оның ішінде ҚББТ пайдалана отырып, уақыт нормалары 
айқындалуға тиіс.
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9) Университет білім алушының жеке білім беру траекториясын таңдауы үшін 
жағдай жасайды, оған мыналар кіреді:
-  Элективті пәндерді, оқытушыларды таңдау мүмкіндігі;;
-  Таңдау пәндеріне электрондық тіркеу;
-  Жеке оқу жоспарын қалыптастыру;
-  Пәндерді қайта немесе қосымша оқу үшін қосымша семестр ұйымдастыру.

10) Білім алушылардың білім беру траекторияларын қалыптастыру ҚазҰМУ 
академиялық саясатымен реттеледі. Элективті пәндерге жазылу университеттің 
академиялық күнтізбесіне сәйкес жүзеғе асырылады. Білім алушыларды 
пәндерді оқуға жазу рәсімі "Таңдау компонентіне жазылу" СОР-мен 
анықталады.

11) Білім беру траекториясын өз бетінше тандау үшін университет білім 
алушыларға барлық қажетті ақпаратты үсынады: білім беру бағдарламалары, 
оқу жүмыс жоспары, элективті пәндер каталогы, білім алушыларды пәндерге 
тіркеу қағидалары жэне оқытушыларды тандау қағидалары.

12) Білім алушылардың міндетті компоненттін (МК), ЖОО компоненты (ЖК) жэне 
таңдау компонентін (ТК) қамтитын таңдау негізінде ЖОЖ қалыптастырылуы 
тиіс. Білім алушы ЖОЖ құруға жэне білім беру бағдарламасының талаптарына 
сәйкес оқу курсын толық меңгеруге жауапты болады.

13) Білім алушылар басқа білім беру ұйымдарында, сонымен қатар шетелде 
жекелеген пәндерді меңгеруі мүмкін. Оқыту нэтижелері "ҚазУМУ формальды 
жэне формальды емес оқыту нэтижелерін тану жэне кредиттерін қайта есепке 
алу қағидаларына"сәйкес кредиттерді өайта есепке алу жөніндегі арнайы 
қүрылған комиссияның шешімімен танылуы жэне қайта есептелуі мүмкін.

14) Оқытудың инновациялық эдістерін енгізу жэне оқытудың озық 
технологияларын пайдалану үшін түрлі педагогикалық эдістер мен оқыту 
нысандарын пайдалану үшін Университет жағдай жасайды. Білім беру 
бағдарламасында оқыту стратегиясы айқындалуы, оқыту, тәлімгерлік, дуальді 
оқыту әдіснамасы, практикалық, теориялық және дербес оқытуды 
интеграциялау эдістері, сыни жэне ғылыми ойлауды қалыптастыру жэне 
ғылыми зерттеулерге тарту эдістері сипатталуы тиіс.

15) Кафедралардың педагогикалық қызметін әдістемелік сүйемелдеу жэне қолдау, 
оқытушылардың педагогикалық шеберлігін арттыру, білім алушылардың 
аудиториялық жэне өзіндік жұмысын жетілдіру, тәжірибелік денсаулық 
сақтаудың, үйымдар мен мекемелердің жай-күйін жэне даму перспективаларын 
ескере отырып, оқу жүмысының барлық нысандарын, түрлері мен әдістерін 
жақсарту мақсатында университетте "Әдістемелік жұмыс туралы ережелер" 
эзірленіп, үнемі жаңартылып отыруы тиіс.

16) Білім алушылардың оқу әдістері, нысандары жэне жетістіктерін бағалау 
модуль/пән/ білім беру бағдарламасы бойынша жоспарланған оқыту 
нәтижелеріне сәйкес болуы тиіс.

17) Оқытушылар білім алушылардың кері байланысын ескере отырып, білім беру
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бағдарламасы мен силлабус негізінде оқыту әдістерін, оқу сабақтарын 
ұйымдастыру жэне өткізу тәсілдерін, нысандарын алқалы түрде таңдауы тиіс. 
Қолданылатын әдістер, оқыту жэне бағалау нысандары кафедра отырыстарында 
талқылануы және тиісті КОЖ-да ұсынылуы тиіс. Оқыту эдістері мен оқыту 
нысандарын әзірлеу жэне енгізу ережелері әдістемелік жұмыс туралы ережемен 
реттеледі.

18) Университеттегі тәлімгерлік әдістемесі "Тэлімгерлік туралы ережеде" 
ұсынылуы керек.

19) Кадрлық саясатқа сәйкес университетте кәсіби дамуы үшін жағдайлар жэне 
уэждеме жүйесі жасалуы тиіс. ПОҚ дайындау жэне дамыту үздіксіз 
корпоративтік білім беру жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

20) ПОҚ оқыту жэне кәсіби дамыту тиісті қызмет бағыты бойынша жэне 
педагогикалық құзыреттілікті жетілдіру бойынша жүзеге асырылады. 
Университеттің ПОҚ кемінде 5 жылда бір рет біліктілікті арттыру курстарынан 
өтуі тиіс. Кәсіби дамытуды жүргізу тэртібі мен талаптары "Қызметкерлерді 
оқыту жэне кәсіби дамыту қағидаларымен" регламенттеледі.

21) Педагогикалық құзыреттілікті арттыру мақсатындаАЖД академиялық сапа 
бөлімімен келесі шаралар жүзеге асырылуы тиіс:

ЖОО-ның ПОҚ үшін интерактивті оқыту әдістері бойынша өткізілетін 
"Педагогикалық шеберлікті арттыру" бағдарламасы, білім беру және білім 
беру процесін басқару мэселелері бойынша "Білім беруді басқару" 
бағдарламасы тиісті бағдарламалар әзірленуі тиіс.
Жоғары білікті және сертификатталған ПОҚ және ӘБҚ қатарынан 
жаттықтырушылар пулын қалыптастыру.

-  Семинарлар, жазғы және қысқы мектептер ұйымдастырылады жэне 
өткізіледі.

22) Университет оқу процесінде тәуелсіз жэне сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын 
қалыптастыру, өзінің оқуы үшін жауапкершілік, ұйымдастырушылық, оқу және 
кәсіби деңгейдегі мэселелерді шешуге шығармашылық тұрғыдан келу үшін 
жағдайларды қамтамасыз етеді.

23) Білім беру бағдарламалары білім алушыларды оқу процесіне белсенді тартуға 
жэне оның дербестігі мен оқыту нэтижелері үшін жауапкершілігін арттыруға 
бағытталған оқытудың қазіргі заманғы және тиімді әдістерін пайдалана отырып 
іске асырылуға тиіс. Мүндай әдістердің қатарына проблемалық дэріс, кейс 
әдісі, ситуациялық есептерді шешу эдісі, жобалар әдісі және т.б. кіруі мүмкін, 
бұл оқушының жеке басын оның әлеуетін ашу және іске асыру үшін белсенді 
позицияға қосуға, шығармашылық оқу-тәрбие ортасын құруға мүмкіндік 
береді, сонымен қатар болашақ маманның кәсіби қасиеттерін қалыптастыруға 
жедел ықпал етеді.

24) Білім алушылардың өзіндік жүмысының рөлі мен уәждемесін күшейту:
-  өзіндік жұмысқа сағат көлемін үлғайту;
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-  білімді игерудің белсенді эдістеріне бағдарлану;
тәжірибелік сабақтар мен өзіндік жұмыс тапсырмаларын дараландыру;

-  білім алушылапдың шығармашылық қызметке, оқу олимпиадаларына, 
ғылыми-зерттеу конференцияларына және конкурстарға қатысуы үшін 
жағдай жасау;

-  білім алушылардың білімін бағалаудың ынталандырушы факторлары 
пайдаланылуы мүмкін;

-  оқудағы және шығармашылық қызметтегі жетістіктері үшін студенттерді 
ынталандыру (шэкіртақы, сыйақы);

-  жұмыс нәтижелерін жариялау.
25) Оқытушылар білім алушылардың өзіндік жұмысының әдістерін, бақылау 

нысандары мен оларды бағалау критерийлерін анықтауы, сондай-ақ 
тапсырмаларды орындау барысында білім алушыға кері байланыстың уақтылы 
берілуіне кепілдік беруі тиіс. БӨЖ нысандары мен әдістері, оларды бағалау 
критерийлері силлабуста көрсетілуі тиіс.

26) Білім алушыларға ағымдағы семестрде өз бетінше орындауға тиісті жеке 
тапсырмалар туралы уақтылы жэне толық ақпарат берілуі тиіс. Кафедра білім 
алушыларды қажетті ақпаратпен, арнайы әдебиеттер тізімімен, өзіндік жүмыс 
пен консультацияларды орындау кестесімен жэне басқа да дереккөздермен 
қамтамасыз етуі тиіс№

27) Педагогикалық әдістерді бағалау жэне түзету ашық сабақтарды үйымдастыру, 
сабақтарға өзара қатысу (КІБ), кафедралар мен БББК отырыстарында талқылау, 
шеберлік сыныптарын өткізу шеңберінде жүргізілуі тиіс.

28) Оқытудың белсенді әдістерін дамыту, оқыту процесін қарқындату, озық 
педагогикалық тэжірибені жинақтау мен тарату жэне білім беруді 
ақпараттандыру жөніндегі проблемалық мәселелер БББК жэне Сенаттың 
Академиялық қызмет жөніндегі комитетінің отырыстарында каралады.

29) Білім алушылардың өзіндік жұмысына басшылық ету мақсаты: өзіндік 
жұмысты үйымдастыру жэне әдістемесі бойынша нақты тапсырмаларды 
орындау бойынша консультациялар өткізу болып табылады.

30) Білім алушылардың өзіндік жүмысының нәтижелерін бақылау аудиториялық 
сабақтарда немесе БӨЖ кестесі бойынша жүзеге асырылуы тиіс және жазбаша, 
ауызша немесе аралас нысанда өткізілуі мүмкін. Білім алушылардың өзіндік 
жүмысын бақылау нэтижелері қорытынды бақылауды жүзеге асыру кезінде 
ескерілуі тиіс.

31) Оқу кабинеттері, компьютерлік сыныптар, оқу зертханалары және т.б. 
аудиториялық сабақтар кестесінен тыс уакытта білім алушыларға колжетімді 
болуы тиіс.

32) Білім алушылардың өзіндік жүмысын ұйымдастыру Қаз¥МУ-да "БӨЖ/ОБӨЖ 
енгізу рэсімі"СОР негізінде жүзеге асырылады.

33) Оқу үлгерімін бағалау оқу нәтижелерін бағалауға негізделуге тиіс жэне алдын



мпаыхыіяж

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТА КЕАҚ 
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»

Академиялык кызмет департамент!
Білім беру қызметінінің сапасын ішкі 

қамтамасыз ету стандарттары
Редакция: 1 

45 беттің 22 беті

ала белгіленген критерийлерге сәйкес жүргізіледі. Оқытушы силлабуста 
көрсетілмеген қосымша критерийлер бойынша бағалау жүргізуге құқығы жоқ. 
Бағалау критерийлері білім алушының элеуметтік, қоғамдық, діни, этникалық 
жэне гендерлік мәртебесін қамтымайды.

34) Студенттердің білімін бағалау жүйесінің жалпы қабылданған нақты бағалау 
критерийлерінің, объективтіліктің жэне ашықтықтың қағидаттарына сәйкестігі 
силлабустарда, университеттің ақпараттық білім беру ресурстарында "Сириус" 
ААЖ ПОӘК бөлімінде, LMS "Moodle" жүйесінің курстары бөлімінде оқу 
басталғанға дейін нақты бағалау критерийлерін жариялаумен қамтамасыз етілуі 
тиіс.

35) Білімді бағалау бекітілген рэсімдерге сәйкес жүргізіледі және ағымдағы және 
аралық бақылауды, аралық жэне қорытынды аттестаттауды қамтиды. Білім 
алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың бірыңғай олшемдері мен 
қағидаттары, білімді бақылау мен бағалаудың әдістері мен құралдары, 
үлгерімді бақылаудың барлық түрлерін жүргізу тэртібі "С .Ж. Асфендияров 
атындағы Қазақ ұлттык медицина университеті "КЕАҚ білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларды аралық жэне қорытынды аттестаттаудан 
өткізу туралы Ережеге" сэйкес жүзеге асырылуы тиіс.

36) Кафедра оқыту әдістері мен қалыптастырылатын оқыту нэтижелеріне қатаң 
сәйкестікте әрбір оқу пэні мен оқу жүмысының басқа түрлері бойынша ағымды 
үлгерімді бағалау әдістерін дербес айқындайды. Үлгерімді ағымды бақылауды 
ұйымдастыру және жүргізу және аралық аттестаттауға жіберу тэртібі Қаз¥МУ 
Академиялық саясатымен және Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы 
бақылауды жүргізу қағидаларымен реттеледі. Аралық бақылау нысанын 
оқытушы белгілейді.

37) Өту рейтингісінің бағасы жинақтаушы сипатқа ие болуы және үлгерімді 
ағымдағы бақылау бағалары мен межелік бақылау бағасынан қүралуы тиіс. 
Пән/модуль бойынша рейтингті есептеу ережелері білім алушыларға алдын ала 
түсіндірілуі тиіс. Студенттің пэн бойынша семестрдегі жүмысының нәтижесі 
пән / модуль бойынша қорытынды рейтинг болып табылады.

38) Оқытушылар орындалған тапсырмаларды уақтылы бағалауы жэне "Сириус" 
ААЖ электрондық журналында ЖОО-ның академиялық саясатында 
белгіленген мерзімде баға қоюы тиіс, бүл студенттерге оқу процесінде өз 
рейтингін қадағалауға мүмкіндік береді.

39) Офис регистратор білім алушылардың оқу жетістіктерінің тұрақты есебін 
жүргізуі тиіс: электрондық журналдың толтырылуын бақылау, қорытынды 
бақылауға автоматты түрде рұқсат беру, білім алушылардың рейтингі мен GPA 
есебін жүргізу. Электрондық журналды толтыру ережелері "Электрондық 
журналды жүргізу" СОР -мен анықталған.

40) Білім беру бағдарламасын іске асыру сапасын арттыру жэне білім 
алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету 
мақсатында оқыту жэне қорытынды бақылау процестері бөлінеді. Қорытынды
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бақылау аралық аттестаттау кезеңінде жүргізіледі. Аралық аттестаттауға жіберу 
критерийі оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесіне өту 
рейтингінің оң бағасына қол жеткізу болып табылады.

41) ЖОО-да білім алушыларды аралық аттестаттау академиялық күнтізбеге, жұмыс 
оқу жоспарына жэне пәндердің силлабустарына сэйкес жүзеге асырылады. 
Білім алушыларды аралық аттестаттау емтихан, сараланған сынақтар жэне 
кәсіптік практика бойынша есептер тапсыру нысанында өткізіледі.

42) Қорытынды бақылау ауызша, жазбаша емтихан, практикалық/клиникалык 
дағдыларды тестілеу жэне аттестаттау түрінде жүргізілуі мүмкін. Білім 
алушыларды қорытынды бақылаудың нысаны мен тэртібін кафедра 
айқындайды жэне оқу жұмыс жоспарлары мен силлабустарда көрсетіледі. Білім 
деңгейіне, пэннің циклі мен көлеміне байланысты емтихандар кешенді және 
аралас емтихан түрінде өткізілуі мүмкін. Модуль бойынша емтихан тұтастай 
модуль бойынша да, модуль құрамына кіретін пэндер бойынша да өткізілуі 
мүмкін.

43) Кешенді емтихан екі немесе одан да коп пэндер бойынша тестілеу түрінде 
өткізілуі мүмкін:
-  егер кешенді емтихан әртүрлі пэндер бойынша өткізілетін болса, тест 

сүрақтарында пэннің үлес салмағы белгіленуі тиіс, қорытынды баға эрбір 
пэн бойынша жеке қойылуы тиіс.
егер кешенді емтихан модуль қүрамына кіретін пэндер бойынша болса 
онда біріктірілген бір баға қойылады.

Аралас емтихан ауызша, жазбаша түрлерін, практикалық/клиникалық 
дағдыларын аттестаттаумен мен тестілеу қосарлауды және кезең-кезеңімен 
өткізілуі мүмкіндігін көздейді, профильді пэндерді тапсыру кезінде -  
кезеңдердің бірі практикалық дағдыларды аттестаттау болуы тиіс (CbD, 
miniCex, DOPS, ОҚКЕ/ОҚПЕ).

44) Пән/модуль бойынша қорытынды бақылау жүргізу үшін бақылау өлшеу 
қүралдарын (БӨҚ) бақылау нысандарына сәйкес оқытушылар әзірленуі тиіс. 
Тестілеу форматындағы бақылау-өлшеу құралдарының сараптамасы СОР - ға 
сәйкес білім беру бағдарламалары комитетінің сараптамасынан жэне бекітуінен 
өтуі тиіс.

45) Қорытынды бақылауға дайындау үшін кафедра білім алушыларға тест 
сүрақтарының банкін, емтихан сұрақтарының тізбесін, кейстер мен 
ситуациялық есептерінің мысалдарын, ОҚКЕ/ОҚПЕ станцияларының тізбесін 
үсынуы тиіс.

46) Жеке оқу жоспарын толығымен орындаған жэне пререквизит-пәндері бойынша 
қарызы жоқ білім алушылар ЖОО-ның академиялық саясатының ауыстыру 
ережелеріне сай және академиялық қызмет жөніндегі проректордың 
бұйрығымен келесі курсқа ауыстырылуы тиіс.

47) Университет дэлелді себеппен сабақ босатқан білім алушыларға практикалық 
сабақтардың оқу нәтижелерін меңгеруге, сондай-ақ ЖОО-ның академиялық
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саясатында белгіленген қағидаларға сэйкес жеке тәртіппен тапсыру үшін сессия 
мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Рәсім СОР "Долелді себептер бойынша 
өткізіп алған сабақтардың оқу нәтижелерін игеру рәсімінің тәртібі" сәйкес 
жүзеге асырылады

48) Білімді бағалаудың барлық түрлері үшін апелляция рәсімі қарастырылуы тиіс. 
Апелляциялық комиссия біліктілігі апелляцияланатын пэндердің бейініне 
сәйкес келетін оқытушылар қатарынан құрылуға тиіс. Мектеп деканаты 
комиссия құрамын жасақтап, Академиялық қызмет жөніндегі проректордың 
бұйрығымен бекітуі тиіс.

49) Университет қорытынды бақылаудың қанағаттанарлықсыз бағасын қайта 
тапсыруға, сондай-ақ академиялық берешекті, академиялық айырмашылықты 
жоюға, оқу пәндерін қайта немесе қосымша зерделеуге және ЖОО-ның 
академиялық саясатында белгіленген ережелерге сэйкес жазғы семестр 
кезеңінде кредиттерді ақылы негізде игеруге мүмкіндік береді.

50) Жазбаша емтихан өткізу барысында, емтихан сұрақтарын рандомды таңдау 
жэне білім алушыны автоматты түрде кодтау арқылы бағалаудың қос соқыр 
әдісін қолдануы тиіс.

51) Білім алушылардың жазбаша жүмыстары қорытынды бақылау кезінде бөтен 
мэтіннің бар-жоғы тұрғысының тексеруден өтуі тиіс. Жазбаша жүмыстарды 
бөтен материалды пайдалануды анықтау қағидалары мен тэртібі тиісті 
Ережемен айқындалады.

52) Оқу жылы аяқталғаннан кейін магистратураның, резидентураның, 
докторантураның жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына 
жауапты қүрылымдық бөлімшелер магистранттарды, резиденттерді, 
докторанттарды жеке жүмыс жоспарын орындау тұрғысынан жылдық 
академиялық аттестаттаудан өткізеді. Академиялық аттестаттауды өткізу рәсімі 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау жүргізу қағидаларымен 
регл аменттел ед і.

53) Оқытушы мен білім алушының өзара сыйластық мэселелері Академиялық 
адалдық Кодексімен, сондай-ақ университеттің академиялық саясатымен 
анықталған қағидаттар мен құндылық-этикалық нормалармен реттеледі.

54) Білім алушылардың академиялық адалдық қағидаттары, академиялық 
адалдықты бүзу түрлері жэне олар жасалған жағдайда экімшілік шараларды 
қабылдау тэртібі Қаз¥МУ білім алушыларының академиялық адалдық 
Кодексінде айқындалған.

55) Университет студенттерді басқа білім беру бағдарламасына, оқыту тіліне, басқа 
ЖОО-ға, сондай-ақ басқа ЖОО-дан студенттерді қабылдауға ауыстыру 
мүмкіндігі үшін жағдай жасауы тиіс. Білім алушыларды ауыстыру ережелері 
ЖОО-ның Академиялық саясатымен реттеледі. Бұл ретте ауыстыру оқыту 
нәтижелерін тану және оқыту нәтижелерін тану жөніндегі комиссия 
кредиттерді қайта есептеу негізінде жүзеге асырылады.

56) ЖОО студенттердің білім сапасына жүйелі мониторинг жүргізуі тиіс, оның
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нәтижелері оқу процесін, білім беру технологияларын, оқыту әдістерін, білім 
беру бағдарламалары мен бағалау құралдарының мазмұнын жетілдіру үшін 
пайдаланылады. Сабақтарды өткізу сапасының мониторингі КІБ процесінде, 
сондай-ақ БББК "Білім беру процесі сапасының мониторингу оқытудың 
белсенді эдістері мен көптілділікті пайдалану" СОР-ға сәйкес оқу жылы ішінде 
жүзеге асырылады, оның нәтижелері кафедра, БББК жэне академиялық комитет 
отырыстарында қаралады жэне барлық мүдделі тараптардың назарына 
жеткізіледі.

57) Білім алушылар мен университет өкілдері (оқытушылар, мектеп/факультет 
қызметкерлері және ЖОО-ның басқа қүрылымдық бөлімшелері: ДАР, тіркеу 
офисі, цифрландыру департамент!) арасында академиялық үлгерім мәселелері 
бойынша тұрақты байланыс қамтамасыз етілуі тиіс. Кері байланыс 
Университеттің ақпараттық ресурстары арқылы жүзеге асырылады: 
электрондық қүжат айналымы жүйесі, корпоративтік пошта, білім беруді 
басқару жүйесінің чат-форумдары, жедел байланыс әлеуметтік желілердің 
ресми арналары арқылы жүзеге асырылады.

58) Университет білім алушылардың шағымдары мен өтініштерін қарау жүйесінің 
қызметін қамтамасыз етуі керек. Шағымдарды қарау рәсімі "Білім 
алушылардың өтініштері мен шағымдарымен жүмыс" СОР-ға сэйкес жүзеге 
асырылады. Шағымдарды, өтініштер мен ұсыныстарды қарау ЖОО сайтында 
қүрылған әлеуметтік желілер арналарында ректордың блогы, студенттік өзін-өзі 
басқару жиналыстары, мектеп декандарымен, АҚ жөніндегі проректормен 
кездесулер, виртуалды қабылдау бөлмесі, ректордың және проректордың 
белгіленген қабылдау сағаттары арқылы іске асырылады.

59) Білім алушылардан түскен шағымдарға, өтініштер мен ұсыныстарға 
мектептер/факультеттер талдау жүргізуі, оларды жою жөнінде үсынымдар 
әзірлеуі тиіс. Қаз¥МУ-дың ішкі нормативтік қүжаттарына өзгерістер енгізуге 
бастамашылық жасауы тиіс.

60) Білім беру бағдарламасын зерделеу және түлектердің кәсіптік даярлығын 
бағалау аяқталғаннан кейін қол жеткізілген Оқыту нәтижелері мен негізгі 
құзыреттерді бағалау мақсатында білім алушыларды қорытынды аттестаттау 
өткізіледі.

61) Білім алушылардың бітіру жұмысын дайындалуы дербестік жэне академиялық 
адалдық қағидаттарын, ішкі бірлік қағидаттарын, сондай-ақ магистрлік, 
докторлық диссертацияны орындау кезінде өзекті, ғылыми жаңалығының 
болуы, анықтықты сақтай отырып, ғылыми жетекшінің басшылығымен жүзеге 
асыруға тиіс.

62) Білім алушылардың дипломдық жұмыстарының, ғылыми диссертацияларының 
тақырыптары кафедраның басымды ғылыми бағыттарына сәйкес анықталуы 
жэне ректордың бұйрығымен бекітілуі тиіс.

63) Кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша дэрежелер алу үшін диплом 
жүмыстарының жэне диссертациялардың ғылыми жетекшілігін тағайындау
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білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті 
растайтын құжаттар тізбесіне қатаң сәйкестікте жүзеге асырылуы және 
ректордың бұйрығымен бекітілуі тиіс.

64) Бакалавриат деңгейінде білім алушыларының дипломдық жұмыстардың 
тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін тағайындау академиялық комитетте, 
магистратура мен докторантурада ғылыми Комитетте талқыланып, ҚазУМУ 
Сенатында бекітілуі тиіс.

65) Білім алушылардың диплом жұмыстары немесе диссертацияларында 
университетте белгіленген шекте түпнұсқалық үлес болуы керек. Білім 
алушының диплом жүмыстары немесе диссертацияларын жазу жэне қорғау 
тәртібі мен рәсімі Қаз¥МУ академиялық саясатымен белгіленеді.

66) Интернатура және резидентура түлектері қорытынды аттестаттаудың бірінші 
кезеңі ретінде білімді, құзыреттілікті, кәсіби даярлықты тәуелсіз бағалаудан 
өтеді. Тэуелсіз бағалау «Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша 
білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау қағидаларына» сәйкес 
өткізілуі тиіс.

67) Қорытынды аттестаттауды өткізу жэне бакалавр, магистр академиялық 
дәрежесін беру / біліктілікті беру үшін білім беру бағдарламалары немесе 
даярлау бағыттары бойынша аттестаттау комиссиялары (АК) қүрылуы тиіс. АК 
денсаулық сақтау саласындағы уэкілетті орган аккредиттеген білім 
алушылардың білімі мен дагдыларын багалауды жүзеге асыратын жұмыс 
берушілерді, білім алушыларды жэне ұйымдардың өкілдерін коса алганда, 
кемінде 5 мүшеден тұруы тиіс. АК құрамы ректордың бүйрығымен бекітіледі

68) Докторанттардың диссертациялық жүмыстарын қоргау жэне философия 
докторы (PhD) дәрежесін беру үшін ҚазҰМУ-да БББ немесе даярлау багыттары 
бойынша диссертациялық кеңес кұрылады. Диссертациялық кеңестің құрылуы 
туралы ақпарат ректордың бүйрығы шыққан күннен бастап 5 (бес) жүмыс күні 
ішінде университет сайтында орналастырылуы тиіс.

69) Барлық деңгейдегі білім алушыларды қорытынды аттестаттау МЖМБС-га 
сэйкес белгіленген /білім беру багдарламасы бойынша жүргізілуі тиіс. Өткізу 
ұзақтыгы мен мерзімдері академиялық күнтізбеде жэне жұмыс оқу 
жоспарларында көзделуге тиіс.

70) Бітіруші кафедралар Академиялық комитет бекітетін қорытынды 
аттестаттаудың жүмыс багдарламаларын әзірлеуі тиіс.

71) Жогары жэне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
багдарламаларын бітірген түлектердің университет ректоры қол қойған 
берілген дипломдардың нөмірлері көрсетіле отырып, тізімі тиісті бүйрық 
шыққаннан кейін бір ай мерзімде білім жэне ғылым министрлігіне үсынылады, 
сондай-ақ ЖОО-ның сайтында орналастырылуға тиіс..

72) Университет студенттік өзін-өзі басқару үйымдарын белсенді қолдайды жэне 
қүруга ықпал етеді. Білім алушылардың қатысуы университеттің миссиясын 
анықтауға, БББ әзірлеу, басқару жэне бағалау, оқыту жэне білімді бағалау
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әдістері, сапаны қамтамасыз ету бойынша ішкі жэне сыртқы процестер, 
сауалнама жүргізу жэне т. б. мәселелерді шешуге міндетті.

73) Университет білім алушылардың мектеп кеңестерінде, БББК, академиялық 
Комитетте, Сенатта жэне университеттің басқа да кеңесші органдарында 
өкілдік етуі үшін жағдай жасайды. Кеңесші органдар құрамындағы білім 
алушылардың саны жалпы құрамның 20% - ын құрауы тиіс. Білім алушыларды 
кеңесу органдарының жүмысына тарту оларды қосымша баяндамашылардың 
отырыстар тағайындауы арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

74) Университетте білім беру қызметінің сапасына студенттердің 
қанағаттанушылығын анықтау үшін әлеуметтік зерттеулер жүргізу қажет. 
Олардың нәтижелері бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту 
жөнінде шешімдер қабылдануы тиіс. Сапаны ішкі жэне сыртқы бағалаудың 
нәтижелері университет сайтында жарияланады.

75) Білім алушыларды әлеуметтік қорғау жэне қолдау жүйесі студенттердің 
элеуметтік қауіптерінің алдын алуға, азайтуға немесе өтеуге бағытталған білім 
беру, тэрбие, әлеуметтік қызметті жүзеге асырылатын ұйымдастырушылық 
шаралар кешенін білдіреді. Білім алушыларға әлеуметтік көмек беру туралы 
ережелер оқу кезеңіне элеуметтік көмек беру тэртібін айқындайды.

76) Оқу, ғылыми-зерттеу және қоғамдық қызметті ынталандыру мақсатында білім 
алушылар атаулы стипендияларға, ҚР Президентінің стипендияларына 
ұсынылуы мүмкін.

8. Стандарт 4. Білім алушыларды қабылдау, үлгерімі, тану және 
сертификаттау

1) Университеттің білім беру қызметінің "өмірлік циклінің" кезеңдері ҚазҰМУ 
СМЖ Сапа жөніндегі нұсқаулығында процестер мен қызметтердің түрлерінің 
Реестрінде ұсынылған, жэне мынадай негізгі процестерді қамтиды: кэсіптік 
бағдарлау; қабылдау жэне конкурстық іріктеу; білім алушылар контингентін 
қалыптастыру; оқу процесін жоспарлау; оқу процесін оқу-эдістемелік 
қамтамасыз ету; оқу процесін іске асыру; оқыту нәтижелеріне, жоғары білім 
беру дәрежелерін объективті тануға, оқыту кезеңдеріне, алдыңғы білім беруге, 
бейресми оқытуға мониторинг жүргізу; оқу жетістіктерін бақылау; талдау

2) Өмірлік циклді басқару алдын ала белгіленген жэне жарияланған қағидаларға 
сәйкес ҚазУМУ тиісті қүрылымдық бөлімшелеріне функцияларды бекіту 
арқылы жүзеге асырылады.

3) Университетке білім берудің барлық деңгейлерінің БББ қабылдау С.Ж. 
Асфендияров атындағы Қаз¥МУ-ға қабылдау саясаты негізінде жүзеге 
асырылады. Қазақстан Республикасының Білім беру үйымдарына оқуға 
қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес әзірленген. Қабылдау критерийлері 
мен рәсімдері туралы ақпарат университет сайтында орналастырылуы керек.

4) Кәсіпке баулу іс-шараларды ұйымдастыру қабылдау, кәсіптік бағдарлау, 
студенттерді дамыту жэне түлектерді жұмыска орналастыру басқармасына 
мектептермен/факультеттерімен бірлесіп жүктеледі. Кэсіпке баулу іс-шаралары
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шеңберінде "Ашық есік күні" жэне "Бос орындар жәрмеңкесі" 
ұйымдастырылады жэне өткізіледі.

5) Барлық білім беру деңгейлеріне БББ талапкерлерге құжаттарды қабылдауды 
жүзеге асыру және оқуға түсу жағдайларын ұйымдастыру үшін ректордың 
бүйрығымен Университеттің Қабылдау комиссиясы қүрылады.

6) Білім беру бағдарламаларының білім алушылар контингентін қалыптастыру 
уәкілетті органның немесе жергілікті атқарушы органдардың белгіленген 
Қағидаларына сәйкес республикалық бюджет қаражаты есебінен, жоғары жэне 
жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған 
мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, сондай-ақ өз қаражаты 
және/немесе өзге де көздер есебінен оқуға ақы төлеу конкурсына 
университеттің қатысуымен жүзеге асырылады.

7) Техникалық жэне кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үйымдарының 
үқсас даярлық бағыттары бойынша оқуға түсетін бітірушілері үшін оқу мерзімі 
қысқартылған бакалавриаттың білім беру бағдарламаларына түсу емтихандары 
негізінде жүзеге асырылады. Түсу емтихандарын өткізу үшін ректордың 
бүйрығымен емтихан комиссиясы қүрылады, емтихан материалдары эзірленеді.

8) ¥БТ-да қажетті шекті балл жинамаған тұлғалар бірінші академиялық кезең 
(семестр) аяқталғанға дейін ақылы негізде қабылдануы мүмкін. Оқудың бірінші 
кезеңі аяқталғаннан кейін осы тұлғалар Ұлттық бірыңғай тестілеуді жэне 
кешенді тестілеуді өткізу қағидаларына сәйкес белгіленген мерзімде ¥БТ-ны 
қайта тапсырады. Бірінші академиялық кезең аяқталғаннан кейін тапсырылатын 
¥БТ қорытындылары бойынша шекті балл жинамаған тұлғалар оқудан 
шығарылуға жатады.

9) Шетел азаматтарын ақылы негізде оқуға қабылдау Қаз¥МУ қабылдау 
комиссиясы ағымдағы жылда өткізілетін сұхбат нэтижелері бойынша жүзеге 
асырылады.

10) Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар оқуға 
қабылданғаннан кейін оқудың бірінші академиялық кезеңі ішінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен нострификациялау 
рэсімінен өтеді.

11) Әрбір білім беру бағдарламасы бойынша ақылы негізде оқуға қабылдау 
университеттің қабылдау комиссиясының отырысында қабылданған 
шешімдерге сэйкес ақылы қабылдауға арналған квота жэне белгіленген өту 
балының шекті деңгейі негізінде жүзеге асырылады.

12) Университет алдыңғы білім деңгейінің бейіні сәйкес келмеген жағдайда 
магистратураға, резидентураға, докторантураға түсу мүмкіндігі үшін 
пререквизиттер тізбесін белгілейді жэне оларды университет Сенатының 
академиялық комитетінде бекітеді.

13) Қабылдау комиссиясы халықаралық сертификаттардың түпнұсқалығын 
тексереді жэне сертификаттарының түпнүсқалығы қабылданған верификация
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тәсілдерімен расталмайтын докторантураға түсушілерден құжаттарды 
қабылдаудан бас тартуға құқылы.

14) Резидентура мен докторантураның білім беру бағдарламаларына қабылдау 
университетте белгіленген алдын жүргізу қағидалары мен ала іріктеуді 
мерзімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

15) Қабылдау комиссиясы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларына қабылдау бойынша қорытынды есепті, сондай-ақ 
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша магистратураға жэне 
докторантураға қабылдау туралы бүйрықтардың көшірмелерін білім беру 
саласындағы уәкілетті органға қабылдау аяқталғаннан кейін күнтізбелік 10 күн 
ішінде ұсынады.

16) Білім алушыларды қабылдауды Қаз¥МУ Қабылдау комиссиясы жүзеге 
асырады. С. Ж. Асфендиярова 10-25 тамыз аралығында университет 
ректорының бүйрығымен.

17) Университет пен білім алушы арасындағы қарым-қатынас Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес олардың арасында жасалатын шартпен 
реттелуі тиіс. Білім беру қызметтерін корсету туралы шарт жасасу кезінде 
Университет білім алушыны ішкі тәртіп Ережелерімен, студенттің ар-намыс 
Кодексімен жэне ҚазУМУ академиялық саясатымен таныстырады.

18) Университеттің қабылдау науқаны туралы барлык ақпарат университеттің 
сайтында "Оқуға түсушілер" бөлімінде орналастырылуы тиіс, қүжаттарды 
қабылдау бойынша кашықтықтан жүмыс істеу мүмкіндігі және талапкерлердің 
консультациясы үшін қабылдау комиссиясының виртуалды қабылдау бөлмесі, 
call-center жүмыс істеуі тиіс.

19) Университет қабылданған білім алушыларды академиялық кезеңнің басында 
университет басшылығымен, декандармен, кураторлармен және 
эдвайзерлермен өткен білім беру кездесулері шеңберінде білім беру 
бағдарламасымен, оқыту шарттарымен және академиялық мансаптың қазіргі 
мүмкіндіктерімен таныстыруды қамтамасыз етілуі тиіс.

20) Университет академиялық мансапқа мүмкіндік беру үшін жағдай жасауы тиіс 
және оны жекелеген білім алушылардың мүдделерін барынша ескере отырып 
жүргізу керек. Бұл мүмкіндіктер академиялық ұтқырлық бағдарламаларын, екі 
дипломдық білім беру бағдарламаларын жэне бірлескен білім беру 
бағдарламалары жүзеге асырылады.

21) Формальды емес жэне формальды білім беру арқылы алынған оқыту 
нәтижелерін тану оқыту нәтижелерін тану қағидаларына сэйкес басқа отандық 
және шетелдік оқу орындарында алған алдыңғы білім беру біліктіліктері де 
жүзеге асырылады.

22) Білім алудың алдыңғы деңгейлерінде жэне басқа да формальды білім беру 
ұйымдарында білім алушылардың қол жеткізген оқу нәтижелері мен алған оң 
бағалары бекітілген қағидаларға сәйкес академиялык кредиттерді қайта есептей
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отырып танылады. Оқыту нэтижелерін тану үшін Университетте арнайы 
комиссия құрылуы тиіс.

23) Білім алушылардың үлгерімінің мониторингі
ағымдағы үлгерімді, аралық аттестаттау нәтижелері жинау және 
мониторингтеу;
жүмысқа орналастыру нәтижелерін жэне түлектердің мансаптық өсуі 
туралы ақпаратты жинау жэне мониторингтеу;
студенттер мен жұмыс берушілердің білім беру сапасына қанағаттануын 
мониторингтеу жүзеге асырылады.
сондай-ақ оқыту нэтижелеріне қол жеткізудің қосыміиа өлшемдері 
эзірленуі және жүргізілуі мүмкін.

24) Университетте студенттерге білім алушылардың оқу жэне оқудан тыс іс- 
эрекеттерін қолдаудың жэне оларға кеңес берудің кешенді бағдарламасы 
әзірленуі тиіс, оны іске асыруға университеттің барлық құрылымдық 
бөлімшелері тартылуы тиіс.

25) Білім алушылардың академиялық мэселелерін шешуге жэрдемдесу, жеке білім 
беру траекториясын жобалау мен іске асыруға ықпал ету мақсатында 
академиялық консультант пен студенттердің жүйелі өзара іс-қимылы үшін 
университетте эдвайзерлер, тәлімгерлер, тэлімгерлік, тэлімгерлік қызметін құру 
қажет.

26) Университетте ерекше қажеттіліктері бар білім алушыларды академиялық 
қолдау, оқытудағы проблемалар мен сұраныстарды анықтау жэне олардың 
қажеттіліктеріне сэйкес оқу үшін жағдай жасау жүзеге асырылуы тиіс. Ерекше 
қажеттіліктері бар білім алушылар үшін техникалық қолдау қүралдары 
қамтамасыз етілуге тиіс.

27) Студенттік мәселелерді анықтау жэне олардың элеуметтік көңіл-күйін бағалау 
әлеуметтік сауалнамалар, сауалнамалар, электрондық сауалнамалар, ректордың 
Виртуалды қабылдау бөлмесіне, проректорлардың, декандардың, декан 
орынбасарларының, ПОҚ-ның электрондық поштасына, жэшікке жэне сенім 
телефонына өтініштерді талдау аркылы қамтамасыз етіледі.

28) Зерттеу нэтижелері академиялық комитетте, Сенатта, Басқарма отырыстарында 
және құрылымдық бөлімшелер басшыларының отырыстарында қаралады жэне 
студенттерді қолдау қызметінің барлық бөлімшелерінің қызметін жақсарту 
үшін пайд аланы лады. Студенттер ді қолдау үшін ресурстарды анықтау және 
бөлу университет, факультет және мектеп басшылығының алқалы шешімімен 
жүзеге асырылады.

29) Университет білім беру траекторияларын қалыптастырудың, білімді 
бағалаудың, академиялық жетістіктерді есепке алудың жэне келесі курстарға 
ауыстырудың нақты регламенттелген рәсімдері арқылы бағдарламаны игеру 
процесінде білім алушының үздіксіз кедергісіз ілгерілеуін қамтамасыз етуі тиіс.

30) Білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған білім алушыларға тиісті 
дәреже беріледі жэне қосымшасы бар мемлекеттік үлгідегі диплом
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(транскрипт), сондай-ақ дипломға еуропалық қосымша (Diploma Supplement) 
беріледі. 2021 жылдан бастап университет өз үлгісіндегі диплом озірлеп, беруге 
тиіс.

9. Стандарт 5. Оқытушылар қүрамы
1) Оқытушы-сапалы оқытуды қамтамасыз етуде және білім алушылардың білім, 

білік, дағды жэне құзырет алуда басты тұлға болып табылады.
2) Университет ПОҚ мен қызметкерлерін дамыту мақсатында университеттің 

Адами ресурстарын тиімді басқару жэне оңтайлы деңгейде қолдау, олардың 
кәсіби және әлеуметтік дамуы, Кадрлык басқарудың бірыңғай тәсілдерін, 
эдістері мен құралдарын қолдану жэне персоналды басқару саласында 
университеттің құндылықтар жүйесін қалыптастыру үшін ҚазҰМУ кадрлық 
саясатын эзірлеуді қамтамасыз етуі тиіс.

3) Университеттің оқытушылар әлеуетін дамыту жөніндегі қызметі 3-стандартта 
сипатталған студентке бағытталған оқытуды қамтамасыз етуге бағытталуы 
керек.

4) Университет ҚазҰМУ кадрлық саясатының қабылданған қағидаттарына сәйкес 
қызметкерлерді іріктеу, жүмысқа қабылдау, лауазымға тағайындау, бос 
лауазымдарға орналастыру, қызмет бойынша жоғарылату, жұмыстан шығару 
қағидалары мен анық, айқын жэне объективті өлшемшарттарын эзірлеуі және 
оларды өз қызметінде басшылыққа алуы тиіс.

5) Профессор-оқытушылар құрамын бос лауазымдарға қабылдау Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сэйкес әзірленуі тиіс конкурстық ауыстырудың 
эзірленген Қағидаларына, университеттің ПОҚ-на қойылатын Біліктілік 
талаптарына, университеттің штат кестесіне сэйкес конкурстық негізде жүзеге 
асырылуы тиіс.

6) Конкурс өткізу туралы ақпарат және профессор-оқытушылар құрамы мен 
ғылыми қызметкерлердің бос лауазымының болуы университеттің ресми 
сайтында жэне жалдау бойынша ҚР ресми порталдарында орналастырылуы 
тиіс.

7) ПОҚ штаттық кестесі БББ бойынша сағаттарды, білім алушылар контингентін, 
орташа жылдық оқу жүктемесін есептеу негізінде қалыптастырылуы тиіс.

8) ҚазҰМУ оқытушысы эр түрлі қызмет түрлерін орындауы тиіс: оқу, әдістемелік, 
клиникалық, ғылыми, қоғамдық жэне тәрбие жұмысы. Қызмет түрлері 
бойынша жүктемені бөлуді кафедра меңгерушісі оқытушының орындайтын 
жүмыс көлеміне сэйкес жүзеге асыруы тиіс.

9) Университеттің ПОҚ сапасына жауапты болуы тиіс
оқытушылық қызмет,
оқу-эдістемелік қүжаттаманы, оның ішінде цифрлық білім беру 
ресурстарын,
оқу процесінің тиісті білім беру бағдарламаларының оқу мақсаттары мен 
нәтижелеріне сэйкестігі,
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оқу жетістіктерін бағалау сапасы, білім алушыларға сындарлы кері 
байланыс беру үшін.

10) Оқытушылар ПОҚ мен қызметкерлердің ар-намыс Кодексінің қағидаларын 
сақтауы және білім алушыларда академиялық адалдықтың, өзара қүрмет пен 
эділдіктің қағидаттары мен стандарттарын сіңіруі тиіс.

11) Университет ПОҚ үшін бес жылда бір рет міндетті біліктілікті арттыруды 
қамтамасыз етуі тиіс. Университет профессор-оқытушылар құрамының 
мансаптық өсуі мен кәсіби дамуына мүмкіндіктер ұсынады және ықпал етеді,

12) Университет кәсіби және педагогикалық біліктілігін арттыру жоспарын жэне 
оқытушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламасын (ынтымақтастық 
туралы меморандумдар, келісімдер немесе келісім шарттар шеңберінде) жыл 
сайын эзірлеу жэне іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

13) Университет таңдау компонентінің пәндері бойынша білім мазмүнын өз 
бетінше анықтау үшін академиялық еркіндік бере отырып, ПОҚ-тың 
шығармашылық дамуы үшін жағдай жасауы тиіс.

14) Университет оқытудың инновациялық әдістерін енгізу жэне оқытудың озық 
технологияларын пайдалану үшін жағдай жасауға тиіс. Оқытушылар, 
кафедрада білім беру бағдарламасы мен силлабусқа сәйкес оқыту эдістерін, оқу 
сабақтарын ұйымдастыру және өткізу тәсілдерін, нысандарын алқалы түрде 
таңдауы, бүл ретте білім алушылардан кері байланысты ескеруі тиіс.

15) Оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы ғылыми жобаларға қатысуды, 
жарияланымдарды (монографиялар, мақалалар, баяндама тезистері, әдістемелік 
үсынымдар, оқу қүралдары), патенттерді, авторлық куәліктерді дайындауды, 
ғылыми-ақпараттық алмасу жөніндегі іс-шараларды (конгрестер, съездер, 
конференциялар, семинарлар, мастер-кластар, тренингтер жэне т.б.) өткізуді 
қамтуы мүмкін.

16) Университет ПОҚ-ның кәсіби қауымдастықтарға, кәсіби конкурстарға, 
халықаралық зерттеу гранттарына мүшелік ету мүмкіндігі үшін жағдай жасауы 
тиіс.

17) Университет оқытушылары оқу траекториясын таңдауға (жеке оқу жоспарын 
қалыптастыруға) жэне оқу кезеңінде БББ - ны игеруге жэрдемдесетін, тиісті 
БББ бойынша білім алушының консультанты функцияларын орындайтын 
академиялық кеңесші - эдвайзер рөлінде бола алады. Клиникалық дайындықты 
басқару үшін клиникалық тэлімгерлер тартылуы тиіс. Резидентурада даярлау 
клиникалық тэлімгердің басшылығымен дербес клиникалық жүмысты қамтуы 
тиіс.

18) Мейірбике ісі бакалаврларын өндірісгік оқыту жұмыс берушілердің 
медициналык үйымдарында ментордың басшылығымен жұмыс орындарында 
жүзеге асырылады жэне кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталуы тиіс.

19) Тэлімгер ретінде медициналық білім беру бағдарламаларының білім 
алушылары мен түлектерінің кэсіби бейімделуіне практикалық көмек корсету 
үшін медициналық үйымның немесе медициналық білім беру ұйымының
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басшысы тағайындайтын, қызметін білімнің, ғылым мен практиканың 
үштұғырлығы негізінде жүзеге асыратын бес жыл еңбек өтілі бар медицина 
қызметкері болуы мүмкін.

20) Оқытушылар университеттің кеңесші органдарының құрамына кіре алады: 
БББК, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия, Академиялық қызмег 
жөніндегі комитет, Сенат, факультет Кеңесі, ғылым, клиника жөніндегі 
комитеттер және т. б.

21) Университет ПОҚ-ты материалдық, сондай-ақ материалдық емес нысанда 
бағалау, ынталандыру жэне бейімдеу, сыйақы беру жүйесін эзірлеуі тиіс.

22) Қаз¥МУ-ға жаңадан қабылданған оқытушылар тәлімгердің басшылығымен 
оқу-әдістемелік қүжаттамамен жұмыс істеу жэне оқу сабақтарын жүргізу 
дағдыларын меңгеруі тиіс.

23) Оқу жылы бойы ПОҚ үшін оқу процесін үйымдастыру, әдістемелік жүмыс, 
қашықтықтан жэне интерактивті оқыту эдістері мэселелері бойынша оқыту 
семинарлары жоспарлы түрде өткізілуге тиіс.

24) Университет ПОҚ кызметін ынталандыру ретінде университет Сенатының 
шешімі бойынша педагогикалық жүктемені төмендету көзделуі мүмкін.

25) Университеттің дамуына сіңірген еңбегі мен жетістіктерін көтермелеу 
мақсатында ПОҚ ҚазУМУ ректорының, уәкілетті органдардың, ҚР Үкіметінің 
алғыс хаттары мен марапаттарына үсынылуы мүмкін, сол мақсатпен 
Университет қызметкерлерді марапаттауға үсыну туралы ережені әзірлейді, 
марапаттау комиссиясын құрады.

26) Университет профессорлық-оқытушылық қүрамға сараланған ақы төлеуді 
жүзеге асырады, жалақыға ынталандырушы үстемеақылар (ауыспалы бөлік) 
белгіленуі, университеттің дамуына сіңірген еңбегі мен жетістіктері үшін ЖОО 
бекіткен атақтарды беруге оқу жылының нәтижелері бойынша конкурстар 
өткізілуі мүмкін.

27) "С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазУМУ" КЕАҚ қызметкерлеріне еңбекақы 
төлеу, сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және өзге де әлеуметтік 
гөлемдер туралы Ережеге" сәйкес емдеу жэне ғылыми қызметі, ағылшын 
тілінде сабақ бергені үшін ПОҚ-ның қосымша ақысын белгілей алады.

10. Стандарт 6. Оқу ресурстары және білім алушыларды қолдау жүйесі.
1) Білім беру үрдісінің сапасын қамтамассыз ету үшін университетте оқу үрдісін 

үйымдастыруға пайдаланылатын эрбір іске асырылатын білім беру 
бағдарламасының талаптарына жеткілікті жэне сәйкес ресурстар болуы тиіс.

2) ЖОО-ның материалдық-техникалық, ақпараттық-коммуникациялық 
ресурстармен, клиникалық дайындық және ғылыми зерттеулер жүргізу үшін 
ресурстармен қамтамасыз етілуі білім беру кызметін жүзеге асырудың міндетті 
шарты болып табылады.

3) Білім беру бағдарламаларын жоспарлау жэне жобалау кезінде жоғарғы оқу 
орындары білім беру ресурстарының аудиті мен мониторингін жүргізуге тиіс.
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4) Университет ҚазҰМУ Стратегиялык жоспарының миссиясын, мақсаттары мен 
міндеттерін іске асыру үшін адами жэне материалдық ресурстарды дамытуда 
жэне жетілдіруде, оларға жыл сайын қаржылық қаражат бөлінеді, оны іске 
асыру білім беру қызметтерінің сапасын арттыруға жэне оқытушылар мен 
студенттердің қызметіне қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған.

5) Білім беру бағдарламаларының қажетті білім беру ресурстарымен камтамасыз
етілуі мектептің/факультеттің Стратегиялық даму жоспарларында, білім беру 
бағдарламаларының тұжырымдамаларында, модульдер/пәндер
силлабустарында, кафедралардың жұмыс жоспарларында көрініс табады.

6) Білім беру бағдарламаларын іске асыруға қажетті білім беру ресурстарының 
жеткіліктілігін талдауды білім беру бағдарламаларының тиісті комитеттері 
жүргізуі керек, оның негізінде Мектеп жабдықтар мен әдебиеттерді сатып алу 
жоспарын жасайды.

7) Материалдық-техникалық базаны, кітапхананың ақпараттық ресурстарын, 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды камтамасыз ету жөніндегі іс- 
шараларды енгізу және іске асыру бойынша білім беру ресурстарының 
барабарлығын талдау университеттің стратегиялық жоспарына сэйкес 
жүргізілуі тиіс. Талдау негізінде ЖОО-ның қаржы ресурстарына сэйкес ЖОО- 
ның бір жылға арналған тауарларды, жүмыстарды жэне көрсетілетін 
қызметтерді мемлекеттік сатып алу жоспары қалыптастырылады. Ресурстарды 
бөлу университеттің даму жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Қаржылық 
жэне материалдық ресурстарды пайдалану туралы ақпарат университеттің 
басқару органдарының отырыстарында талқыланады.

8) Оқу ресурстарын болу, жоспарлау жэне қамтамасыз ету кезінде университет 
студенттердің әртүрлі топтарының қажеттіліктерін ескереді.

9) ҚазУМУ студенттерге оқуда көмек көрсету үшін білім беру ресурстарын 
үсынады. Бұл ресурстар материалдық (кітапханалар, оқу корпу стары, 
зертханалар, клиникалық базалар жэне IT инфрақүрылым), сондай-ақ адами 
(ІІОҚ, менторлар, тәлімгерлер, эдвайзерлер) болуы мүмкін.

10) Университеттің оқу мақсаттары үшін жеткілікті материалдық-техникалық 
базасы бар: оқу бөлмелері, ғылыми-зерттеу институттары мен ғылыми 
орталықтар, симмуляциялық орталық жэне ҚазУМУ клиникасы.

11) Меншікті білім беру ресурстары аумағы нормативтерге сәйкес келетін оқу 
корпустарында (дэріс аудиториялары жэне оқу жэне/немесе мамандандырылған 
кабинеттер; оқу жэне ғылыми зертханалар; компьютерлік сыныптар, спорт 
залдары, кітапхана, оқу залы) және ҚазҰМУ Ғылыми-зерттеу институттары 
мен орталықтарында орналастырылады.

12) Қауіпсіз білім беру ортасында клиникалық дағдыларға оқыту үшін 
университетте Симуляциялық орталық жұмыс істейді. Мамандандырылған 
бөлмелер интерактивті-жоғары технологиялық жабдықтармен жабдықталған: 
жоғары технологиялық компьютерлік манекендер, муляждар.
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13) Студенттерді практикалық оқыту Алматы қаласы мен өңірлердің денсаулық 
сақтау ұйымдарында орналасқан университеттік клиникалар мен клиникалық 
кафедраларда жүзеге асырылады.

14) Кәсіптік практиканы өткізу үшін Университет шарттық негізде практикалар 
базасы ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындайды, олармен келісілген 
жүмыс оқу бағдарламаларын жэне кәсіптік практикадан өтудің күнтізбелік 
кестелерін бекітеді.

15) ҚазҰМУ жанындағы зертханалық жануарларға модельдік және 
эксперименталдық зерттеулер үшін жануарларды асырауды жэне көбейтуді 
қамтамасыз ететін виварий жүмыс істейді.

16) Университет барлық қүрылымдық бөлімшелерді заманауи компьютерлік 
техникамен, заманауи компьютерлік оқыту жүйелерімен жэне виртуалды 
зертханалармен, электрондық білім беру ресурстарымен, сондай-ақ Wi-Fi 
аймақтарымен Internet желісіне қол жеткізумен қамтамасыз етеді.

17) ЖОО ақпараттық желісінің үздіксіз жұмысын тестілеу жүйесіне қызмет 
көрсету, интернет желісіне қол жеткізудің оңтайлы жылдамдығымен Intemet- 
трафикті басқару үшін қажетті серверлер қамтамасыз етеді.

18) Университетте қашықтықтан кеңес беру жэне қызмет көрсету мүмкіндіктері 
іске асырылтан:

студенттерге кызмет көрсету орталығының жүмыс істеуі (транскрипт,
анықтама жэне т. б. алуға онлайн өтінім беру;
элективті пэндер мен жазғы қосымша семестрге онлайн жазылу;
бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсына онлайн өтінім беру)
виртуалды қабылдау комиссиялары, деканаттар, офис регистратор:

19) Университеттің ІТ-сервистерінің үздіксіздігін қамтамасыз етуге жауапты 
бөлімшелері доменге тиесілі келесі Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық, 
техникалық сүйемелдеуді жэне әкімшілендіруді қамтамасыз етеді kaznmu.kz.:

"Сириус" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі»
"Moodle" LMS оқытуды басқарудың ақпараттық жүйесі»
Мерзімсіз академиялық лицензиясы бар Microsoft Office 365 
бағдарламалық өнімдері (MS Team, білім алушыларға арналған пошталық 
сервис, бұлтты сақтау жэне т. 6 . ) . ) ; G o o g l e  қызметтері жұмысын 
қамтамасыз ету
Электрондық құжат айналымы жүйесі;
IP бейнебақылау, IP -  телефония жүйесі,
Google қызметтері тіркелгісінің жұмысын қамтамасыз ету;
Қол жеткізуді басқару жүйесі 
Жабдық мониторингі жүйесі жэне БҚ 
Платформа" 1С-Кэсіпорын»;
Университеттің ресми сайты
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20) Университет білім алушыларды Университеттің ақпараттық білім беру 
ресурстарында студенттің жеке кабинетінде оқу-эдістемелік жэне ғылыми- 
әдістемелік қүжаттамамен қамтамасыз етілуі тиіс.

21) Әдебиеттермен қамтамасыз ету білім беру бағдарламаларымен регламенттелген 
және кітапхана университет кафедраларымен бірге жүзеге асырылады.

22) Кітапхана қоры ақпараттық ресурстардың құрамдас бөлігі болып табылады. 
ҚазҰМУ Ғылыми кітапханасы Халықаралық дереккөздерді қоса алғанда, білім 
алушыларды кітапхана қорларына, ақпараттық дерекқорларға еркін қол 
жеткізумен қамтамасыз етеді:

1. Sciencedirect электрондык кітапханасы
2. Web of science деректер базасы
3. Scopus библиографиялық мэліметтер базасы
4. Ebscohost
5. Республикалық жоғары оқу орындары арасындағы электрондык 

кітапхана (РМЭБ)
6. «Эпиграф» электрондык кітапханасы
7. Polpred.com деректер базасы
8. Параграф «Медицина» Электрондық базасы
9. Grebennikon электрондык кітапханасы

23) ҚазҮМУ баспаханасы Заманауи компьютерлік техникамен жэне 
полиграфиялық жабдықтармен жабдықталған баспа өнімдерімен қамтамасыз 
етеді.

24) Қаз¥МУ-дың Ақпараттық білім беру ресурстары ресми, жоғары білімге, 
жоғары оқу орнынан кейінгі, қосымша білім беруге, қайта даярлауға жэне 
біліктілігін арттыруға, оның ішінде шет тілдерінде қашықтықтан білім беру 
технологияларын (ҚБТ) іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

25) Университет білім алушыны тексеруге, білім алушының экраны мен мінез- 
қүлқын бақылауга, сондай-ақ бүкіл емтиханды бейнеге жазуға мүмкіндік 
беретін онлайн прокторинг технологияларын қолдануды қамтамасыз етілуі тиіс.

26) Университет білім алушылардың құрылымдық бөлімшелері мен университет 
қызметкерлері жариялаған дереккөздерден заңсыз алу үшін орындайтын 
мэтіндік құжаттарды тексеру технологияларын қолдануды қамтамасыз етуі 
тиіс.

27) Университет академияльщ ұткырлық жоспарына сәйкес білім беру 
багдарламалары шеңберінде студенттер мен ПОҚ үтқырлыгын қамтамасыз ету 
үшін гылыми ұйымдармен жэне жогары оқу орындарымен, оның ішінде 
шетелдік ұйымдармен (меморандумдар, келісімдер немесе ынтымақтастық 
туралы шарттар) берік серіктестік қатынастарды жолға қояды. Академиялық 
ұтқырлық багдарламаларына үміткерлерді іріктеуді Комиссия жүргізеді, іріктеу 
нәтижелері ЖОО белгілеген мерзімде университет сайтына орналастырылады.
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28) Университеттің жоғары оөуорынан кейінгі бағдарламаларын іске асыру үшін 
зерттелетін саладағы ғылыми басымдықтарға сәйкес өзекті ғылыми-зерттеу 
бағдарламалары мен жобалары болуы тиіс.

29) Университетте білім алушыларды оқу үдерісіне бейімдеуге көмектесу 
мақсатында студенттерді қолдау жүйесі құрыладьғ.

олардың сапалы білім алу қүқықтарын іске асыруда, көрсетілетін білім
беру қызметтері туралы шынайы ақпарат алуда,
университетте енгізілген технологиялармен танысу,
тиісті сұрақтар туындаған кезде кәсіби қүқықтық қолдау,
эдвайзерлер қызметімен өзара эрекеттесу негізінде академиялық кеңес
беру және кәсіби бағдарлау,
әлеуметтік-психологиялық қолдау,
университеттегі ғылыми студенттік бірлестіктердің, шығармашылық 
үйірмелер мен спорт секцияларының жұмысына қатысуға жәрдемдесу, 
уақытылы медициналық көмек алу мақсатында ақпараттық қамтамасыз 
ету.

30) Білім алушыларға академиялық кеңес беру немесе оларды университетте білім 
беру үдерісі бойынша сүйемелдеу академиялық үдерістің ажырамас бөлігі 
болып табылады. Студенттерге академиялық қолдау және кеңес беру кафедра 
оқытушыларымен консультациялар, қосымша сабақтар түрінде жүргізіледі. 
Академиялық консультант пен студенттердің жүйелі өзара қатынасы үшін 
университет мектептерінде/факультеттерінде эдвайзерлер, тәлімгерлер қызметі 
қүрылады, тәлімгерлік, тәлімгерлік белсенді енғізіледі.

31) Оқу ортасына бейімделу мақсатында (ЖОО қүрылымы, құндылықтар жүйесі, 
академиялық процесті ұйымдастырудың негізгі талаптары мен ерекшеліктері) 
мектеп/факультет декандары ПОҚ жэне жоғары курс білім алушылары 
арасынан курстардың/топтардың/ағымдардың кураторларын бекітеді.

32) Білім алушыларды мектеп және университет деңгейінде алқалы шешімдер 
қабылдауға тарту мақсатында студенттік Ұйымдар туралы Ережелерге сэйкес 
жұмыс істейтін студенттік өзін-өзі басқару жүйесі қүрылуы тиіс. Жоспарлы 
түрде студенттік кәсіпкерлік жэне волонтерлік дамуда.

33) Студенттердің адамгершілік-патриоттық тэрбиесін жүзеге асыру, жастардың 
шығармашылық әлеуетін ашуға арналған іс-шараларды іске асыру, мемлекеттік 
жастар саясатының негізгі міндеттерін іске асыру үшін шығармашылық және 
Студенттік бірлестіктер, клубтар мен үйірмелер қүрылуы тиіс.

34) Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын, сондай-ақ мемлекеттік 
білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстырылған білім алушыларға аралық 
аттестаттау (емтихан сессиясы) нэтижелері бойынша мемлекеттік стипендия 
тағайындал ады.

35) Неғұрлым талантты жэне дарынды студенттер мен магистранттарды қолдау, 
олардың ғылыми-зерттеу жэне оқу-танымдық қызметін ынталандыру 
мақсатында ҚазҰМУ Сенатының шешімімен "ҚР Президенті бекіткен
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стипендияларды беру ережелеріне"сәйкес Қазақстан Республикасының 
Президенті тағайындаған стипендиялар ұйғарылады.

36) Университет қосымша стипендиялар тағайындай алады жэне оларды беру 
ережелері мен рәсімдерін белгілей алады.

37) Ақылы негізде оқитын студенттер мен магистранттарға жоғары және жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары 
конкурстық негізде берілуі тиіс. Бүкіл процесс (конкурс туралы хабарландыру, 
бос гранттардың болуы және конкурс нәтижелері) Қаз¥МУ сайтында 
жариялануы тиіс.

38) Университет басқа қаладан келген білім алушыларды ЖОО-ның 8 
жатақханасында орындармен қамтамасыз етеді. "Студенттік жатақхана туралы 
Ережеге "сәйкес орындарды бөлу бірінші кезекте әлеуметтік өлшемшарттар 
мен белсенділерге сэйкес орындар беріледі. Студенттерді жатақханаға 
орналастыру бойынша жұмыс" Сириус "ААЖ-да,"Жатақхана" модулінде 
жүзеге асырылады. Университет ұсынатын жатақханалар студенттердің 
тұрмысын үйымдастыру және білім алушылардың жан-жақты дамуы үшін 
барлық қажетті әлеуметтік инфрақүрылыммен, сондай-ақ Wi-Fi аймақтары бар 
Internet желісіне қол жеткізумен жабдықталған. Сондай-ақ жатақхана жанында 
оқу залы жэне Интернет-зал жүмыс істейді. Жатақханада түру белгіленген 
санитарлық нормаларды сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс.

39) Білім алушыларды қаржылық жэне әлеуметтік қолдау Қаз¥МУ-да әзірленген 
әлеуметтік осал топтарға жататын студенттерді қамтамасыз ету жүйесімен 
қамтамасыз етіледі, "оларға С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазУМУ білім 
алушыларына әлеуметтік көмек корсету туралы Ережеге" сэйкес: оқуға 
жеңілдіктер, тегін тамақтану, тегін тұру жэне т.б. түрінде әлеуметтік көмек 
ұсынылады.

40) Білім алушыларға медициналық қызмет корсету университет клиникаларында 
жүзеге асырылады.

41) Білім беруді жүзеге асыру үшін ЖОО-да жасалатын жағдайлар (кітапхана 
қорының, материалдық активтердің, ғимараттардың (оқу корпустарының) 
болуы, компьютерлік кабинеттермен, жазбаша жұмыстарда бөтен материалдың 
болуын тексеру үшін компьютерлік бағдарламалармен жарақтандырылуы, кең 
жолақты Интернетке қолжетімділік, ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 
адамдар үшін жағдай жасау, білім алушыларды тамақтандыру, оларға 
медициналық қызмет көрсету үшін жағдай жасау) қойылатын біліктілік 
талаптарына сэйкес келуге жэне білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз 
етуі тиіс.

11. Стандарт 7. Ақпаратты басқару.
1) Университеттегі ақпарат жоғары оқу орнының тиімді басқару шешімдерін 

эзірлеудің (жедел жэне стратегиялық), құрылымдық бөлімшелер арасындағы 
бірлескен іс-қимылдарды және қызметтің барлық бағыттары бойынша сыртқы 
ортаны үйлестірудің ішкі күралы болып табылады.
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2) Әрбір кұрылымдық бөлімше берілетін ақпараттың растығын, деректігін, 
дэлдігін, уақтылығын жэне толықтығын қамтамасыз етуге тиіс.

3) Ақпаратты басқару белгілі бір заңдылықта университеттің құрылымдық 
бөлімшслері арасындағы ақпарат/ақпараттық ағындардың қозғалысын және осы 
үдерістерді басқару мүмкіндігін алу мақсатында ақпарат қүрамының өзгеруін 
реттейтін ақпараттық ресурстардың (ҚазҮМУ IT - инфрақұрылымы) көмегімен 
жүзеге асырылады.

4) Университет қызметтің барлық бағыттары бойынша өз бағдарламалары мен 
процестерін тиімді басқару үшін тиісті ақпаратты жинау, талдау және 
пайдалану рәсімдерін айқындауы тиіс.

5) Сапаны қамтамасыз ету жүйесін бағалау үшін университет келесі эдістерді 
қолдана отырып, ақпаратты жинауды жэне талдауды ұйымдастырады:

ақпараттық жүйелерді эзірлеу, енгізу жэне пайдалану;
мүдделі тараптардың қызмет нәтижелеріне қойылатын талаптарын
айқындау;
мүдделі тараптардың университета ң білім беру қызметтеріне 
қанағаттанушылығына бағалау жүргізу; 
университеттің ішкі жэне сыртқы ортасын талдау; 
процестердің ішкі аудиті.

6) Университет басқару деңгейлері, құрылымдық бөлімшелер, ПОҚ жэне білім 
алушылар арасында университет сайты, Google сервистерінің аккаунты 
(корпоративтік электрондық пошта жэне басқа Google қосымшалары), Microsoft 
Office 365 қосымшалары, "Сириус" ААЖ жеке кабинеттерінде ақпарат ұсыну, 
"Moodle" оқытуды басқару жүйесі, әлеуметтік желілер арқылы ақпарат 
алмасуды қамтамасыз етуі тиіс, жедел байланыс мессенджерлер арқылы қолдау 
табуы мүмкін.

7) Университеттін басқару деңгейлері, құрылымдық бөлімшелер арасында
ақпарат жинау, алмасу жэне олардың орындалуын бақылау "Isirius"AA)K 
электрондық қүжат айналымы жүйесі арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

8) Ақпаратты талдау барысында қабылданған шешімдер стратегиялық
қүжаттарда, қүрылымдық бөлімшелер мен алқалы органдар отырыстарының 
хаттамаларында, сондай-ақ қызмет бағыттары бойынша іс-шаралар
жоспарларында тіркелуге тиіс.

9) Ақпараттың сақталуы пайдаланылатын ақпараттық жүйелердегі рөлдер мен 
функциялардың бөлінуімен, вирусқа қарсы бағдарламалардың болуымен, 
серверлерді жүйелік әкімшілендірумен, серверлердегі резервтік көшіру 
жүйесімен, жеке тұлғалардың серверлер бөлмелеріне кіруін шектеумен, жұмыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін серверлер бөлмелерін техникалық 
жарақтандырумен қамтамасыз етіледі.

10) Процестердің жай-күйі туралы ақпаратты жинау жэне талдау сапаны
қамтамасыз ету жүйесі нормативтік құжаттар мен тиісті стандарттардың
талаптарына, сондай-ақ жоспарланған іс-шараларға сәйкес келетінін, нэтижелі,
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жұмыс жағдайында ұсталатынын жэне жетілдірілетінін анықтау үшін 
белгіленген мерзімде ішкі аудит шеңберінде жүргізіледі.

11) Университеттің сыртқы және ішкі ортасын талдау университеттің стратегиялык 
даму жоспарын әзірлеу жэне өзектендіру, тұтынушылар мен бәсекелестердің 
негізгі топтарын зерттеу, еңбек нарығы мен білім беру қызметтерінің 
ерекшеліктерін анықтау, университеттің ағымдағы жағдайын, оның күшті және 
әлсіз жақтарын, ішкі және сыртқы тэуекелдерді талдау шеңберінде жүргізіледі 
(SWOT, BCG -анализ) .

12) Білім алушылар контингент^ білім алушылардың оқу жетістіктерін сырттай 
бағалау нэтижелері туралы статистикалық жэне анықтамалық есептілікті 
қалыптастыру, мониторинг, талдау, ақпарат алмасу, білім алушылар 
контингентінің қозғалысы туралы бүйрықтарды қалыптастыруды Тіркеуші 
кеңсесінің басқармасы жүзеге асырады.

13) Жұмысқа орналастыру жэне түлектердің мансаптық өсуі туралы дерекқорды 
қалыптастыруды қоса алғанда, жүмысқа орналастыру процесін талдауды жэне 
мониторингілеуді түлектердің мансап орталыгы жүзеге асырады.

14) Мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен күтулері денсаулық сақтау жэне білім 
беру саласындагы сыртқы нормативтік құжаттаманы, кері байланыс 
нәтижелерін, сүрау салу нәтижелерін талдау арқылы айқындалады.

15) Университеттің білім беру қызметтерін бақылау процесінде күтілетін сапа мен 
бар қанағаттанудың сенімді тұтынушылық өлшемін қамтамасыз ететін, 
(қүжаттарды талдау, білім беру үрдісінің қатысушылармен сүхбаттасу, жаппай 
жэне сараптамалық сауалнамалар) әлеуметтік зерттеу әдістер қолданылуы 
мүмкін.

16) Мүдделі тараптардың қанағаттануын бағалау жыл сайынғы әлеуметтік 
зерттеулерді жоспарлау жэне жүргізу шеңберінде жүзеге асырылады және 
мыналарды қамтиды.

пэндерді оқыту сапасы туралы студенттердің жыл сайынғы сауалнамасы; 
оқу процесін ұйымдастыру мәселелері бойынша ПОҚ-ның жыл сайынғы 
сауалнамасы;
білім беру қызметтерінің сапасы туралы жыл сайынғы сауалнама; 
жүмыс берушілердің түлектерді даярлау сапасы туралы сауалнамасы; 
бағыттар бойынша студенттерге қосымша сауалнама жүргізу (мысалы, 
студенттік өзін-өзі басқару, Университетте оқуға бейімделу жэне т.б. 
мэселелері бойынша).

17) Әлеуметтік зерттеулердің нэтижелері Мектеп Кеңесінің, академиялық 
комитеттің, Сенаттың отырыстарында қаралады, оның қорытындысы бойынша 
түзету іс-шаралары туралы шешім қабылдануы тиіс.

12. Стандарт 8. Жұртшылықты хабардар ету.
1) Университет мүдделі тұлғаларға ҚазҰМУ мамандарын даярлау жэне қайта 

даярлау, Ғылыми, клиникалық қызмет, қаржылық есептілік, яғни
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Университеттін Жарғысына сәйкес жүргізілетін қызметтері туралы ақпаратты 
ұсынады.

2) Қызмет туралы ақпарат ұсынылған білім беру бағдарламалары мен олар 
бойынша қабылдау критерийлерін, осы бағдарламалар бойынша күтілетін оқу 
нәтижелерін, берілетін біліктілікті, оқытуды, бағалау рәсімдерін, студенттерге 
үсынылатын оқу мүмкіндіктерін, сондай-ақ түлектердің жүмысқа орналасуы 
туралы ақпаратты қамтуы тиіс.

3) Университет туралы ақпарат толыққанды, дәйекті болуы, Қаз¥МУ-дың 
жағымды имиджін қалыптастыруға ықпал етуі жэне Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

4) Университеттің жауапты құрылымдық бөлімшесі ақпараттандырудың басым 
бағыттарын, ақпаратты ұсынудың бірыңғай рәсімі мен қағидаттарын 
айқындайтын ақпараттық саясатты эзірлеуі тиіс.

5) Жұртшылықты хабар дар ету мынадай жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін:
фото жэне бейнематериалдарды www.kaznmu.kz ресми интернет -  
ресурста, БАҚ-та жариялау;
ЖОО туралы жарнамалық, ақпараттық-имидждік материалдарды қағаз 
тасымалдағышта шығарумен және таратумен;
ҚазУМУ ресми элеуметтік желілер аккаунттар арналарында университет
өкілдерінің көпшілік алдында сөз сөйлеуі барысында.
баспасөз конференцияларын, PR - акцияларын жэне т. б. жолдар арқылы.

6) Құрылымдық бөлімшелер өз қызметі туралы өзекті ақпаратты университет 
ақпаратын ұсынудың бірыңғай фирмалық стилін (логотип) пайдалана отырып 
және Университеттін жауапты қүрылымдық бөлімшесімен келістрілген 
ақпаратты ұсынуы тиіс.

7) Университет қызметі туралы негізгі ақпарат сайтта мына бағыттар бойынша 
орналастырылуы тиіс: университет туралы тарих жэне жалпы ақпарат, 
жаңалықтар порталы, академиялық, ғылыми, клиникалық қызмет, ресурстар, 
кафедралар мен мектептер/факультеттер туралы ақпарат, студенттік өмір.

8) Ақпараттық саясат Басқарма төрағасы - университет ректорының студенттер, 
ата-аналар, жұмыс берушілер, әлеуметтік серіктестер және басқа да мүдделі 
тұлғалар алдындағы қызметінің нәтижелері туралы жыл сайынғы есебін 
ұсынуды қамтиды.

13. Стандарт 9. Тұрақты мониторинг және бағдарламаларды мерзімді бағалау.
1) Университетте қойылған мақсаттарға қол жеткізуді жэне білім алушылармен 

мен қоғамның қажеттіліктеріне сәйкестікті бағалау мақсатында білім беру 
бағдарламаларын мониторингтеу, шолу және қайта қарау процестерін қамтитын 
білім беру бағдарламасының сапасын бағалау жүйесі эзірленуі тиіс.

2) Жеке БББ-ға мониторинг жүргізу жэне бағалау үшін тиісті білім беру 
бағдарламалары бойынша мектептердің/факультеттердің кеңесші органдары 
(білім беру бағдарламалары комитеттері, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі

http://www.kaznmu.kz
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комиссиялар) жүмыс істеуі тиіс. олардың қызметі тиісті ережелермен реттелуі 
тиіс.

3) Мектеп/факультет білім беру бағдарламасының сапасын бағалау процесіне 
студенттердің, түлектердің, жұмыс берушілердің қатысуын қамтамасыз етуі 
тиіс.

4) Университетте жүзеге асырылатын БББ-на шолу жэне талдау жасау, ішкі жэне 
сыртқы тұтынушылардың қанағаттанушылығын анықтау (кері байланысты 
ұйымдастыру жэне өткізу), жаңа БББ жоспарлау жэне ашу мақсатында еңбек 
нарығы мен жаңа кәсіптерді талдау ДАР академиялық сапа бөліміне жүктеледі.

5) ҚазУМУ адами ресурстарын басқармасы оқытушылардың негізгі
құзыреттіліктермен қамтамасыз етілуі мен жетістіктерінің жоспарлануын, 
үйымдастырылуын жэне жүйелі мониторингін жүзеге асыруы тиіс.

6) БББ мониторингі жэне бағалау мақсатында Университет білім беру 
бағдарламаларын мониторингтеу жэне бағалау тетіктерін эзірлеуі тиіс:
- ББ мониторингін жэне бағалауды жүргізу әдіснамасын, кезеңділігін, 

форматын (жоспарланған іс-шаралар) және рәсімін айқындау қажет.
- Бағалау парақтары түрінде ұсынылған техникалық жэне мазмұндық 

сараптаманы жэне ББЮ іске асыру шарттарын қамтитын бағалау 
өлшемшарттарын әзірлеу.

- Мәліметтер тізбесін анықтау: үлгерімді талдау, БББ ресурстық қамтамасыз 
етілуін бағалау, студенттерді қолдау бойынша қызметтердің тиімділігін 
бағалау, бағалау жүйесінің нәтижелілігін бағалау, ПОҚ құзыреттілік деңгейін 
бағалау, барлық мүдделі тараптардан кері байланыс (студенттер мен 
оқытушылардан сауалнама алу, түлектер мен жүмыс берушілерден пікірлер) 
жэне ақпарат ұсыну нысандары.

7) БББ бағалау жэне мониторингілеу нәтижелері БББК, мектеп Кеңесі, ЖОО 
академиялық комитеті отырыстарының талқылауына шығарылуы тиіс, 
өткізілген іс-шаралар нәтижелері бойынша БББ жаңартудың әзірленген 
рәсіміне сәйкес білім беру бағдарламаларын жаңарту процесін жүзеге асыру 
қажет.

8) БББ мониторингі мен бағалау қорытындылары бойынша университет БББ 
материалдық-техникалық, инфрақүрылымдық қамтамасыз етуді 
ұйымдастыруды және басқаруды, ЖОО-ның ақпараттық, кітапханалық жэне 
өзге де білім беру ресурстарына қолжетімділікті үсыну бөлігінде жақсарту 
жөнінде шешім қабылдайды.

9) Жүргізілген бағалау, БББ мониторингінің нәтижелері барлық мүдделі 
тараптардың назарына жеткізілуі тиіс, өзгерістер ҚР БҒМ білім беру 
бағдарламаларының Реестріне енгізіледі, қайта өңделген бағдарлама 
университеттің ресми сайтында жариялануы тиіс.

14. Стандарт 10. Сыртқы мерзімді сапаны қамтамасыз ету.
1) Сапаны сырттай қамтамасыз ету университеттің сапаны Ішкі қамтамасыз ету 

жүйесінің тиімділігін бағалауға бағытталған.
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2) Сапаны сыртқы қамтамасыз ету рәсімдері эртүрлі ұйымдастырушылық 
деңгейлерде (жеке білім беру бағдарламасы немесе институционалдық) жүзеге 
асырылуы мүмкін.

3) Университет сапаны сыртқы қамтамасыз ету рәсімдеріне тұрақты негізде 
қатысады, оның шеңберінде әрекет ететін НҚА талаптарын ескереді.

4) Университет үсынылатын қызметтердің сапасын қамтамасыз етуі жэне қызмет 
түрлері бойынша лицензиялық талаптарға сәйкес келуі тиіс.

5) Университет аккредиттеу органдарының сапасын мәлімделген мэртебеге жэне 
белгіленген ESG стандарттарына (институционалдық жэне мамандандырылған 
аккредиттеу) сәйкестігін бағалау рәсімінен өтуі тиіс.

6) Университет сертификаттау органдарының сапасын мәлімделген мәртебеге 
жэне ISO 9001 стандарттарына сәйкестігін бағалау рэсімінен өтеді.

7) Университет Академиялық адалдық лигасының стандарттарын жэне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стандарттарды сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.

8) Сапаны сыртқы бағалау университеттің ұлттық және халықаралык 
рейтингтерге жэне білім беру бағдарламаларының рейтингтеріне қатысуымен 
де қамтамасыз етілуі мүмкін.

9) ҚазҰМУ білім берудің барлық деңгейлерінің білім беру бағдарламалары 
сыртқы сараптамалық бағалаудан өтуі жэне ҚР Білім жэне ғылым 
министрлігінің жоғары білімді басқарудың бірыңғай жүйесінің Реестріне 
орналастырылуы тиіс.

10) Университет түлектері ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің бағалау бойынша 
сыртқы тәуелсіз органдарымен тэуелсіз емтиханнан (қорытынды 
аттестациядан) өтуі тиіс.

11) ҚазУМУ қызметін ҚР ДСМ ішкі аудит қызметі бағалайды.
12) Құрылымдық бөлімшелер өз қызметіне сәйкес сапаны қамтамасыз етуді сыртқы 

бағалау рәсімдерін ұйымдастыруға, жүргізуге, бақылауға жэне мониторинг 
жүргізуге жауапты болуы тиіс: (өзін - өзі бағалауды жүргізу жөніндегі жұмыс 
тобын қалыптастыру; сыртқы бағалау рәсімінің талаптарына сэйкестігіне өзін- 
өзі талдау жэне Қызметті өзін-өзі бағалау жүргізу; өзін-өзі бағалау нәтижелері 
бойынша есептер мен дэлелдемелер базасын қалыптастыру; сыртқы бағалау 
рәсімін ұйымдастыру-сарапшылардың сапары).

13) Сапаны сырттай бағалау нәтижелері барлық мүдделі тараптарға оларды ашық 
қолжетімділікте ҚазУМУ ресми сайтында орналастыру арқылы жеткізілуге 
тиіс.

14) Сапаны сыртқы қамтамасыз етудің әрбір рәсімінің нәтижелері бойынша 
университет сапаны қамтамасыз етудің үздіксіз процесін қолдай отырып, 
қызметті жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуге жэне іске асыруға 
тиіс.

15) Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесіндегі өзгерістерді бағалау үшін 
Университет аккредиттеуден кейінгі мониторингтен, қайта сертификаттау 
аудитінен өтуі тиіс.
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С.Ж. Асфендияров атындағы Қаз¥МУ КеАҚ 
Сенат отырысының хаттамасынан 

КӨШІРМЕ 
№17/7 28.10.2020ж.

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ КеАҚ Сенаты Академиялық қызмет 
бойынша комитет төрағасы К.Ж. Байльдинованың «ҚазҰМУ білім беру 
қызметінің ішкі сапасын қамтамасыз ету стандарттарын бекіту туралы» 
баяндамасын тыңдап:

ҚАУЛЫ ЕТТІ: ҚазҮМУ білім беру қызметінің ішкі сапасын қамтамасыз ету 
стандарттары бекітілсін.

Сенат төрағасы
j ҚОЛЫН РАСТАЙ,VT.
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НАО «Казахский Национальный медики-', *
1 университет имени СД Асфендияров:'

Ж.Б. Испаева
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Сапаны ішкі қамтамасыз ету 
Стандарттарыи бекіту туралы

Білім беру қызметінің сапасын устану және жақсарту максатында, Сенаттьщ 28.10. 
2020жылғы №17/7 шешімі негізінде Б¥ЙЫРАМЫН:
1. С.Ж. Асфендияров атындағы Қаз¥МУ білім беру қызметінің сапасын ішкі қамтамасыз ету 
стандарттары.
2. Барлық құрылымдық бөлімшелердің басшылары осы кұжатты кызметкерлердің назарына 
жеткізсін.
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УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407,
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толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесіи тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз немесе QR код арқылы 
оқыңыз. Бұл қүжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-бабының 1-тармагына сэйкес, қағаз кұжатпен тең 
дэрежелі болып табылады.
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