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Окуу процессии уюштуруу жана билим берүүнүн с ’̂ 
аккредитациялоо жана лицензиялоо бөлүмүнүн 2022-2023-окуу жылы үчүн иш планы

и НА * V S ^ 'уртаментииин алдындагы

№ Аткарылуучу иштер Аткаруу мөөнөтү Аткаруучулар
Билим бсрүү програм м алары н лицензиялоо*

1 Университетте даярдалып жаткан 
билим берүү программаларынын 
лицензиялык нормативдик талаптар- 
дын сакталышын көзөмөлдөө

Окуу жылы ичинде ЛжАБ, декандар, 
кафедра башчылары

2 Университетке жацыдан ачылуучу 
багыт/адистикке жана студенттердин 
чектелген санын көбөйтүүгө лицензия 
алуу үчүн тиешелүү материалдарды 
даярдоо жана өткөрүү

Апрель, Май ЛжАБ, кафедра 
башчылары

Билим берүү программалары н аккредитациялоо
оJ Билим берүү программаларында 

аккредитациядан өтүүчү багыттардын/ 
адистиктердин тизмесин аныктоо

Окуу жылы ичинде ЛжАБ

4 Өздүк баалоо жана аккредитация
процедураларын уюштуруу, 
отчётторду анализдөө

Окуу жылы ичинде ЛжАБ, кафедра 
башчылары

5 Аккредитациялоо боюнча сырткы 
баалоо процедурасын уюштуруу жана 
өткөрүү

Агенттиктин
бекитилген
графигине

байланыштуу

Ректорат, ЛжАБ. 
декандар, кафедра 
башчылары

6 Аккредитациялык агенттик текшерүү 
учурунда көрсөтүлгөн сунуштарды 
жоюу боюнча иш чаралардын 
пландарын иштеп чыгуу жана аткаруу

Окуу жылы ичинде ЛжАБ, кафедра баш
чылары, факультеттин 
декандары, тиешелүү 
структуралык 
бөлүмдер,

7 Мамлекеттик билим берүү 
стандарттарынын талаптарын, 
аккредитациялык көрсөткүчтөрдү 
жана эл аралык стандарттарды 
гармонизациялоонун негизинде 
сапаттын эффективдүү системасын 
иштеп ' -чыгуу, ишке ашыруу жана 
колдоо

Окуу жылы ичинде ЛжАБ, кафедра баш
чылары, факультеттин 
декандары, тиешелүү 
структуралык 
бөлүмдөр,

8 Аккредитация маселелери боюнча 
структуралык .. бөлүмдөрдүн 
ишмердигин координациялоо, 
маалыматтык-методикалык коштоо, 
контролдоо жана анализдоо

Окуу жылы ичинде ЛжАБ, кафедра баш
чылары, факультеттин 
декандары, тиешелүү 
структуралык 
бөлүмдөр,

Окуу процессии ую ш туруу
9 Окутуунун бардык формалары боюнча 

окуу процессии плаыдаштыруу,
Сентябрь, 2022 
Январь, 2023

ОПУжББСД,
факультеттер,



уюштуруу жана контролдоо кафедралар
10 Университетте окуу процесси боюнча 

отчеттулуктун бар дык түрлөрүн 
камсыздоо

Сентябрь, 2022 
Январь, 2023

ОПУжББСД,
факультеттер,
кафедралар

11 Университетти лицензиялоо жана 
аккредитациялоодо материалдар менен 
камсыз кылуу

Окуу жылы ичинде АжЛБ

12 Окуу пландарды иш берүүчүлөр 
(стейкхолдерлер) менен биргеликте 
карагг чыгуу.

Август, 2022 ЛжАБ, кафедра 
башчылары, 
иш берүүчүлөр

13 Студенттердин тандоо курсун (КПВ) 
тандоону уюштуруу (тандоо курсунун 
каталогун түзүү, тандоо курсунун IT 
программасын тандоону иштеп чыгуу)

Окуу семестрлердин 
башында

ЛжАБ, кафедра 
башчылары

14 Окуу жүктөмдөрүн эсептөө үчүн 
студенттердин саны тактоо, 
тайпаларды топтоштуруу, бириктирүү

Август, сентябрь, 
2022

ЛжАБ, факультеттин 
декандары

15 Окуу жүк гөмдөрүн эсептөө, сааттарды 
бөлүштүрүү, отчетторду кабыл алуу

Август, сентябрь, 
2022
Январь, 2023

ЛжАБ, кафедра 
башчылары

С еминарлар жана тренингдер
16 Эл аралык жана улуттук аккредитация 

боюнча семинарларды жана 
тренингдерди уюштуруу

Окуу жылы ичинде ЛжАБ, кафедра 
башчылар, 
профессордук жана 
окутуучулук курам

17 Билим берүү тармагына тиешелүү 
болгон - улуттук жана эл аралык 
конференция, семинар жана 
форумдарга катышуу

Окуу жылы ичинде ЛжАБ, профессордук 
жана окутуучулук 
курам

Лицензиялоо жана аккредитациялоо бөлүмүнүн башчысы Азимова А.


