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2015-2016 оқу жылына арналған сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу бойынша 

ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 
 

№ 
п/п 

Іс-шаралар Мерзімдер Жауаптылар 

1. «Нұр Отан» партиясының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
Бағдарламасын» талқылау бойынша жиналыстар 

2015-2016 
оқу жылы 

Бөлімшелер 
басшылары 

2. «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» атты дөңгелек үстел. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы плакаттарды оқу 
корпустары мен жатақханаларда орналастыру 

19.11.15. ЖІЖК 

3. «Еркін пікір» пікір алмасу клубы 
«2015-2015 жж. арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл бойынша Бағдарламасын талқылау» 

20.11.15. Зель А.В., «Нұр 
Отан» партиясы 

«Болашақ» 
филиалы 

төрағасының  
1 орынбасары 

4. ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаментінің 
басшысы, облыстық соттың, прокуратураның, CKO ІІД 
өкілдері, «Нұр Отан» партиясы СҚОФ төрағасының 
бірінші орынбасары қатысуымен заңнама нормаларын 
түсіндіру бойынша кездесу 

09.12.15. Тайжанова М.М. 

5. «Таза сессия» акциясын өткізу бойынша штаб құру 12.12.15 Әшімов О.Б. 
6. «Таза сессия» акциясы туралы ақпаратты университеттің 

ресми сайтында орналастыру 
12.12.15 Погребицкая М.В. 

7. Оқу үдерісін бөлу және білімді бақылау қағидаты бойынша 
емтихан сессиясын ұйымдастыру (3.12.2014 ж. №НҚ-620 
бұйрығы) 

желтоқсан, 
2015 

маусым, 2015 

Мұхамеджанова 
А.Т. 

8. Оқу үдерісіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
технологияларын енгізу мақсатында «Білім беру порталы» 
мен «Электронды ректорат» ақпараттық жүйелерді 
қолдану 

желтоқсан, 
2015 

маусым, 2015 

Мұхамеджанова 
А.Т. 

9. Қоғамдық қабылдау бөлмесі (208 каб.) мен сенім 
телефонының (49-36-60) жұмысын ұйымдастыру  

оқу жылы 
барысында 

Тайжанова М.М. 

10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнінде 
студенттер мен магистранттары арасында түсіндіру 
кездесулерін өткізу 

оқу жылы 
барысында 

Декандар, 
директор, ЖОКДМ  

жетекшісі 
11. Сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділікті қалыптастыру 

бойынша кураторлық сағаттар ұйымдастыру 
оқу жылы 
барысында 

Кураторлар 

12. «Таза сессия» акциясы аясында студенттердің 
сауалнамадан өтуі 

желтоқсан, 
2015 

мамыр, 2015 

Декандар, директор

13. Ішкі телевизиялық кабелдік жүйесі арқылы бейнероликті 
көрсету 

оқу жылы 
барысында 

Жұмубаева Р.Б., 
Зель А.В. 

14. Оқу корпустарында А1 форматындағы плакаттарды 
орналастыру 

оқу жылы 
барысында 

Зель А.В., 
декандар, директор 

15. Ректор поштасы (барлық оқу корпустарындағы жәшіктер) 
мен блогының жұмыс істеуі 

оқу жылы 
барысында 

Байтеңізов Д.Т. 

 
ТЖ жөніндегі проректор    М. Тайжанова 


