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« УНИВЕРСИТЕТТІК АВТОНОМИЯ: БҮГІНГІ  

КҮН  КӨРІНІСІ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ҚАҒИДАЛАРЫ»  

Жаһандық халықаралық конференция 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

9 қараша 2018 жыл 

Өтетін орны – Қарағанды қ.,  Гоголь көшесі, 40, ҚММУ жиын залы 

09:30 Конференцияға қатысушыларды тіркеу 

Пленарлық отырыс 

10:00-10:30 
Конференцияның ашылуы. 

Алғы сөз 

10.30-12.30 Негізгі есептер : 

 
Томас Эстерманн (Еуропалық университеттер қауымдастығы,  менеджмент, 

қаржы және мемлекеттік саясатты дамыту жөніндегі директоры) Бельгия 

 
Асхат Аймагамбетов (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігінің Вице-министрі) 

 

Энора Прувот ( Еуропалық университеттер қауымдастығы,  менеджмент, қаржы 

және мемлекеттік саясатты дамыту жөніндегі директорының орынбасары), 

Бельгия 

 
Серик Омирбаев (М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университеті, ректор) 

12:30-14:00 Түскі ас 

14:00-16:00 Ғылыми сессиялар 

16:30-17:30 Панельді  пікірталас 

17:30-18:30 Қорытындылау жүргізу және  қарар қабылдау 

Сөз сөйлеу регламенті: 

- пленарлық отырыстарда – 20 мин 

- ғылыми сессияларда – 7-10 мин 

- пікірталастарда және сұрақтарға жауап беру үшін – 3 мин 

 

1 сессия 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-КАДРЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ АВТОНОМИЯСЫ 

өткізу орны – аудитория  

Талқылауға арналған сұрақтар : 

1.  Ұйымдық-басқару автономия мәселелері 

1.1   Ұйымдық автономия жағдайындағы ЖОО жұмысы: әрекет пен өкілеттік 

1.2  Басқару автономиясы: жоғары деңгейдегі органдар мен жедел және атқарушы деңгейлер 

арасындағы өкілеттіктерді бөлу 

2. Қаржы автономиясы 

2.1  Қаржылық ашықтық 

2.2  Қаржылық стратегия: қалыптастыру қағидалары 

2.3  Қаржылық жауапкершілік 
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3. Университеттің кадрлық саясаты 

3.1  Меритократия қағидасын жүзеге асыру 

3.2  Қызметкерлер мен оқытушыларды жалдау, сыйақы 

3.3  Бәсекелестік қағидаты, оны қолдану шектері 

2 сессия 

АКАДЕМИЯЛЫҚ АВТОНОМИЯ 

өткізу орны – аудитория  

 

Талқылауға арналған сұрақтар : 

1.  Университеттің академиялық автономиядағы өкілеттіктері, оқу үдерісін ұйымдастыру 

принциптері 

2.  Академиялық еркіндік және академиялық автономия, қолдану шекаралары 

3.  Оқытушылардың академиялық еркіндігі, оқу бағдарламалары 

4.  Студенттердің академиялық тәуелсіздігі, студенттерге бағдарланған оқыту, оқыту және бағалау 

принциптері 

5.  Оқу нәтижелеріне бағытталған білім беру бағдарламалары: қалыптастыру және жүзеге асыру 

6.  Оқытудың және оқытудың инновациялық технологиялары 

Панельді  пікірталас 

УНИВЕРСИТЕТТІК АВТОНОМИЯ ШЕҢБЕРІНДЕ МИНИСТРЛІК ПЕН 

УНИВЕРСИТЕТТЕРДІҢ КОНСОЛИДАЦИЯСЫ 

өткізу орны – аудитория  

Талқылауға арналған сұрақтар : 

1.  Жоғары білім беру саласындағы мемлекеттің білім беру саясаты: өкілеттіктерді саралаудың 

басымдықтары мен принциптері 

2.  Әр түрлі салалар мен салалардағы жоғары оқу орындарының білім беру қызметін 

қалыптастырудың тәсілдері: білім беру, денсаулық сақтау, аграрлық сектор, мәдениет және т.б. 

3.  Университеттердің автономия жағдайында жұмыс істеуге дайындығы 

4. Білім беруді басқарудың әртүрлі деңгейлерінде жауапкершілік дәрежесі 

5.  Шет елдердің білім беруді басқарудағы оң тәжірибесі. 


