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2019-2020- окуу жылы үчүн

ИШ ПЛАНЫ
Студенттерге укуктук, адептүүлүк, патриоттуулук, интернационалдык,
атуулдук жана дене тарбия берүү, студенттердин өз алдынча болуусун
өнүктүрүү, аларды өзүн-өзү башкарууга багыттоо жана жаштар саясатын
өнүктүрүүмаксатында, академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык
университетинде төмөндөгү жумуштарды такай жүргүзүү зарыл:
 студенттерде адамзаттык баалуулуктарды, улуттук салт-санааларды
урматтоо сезимдерин калыптандыруу, аларды мамлекеттик символикаларга,
каада-салттарга, демократиялык жетишкендиктерге аздек мамиле кылууга
тарбиялоо;
 этикалык-эстетикалык жана экологиялыктарбиянын деңгээлин
жогорулатуу;
 демократиялык духта тарбиялоо;
 студенттердин диний-экстремисттик топтордун катарына кирип
кетүүсүнө жол бербөө;
 бардык деңгээлдеги жетекчилердин жана студенттердин арасында
тыгыз байланыш түзүү, алардын ортосунда болгон жолугушууларда кабыл
алынган чечимдердин аткарылышын өзгөчө көзөмөлдөө;
 жаштардын коомдук турмушуна өзгөчө көңүл бөлүү, алардын бош
убактыларын жана эс алууларын пайдалуу өткөрүүүчүн көңүл ачуучу,
маданий-массалык, спорттук иш чараларын уюштуруу, жаштардын
демилгечи борборлорун, студенттик клубдарды жана мектептерди, дебаттык
борборлорду, ишеним телефондорун, алардын кызыгуусу боюнча
ийримдерди түзүү;
 Жаштар саясатын жүргүзүү.
 Студенттердин интеллектуалдык жана руханий жактан өстүрүү.

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Иш чаранын
Аткаруу
аталышы
мөөнөтү
Жаштар комитетинин курамын
бекитүү
жана
студсенаттарды
10кайрадан шайлоо.
20сентяб
рь
Кыздар
кеңешинин
жалпы
жыйынын уюштуруу жана анын сентябрь
төрайымын шайлоо
1-курстун
студенттери
менен
университеттин
ректору
жана
факультет
декандары
менен
12жолугушуу
уюштуруу.
сентябрь
Университет жөнүндө маалымат
берүү жана тааныштыруу.
Ата-энелерге студенттердин окууда
жана
коомдук
иштерде
жетишкендиги жана ийгиликтери
жөнүндө
Бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө
карата Тазалык менин да, сенин да
15келечегин” аталышындагы тазалык сентябрь
акция өткөрүү
Окуу тайпаларына старосталарды
дайындоо.
Студ-сенаттардын сентябрь
жылдык иш пландарын бекитүү.
Социалдык тармактарындагы ар
Ар бир
кандай оюн-зоокторду өткөрүү.
айсайын

Ар бир
майрамд
ык
кечелерд
е
9. Биринчи курстарды кабыл алуу
10аземин уюштуруу.
октябрь
10. ОшТУнун жатаканасында «Мыкты
Жылына
комната»,
«Мыкты
студент»,
3 жолу
«Мыкты подьезд» сынагын өткөзүү
11. Жатакананын жашоо шарты жана
Ай сайын
тазалыгын текшерүү
12. ОшТУнун жаштар комитетинин
курамы Ош шаардык жаштар
Сентябрь
иштери боюнча комитетинин окуу-октябрь
жайлар тарабынан уюштурулуучу
1-жумалык иш чарасын өткөрүү.
8.

ОшТУнун
жатаканасындагы
студенттерге дискотека уюштуруп
берүү

Жооптуулар
ЖК, декандардын
орун басарлары
Кыздар кеңеши, ЖК
студсенаттар

ТИжСӨД,деканаттар,
ЖК.

ЖК, студсенат

ТИжСӨД,деканаттар,
ЖК.
ТИжСӨД,деканаттар,
ЖК.

ТИжСӨД, ЖК,
студсенат
МЭБ, ЖК
ТИжСӨД, ЖК,
студсенат
ТИжСӨД, ЖК

ТИжСӨД, ЖК, МЭБ

Эск.

13. ОшТУда
студент
жаштардын
кызыгуусуна
ылайык
интеллектуалдык
борборлорду
жана Акыл-Таймаш (Брейн-Ринг)
секторлорун түзүү.
14. ОшТУнун 1-курсунун студенттери
үчүн спорттун волейбол, футбол,
баскетбол түрү боюнча Жаштар
комитетинин
кубогун
өткөрүү.(балдар, кыздар арасында)

Октябрь

ЖК, Брейн_Ринг
сектору, студсенат.

Октябрь

ЖК, спорт сектору

15. Ош ТУ да студенттердин лидердик
сапатын
жогорулатуу
үчүн Октябрь
ЖК, студсенат.
“лидерлер академиясын” түзүү.
“Карыялар күнүнө” карата “Ата16. энем
менин
байлыгым”
октябрь
ТИжСӨД, ЖК, МЭБ,
аталышындагы
тарбиялык
БЭМжТФ, профком
маанидеги
сахналык
көрүнүш
уюштуруу.
17. Студенттер тарабынан карылар
ЖК, студсенат, профком
үйүнө, жетимдер үйүнө жардам Жыл бою
ОшТУ.
көрсөтүү.
18. ОшТУнун ректорунун кубогуна
арналган
1-курстар
аралык октябрь ЖК, брейн ринг сектор
“Ш.Т.К” өткөрүү
19. ОшТУ да “ENACTUS” күнүн Октябрь
ЖК, Маданий сектор,
белгилөө, жана командага жаны
Студсенат,
мүчөлөрдү кабыл алуу.
20. Университетибиздин
келечегине
кызыктар, белгилүү, ийгиликтүү
бүтүрүүчүлөрдү университетибизге
ТИжСӨД, ЖК
чакыруу жана таланттуу, илимдүү Ноябрь
студенттер
менен
жолугушуу
уюштуруу.
21. Өлкөбүздүн
7
облусунан
2
шаарынан
ортосундагы
Республикалык
форум,
иш Жыл бою
ЖК,стдсенат
чараларга ОшТУнун студенттерин
катыштыруу.
22. Факультеттер
аралык
интеллектуалдык
сынактарды
Ар ай
ТИжСӨД, ЖК
уюштуруу.(акыл таймаш, энкаутер,
сайын
1 мүнөттө ж.бушул сыяктуу)
23. Факультеттер аралык марафон
уюштуруу(веложарыш, чуркоо ж.б)
2 айда
бир

ТИжСӨД, ЖК

24. АккредитацияНААР
агенттигинин талаптарына ылайык
университет
ичинде
иш
аракеттерди жүргүзүү.
ОшТУ нун студенттери арасында
«Студенттердин
эл
аралык
майрамына арналган» студенттик
бал өткөрүү.
26. Врач-наркологдордун катышуусу
менен
“Тамеки
чегүү
жана
наркотиктерди
колдонуунун
зыяндары”
темасында
маек
уюштуруу.
27. Жаштардын Эл аралык күнүнө
карата “Кыз адеби кымбат, уул
адеби урмат” темасында талкуу
өткөрүү.

Ар ай
сайын

ТИжСӨД,ЖК,
маданий сектор,
студсенат

25.

Студенттердин катышуусу менен, Ош
шаарындагы балдар үйүнө жана
мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга
социалдык жана психологиялык колдоо
көрсөтүү боюнча иш чараларын
уюштуруу
29. Студенттерди ОшТУнун ректору,
проректорлору жана профессордук
окутуучулар курамы менен жолугушуу
уюштуруу
30. «Ректордун бал маскарад» кечесин
өткөрүү.

17Ноябрь

ноябрь

ноябрь

ТИжСӨД,ЖК,
маданий сектор
ЖК, ТВ Жаштык,
декандар, кураторлор,
студсенат
Аялдар Кеңеши,
Кыздар Кеңеши, ЖК,
жатакананын Студ.
Кеңеши, «Жаштык»
телестудиясы

28.

31. Студенттер
арасында
диний
экстремисттик агымдарга каршы
иш чараларын жүргүзүү
32. ОшТУнун
студенттеринин
окуу процессин көзөмөлдөө

Декабрь

ОшТУнунадминистра
циясы, ТИжСӨД, ЖК,
факультеттер,
студсенат, профком.

Жылына
4 жолу

ТИжСӨД, ЖК,
студсенат

Декабрь

ЖК, факультеттин
маданий секторолу,
кураторлор,
студсенат.

февраль

ТИжСӨД, ЖК,
студсенат

Жыл бою

Окуу бөлүмү Ж.К
жана билим сапатын
көзөмөлдөө сектору

33. Ата мекенди коргоочулардын
22күнүнө карата мекенге арналган
февраль
иш чара уюштуруу.
34. ОшТУнун
күнүнө
карата
уюштурулган иш-чарага катышуу
24
жана студенттер мен флешмоб февраль
уюштуруу.
35. ОшТУнун
айлана
чөйрөсүн
тазалоо максатында ишембилик Жыл бою
өткөрүү.

ЖК, маданий сектор
жана кыздар кеңеши
Ректорат, ТИжСӨД,
ЖК, факультеттер
ЖК, студ сенаттар

36. “ОшТУ мырзасы” сынагын өткөрүү
Март
37.

Мектеп
окуучуларына
жана
студенттерге кесипке багыт берүү
иштерин жүргүзүү.
Жыл бою

38. “ОшТУ
периси”
сынагын
жылдагыдан башкача форматта
өткөрүү
39. ОшТУнун студенттерин Өзбекстан
мамлекетинин
“Андижан
Мамлекеттик
Университетинин
студенттери менен жолугушуусун
уюштуруу”

ЖК, Маданий сектор,
Студсенат,

Апрель

ТИжСӨД, ЖК,
студсенат,

Жыл
ичинде
Жыл
ичинде

45. ЖОЖдор
аралык«Достук
биримдик» аттуу Фудбол өткөрүү
.
46. Коомдук жана бейм-өкмөт уюмдар
менен тыгыз иш алып баруу.
47. Университетте
коррупцияны
алдын
алуу
максатында,
прокуратуранын жана укук коргоо
органдарынын
кызматкерлери
менен
студенттердин
жана
профессордук
окутуучулук
курамдын
жолугушууларын
уюштуруу

Жооптуу катчы,
Факультеттер, ЖК,
студсенат, «Жаштык»
Телестудиясы, «Stud
times» гезити

апрель

40. Студенттердин укуктук сабатын
жогорулатуу
боюнча,
ар
Жыл бою
кандайбагытта
иш
чараларын
уюштуруу жана өткөрүү.
41. Студенттердин ата-энелери менен
Жыл бою
маалыматтык байланыш түзүү.
42. “ENACTUS” командасынын 1Жыл
жылдык иши боюнча таанышуу.
ичинде
43. Республикалык “ЖОЖдогу мыкты
жаштар комитети” сынактарына
катышуу.
44. ЖОЖдор аралык ШТК катышуу

ЖК, маданий
сектор,
студсенат,

Жыл
ичинде
Жыл
ичинде

Жыл
ичинде

ТИжСӨД, ЖК,
студсенат, «Жаштык»
телестудиясы, «Stud
times» гезити.
ТИжСӨД, ЖК,
деканаттар, студсенат
ТИжСӨД, ЖК,
студсенат, деканаттар
ТИжСӨД, ЖК,
студсенат
ТИжСӨД, ЖК,
маданий сектор,
студсенат, ОшТУнун
ШТК командалары
ТИжСӨД, ЖК,
маданий сектор,
студсенат, ОшТУнун
ШТК командалары
ТИжСӨД, ЖК,
факультеттердин
декандары
ТИжСӨД, ЖК,
деканаттар, студсенат,
«Жаштык»
телестудиясы, «Stud
times» гезити.

48. Жый сайын өткөрүлүп келе жаткан
Ош облустук “REGION QUIZ”
интеллектуалдык оюнун 3-сезонун
өткөрүү.

Мартапрельмай

49. ОшТУнун факультеттер аралык
Жыл
активист студенттерине спорттук
ичинде
мелдештерди өткөрүү.
50. ОшТУнун
студенттик
жатаканасында бөлүктөр аралык Ай сайын
конкурстарды өткөрүү.
51. «Мен мыкты студентмин»
Жыл
аталышындагы китеп окуу
ичинде
конференция уюштуруу.
52.

Жердешчиликти жоюу максатында
ЖОЖдор аралык иш чараларга
(семинарлар, спорттук таймаштар,
сынактар) катышуу.

ОшТУнун Жаштар
комитетинин төрагасы

Жыл
ичинде

ТИжСӨД, ЖК,
деканаттар, студсенат,
«Жаштык»
телестудиясы, «Stud
times» гезити.
“REGION QUIZ”
“Ыйман”фонду
Ош шаардык жаштар
иштери боюнча
комитети
ТИжСӨД, ЖК,
факультеттердин
декандары
ЖК, студ сенат
ТИжСӨД, ЖК,
факультеттердин
декандары
ТИжСӨД, ЖК,
“ДТ”кафедрасы,
«Намыс» спорт клубу.

Доранбек уулу Жоомарт

