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ПЛАН
корректирующих действий по устранению замечаний и выполнению
рекомендаций экспертной группы ЬЖАОКО по внешней оценке (аудиту)
в рамках специализированной аккредитации
ОП 6Б060Ю0- Математика
РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Ауэзова» МОН РК
№

Выявленные несоответсвия
(замечания), рекоментации

Корректирующие
действия (КД)

Срок
выполнения

1
1

2
Пересмотреть элективную
составляющую с целями ОП
и программой докторанта

3
Внести
изменения
в
содержания
дисциплин
указанные в замечании 1.

4

2

Отсутствие внедрения
результатов НИР в учебный
процесс.

Составление
актов
внедрения
результатов
НИР в учебный процесс.

В течение
2017-2020

Не раскрыта взаимосвязь

Проведение

В течение

3

работы

по

Сентябрь
2017

Ответственный Отметка о Примечания
за выполнение выполнени
и (дата,
кд
подпись
ответсвенн
ого за КД)
7
6
5
Зав. кафедрой, І Ш у о Я с '
Начальник
ЦПВО
Байжанова
С.Б.
Зав. кафедрой, В.оН ЮП

щ

ппс,

Проректор по
НИРиМС
Сатаев М.И.
Зав. кафедрой,

ш

между НИР докторанта и
преподаваемыми
элективными дисциплинами.

4

Кафедре предлагается форма
проведения экзаменов.
Оставить только письменноустную форму.

5

Кафедре усилить работу по
набору докторантов.

6

7

8

Для более узнаваемости
информации ОП зарубежом
усилить англоязычную
версию сайта.
Кафедре усилить ППС
ведущими профессорами из
других вузов
Использовать различные
пути взаимодействия с
учеными из других вузов:
проводить совместные с
другими вузами обсуждения
по научной проблематике,
для чтения лекций,
совместные научно-

определению и раскрытию взаимосвязи НИР
докторанта в соответствии
с обновленными
элективными курсами.
Обсуждение
формы
итогового контроля на
ректорате

2017-2019

ППС кафедры

Сентябрь
2017

Проведение
агитации
среди
выпуксников
магистратуры, пропаганда
специальности в СМИ и
на сайте университета
выпускников.
Обновление информации
на
сайте
в
более
расширенной форме

В течение
2017-2019

Зав. кафедрой, 2Ы2.ХПТНачальник
и и .ія т
ЦПВО
Байжанова
му
С.Б.
Зав. кафедрой, №НЗ ШК
ППС кафедры

В течение
2017-2019

Зав. кафедрой,
НПС кафедры

В течение
2017-2019

Зав. кафедрой, 2 1 0 % . 2 0 7 1 ППС кафедры

В течение
2017-2019

Зав. кафедрой,
руководители
докторантов

Внедрить
практику
чтения
лекций
профессоров из других
вузов
Планирование
и
проведение
научной
стажировки
докторанта
зарубежом

и һ .ш і
М

ШКМЛ?
ш4

гш.Щ7

Ц-ІИі иіаЦ-6 Ы \г

(т^Н
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9

10

методические семинары
докторантов и т.д.
Приглашать для чтения
элективных курсов
специалистов из других
вузов или прикомандировать
докторанта в другие вузы.
Обеспечить доступ мировым
электронным базам
литературы по данной
специальности.

Проведение работы по
обеспечению
доступа
мировым
электронным
базам
литературы
по
данной специальности
Пропоганда
Информировать и
специальности в СМИ, на
пропагандировать
сайте университета и в
математическую
общественность о важности и социальных сетях
нужности данного научного
направления.

В течение
2017-2019

Зав. кафедрой,
директор ОИЦ Ъ Ш М І
Баймуханбетова С еЛ ш & а Л
Д.М.

В течение
2017-2019

Зав. кафедрой, §)- Ряцүліс К
ШІС кафедры
Қ ц р қ ш я 1' »
гр/кг,

иМ

И.о. зав. кафедрой «Математические методы и моделирование»

Иманбаева А.Б.

тел.: 21-19-67

е-шаіі: аі§и1_Ьага1оүпа@Ьк.ш
Декан ВШ «Информационные технологии и энергетика» ^
Нчальник отдела менеджмента качества и мониторинга ЦМиУК
Начальник отдела аккредитации ДАВ

—
б*

Бесбаев Г.А.
_______ Джунусбекова С.Ш.

________ Абдижаппарова Б.Т.

«Бекітемін»
ҚР БжҒМ «М.Әуезов атындағы ОҚМУ»
ШЖҚ РМК ректоры
т.ғ.
Ж.Ү.Мырхалықов
2017 ж

ҚР БжҒМ « М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік у н и вер ^^п р іТ ^^^Р М К
60060100 - Математика білім беру бағдарламасының мамандандырылған аккредиттеу аясында өткізілген сыртқы бағалау (ауднт) бойынша
БСҚА сарапшылар тобының ескертулері мен ұсыныстарын жою жоніндегі түзетуші іс-шаралар
ЖОСПАРЫ
Анықталынған сәйкессіздіктер
(ескертулер), ұсыныстар

Түзетуші іс-шаралар (ТІ)

Орындау
мерзімі

ТІ орындайтын жауапты
түлға

ББ мақсаттары мен докторант
бағдарламасына сәйкес
элективті құраушыны қайта
қарастыру
ҒЗЖ нәтижелерін оқу үрдісіне
ендіру қүжаттары жоқ.

1. Ескертудегі көрсетілген
пәндер мазмүнына өзгерістер
енгізу

2017
қыркүйек

ҒЗЖ нәтижелерін 60060100
-Математика ББ оқу үрдісіне
ендіру

2017-2019
аралығында

1. ҒЗЖ орындауда
докторанттың қатысуындағы
ДҒЗЖ мазмүнын ашып жазу
қажет.
2. Докторанттың ҒЗЖ мен
оқытылатын элективті
курстар арасындағы өзара

2017-2019
аралығында

Каф. меңгерушісі м.а.
Иманбаева А.Б.,
ЖООКББО бастығы
Байжанова С.Б.
Каф. меңгерушісі м.а.
Иманбаева А.Б., ҒЗЖ
жэне ХБ жөніндегі
проректор Сатаев М.И.
Каф. меңгерушісі м.а.
Иманбаева А.Б.,
кафедраның ОПҚ

№
1

2

3

Докторанттың ҒЗЖ мен
оқытылатын элективті курстар
арасындағы өзара байланыс
толық ашылмаған.

Орындау
туралы белгі
(күні,ТІ
жауапты
түлганың қолы)
з/.

ЗРЧ.ІсІкГ.

зт хт а.
/Ш

Ескертулер

4

5

6

7

8

Кафедраға емтихан қабылдау
түрін өзгерту
ұсынылды.Емтихан
қабылдаудың тек жазбашаауызша түрін қалдыру қажет.
Докторант қабылдау бойынша
жүмысты күшейту.

ББ шетелде танымал болу
үшін сайттың ағылшын
тіліндегі нұсқасын толықтыру.
Кафедраның ОПҚ басқа ЖОО
жетекшісі профессорларымен
күшейту
Басқа ЖОО-ң ғалымдарымен
өзара байланысудың түрлі
жолдарын қолдану: ғылыми
мәселелер, лекңия оқу үшін,
докторанттардың ғылымиәдістемелік семинарын
ұйымдастыру бойынша
бірлесе жүмыс жүргізу.
Элективті куртарды оқыту
үшін басқа ЖОО
профессорлар шақыру неесе
докторантты басқа ЖОО іссапарға жіберу.

байланысты анықтап толық
ашып жазу.
ББ Бойынша емтихан
қабылдаудың ауызша жэне
жазбаша түрін тәжірибеге
ендіру.
Магистратура
мамандығының түлектері
арасында кәсіби бағдар беру
жұмысын жүрғізі, БАҚ,
униврситет сайтында жэне
әлеуметтік желілерде
мамандықты жарнамалау.
Сайттағы ақпаратты кең
түрде жаңарту
Басқа ЖОО
профессорларының дэріс оқу
тәжірибесін ендіру
Докторанттың ғылыми
тағылымдамадан өткізуді
шетелде жоспарлау жэне
өткізу.

2017
қыркүйек

Каф. меңғерушісі м.а.
Иманбаева А.Б., эдвайзер

гг./гги?
и // ^ 7 /
г г /2 г т //
ш4

2017-2019
аралығында

Каф. меңгерушісі м.а.
Иманбаева А.Б.,
кафедраның ОПҚ

ЦАНЗ №оК
гіщ Ңһ

2017-2019
аралығында

Каф. меңгерушісі м.а.
Иманбаева А.Б.,
кафедраның ОПҚ
Каф. меңгерушісі м.а.
Иманбаева А.Б.,
кафедраның ОПҚ
Каф. меңгерушісі м.а.
Иманбаева А.Б.,
докторанттың ғьшыми
жетекшісі

19 о і т

2017-2019
аралығында
2017-2019
аралығында
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Мамандық бойынша
әдебиеттердің әлемдік
электрондық базасына
қолжетімділікті қамтамасыз
ету.
Аталған ғылыми бағыттың
маңыздылығы мен
қажеттілігін математикалық
қоғамға ақпарат жеткізу.

Мамандық бойынша
әдебиеттердің әлемдік
электрондық базасына
қолжетімділікті қамтамасыз
ету бойынша жұмыс жүргізу
Мамандықта БАҚ,
университет сайтында жэне
әлеуметтік желілерде
жарнамалау

2017-2019
аралығында

2017-2019
аралығында

Каф. меңғерушісі м.а.
Иманбаева А.Б., ББАО
директоры
Баймухамбетова Д.М.
Каф. меңгерушісі м.а.
Иманбаева А.Б.,
кафедраның ОПҚ

«Математикалық тәсілдер жэне моделдеу» каф.меңгерушісі м.а

Ъ\
С&Л/МАІ+0>Р

4
№
№ІЩГ

Иманбаева А.Б. тел.: 21-19-67

е-таіі: аіаиі Ьага1оүпа@,Ьк.ги

1«Ақпараттық технологиялар жэне энергетика» жогары мектебінің деканы

Бесбаев Ғ.Ә.

МжСПСапа менеджменті жэне мониторинг болімінің бастыгы
АМжД аккредитаңия бөлімінің бастығы

Джунусбекова С.Ш.

/£&

■

Абдижаппарова Б.Т.

