
 

 

 

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің  

2016-2017 оқу жылына арналған  

САПА САЛАСЫНДАҒЫ МАҚСАТТАРЫ 

 
 

1. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың 2016-2019 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарының 
жүзеге асырылуын қамтамасыз ету. 

2. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың қайта даярлау жəне біліктілікті арттыру институты мен 
Көпсалалы колледжінің ашылуы бойынша шаралар кешенін жүзеге асыру.    

3. АРТА-да университет пен білім беру бағдарламаларының постаккредитациялық 
мониторингісінен өтуін қамтамасыз ету. 

4. СМЖ-ны жетілдіру, ИСО 9001:2015 стандартының жаңа нұсқасына көшу жəне СМЖ-ны 
ресертификаттау процедурасынан өту бойынша шаралар кешенін жүзеге асыру. 

5. Назарбаев Университетінің тəжірибесін трансляциялау бойынша Жол картасын жүзеге асыру жəне 
Қадағалау Кеңесінің жұмыс істеуі арқылы басқарудың корпоративтілігі мен айқындылығын 
қамтамсыз ету.      

6. Білім беру қызметінің сапасын бағалауға күндізгі оқу бөлімінің студенттерінің 75%-ы жəне 
түлектерінің 50%-ы қатысуын қамтамасыз ету.   

7. Мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алған түлектердің 81% деңгейінде мамандық бойынша 
жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету.   

8. Мемлекеттік тілдегі оқу-əдістемелік əдебиетті 1%-ға, мемлекеттік тілді меңгерген ПОҚ үлесін 2%-ға, 
ағылшын тіліндегі ОƏК санын 32-ге, көптілді топтардың санын арттыру, сондай-ақ, ПОҚ пен білім 
алушыларға арналған тілдік курстар ұйымдастыру, шетел профессорларын оқу семестріне шақыру 
арқылы көптілді ортаның кеңейтілуін қамтамасыз ету. 

9. Коммерцияландыру офисін құру, өндірістен инженерлерді жəне білім алушыларды ғылыми 
жобаларға тарту, білім беру бағдарламаларының 20%-на кəсіпкердің дағдыларын қалыптастыру 
бойынша пəндерді енгізу арқылы өндіріс, ғылым жəне оқыту арасындағы байланысты нығайту.  

10. Академиялық ұтқырлықты дамыту мақсатында шетел білім беру ұйымдарымен жəне ҚР жоғары 
оқу орындарымен 5 келісімшарт жасау, білім алушылардың 0,8%-ын академиялық ұтқырлық 
бағдарламаларына қатысуын қамтамасыз ету. 

11. Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде ҒЗТҚЖ орындау, 5 халықаралық ғылыми-тəжірибелік 
конференция өткізу, шетел жоғары оқу орындарымен, ҒЗИ жəне ғылыми орталықтармен 5 
келісімшарт жасау арқылы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту.   

12. Жұмыс топтарының қатысушыларының жалпы санынан ПОҚ-тың 13%-дан кем емес жəне білім 
алушылардың 14%-ы ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруға қатысуын қамтамасыз ету.   

13. Университет объектілерінің энергетикалық аудитінің өткізілуін қамтамасыз ету, энергия үнемдеу 
жəне энергия тиімділігін арттыру бойынша шаралар кешенін əзірлеу.    

14. Студенттердің 30%-ы студенттік өзін-өзі басқару органдарына жəне 120-дан кем емес студенттің 
еріктілер қозғалысының іс-шараларына қатысуын қамтамасыз ету.    

15. Этносаралық келісім жəне конфессияаралық толеранттылық бойынша 9 семинар өткізу, 
этноконфессиялық келісім бойынша 8 əдістемелік құрал əзірлеу, 8% деңгейінде «100 нақты қадам» 
Ұлт Жоспарының «Сəйкестік жəне бірлік» атты төртінші реформасын жүзеге асыру сұрақтары 
бойынша бітіруші жұмыстар мен СҒЗЖ үлесін қамтамасыз ету.   

16. Спорт секцияларына қатысатын студенттер үлесін 25%-ға дейін арттыру жəне 140-тан кем емес 
студенттің Ұлттық студенттік лигаға қатысуын қамтамасыз ету.   

17. Wi-Fi технологиясы бойынша NKZU Net желісіне сымсыз кіру жүйесінің жетілдірілуін жəне 
кеңейтілуін жалғастыру. 

 

 

  Он екінші басылым 



 

 

 

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Северо-Казахстанского государственного университета  

им. М. Козыбаева  на 2016-2017 учебный год 

 
 

1. Обеспечить реализацию  Стратегического плана развития СКГУ им. М.Козыбаева на 2016-2019 
годы.  

2. Реализовать комплекс мер по открытию института переподготовки и повышения квалификации 
и Многопрофильного колледжа СКГУ им. М. Козыбаева. 

3. Обеспечить прохождение постаккредитационного мониторинга университета и образовательных 
программ в НААР. 

4. Реализовать комплекс мер по совершенствованию СМК, переходу на новую версию стандарта 
ИСО 9001:2015 и прохождению  ресертификации СМК. 

5. Обеспечить корпоративность и прозрачность управления через функционирование 
Наблюдательного  совета и реализацию Дорожной карты по трансляции опыта Назарбаев 
Университета. 

6. Обеспечить участие 50% выпускников и 75% студентов дневного обучения в оценке качества 
образовательных услуг. 

7. Обеспечить трудоустройство по специальности  выпускников, обучившихся по государственному 
заказу, на уровне 81%. 

8. Обеспечить расширение полиязычной среды через увеличение на 1% учебно-методической 
литературы на государственном языке, на 2%  доли ППС, владеющего государственным языком, 
количества УМК на английском языке до 32, увеличение количества  полиязычных групп, а также 
через организацию языковых  курсов для ППС и обучающихся, приглашение зарубежных 
профессоров на учебный семестр. 

9. Усилить связь между производством, наукой и обучением через создание офиса 
коммерциализации, привлечение инженеров с производства и обучающихся к научным проектам, 
включение дисциплин по формирования предпринимательских навыков в 20% образовательных 
программ. 

10. В целях развития академической мобильности заключить 5 договоров с зарубежными 
организациями образования и вузами РК, обеспечить участие 0,8% обучающихся  в программах 
академической мобильности. 

11. Расширить международное сотрудничество через выполнение НИОКР в рамках международного 
сотрудничества, проведение  5  международных научно-практических конференций, заключение  5  
договоров с зарубежными вузами, НИИ и научными центрами. 

12. Обеспечить участие в реализации научных исследований не менее 13% ППС и 14% обучающихся 
от общего количества участников рабочих групп. 

13. Обеспечить проведение энергетического аудита объектов университета, разработать комплекс мер 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

14. Обеспечить участие 30% студентов в органах студенческого самоуправления и не менее 120 
студентов в мероприятиях волонтерского движения. 

15. Провести 9 семинаров по межэтническому согласию и межконфессиональной толерантности, 
разработать 8 методических пособий по этноконфессиональному согласию, обеспечить долю 
выпускных работ и НИРС по вопросам реализации  четвертой  реформы «Идентичность  и 
единство» Плана Нации «100 конкретных шагов» на уровне 8%. 

16. Увеличить до 25%  долю студентов, участвующих в спортивных секциях, и обеспечить участие не 
менее 140 студентов в Национальной студенческой лиге. 

17. Продолжить модернизацию и расширение системы беспроводного доступа к сети NKZU Net по 
технологии Wi-Fi. 

 

 

Издание двенадцатое 
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