Шет тілдер және
ШТІКУ-нің 2017-2018 оқу
іскерлік карьера
жылына арналған Ғылым
университеті/Универс
кеңесінің жоспары/План
итет иностранных
работы Научного Совета
языков и деловой
УИЯДК на 2017-2018 уч. год
карьеры
№

Іс-шара
атауы/Наименование
мероприятия

Орындалу
мерзімі/Сроки
выполнения

Жауаптылар/Ответственн
ые

1

2017-2018 оқу жылына
арналған Ғылыми Кеңестің
құрамын бекіту/Утверждение
состава Научного Совета на
2017-2018 учебный год/
2017-2018 оқу жылына
арналған Ғылыми кеңестің
жұмыс жоспарын талқылау
және бекіту/ Обсуждение и
утверждение плана работы
Научного Совета на 20172018 учебный год
2017-2018 оқу жылына
арналған кафедралардың
ҒЗЖ бекіту/ Утверждение
планов НИР кафедр на 20172018 учебный год
Ғылыми-жерттеу
жобаларының жағдайы,
барысы//Состояние научноисследовательских проектов

Сентябрь

ҒжТ проректоры/Проректор
по НВР

Сентябрь

ҒжТ проректоры /Проректор
по НВР

Сентябрь

Кафедра бойынша ҒЗЖ
жауаптылар/Ответственные
за НИР кафедр

Сентябрь

ҒжТ проректоры/ Проректор
по НВР

2

3

4

Утверждаю
Ректор Университета иностранных
языков и деловой карьеры
доктор, профессор
Сабри Хизметли______________
Есептік
құжат/Отчётный
документ

Орындалуы
туралы
белгі/Отметка
о выполнении

5

6

7

8

9

Университетішілік жобалар
бойынша жетекшілердің
есебі/ Отчеты руководителей
внутривузовских проектов
Рейтингтік журналдарда
зерттеу тақырыбы бойынша
мақалалар
жариялау/Публикация статей
по исследовательской теме в
рейтинговых журналах.
Ғылыми және ғылымипедагогикалық кадрлардың
біліктілігін арттыру және
қайта даярлау туралы /О
повышении квалификации и
переподготовка научных и
научно-педагогических
кадров
2016 жылға арналған
Университеттің ғылымизерттеу қызметі туралы
есептерді дайындау туралы/
О ходе подготовки отчетов о
научно-исследовательской
деятельности университета
за 2016 год
Университеттің
қаржыландыратын мақсатты
бағдарламалар мен гранттар
конкурсына қатысуын
ұйымдастыру / Об
организации работы по
участию университета в

Октябрь

Руководител. научн.
проектов

Октябрь

ҒжТ проректоры, Кафедра
бойынша ҒЗЖ
жауаптылар/Проректор НВР,
Ответственные за НИР
кафедр

Октябрь

Проректор НВР, декан
университета

Ноябрь

Ответственные за НИР
кафедр

Ноябрь

ҒжТ проректоры/ Проректор
НВР

10

11

12

13

конкурсах целевых программ
и грантов финансируемых за
счет гос.бюджета
Ұлт көшбасшысы - Тұңғыш
Президент күніне ғылыми
семинар ұйымдастыру / Об
организации научной
семинар ко дню первого
Президента – Лидер Нации
Монография, оқулықтар, оқу
құралдарын дайындау
мәселесі/Подготовка
монографий,
учебники, учебное пособий.
Thomson Reuters базасын
қолдану үшін Ғылыми
техникалық ұлттық
орталықпен келісімшартқа
отыру жобаларын
дайындау/Подготовка
проекта договора с
Национальным центром
научно-технической
информации для
эффективного использования
баз данных
Магистранттардың ғылыми
тағлымдамадан өтуі туралы
дайындығы / О ходе
подготовки научных
стажировок магистрантов
университета

Ноябрь

ҒжТ проректоры /Проректор
НВР

Ноябрь

ҒжТ проректоры,
ка.меңгерушелрі/ Проректор
НВР, зав.кафедр

Декабрь

ҒжТ проректоры/ Проректор
НВР, Ответственные за НИР
кафедр

Декабрь

Магистратура бөлімінің
меңгерушісі/Зав. отдела
магистратуры

14

15

16

17

Халықаралық,
республикалық және
аймақтық ғылымитәжірибелік конференциялар,
симпозиумдар, семинарлар
ұйымдастыру және өткізу /
Об организации и
проведении международных,
республиканских и
региональных научных
конференций, симпозиумов,
семинаров
Университеттік ғылыми
үйірмелердің ережелерін
бекіту, дайындау, келісу/
Разработка, согласование и
утверждение по положений о
научных кружках кафедр
университета
Рейтингтік журналдарда
зерттеу тақырыбы бойынша
мақалалар жариялау
//Публикация статей по
исследовательской теме в
рейтинговых журналах.
Жыл сайын өтетін
студенттердің
конференциясы туралы /О
проведении ежегодной
студенческой конференции

Декабрь

ҒжТ проректоры, декан, /
Проректор НВР, декан,
ответственные за НИР
кафедр

Январь

Декан факультета,
ответственные за НИР
кафедр

Январь

ҒжТ проректоры /Проректор
НВР

Январь

ҒжТ проректоры, Кафедра
бойынша ҒЗЖ / Проректор
НВР, Ответственные за НИР
кафедр

18

19

20

21

Ғылыми және ғылымипедагогикалық кадрлардың
біліктілігін арттыру және
қайта даярлау туралы /О
повышении квалификации и
переподготовка научных и
научно-педагогических
кадров
Магистрлік
диссертацияларды қорғауға
дайындық/ Подготовка к
защите магистерских
диссертаций
Организация и проведение
Круглого стола
«Инновационные методы в
обучении языкам»

Февраль

ҒжТ проректоры /Проректор
НВР

Февраль

Магистратура бөлімінің
меңгерушісі /Зав. отдела
магистратуры

Февраль

ҒжТ проректоры, Проректор
НВР, декан университета,
зав.кафедр

Ғылыми және ғылымипедагогикалық кадрларды
жетекші университеттер мен
ғылыми-зерттеу
орталықтарына, сондай-ақ
қазақстандық және шетелдік
жоғары оқу орындарында
ғылыми тағлымдамадан
өтуді ұйымдастыру және
өткізу/ Организация и
проведение стажировок
научных и научнопедагогических работников
университета в
исследовательских центрах
ведущих фирм

Март

ҒжТ проректоры, Кафедра
бойынша ҒЗЖ /Проректор
НВР, Декан университета,
ответственные за НИР
кафедр

производителей наукоемкого
оборудования, а также в
казахстанских и зарубежных
университетах

22

23

24

Магистратура бөлімінің
жұмысының тиімділігін және
нәтижелі жұмыс істеуін
жетілдіру/
Совершенствовании работы
и повышении
результативности
магистратуры
Жас ғалымдар мен
студенттердің ғылыми
қызметін белсендендіру
туралы / Об активизации
научной деятельности
молодых ученых и
обучающихся
Монография, оқулықтар, оқу
құралдарын дайындау
туралы/ О ходе подготовки
монографий,
учебники, учебных пособий.

Март

Магистратура бөлімінің
меңгерушісі/Зав.отдела
магистратуры

Март

ҒжТ проректоры, ЖК/
Проректор НВР, КДМ

Апрель

ҒжТ проректоры, Кафедра
бойынша ҒЗЖ /Проректор
НВР, ответственные за НИР
кафедр

25

26

27

28

Жыл сайын өтетін студенттiк
конференцияға дайындық
туралы/ О ходе подготовки к
ежегодной студенческой
конференции
Халықаралық ғылымипрактикалық симпозиумға
дайындық барысы туралы / О
ходе подготовки к
проведению международного
научно-практического
симпозиума
Конференция материалдары,
семинарлар және басқа да
ғылыми іс-шаралар
дайындау және баспадан
шығару /Подготовка и
издание сборников
материалов конференций,
семинаров и других научных
мероприятий
Университет сайтында
ғылыми-зерттеу басқару
беттерінің құрылымы мен
жұмыс істеуін жақсарту/
Совершенствование
структуры и работы
страницы научноисследоваельского
управления на сайте
университета

Апрель, 2017 г.

Апрель, 2017 г.

Факультет декандары,
Кафедра бойынша ҒЗЖ
Декан факультета,
ответственные за НИР
кафедр
ҒжТ проректоры/ Проректор
НВР

Май, 2017 г.

ҒжТ проректоры /Проректор
НВР

Май, 2017 г.

ҒжТ проректоры, Кафедра
бойынша ҒЗЖ, факультет
декандары /Проректор НВР,
декан факультета,
ответственные за НИР
кафедр

29

30

31

Жетекші университеттер,
ғылыми-зерттеу
орталықтарымен өзара
ынтымақтастықта
бағдарламалар мен
жоспарлар дайындау/
Разработка программ и
планов науно-технического
сотрудничества с ведущими
университетами и
исследовательскими
центрами
Монографиялар, оқулықтар
мен оқу құралдарының
аяқталуы/ О завершении
работы над монографий,
учебников и учебных
пособий
Рейтингтік журналдарда
зерттеу тақырыбы бойынша
мақалалар жариялау
нәтижелері /Результаты
публикации статей по
исследовательской теме в
рейтинговых журналах

Проректор по научной и
воспитательной работе

Май, 2015 г.

ҒжТ проректоры /Проректор
НВР,
зав.кафедр

Июнь, 2017 г.

ҒжТ проректоры /Проректор
НВР

Июнь, 2017 г.

ҒжТ проректоры /Проректор
НВР

Хурие Екхлеф

