«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА»
Редакция: 1
Сенат
Жұмыс жоспары
Страница 1
из5

БЕКІТІЛГЕН
Сенат шешімі бойынша
07.09.2020 жыл, №2/1
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ КеАҚ Сенатының 2020 жылдың 2-жартыжылдығына
арналған жұмыс жоспары
№

Іс-шара атауы

Сенат/
комитеттер

Жауапты адамдар

Тамыз
1

ҚМА нəтижелері бойынша МАК
төрағаларының есептерін бекіту.

2

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ КеАҚ
Сенатының 2020 жылдың
2жартыжылдығына арналған жұмыс жоспары.
Кафедралардың оқу жылының басталуына
арналған дайындығы.

3

4

2019-2020 оқу жылына арналған АЖД
жұмысы туралы есебі.

5

2019-2020 оқу жылына арналған академиялық
комитет жұмысы туралы есебі.

6

9

2019-2020 оқу жылына арналған академиялық
комитеттің жұмыс жоспары мен құрамын
бекіту.
2019-2020 оқу жылының қорытындылары:
шешілмеген мəселелер мен перспективалар,
ғылыми комитеттерінің есептері.
2019-2020 оқу жылына арналған
Б.
Атчабаров атындағы ФҚМ ҒЗИ қызметі
туралы есебі.
Педиатрия мектебі деканының есебі.

10

Стоматология мектебі деканының есебі.

11

2019-2020 жж. арналған Интернатура жəне
резидентура факультеті деканының есебі.

12

А.К. Ешмановаға «Қауымдастырылған
профессор» ғылыми атағын беру туралы
аттестациялық ісінің ұсынуы.
М.ғ.к. К.М. Ирменовке
«С.Ж.
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ құрметті

7

8

13

Академиялық
қызмет бойынша
комитет
Сенат

МАК төрағалары

Академиялық
қызмет бойынша
комитет
Академиялық
қызмет бойынша
комитет
Академиялық
қызмет бойынша
комитет
Академиялық
қызмет бойынша
комитет
Ғылыми қызмет
бойынша
комитет
Ғылыми қызмет
бойынша
комитет
Академиялық
қызмет бойынша
комитет
Академиялық
қызмет бойынша
комитет
Академиялық
қызмет бойынша
комитет
Аттестация
бойынша
комитет
Аттестация
бойынша

Комитет төрағасы

Сенат төрағасы

АЖД басшысы
Комитет төрағасы
Комитет төрағасы
Комитет төрағасы
Б. Атчабаров атындағы
ФҚМ ҒЗИ басшысы
Мектеп деканы
Мектеп деканы
Мектеп деканы
Комитет төрағасы
Комитет төрағасы
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6

профессор» атағын беру туралы үміткерлік
комитет
ұсынысы.
Қыркүйек
«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық Сенат
медициналық
университет»
сенатының
құрамына өзгерістер енгізу туралы.
«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық Аттестация
медициналық
университетінің»
«Даңқ бойынша
залына» акедемик Шарманов Т.Ш. есімін комитет
тағайындау туралы ұсыныс бойынша.
Н.И. атындағы Ресей ұлттық ғылыми
Аттестация
медициналық университетінің ішкі аурулар,
бойынша
жалпы физиотерапия жəне сəулелік
комитет
диагностика кафедрасының профессоры
Пирогова Арутюнова А.Г.-ны «С.Ж.
Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық
медициналық университетінің құрметті
профессоры» атағы берілуі бойынша ұсыныс
туралы.
Ғылым саласындағы жыл сайынғы
Аттестация
марапаттар мен мемлекеттік ғылыми
бойынша
стипендиялар конкурсына қатысуға
комитет
Фармацевтика ғылымдарының докторы,
фармацияны ұйымдастыру, басқару жəне
экономика жəне клиникалық фармация
кафедрасының профессоры Датхаев
Убайдилла Махамбетұлы үміткерлікке ұсыну
туралы.
Ғылым саласындағы жыл сайынғы
Аттестация
марапаттар мен дарынды жас ғалымдарға
бойынша
арналған мемлекеттік ғылыми стипендиялар
комитет
байқауына қатысу үшін инжинерлік пəндер
кафедрасының доценты, PhD Момбеков
Сержан Есəмбайұлы үміткерлікке ұсыну
туралы.
2020-2021 жылына арналған Магистратура Ғылыми қызмет
жəне
PhD
доктарантураға
қабылдау бойынша
комитет
нəтижелері.

Сенат төрағасы
Комитет төрағасы

Комитет төрағасы

Комитет төрағасы

Комитет төрағасы

Магистратура жəне
PhD доктарантура
бөлімінің басшысы

7

Ғылыми бағыттар бойынша ғылыми
комиссиялардың позициясы мен құрамын
басшылыққа сəйкес бекіту.

Ғылыми қызмет
бойынша
комитет

Б. Атчабаров атындағы
ФҚМ ҒЗИ басшысының
орынбасары

8

PhD докторанттарының диссертация
тақырыбына түзетулерді қарастыру.

9

Магистранттардың магистрлік
диссертациясының тақырыбындағы
өзгерістерді қарастыру.

Ғылыми қызмет
бойынша
комитет
Ғылыми қызмет
бойынша
комитет

Комитет төрағасының
міндеттерін
орындаушы
Комитет төрағасының
міндеттерін
орындаушы
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Докторанттардың əдістемелік ұсыныстарын
қарастыру.

Ғылыми қызмет
бойынша
комитет
МВА жəне EMBA мамандықтары бойынша
Ғылыми қызмет
магистратураға түсушілерге эсселерді бағалау бойынша
бойынша емтихан комиссиясының құрамын
комитет
бекіту.

Комитет төрағасының
міндеттерін
орындаушы
Комитет төрағасының
міндеттерін
орындаушы

Университетте жарияланатын оқу, оқуəдістемелік əдебиеттерді, оқу құралдары мен
басқа материалдарды талқылау жəне басып
шығаруға арналған ұсыныстар туралы.
Қазан
Университет
күніне
жəне
С.Ж.Асфендияровтың 90 жылдығына орай
қызметкерлерді марапаттауға ұсыну туралы
марапаттау
комиссиясының
шешімін
талқылау жəне бекіту.
2020-2021 оқу жылына арналған «ЖОО-ның
үздік оқытушысы» байқауына қатысуға
үміткерлерді талқылау жəне бекіту.
ҚазҰМУ мен еншілес ұйымдардың ғылыми
зерттеулерінің басым бағыттарын анықтау.

Академиялық
қызмет бойынша
комитет

Комитет төрағасы

Аттестация
бойынша
комитет

Комитет төрағасы,
АРДБ басшысы

Аттестация
бойынша
комитет
Ғылыми қызмет
бойынша
комитет

Аттестация бойынша
комитет төрағасы

2018-2020 жылдарға арналған Қазақстан Ғылыми қызмет
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі бойынша
Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру комитет
жөніндегі ғылыми-техникалық жобаларының
қорытынды есептерін бекіту:
- «Арал теңізі дағдарыс аймағында балалар
мен жасөспірімдердің пародонт қабынуының
жəне профилактикасының клиникалық жəне
зертханалық негіздемесі»;
- «Жылқы плацента негізінде биологиялық
белсенді препараттар жасау»;
- «С гепатитімен ауыратын науқастарда
мұздатылған кептірілген саумалды қолданған
кезде жасуша мембраналарының жəне
иммунитеттің бейімделу механизмдері»;
«Стоматология
саласында
цифрлық
технологиялар мен отандық инновациялық
материалдарды енгізу»;
- «Ұлттық тізілімді əзірлеу, жүйелі қызыл
жегі ауруы бар науқастың сипаттамасын
анықтау жəне жеке терапияны енгізу».

Б. Атчабаров атындағы
ФҚМ ҒЗИ басшысы,
Институт
директорларының
ғылым жөніндегі
орынбасарлары
Ғылыми кеңесшілер
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Университеттің
халықаралық
қызметі Университеттің
бойынша
ұсыныстар
(қолданыстағы дамуы мен
халықаралық іс-шаралар мен жоспарлар).
интеграциясы
бойынша
комитет

6

Қолданыстағы АДСҒЖ моделі, оқу жүктемесі
мен ғылыми жəне клиникалық қызмет
арасындағы
ұтымды
тепе-теңдікті
қамтамасыз
ететін
модель
бойынша
ұсыныстар.

Университеттің
дамуы мен
интеграциясы
бойынша
комитет

7

Тəуелсіздік күніне орай ҚР Денсаулық сақтау
министрлігі мен Қазақстан Республикасы
Білім
жəне
ғылым
министрлігінің
наградаларына қызметкерлерді ұсыну туралы
марапаттау
комиссиясының
шешімін
талқылау жəне бекіту.
ҚазҰМУ
университеттік
клиникаларын
жаңғырту
стратегиясының
жобасының
презентациясы (стоматология, отбасылық
медицина
жəне
педиатриядағы
мамандандырылған клиникалардың дамуын
негіздеу).

Аттестация
бойынша
комитет

8

1

2

3

4

Университеттің
дамуы мен
интеграциясы
бойынша
комитет

Қараша
2019-2020 оқу жылына арналған ҚазҰМУ Ғылыми қызмет
ғылыми-зерттеу қызметінің нəтижелерін бойынша
комитет
бекіту.
Қорытынды бакалавриат курсының диплом
жұмысының тақырыптарын (жобаларын)
бекіту.
Магистрлік диссертациялар мен ғылыми
кеңесшілердің тақырыптарын бекіту.

Академиялық
қызмет бойынша
комитет
Ғылыми қызмет
бойынша
комитет

Докторлық диссертациялар мен ғылыми Ғылыми қызмет
консультанттардың тақырыптарын бекіту.
бойынша
комитет

Стоматология
мектебінің деканы,
«АГжПҒО» АҚ Ғылым
жəне
стратегия
жөніндегі
басқарма
төрағасының
орынбасары,
ХЫБ басшысының м.а.
Комитет төрағасы,
Фармация мектебінің
деканы,
Б. Атчабаров атындағы
ФҚМ ҒЗИ басшысы,
АЖД басшысы,
Клиникалық
департаменттің
басшысы
Комитет төрағасы,
АРДБ басшысы

Комитет төрағасы

Комитет төрағасы

Декандар
Магистратура жəне
PhD докторантура
бөлімінің басшысы,
ғылыми комитеттердің
төрағалары
Магистратура жəне
PhD докторантура
бөлімінің басшысы,
ғылыми комитеттердің
төрағалары

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА»
Редакция: 1
Сенат
Жұмыс жоспары
Страница 5
из5

