


Ғылыми кеңес 044 -06/04- 

 6 беттің 2 беті Ғылыми Кеңес жоспары 

4. Магистранттар, докторанттар мен

резиденттердің аралық емтихан және

қорытынды емтихандарының түрлерін

бекіту.

5. Әртүрлі.

басшысы 

Резидентура 

бөлімінің 

меңгерушісі 

Ғылыми-

клиникалық 

жұмыстар, 

докторантура 

және 

магистратура 

басқармасының 

басшысы 

2 

1. ОҚМА-ның 2021-2022 оқу жылындағы

қызметінің нәтижелері және жаңа 2022-

2023 оқу жылына арналған міндеттері

жайлы.

2. ОҚМА Миссиясын, 2021-2025 жж

арналған «ОҚМА» АҚ-ның стратегиялық

бағыттарын бекіту.

3. Резиденттердің кураторларын және

клиникалық тәлімгерлерін бекіту туралы

4. Резиденттердің аралық емтихан және

қорытынды емтихандарының түрлерін

бекіту.

5. Әртүрлі.

28.09.2022ж. Ректор  

Стратегиялық 

даму және 

халықаралық 

ынтымақтастық 

басқармасының 

басшысы  

Резидентура 

бөлімінің 

меңгерушісі 

Резидентура 

бөлімінің 

меңгерушісі 

3 

1. Магистранттардың диссертациялық

жұмыстарының, жобаларының

тақырыптарын және магистранттардың

ғылыми жетекшілері мен

26.10.2022ж. 

Ғылыми-

клиникалық 

жұмыстар, 

докторантура 
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 6 беттің 3 беті Ғылыми Кеңес жоспары 

 
 

 

 

докторанттардың ғылыми кеңесшілерін 

бекіту туралы. 

 

2. Әртүрлі. 

және 

магистратура 

басқармасының 

басшысы 

 

4 

1. ОҚМА-ның  халықаралық 

ынтымақтастығының негізгі бағыттары 

мен болашақтағы дамуы. 

 

 

 

2. Мемлекеттік тіл мен көптілділікті 

дамыту жөнінде. 

 

3. Әртүрлі. 

29.11.2022ж. Стратегиялық 

даму және 

халықаралық 

ынтымақтастық 

басқармасының 

басшысы  

Сәлім Е.Қ. 

Төлбасиева А.  

 

 

5 

 

1. Резиденттердің МАК құрамы мен 

төрағасын бекіту. 

 

 

2. Магистранттардың МАК құрамы мен 

төрағасын бекіту және докторанттардың 

ғылыми зерттеу жұмысының 

тақырыптарын бекіту туралы 

 

 

 

 

 

3. ОҚМА-ның стратегиялық даму және 

инновация бойынша 2022-2023оқу 

жылындағы есебі.  

 

 

 

 

 

 

4. 2023 жылға арналған Клиникалық 

 

28.12.2022ж. 

 

Резидентура 

бөлімінің 

меңгерушісі  

 

Ғылыми-

клиникалық 

жұмыстар, 

докторантура 

және 

магистратура 

басқармасының 

басшысы 

 

Бірінші проректор  

 

 

 

 

 

 

 

ҒКЖ жөніндегі 

проректор 
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кеңес, клиникалық жұмыс жоспарын, 

Ғылымдық Кеңес жоспары мен ғылыми 

жұмыс жоспарларын бекіту туралы 

 

5. Әртүрлі. 

 

 

6 

 

1. Бакалавриат, интернатура 

мамандықтары бойынша қысқы сынақ-

емтихан сессиясының қорытындысы.  

  

2. «Үздіксіз кәсіптік дамыту 

факультетінің» жағдайы мен 

болашақтағы дамуы жайлы. 

 

3. Әртүрлі. 

 

25.01.2023ж. 

 

Факультет 

декандары  

 

 

ҮКДФ деканы 

 

 

 

7 

 

1. Интернатураны бітіруші түлектердің 

тәуелсіз қорытынды тестілеуге 

(аттестацияға) дайындығы туралы.  

 

 

 

2. Магистратура мен докторантураның 

қысқы сынақ-емтихан сессиясының 

қорытындысы.   

 

 

 

 

 

 

3. Клиникалық кеңес және клиникалық 

жұмыс бойынша жылдық есебі 

 

4. Әртүрлі. 

 

22.02.2023ж. 

 

 

 

Интернатура және 

бітірушілерді 

жұмысқа 

орналастыру 

деканы  

 

Ғылыми-

клиникалық 

жұмыстар, 

докторантура 

және 

магистратура 

басқармасының 

басшысы 

 

ҒКЖ жөніндегі 

проректор 

 

8 1. Компьютерлік-тест орталығының 

жұмысы жайында.   

 

29.03.2023ж. КТБО басшысы 
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2. Ғылымдық Кеңес және ғылыми жұмыс 

бойынша жылдық есебі.  

 

3. Әртүрлі. 

ҒКЖ жөніндегі 

проректор 
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1. Бакалавриат, магистратура бойынша 

бітірушілерді дайындаушы 

кафедралардың мемлекеттік 

емтихандарға, ғылыми жұмыстарын 

қорғауға дайындығы жайында. 

 

 

 

 

 

 

2. Түлектерді жұмысқа орналастыру 

бойынша іс-шаралар жоспарының 

орындалу барысы жайлы. 

 

     

 

3. Әртүрлі. 

 

26.04.2023ж. 

 

 

Факультет 

декандары, 

Ғылыми-

клиникалық 

жұмыстар, 

докторантура 

және 

магистратура 

басқармасының 

басшысы 

 

Интернатура және 

бітірушілерді 

жұмысқа 

орналастыру 

деканы 
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1. ОҚМА-ның кітапханалық- ақпараттық 

орталығы (КАО) жұмысының есебі. 

 

2. Тәжірибелік дағдылар  орталығының  

жұмысы туралы есебі.  

 

 

3. Әртүрлі. 

 

 

 

 

 

 

31.05.2023ж. 

 

 

КАО басшысы 

 

 

ТДО басшысы 
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11 1. ОҚМА-ның оқу-әдістемелік және 

тәрбие жұмысы, жағдайы мен болашағы 

туралы .  

 

2. Жаңа 2023-2024оқу жылына арналған 

бакалавриат, интернатура, магистратура, 

докторантура  мен резидентура және 

колледж мамандықтары бойынша  оқу 

жұмыс жоспарларын, академиялық 

күнтізбесін бекіту.  

 

 

 

 

 

 

 

3. 2021-2022 о.ж. арналған Ғылыми 

Кеңес жұмысының есебі. 2022-2023 о.ж. 

арналған Ғылыми Кеңес жоспарын 

бекіту.  

 

4. Әртүрлі  

28.06.2023ж. ОӘжТЖ  

жөніндегі 

проректор 

 

ОӘО басшысы, 

Резидентура 

бөлімінің 

меңгерушісі,  

Ғылыми-

клиникалық 

жұмыстар, 

докторантура 

және 

магистратура 

басқармасының 

басшысы 

 

Ғылыми Кеңес 

хатшысы 

 

 

 

 
 

баяндама-10мин                                                         

 ақпарат  - 7 мин 

пікірталас–3-5 мин                                       
 

Ғылыми Кеңес мәжілісі өткізілетін күн: әр айдың соңғы сәрсенбісі, сағ.15.00. 

Ғылыми Кеңес жоспары 2022 жыл  29 маусымда өткізілген  Ғылыми Кеңес мәжілісінде 

(Хаттама № 13  ) талқыланып, бекітілді. 

 
 


