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Оцтустж К,азак,стан мемлекегпк педагогикалык, университеттщ 
САПАНЫ КДМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛАСЫНДАГЫ САЯСАТЫ

Университеттщ миссиясы: б!л1м саласындагы озык тэж1рибелер непзшде адами 
капитал сапасын арттыру.

Стратегиялык, мак,саты: жана форматтагы бъйм беру жэне шлым хабына айналу.
БЬйм беру сапасын камтамасыз ету саласындагы саясат туты нуш ы л а р га когамныц 

заманауи талаптары мен ЖОО максаттарына сэйкес келетш децгейде кызметтер усынуга 
багытталган:

• ЖОО академиялык еркщддк жагдайында бЬйм беру саясатьш баскару механизмдер! мен 
сапа менеджмент! жуйесшжетьтддру;

• еуропалык жогары бъйм беру кещстшнде (ESG) жогары жэне жогары ок,у орнынан 
кеш нп 6iaim  беру сапасын камтамасыз ету уш ш  халыкаралык стандарттар мен 
нускаулыктарга непзделген i n i K i  сапаны камтамасыз ету жуйесшщ жумыс icreyi;

• бэсекеге кабЬгетп бакалаврларды, магистрлерлд жэне PhD философия докторларын 
даярлау бойынша бъпм беру багдарламаларынын мазмунын жанарту максатына жету ушш 
адами жэне езге де ресурстарды уйлеспру;

• халыкаралык бьйм беру багдарламаларын куру, бЬйм беру кызметтерш экспорттау, 
окьггушылар мен бШм алушылардыц академиялык уткырлыгын арттыру, шетелдгк бЬим 
алуш ылар мен шетелд1к окы ту ш ы л ар д ы н  у л есш  арттыру аркы лы  ЖОО-ны 
интернационалдандыру;

• халыкаралык рецензияланган журналдардагы макалалар санын улгайту аркылы 
университет ОПК,-нын жариялау белсендЬнк рейтинпсш арттыру;

• университеттвд ОПК, гылыми макалаларьшан дэйексез алу децгешнщ он динамикасьш 
камтамасыз ету;

• ЖОО кызметкерлер1 мен бънм алушылардыц мэртебесш арттыру максатында 
кызметкер лер мен бш м алушыларды ынталандырудыц тхпмдд жуйесш куру жэне жумыс пен 
оку жагдайл арын узлдказ жаксарту;

• QS (QS World University Rankings) элем университеттершщ рейтинпане K ip y ;

• К,азакстандык жэне жаЬандык енбек нарыгында бэсекеге KaoLierri, ез тарихын, ттлш, 
мэдениетш б1детш, шет тЬтдерш мецгерген, озык жэне жаЬандык кезкарасы бар тулганы 
тэрбиелеу;

• инфракурылымды дамыту, заманауи оку жабдыктары мен зертханаларды сатып алу 
аркылы университеттщ материалдык-техникалык базасьш ныгайту.

ОК,М1ГУ басшылыгы осы «Сапаны камтамасыз ету саласындагы саясатгы» жузеге асыру 
жэне оны университеттщ ужымыныц TyciHyi мен колдануын камтамасыз ету упин 
жауапкершъпкп оз1не алады.
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