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№ Күн тәртібінде қаралатын 

мәселелер 

Өтетін мерзімі  Жауапты 

адамдардың 

аты-жөні 

1. Ғылыми координациялық кеңес 

құрамын және жұмыс жоспарын, 

ҒЗЖ және СҒЗЖ жөніндегі 

жауапты адамдардың құрамын 

бекіту 

Қазан 

2021ж. 

Ғылыми 

жұмыстар және 

инновациялар 

жөніндегі 

проректор  

1.1 Ғылыми зерттеулер офисі 

жөніндегі ірі іс-шараларды өткізу 

мерзімдерін талқылау 
Ғылыми 

жұмыстар және 

инновациялар 

жөніндегі 

проректор, 

Ғылыми 

зерттеулер 

офисі 

1.2 Мемлекеттік стипендия мен 

атаулы премияларға үміткерлерге 

түсіндіру жұмыстарын жүргізу 

Ғылыми 

жұмыстар және 

инновациялар 

жөніндегі 

проректор, 

Ғылыми 

зерттеулер 

офисі  

1.3 ҒЗЖ және СҒЖЗ бойынша 2020-

2021 оқу жылының есебін 

талқылау 

Факультет 

декандары 

1.4 Күнтізбелік жылға арналған 

монографиялар, оқу құралдары, 

ғылыми еңбектер жинақтарын 

басып шығару жоспарларын 

талқылау және бекіту 

Кафедра 

меңгерушілері 

1.5. Гранттық және мақсатты 

қаржыландыру конкурстарына 

қатысатын үміткерлерге 
 

Ғылыми 

жұмыстар және 

инновациялар 



түсіндіру жұмыстарын жүргізу жөніндегі 

проректор, 

Ғылыми 

зерттеулер 

офисі 

2. «Жылдың үздік оқытушысы» 

байқауына қатысу бойынша 

түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 

Қараша  

2021ж. 

Ғылыми 

жұмыстар және 

инновациялар 

жөніндегі 

проректор, 

Ғылыми 

зерттеулер 

офисі 

2.1 Студенттік конференцияға 

дайындық жұмыстарын бекіту Ғылыми 

зерттеулер 

офисі, 

студенттік 

ректор 

2.2 «Жылдың үздік оқытушысы-

2020» байқауына 

қатысушылардың есептерін 

тыңдау. 
 

Байқау 

жеңімпаздары 

3. 

Гранттық қаржыландыру 

конкурстарына қатысушылардың 

жылдық есептерін тыңдау. 

Қаңтар 

2021ж. 

Жоба 

жетекшілері 

3.1 Студенттердің республикалық 

олимпиадасына дайындық 

жұмысын пысықтау. 
Кафедра 

меңгерушілері 

4 Авторлық құқық алу бойынша 

семинар-тренинг 

Наурыз, 2022 

Ғылыми 

жұмыстар және 

инновациялар 

жөніндегі 

проректор, 

Ғылыми 



зерттеулер 

офисі 

4.1 WEB OF SCIENCE, SCOPUS 

және басқа да рейтингісі жоғары 

баспаларда мақала жариялау 

бойынша семинар 

Ғылыми 

жұмыстар және 

инновациялар 

жөніндегі 

проректор, 

Ғылыми 

зерттеулер 

офисі 

4.2 Ғылым күніне орай өткізілетін іс-

шаралар жоспарын бекіту. 
 

Ғылыми 

зерттеулер 

офисі 

5. Гранттық және мақсатты 

қаржыландыру конкурстарына 

ғылыми жобалар дайындайтын 

ғалымдарға әдістемелік көмек 

көрсету. 

Мамыр-

маусым,2022 

Ғылыми 

жұмыстар және 

инновациялар 

жөніндегі 

проректор, 

Ғылыми 

зерттеулер 

офисі 

5.1 2021-2022 оқу жылының ғылым 

бойынша есебін әзірлеу 

жұмыстарына дайындық жүргізу. 

Ғылыми 

зерттеулер 

офисі, 

факультет 

декандары 

5.2 Ғылыми координациялық 

кеңестің 2022-2023 оқу жылына 

жұмыс жоспарын бекіту. 
 

Ғылыми 

жұмыстар және 

инновациялар 

жөніндегі 

проректор 

  

 


