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« С ы рдари я» университет!
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Сапа саласынлагы саясат
Миссиясы білім беру жэне гылым сапа саласындагы мемелекеттік саясатты
калыгпастыру және іске асыру, Казакстан Республикасын элемдеп дамыган 30 елдіц
катарына ену үшін ұлттың интеллектуалдық элеуетін жетерліктей дамытуды
қамтамасыз ететін «Мәцгілік Ел» жалпыұлттык идеясы рухында білікті мамандар
даярлау.
Білім беру сапасы саласындагы университет саясатының негізгі мақсаты жогары білікті, бэсскеге қабілетті. енбек нарыгына кажетті мамандарды даярлау.
Сапа саласынлагы саясат:
• Маман дайындау сапасына жогары ленгейде кепілдік беретін білім беру
багдарламаларының күрылымы мен мазмұнын жетілдіру;
• Университеттің барлык багыттагы кызметінің инновациялык дамуын
камтамасыз ететін инфракұрылымды жетілдіру;
• Профессор-окытушылар кұрамы мен кызметкерлердің кәсібн біліктілігінің
артуына ықпал ету;
• Университета*ң копсалалы, пэнаралык, іргелі, колданбалы гылыми зерттеулер
саласындагы басымдықтарын білім берудің барлык дсцгсйіндс жогары сапа
негізі ретінде колдану;
в Тұтынушылар мен жүмыс бсрушілсрмси озара карым-катынаста жұмыс
жасау: олардын мүддесін қоргау және оган сэйкес болу кагидасын іске асыру;
• Оку процесі мен әлеуметтік саланы матсриалдык-техникалык жабдыктармен
камтамасыз ету;
• Білім алутпылар мсн қызметкерлерлін көшбасшылык касиеттерін ламыту;
• Білім беру мен гылыми зерттеулердің жогары сапасына кепілдік беретін
баскару жүйесін дамыту.
Сапа жүйесін жаксарту университеттің білім беру гылыми және инновациялык
кызметі нарыгында бәсекеге кабілеттелігін, қаржы көрсеткіштерін, университет
кызметкерлері мен кызығушылық таныткан тараптарды канагаттануын арттырады .
Универсітгет басшылыгы негізгі максатты жүзеге асыру үшін кажетті жагдай
жасауга жэне осы саясатты уішверситеттің барлык күрылымдык болімдеріне
енгізуге жауапты .
Сапа саласындагы саясат үш жылдык мерзімге дайындалады. Сапа саласындагы
саясат тиімділігін жыл сайын университеттің жогары басшылыгы талдайды, кажет
болган жагдайда өзгерістер енгізеді. Сапа саласындагы саясат стратегияның
ажырамас бөлігі жэне білім беру кызметін ж о й ^ ^ й у ^ І^ г із болып табылады.
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