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«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІНІҢ САПА САЛАСЫНДАҒЫ МАҚСАТТАРЫ
Білім беру сапасы саласындағы университет саясатының негізгі мақсаты- жоғары білікті,
бәсекеге қабілетті, еңбек нарығына қажетті мамандарды даярлау.
2021-2022 оқу жылының мақсаттары:
1. 27 бакалавриат, 6 магистратура білім беру бағдарламаларын актуализациялау жэне 100 %
реестрге тіркеу;
2. COVID-19 коронавирусынан сақтану жолдары тақырыбында 2 семинар өткізу;
3. 6В01503-Информатика мұғалімдерін даярлау, 6В01504-Химия мұгалімдерін даярлау,
6В01502-Физика мұғалімдерін даярлау, 6В01505-Биология мұғалімдерін даярлау білім беру
бағдарламаларына бірінші курстан бастап оқу пәндерін 20 % орыс тілінде оқытуды ендіру;
4. 6В01503-Информатика мұғалімдерін даярлау, 6В01504-Химия мұғалімдерін даярлау,
6В01502-Физика мұгалімдерін даярлау, 6В01505-Биология мұғалімдерін даярлау білім беру
бағдарламаларының бейінді пәндер циклының 30% ағылшын тілінде оқытуды ендіру;
5. Білім беруде ІТ-технологияларын пайдалана отырып, білім беру бағдарламасын меңгерген
бітірушілер үлесін 100 %-ға жеткізу, мультимедиялық кабинеттер санын 6-га жеткізу;
6. Жұмыс берушілермен бірлесе отырып, білім беру бағдарламаларының мазмұны мен істэжірибе бойынша 2 әдістемелік семинар ұйымдастыру;
7. Жыл бойында жұмыспен қамтылған университет түлектерінің үлесін 75 % жеткізу;
8. Қаржыландырылатын гылыми жобалар санын 6 ға жеткізу;
9. Университеттің
профессор-оқытушы
құрамының
ғылыми-зерттеу
жүмысының
нэтижелерінің 20% оқу үдерісіне ендіру;
10. Профессор-оқытушылар құрамының 20%, 8 әкімшілік-басқару қызметкерлерінің
біліктілігін арттыру;
11. Музыкалық шеберлік оқу-зерттеу орталығын ашу;
12. Университетке қызметке тартылатын шетелдік жетекші ғалымдар, оқытушылар мен
кеңесшілердің санын 7 жеткізу;
13. ХС ИСО 9001:2015 талаптарына сәйкес 1 ішкі, 1 сыртқы аудит өткізу;
14. ЖОО арасындағы рейтингке қатысу;
15. QS WUR элемдік университеттер рейтингісі қатарына кіру.
16. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысу үлесін 39 %-ға жеткізу;
17. Университет ғалымдарының халықаралық басылымдарда жарияланым бойынша үлесін
31% -ға жеткізу.
18. Аймақгық, республикалық, олимпиадалар мен түрлі сайыстарға қатысатын жүлделі орын
алған студенттер үлесін 36% -дан 41 %-га арттыру;
19. ЖОО-дан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау: 190 ғылым магистрі, 1 PhD дайындау;
20. Әлеуметтік маңызды жобаларды жэне бағдарламаларды әзірлеуге жэне іске асыруга
қатысатын студенттер үлесін 31% жеткізу;
21. Қайырымдылық, отансүйгіштік, ғылыми
акцияларға қатысатын студенттер үлесін 361
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