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Баткен мамлекеттик университетинин 

Юридикалык   клиника бөлүмүнүн 

2021-2022-окуу жылы учун  иш-планы 

 

№ Аткарылуучу иштердин 

кыскача мазмуну 

Мөөнөтү Жооптуулар  Эскертүү 

1 Биринчи 

уюштуруу чогулушу, 

таанышуу 

юридикалык клиниканын 

жеке курамын аныктоо, 

топторун тандап алуу жана 

кураторлорду дайындоо 

 

2021-ж 

Сентябрь 

Г.У.Артыкбаев, 

А.О.Шерова, 

окутуучулар, 

студенттер 

 

2 Юридикалык клиниканын 

регламентине жараша 

жарандарды кабыл алууну 

уюштуруу 

Жыл бою А.О.Шерова, 

окутуучулар, 

студенттер 

 

3 Клиникага мүчө 

студенттердин коомдук 

иштерге активдуу 

катышуусун камсыздоо 

Жыл бою А.О.Шерова, 

окутуучулар, 

студенттер 

 

3 Юридикалык клиниканын 

ишине катышуу үчүн 

студенттерди тандап алуу  

2021-ж 

Сентябрь 

А.О.Шерова, 

студенттер 

 

4 3-4-курстун студенттери 

менен “Укуктук аймак” 

долбоорунун планына  

ылайык сабактарды 

уюштуруу онлайн-офлайн 

Жыл бою А.О.Шерова, 

окутуучулар, 

студенттер 

 



 

5 Тегерек столдорду откоруу Жыл бою А.О.Шерова, 

окутуучулар, 

студенттер 

 

6 «Адам жана коом» 

сабагынан орто мектептин 

мугалимдери учун окуу 

вебинарларын уюштуруу 

2021-ж 

Октябрь, 

Ноябрь 

Болум башчы, 

мугалимдер 

 

7 «Укуктук аймак» 

долбоорунун негизинде 

мектеп окуучулары 

арасында «Адам жана 

коом» сабагынан олимпиада 

уюштуруп откоруу 

2021-ж 

Октябрь, 

Ноябрь 

Болум башчы,  

мугалимдер 

окутуучулар  

 

8  Квалификацияны 

жогорулатуу боюнча окуу 

курстардан отуп туруу 

Жыл бою Болум башчы, 

окутуучулар,  

 

9 Укук коргоо органдарынын 

кызматкерлери менен 

биргеликте “Биз 

коррупцияга каршыбыз” 

аттуу жолугушуу иш-

чарасын уюштуруу 

2021-жыл 

Декабрь 

Г.У.Артыкбаев, 

А.О.Шерова 

Укук коргоо 

органдарынан 

окулдор, 

студенттер 

 

10 Студенттер менен 

юридикалык клиникада 

кийинки талдоо үчүн жазык 

жарандык иштерин кароо 

боюнча соттук 

практикалырды талкуулоо 

Жыл бою А.О.Шерова 

окутуучулар, 

студенттер 

 

11 Билимди оркундотуу 

боюнча ар кандай 

тренингдерге, илимий-

практикалык 

конференцияларга катышып 

туруу 

Жыл бою Г.У.Артыкбаев, 

А.О.Шерова 

окутуучулар 

 



12 «Гендердик зордук-

зомбулукка байланыштуу 

соттук иштерди кароонун 

озгочолуктору» деген 

темада иш-чара уюштуруп 

откоруу 

2022-жыл 

Январь 

Г.У.Артыкбаев, 

А.О.Шерова, 

Окутуучулар, 

студенттер 

 

13 «Экстремизм, терроризм 

жана радикализмдин алдын 

алуу» боюнча жолугушуу 

иш-чараларын откоруу 

2022-жыл 

Февраль 

Г.У.Артыкбаев, 

А.О.Шерова, 

Окутуучулар, 

студенттер 

 

14 «Кыргыз жараны» улуттук 

концепциясын ишке 

ашыруу максатында 

сабактарды уюштуруу 

Жыл бою А.О.Шерова, 

 

 

15 Студенттер менен 3-март 

Кыргыз Республикасынын 

Туу кунуно карата тегерек 

стол уюштуруу, откоруу 

2022-жыл 

Март 

Г.У.Артыкбаев, 

А.О.Шерова, 

окутуучулар, 

студенттер 

 

16 Баткен районунун 

окуучулары менен клиника, 

сот залы жана 

криминалистика чемоданы 

менен тааныштыруу 

2022-жыл 

Март 

Г.У.Артыкбаев, 

С.Бактыярова, 

А.О.Шерова, 

окутуучулар, 

студенттер 

 

17 «Кыргыз жараны» улуттук 

концепциясын ишке 

ашыруу максатында 

сабактарды уюштуруу 

2022-жыл 

Март 

Апрель 

А.О.Шерова, 

окутуучулар 

 

18 «Адилеттуу коомду курууда 

Конституциянын мааниси» 

дегентемада республикалык 

студенттердин сынагына 

студенттерди даярдоо 

2022-жыл 

Май 

Г.У.Артыкбаев, 

А.О.Шерова, 

окутуучулар, 

студенттер 

 

19 Юридикалык клиника 

болумунун жылдык ишин 

жыйынтыктоо 

2022-жыл 

Май 

Г.У.Артыкбаев,  



А.О.Шерова, 

окутуучулар, 

студенттер 

 

 

 

                            Түзгөн________________ БатМУнун юридикалык клиника  

                                                                          бөлумүнүн башчысы А.О.Шерова 


