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Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү,
сапат жаатындагы жетектеечу адистер, сапат менеджменти чойросунде
эмгектенген билим беруу системасынын, илимий мекемелердин окулдеру,
иш беруучулер кириши мумкун.
2.2. Кеңештин жыйындарын өткөрүүнү даярдоо жана бардык
мүчөлөрүнө жеткирүүнү Кеңештин жооптуу катчысы ишке ашырат.
2.3. Кеңештин төрагасы окуу иштери боюнча проекторго өзүнүн
ыйгарым укуктарын аткаруу милдетин берүү укугуна ээ. Окуу иштери
боюнча проректор орун басар катары окуу жайдын ички сапат менеджменти
системасынын ишмердүүлүгүнө жоопкерчиликти алат.
2.4. Кенеш өзүнүн функциясын окуу жайдагы факультеттер, кафедралар,
колледждер жана башка түзүмдүк бөлүмдөр менен биреликте аткарат.
2.5. Кеңеш Окумуштуулар кеңешине баш ийет жана аткарган иштери
тууралуу маалымат берип турат.
3. КЕҢЕШТИН НЕГИЗГИ МАКСАТЫ
3.1. Кеңештин негизги максаты болуп эл аралык стандарт катары кабыл
алынган ИСО 9000:2011 таянып, окуу жайдын ички сапат менеджменти
системасынын негизинде окуу жайды башкаруу боюнча бардык иштерди
жургузуу жана козомолдоо эсегггелет. Ошондой эле эмгек рыногунда талап
кылынган адистерди даярдоо денгээлинин сапатын жогорулатуу,
университеттин окуу жана илимий-инновациялык ишмердүүлүк жаатында
сапатты камсыз кылуу иш аракетин көзөмөлдөйт.
4. КЕҢЕШТИН НЕГИЗГИ ФУНКЦИЯСЫ
4.1. Кеңештин негизги функциялары болуп төмөнкүлөр эсептелет:
- университеттин сапат саясатынын негизги багыттарын иштеп чыгуу,
талкуулоо, макулдашуу, документтердин долбоорлорун Окумуштуулар
Кеңешине бекитүүгө сунуштоо;
- СМС башкаруу системасын өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп
чыгуу;
- СМС натыйжалуулугунун критерийлерин аныктоо;
- СМС эффективдүүлүгүн координациялоо;
- СМС боюнча тийиштүү бөлүмдөрдүн жетекчилеринин отчетторун
талкуулоо жана бекитүү;
-СМС башкаруу системасынын натыйжалуулугуна баа берүү;
- СМС боюнча ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларды изилдөө;
- СМС боюнча укуктук-нормативдик документтердин долбоорлоруна
экспертиза өткөрүү жана катышуу;
- Кеңештин ишмердүүлүгү жөнүндө Окумуштуулар кеңешине жыл
сайын маалымат (отчет) берүү;
2

- СМС боюнча комплексттик мониторинг натыйжаларын талдоо;
- СМС ИСО 9000:2011 талаптарына шайкештигине мониторинг
жүргүзүү жана натыйжаларын анализдөө;
- СМС боюнча университеттин имиджин көтөрүүчү иш чараларды
координациялоо;
- СМС боюнча конференцияларды, семинарларды, тегерек столдорду
уюштурууну координациялоо;
- мыкты сапаттык көрсөткүчтөрүнүн рейтингин уюштуруу боюнча
конкурстарды жана башка сунуштарды иштеп чыгуу;
- университеттин онуктуруу концепциясы боюнча СМС сунуштарды
сунуштарды иштеп чыгуу;
- СМС мазмунуна өз убагында өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизүү;
- СМС түзүлүшү боюнча чечимдерди жана аларды ишке ашыруу
жөнүндө тийиштүү кызматтарга жана мүчөлөрүнө маалымат берүү.
5. КЕҢЕШТИН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
5.1. Кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:
- Кенештин компетенциясына кирген жана башкаруучулук чечимдерди
кабыл алууну талап кылган маселелер боюнча сунуштарды Окумуштуулар
Кенешине талкууга алып чыгуу;
- КИУнун факультеттеринин декандары, кафедра башчылары,
колледждеринин директорлору жана башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн
жетекчилеринин сапат боюнча отчетторун угуу;
- Сапатты башкаруу системасынын учурдагы абалы жөнүндө
отчетторду, иш кагаздарын, материалдарды кабыл алуу;
- негизги багыттары боюнча туруктуу жана убактылуу жумушчу топ
(комиссия) түзүү жана алардын курамын бекитүү;
- сапат жаатындагы илимий жана усулдук жактан активдүү иш
жүргүзгөн окутуучуларды сыйлоону Окумуштуулар кеңешине сунуштоо.
кызыкдар тараптарды ишке тартуу;
2.2. Кенештин милдеттери:
- Кеңеш өз ишмердүүлүгүн так жана өз убагында дилгирлик менен
аткаруу;
- СМС иштерин өркүндөтүү;
- СМС боюнча ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрдүн иштерин
көзөмөлгө алуу.
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