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Миссия Ошского технологического университета:
•Обеспечение качественного и доступного образования с применением
новейших образовательных технологий и инноваций.
•Всемерная поддержка подъема и развития экономики и производства,
техники
и
технологий
в
республике
путем
подготовки
высококвалифицированных специалистов новой формации, подготовленных на
принципах компетентностного подхода и способных к практической
реализации полученных знаний в науке, производстве, предпринимательской
деятельности.
•Достижение международного признания.
Ош технологиялык университетинин миссиясы
•мезгил талабына ылайык, заманбап, ез тармагында мыкты, озуно
болгон ишеними жогору, коомдун алдында жооптуу, эл аралык децгээлде
иштей алчу адистерди даярдоодо окутуунун алдыцкы инновациялык
технологияларын колдонуу менен сапаттуу билим беруу мумкунчулугун
камсыздоо.
•Алган
билим-тажрыйбаларын
илимде,
ендурушто,
жана
ишмердуулукто компетенттуу мамиле аркылуу практика жузундо ишке
ашырууда жацы формациядагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо
жолу менен республиканын экономикасын, ондурушун которуу жана
онуктуруу.
•Эл аралык таанылууга жетишуу.
/

Mission of Osh Technological University
•Ensuring high-quality and affordable education using the advanced
educational technologies and innovations.
•All-round support of the economy and production development, technician
and technology in the country through the training of highly qualified specialists of
the new formation, trained on the principles of a competence approach and capable of
practically realizing the knowledge acquired in science, industry, and business.
•Achieving the international recognition.
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1.
2.

3.
4.

УНИВЕРСИГЕТТИН СТРАТЕГИЯЛЫК МАКСАТТАРЫ:
Ж огорку билим беруунун сапатын эл аралык децгээлге кетеруу;
Ж ОЖ дун баркын республикалык дараж ага жогорулатуу, О ш ТУну Кыргызстандын
Туштук аймагындагы алдыцкы инженердик-техникалык, технологиялык ЖОЖ го
айландыруу;
Эл аралык билим беруу мейкиндигине чыгуу;
Эл аралык регионалдык (Борбордук Азиялык) таанылууга жетишуу.

УНИВЕРСИТЕТТИН 4 E 4 Y Y 4 Y СТРАТЕГИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ:
1. 2020-жылга чейин жогорку билим беруу процессиндеги реформаны эл аралык
(Европалык) стандарттар бою нча аягына чыгаруу;
2. Универсигетте даярдалы п жаткан адистиктерди регионалдык (Борбордук Азиялык)
аккредитациядан етууго даярдоо;
3. Кыргыз Республикасынын
Туш тук регионунун
абитуриенттерин
университетке
тапш ырууга угут иш терин кучетуп, окуу жай ж енунде жакш ы коз караштарды пайда
кылуу;
4. Заманбап, эн ыцгайлуу билим беруу чойроеун тузуу аркылуу студенттердин арасында дал
биздин универсигетте жогорку билим алууга иш еиимдуу каалоолорун жандырууга
жетишуу;
5. ОшТУну заманбап илимий-техникалык, инженердик, технологиялык чыгармачылыктын
кенири таайылган борборуна айландыруу;
6. У ниверситеттеги илимий иш мердуулукту реформалоо;
7. Окуу
жайыбыздын
етуденггерин
жогорку
маданияттуулукка,
патриоттуулукка,
гумандуулукка, этикага жана эететикага тарбиялоонун эн алдыцкы руханий борборуна
айландыруу;
8. Бутуруучулорубуздун жумуш ка орнош уу кореоткучун республикалык денгээл менен
чектелбестен, жакынкы жана алыекы чет олколорге жайгаш ууга комектеш уп,
атааидаш тыкка туруктуу адистерди даярдоону жогорулатуу (80 % жакын);
9. Профессордук-окутуучулук курамдын илимий-изилдое багыты бою нча иш аракетин
кучотуу жана эл аралык децгээлге чыгуу;
10.
Универеитеттин экономикалык абалын ачык-айкын каржылоо менен. материалдыктехникалык базаиы заманбап технологиялар менен камсыздап, жогорку децгээлде билим
алуу учун бардык шарттарды тузуу.
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ОШТУНУН 2015-2020-ЖЫЛДАРДАГЫ ТАКТИКАЛЫК (ЖЫЛДЫК ЖАНА ОРТО
M 0 0 H O T T 0 F Y ЧЕЧИЛY Y 4Y МАСЕЛЕЛЕРИ
2. Билим беруу процесси^ боюнча
1.1. У нивереитеттин илимнй жана маданий ж етиш кенднктерин массалык-маалымат
каражаттары аркылуу жарыялан, универеитеттин аброюн кетеруу;
1.2. Билим беруунун жаны инновациялык технологияларын окуу процессинде
пайдалануу жана* кецири жайылтуу;
1.3. Билим берууде формалдуулуктан кутулуу; академйяльж чынчылдыкты кучотуу,
коррунциялык керунуш терге бог'от коюу;
1.5,Г1рофессордук-окутуучулук курамдын еапатын жогорулатуу;
1.6. Билим беруунун базасын чьщдоо жана адистиктердин базалык ишкана мекемелер
менен иш мердуулукту онуктуруу.
2.Студенттерди тарбиялоо пиперин оркундетуу
2.1. Студенттерди адеп-ахлахтык, маданий жана руханий жактан улгулуу келечектин
ээлери кылын тарбиялоо.
2.2. Улуттук баалуулуктарды, идеалдарды туу тутуп, оз элинин каада еалтын
сактаган патриот инеандарды тарбиялоонун эффективдуу еиетемаеын тузуу.
2.2. У ниверситетте жаш тарды дени сак жашоого ундоп, аймактагы заманбап
спорттук -ден соолук чьщ доо базасын куруу.
3.Университеттеги илимий-техникалык ишмердуулукту реформалоо
3.1. Профессордук-окутуучулук. жардамчы комокчу курамдын жана студенттердин
илим-изилдее жана ойлоп чыгаруу иштерин дээрлик кенейтуу.
3.2. Окутуучулардын жана окутуунун жардамчы кызматкерлеринин, окуу жайдын
тузумдорунун илимий-техникалык, технологиялык жетиш кендиктери, чыгармачылыктары
боюнча жекече жана жамааттык тематикалык коргозмелерду, конкурстарды дайыма
уюштуруп туру у.
3.4. Алыскы- жана жакынкы чет елколордогу алдынкы университеттер менен
байланыш гы жана таж ры йба алмаш ууну кучотуп, Ж ОЖ партнерлор менен илимийтехникалык багытта кызматташ ууну кучотуу.
3.5. Эл аралык илим изилдоо жана билим беруу проекттерине студенттерди жана
профессордук-окутуучулук курамды активдуу тартып, билим беруунун дуйнолук
аренасында гатыктуу орун алып, жаштарды илим менен билимдин интеграцияеына тартуу.
3.6.
Илимий-техникалык багыттагы эл аралык проектерге
катышуу менен
универеитеттин материалдык техникалык базасын заманбап инновациялык техника жана
технологиялар менен камсыз кылуу ишке ашыруу.
4.Университеттин
кызматкерлеринин
потен пиал ын
(мумкуичулукторун)
жогорулатуу.
4.1.
У нивереитеттин профессор-окутуучулук, жардамчы-комокчу курамын билим
беруунун жана баш каруунун инновациялык технологияларын оздоппуруу боюнча
квалификациясыи жогорулатуу.
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4.2.
У ниверситетте билим беруунун сапаты, окуу процессинде алдынкы заманбап
технологиялары жана окутуунун жаны инновациялык усулдары боюнча ш аардык,
регионалдык, республикалык жана чет элдик алдынкы Ж О Ж дорго семинар, тренинг,
конференция жана тегерек столдорго активдуу катышуу.
4.3.0кутуучу жана кызматкерлерди борбордогу жана чет елкелордогу алдыцкы
жогорку окуу жайлары на илимий-педагогикалык стажировкаларга жана тажрыйба
алмашууну узгултуксуз ую ш туруп туруу.

5. Универси гстгегн башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу.
5.1. Унйверситеттин билим беруу ишмердуулугун баалоо системасын женго салуу
максатында ичкн мониторингди оркундетуу.
5.2. У ниверситетте сапатты камсыздоопун натыйжалуу ички системасын тузуу.
5.3. У нивереитеттин структуралык белумдору, деканат жана кафедралар тарабынан
окуу жылындагы академиялык керсеткучтор бою нча стратегиялык иш пландарды тузуп,
сапатуу аткарылыш ын кеземолдоо.
5.4. Бутуруучулерду эмгек рыногунда атаанданггыкка туруктуу кылып чыгаруу менен,
алардын жумуш ка орнош уу керсоткучун
кебейтуу жана эл аралык эмгек рыногунда
алардын конкурент жондомдуулугун жогорулатуу.
5.5. Универеитеттин кызматкерлеринин эмгегин моралдык жана материалдык жактан
адилеттуу баалап белгилоо, сыйлоо жана колдоо.
5.6. О ш ТУда инновациялык иш мердуулук учун нормативдик-укуктук базасын
(жоболорду, кореотм едерду) иш теп чыгуу жана бекитуу.
6. ОшТУнун кызматкерлеринин жана студеиттерииин арасында
социалдык иштерди оркундотуу
6.1. У нивереитеттин кызматкерлерин жана студенттерин турак жай менен камеыз кылып,
жашоо жана эс алууларына жакш ы шарттарды тузуп беруу.
6.2. ОшТУнун кызматкерлерине эмгектенуу, тамактануу учун жакш ы шарттарды тузуп.
социалдык жактан коргоо жана колдоо системасын оиуктуруу.
6.3. Эмгек натыйжалуулугун объективдуу баалоонун негизинде окуу жайдын
окутуучуларынын -ж ана кызматкерлеринин маянасын баш ка Ж О Ж го салыш тырмалуу
жогорулатуу.
6.4. Университетте коррупцияга каршы курошуунун натыйжалуу системасын тузуу.
л
6.5. Стратегиялык концептуалдык документтерди универеитеттин жамаатында кецири
талкуулоо.

Буя жазылган маселелердип (беренелердин) ар бири так, айкын айтылган иш
чараларды, программаларды лсана план-татиырмаларды камтыйт.
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