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А.Байтурсынов атындағы Қостанай өнірлік университетініің түлектер 

қауымдастығының 2021-2022 жылғы жұмыс жоспары 

 

№ Шаралар 
Орындау 

уақыттары 

Жауапты 

тұлғалар 

 Ұйымдастыру шаралар 

1 
Түлектер қауымдастығының 

кенесінің ұйымдастыру жиналысы 
қантар, 2021 ж 

 Түлектер 

қауымдастығының 

төрағасы 

2 
Түлектер қауымдастығының жұмыс 

жоспарларын бекіту 
қантар, 2021 ж   

Түлектер 

қауымдастығының 

кенесі 

3 
Түлектердің біріккен қорын 

қалыптастыру 
ақпан, 2021 ж Атқару комитет 

4 
Түлектер қауымдастығының 

кенесінің  жиналыстарын өткізу 
Әр тоқсан сайын 

Түлектер 

қауымдастығының 

төрағасы  

Оқу тәрбиелі  және ғылыми жұмыстар 

5 

Түлектер қауымдастығының кенес  

мүшелері студенттердің ата 

аналарымен жұмыстар жасау 

ақпан, 2021 Атқару комитет 

6 
 Білім беру кәсіби станадрттарды 

талқылау 
ақпан, 2021 

 Түлектер 

қауымдастығының 

кенесі  



7 

Еңбек нарығында сұранысы зор 

білім беру бағдарламаларды 

дайындау және  сараптау 

наурыз, 2021 

Түлектер 

қауымдастығының 

кенесі 

8 
Оқу процессіне демеушілік жасау 

және материалдық жағдайларын 

қамтамасыз  ету 

жыл бойы 

Түлектер 

қауымдастығының 

кенесі 

9 

 Университетттің академиялық 

және каржылық автономиясын 

талқылау:міндеттері және 

болашақтары  

сәуір, 2021 

Түлектер 

қауымдастығының 

кенесі 

10 

Студенттердің дипломдық 

тәжірибелерін және  практикаға 

беймделген сабақтарды дамыту  

жолдарын  табу  

Жыл бойы 
Түлектер 

қауымдастығының 

кенесі 

11 

 «Бос жұмыс орны жәрменкесін» 

және «ашық есік  күндерін» 

ұйымдастыру 

сәуір, 2021 
Атқару комитет 

12 Студенттермен кәсіби тренингтер 

және кездесулер өткізу 
Жыл бойы Атқару комитет 

13 

 Студенттік ғылым кенесінің және 

жас ғалымдардың қоғамының 

жұмыстарына қолдау көрсету 

Жыл бойы 
Түлектер 

қауымдастығының 

кенесі 

14 
 Иммиджді тәрбиелі шараларды  

атқару 
Жыл бойы  

Атқару комитет 

Кәсіби  бейімдеу шаралар және түлектерді жұмысқа орналастыру 

жұмыстарын жасау 

15 

Қәсіби беймдеу жұмыстарды 

жақсарту шараларына 

жоспардайындау 

ақпан, 2021 
Түлектер 

қауымдастығының 



кенесі 

16 

Түлектерді жұмысқа орналастыру 

мақсатымен мемлекеттік 

мекемелермен және жеке 

кәсіборындармен бірігіп жұмыстар 

жасау 

Жыл бойы 
Түлектер 

қауымдастығының 

кенесі 

17 
 Университет түлектерінін жұмысқа 

орналастыруынын мониторингі 
 Жыл бойы  Атқару комитет 

Жұмыстарды ақпаратты  қамтамасыз ету 

18 

 Университеттің сайтында, БАҚ –да 

түлектер қауымдастығының 

жұмысы туралы қажетті  мәліметтер  

беру 

Жыл бойы 
Атқару комитет 

19 
Университет түлектерінін  

қауымдастығы туралы есеп беру 
Желтоқсан, 2021 

Түлектер 

қауымдастығының 

төрағасы 

20 

Университет түлектерінін  

қауымдастығының жұмысы туралы 

дөнгелек үстел  ұйымдастыру 

       Желтоқсан, 

2021 

Түлектер 

қауымдастығының 

кенесі 

 


