
 Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жана илим министрлиги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баткен мамлекеттик университети 

 

БатМУнун Окумуштуулар Кеңешинин 

№1 Протоколунан көчүрмө 

(2021-жыл, октябрь) 

 

 
 

 

Күн тартибиндеги маселелер: 

1. 2021-2022-окуу жылына Окумуштуулар кеңешинин отурумдарынын планын жана 

курамын бекитүү (Ректор); 

2. 2021-2022-окуу жылына карата БатМУнун бардык окуу-түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү 

институционалдык аккредитацияга карата иш пландарын бекитүү жана программа 

жетекчилерин дайындоо (Кошматова Ж.Ж.); 

3. Конкурстук шайлоо (Комиссиянын төрагасы); 

4. Түрдүү маселелер (катчы). 

 

Баткен – 2021 

 

  

 

 

 



Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жана илим министрлиги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баткен мамлекеттик университети 

 

БатМУнун Окумуштуулар Кеңешинин 

№2 Протоколунан көчүрмө 

(2021-жыл, декабрь) 

 

 
 

 

Күн тартибиндеги маселелер: 

1. Бардык окуу-түзүмдүк бөлүмдөрдөгү бүтүрүүчүлөрдүн бүтүрүү квалификациялык 

иштеринин аткарылышынын сапаты жана МАКтын жыйынтыктары; 

2. 2021-2022-окуу жылына студенттерди кабыл алуу боюнча Кабыл алуу 

комиссиясынын отчёту; 

3. БатМУнун Көп тармактуу колледжинде жана Сүлүктү педагогикалык колледжинде 

окуу процессинин жүрүшү, материалдык-техникалык базасынын абалы жана окуу 

жайларда жүргүзүлгөн оңдоо-түзөө иштеринин абалы; 

4. БатМУнун кышкы мезгилге даярдыгы; 

5. Конкурстук шайлоо(катчы); 

6. Түрдүү маселелер (катчы). 

Баткен – 2021 

  

 



Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жана илим министрлиги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баткен мамлекеттик университети 

 

БатМУнун Окумуштуулар Кеңешинин 

№3 Протоколунан көчүрмө 

(2022-жыл, март) 

 

 
 

Күн тартибиндеги маселелер: 

1. БатМУнун 2021-жылдагы аткарылган илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыгы 

жана 2022-жылга карата коюлган милдеттери (Илим, уюштуруу жана мамлекеттик 

тил боюнча проректор); 

2. 2021-2022-окуу жылындагы контрактык төлөмдөр , университеттин 2021-жылдагы 

финансылык-чарбалык иштеринин отчету жана 2020-2021-окуу жылына карата 

түзүлгөн сметалар (Экономика жана финансы боюнча проректор); 

 

3. Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунда окуу процессинин жүрүшү, 

материалдык-техникалык базасынын абалы жана окуу жайларда жүргүзүлгөн 

оңдоо-түзөө иштеринин абалы(Комиссиянын төрагасы); 

4. БатМУнун бардык окуу-түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү текшерүүнүн жыйынтыгы; 

5. Конкурстук шайлоо (катчы); 

6. Түрдүү маселелер (катчы); 

Баткен – 2022 

  

 

 



Кыргыз Республикасынын 

Билим берүү жана илим министрлиги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баткен мамлекеттик университети 

 

БатМУнун Окумуштуулар Кеңешинин 

№4 Протоколунан көчүрмө 

(2022-жыл, апрель) 

 

 
 

Күн тартибиндеги маселелер: 

1. БатМУнун окуу-түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү институтуционалдык аккредитациядан 

өтүүгө  карата даярдыктар жана университеттин өзүн-өзү баалоо отчётун кароо 

(Билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн башчысы); 

2. БатМУнун окуу-түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү AVN-маалыматтык системасынын 

иштөөсүнүн жана БатМУнун сайтына маалыматтардын киргизилишинин абалы 

(Комиссиянын төрагасы); 

3. Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунда окуу процессинин 

жүрүшү, материалдык-техникалык базасынын абалы жана окуу жайларда 

жүргүзүлгөн оңдоо-түзөө иштеринин абалы(Комиссиянын төрагасы); 

4. БатМУнун тышкы байланыштары жана анын жыйынтыктары, окутуучулардын 

жана студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн ишке ашыруунун абалы (Тышкы 

байланыштар жана укукту камсыздоо боюнча проректор Г.Ү.Артыкбаев); 

5. Конкурстук шайлоо(катчы); 

6. Түрдүү маселелер(катчы). 

Баткен – 2022 


