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БатМУнун дүйнөнүн мыкты Топ 300 же 1 % эл аралык 

университеттердин рейтингине жогорку окуу жайларынын катарына кирүү 

үчүн Стратегиялык максаттары: 

 
1-милдет. БатМУнун брендин алдыга жылдыруу 

2-милдет. Web of science жана Scopus публикацияларынын санын көбөйтүү 

3-милдет. Макалалардын сапатын жакшыртуу жана БатМУнун илимий-метрикалык 

көрсөткүчтөрүн жогорулатуу 

4-милдет. БатМУнун сайтынын комплекси менен иштөө (индекстелген баракчалардын жана 

шилтемелердин санын көбөйтүү) 

5-милдет. Билим берүү кызматтарынын экспортун көбөйтүү 

 

Стратегиялык максатка жетүү ыкмасы: 
 

1-милдет. БатМУнун брендин алдыга жылдыруу 

 

 

Иш-

чаралар 

Жооптуулар Көзөмөл 

дөөчү 

Иш-чаранын этабы Пландаш 

тырылган 

натый 

жалар 

БатМУнун 

брендин 

алдыга 

жылдыруу 

 

ОМД, 

СжТКБ, 

ББСБ, ИИБ, 

МТӨжМБ 

Ректор БатМУ жөнүндө, анын 

жетишкендиктерин, окуяларын жана 

иш-чаралар жөнүндө маалыматты ар 

кандай жолдор менен жайылтуу. 

БатМУнун позитивдүү имиджин 

түзүү, өлкө ичинде жана чет 

өлкөлөрдө белгилүү, массалык 

маалымат каражаттарында дайыма 

чыгып турган, көптөгөн кызыктуу 

иш-чараларды, илимий 

изилдөөлөрдү өткөрүү ж.б. 

Төмөндө айрым иш-чараларды 

конкреттештирбестен, ар кандай 

илгерилетүү ыкмалары келтирилген 

 

 МТӨжМБ  ММКда, анын ичинде интернетте 

жана эл аралык ММКларда БатМУ 

жөнүндө билдирүүлөрдү, пресс-

релиздерди даярдоо жана жайылтуу 

БатМУнун 

имиджин 

калыптандыруу 

 МТӨжМБ 

СжТКБ 

 БатМУнун интернет сайтын 

(бөлүмдөрдүн сайтттагы 

баракчалары, порталдар жана 

кызматтар) иштөө абалында кармоо 

(актуалдаштыруу), маалымат менен 

толтуруу (уникалдуу мазмунда)  

БатМУ доменине 

шилтемелерди 

көбөйтүү. 

БатМУнун 

имиджин 

калыптандыруу 

 МТӨжМБ 

 

 Социалдык тармактарда БатМУ жана 

БатМУнун структуралык 

бөлүмдөрүнүн баракчаларын 

активдүү жүргүзүү 

БатМУ доменине 

шилтемелерди 

көбөйтүү, 

альтметриканын 

көрсөткүчтөрүн 

жогорулатуу. 



БатМУнун 

имиджин 

калыптандыруу. 

Кесипке багыт 

берүү иши 

 МТӨжМБ 

 

 БатМУ сайтын жана структуралык 

бөлүмдөрүнүн бетин ар кандай 

тилдерде жүргүзүү (толук көчүрмөсү 

эмес, минималдуу маалымат) 

Интернеттин 

башка тил 

сегменттеринен 

БатМУ доменине 

шилтемелерди 

көбөйтүү 

 МТӨжМБ 

ИИБ, ББСБ 

 

 Республикалык жана эл аралык 

көргөзмөлөргө, форумдарга, ар 

кандай иш-чараларга катышуу 

БатМУнун 

имиджин 

калыптандыруу. 

Жаңы 

өнөктөштөрдү, 

абитуриенттерди 

тартуу 

 МТӨжМБ 

ИИБ, ББСБ 

 

 Илимий, методикалык, практикалык 

жана башка конференцияларды, 

саммиттерди, форумдарды өткөрүү. 

Сайттарга маалыматтарды 

жайгаштыруу, конференциянын 

чыгармаларынын жыйнактарын 

Жарыялоо, Электрондук китепканага 

жана РИНЦКЕ жайгаштыруу 

БатМУнун 

имиджин 

калыптандыруу. 

Шилтемелердин 

санын көбөйтүү, 

басылмаларга 

цитаталарды 

алуу, илимий 

метрикалык 

параметрлердин 

өсүшү 

   Эл аралык келишимдерди түзүү БатМУнун 

имиджин 

калыптандыруу. 

Түзүлгөн 

макулдашуулар 

боюнча кошумча 

каржылоону 

тартуу 

(абитуриенттерди 

тартуу) 

   Эл аралык, биргелешкен илимий-

изилдөө иштерине катышуу 

Кошумча 

каржылоону 

тартуу. 

БатМУнун 

имиджин 

калыптандыруу. 

Басылмалардын 

санын көбөйтүү. 

   Эл аралык программаларга жана 

долбоорлорго катышуу 

Кошумча 

каржылоону 

тартуу. 



БатМУнун 

имиджин 

калыптандыруу. 

   Ректордун чет өлкөдөгү расмий 

делегацияларга катышуусу 

БатМУнун 

имиджин 

калыптандыруу. 

   БатМУга чет элдик делегацияларды 

кабыл алуу 

БатМУнун 

имиджин 

калыптандыруу. 

Жаңы 

келишимдерди 

түзүү 

   БРЕНДБУК, БатМУнун 

символикасы бар сувенирлерди 

түзүү жана колдонуу 

БатМУнун 

имиджин 

калыптандыруу. 

 

 

2-милдет. Web of science жана Scopus публикацияларынын санын көбөйтүү 

 

 

Иш-чаралар Жооптуул

ар 

Көзөмө

л 

дөөчү 

Иш-чаранын этабы Пландаш 

тырылган натый 

жалар 

БатМУнун 

жарчысын 

(журналын) 

жандандыруу 

 1-

прорект

ор 

БатМУнун жарчысын 

иштөөсүн улантуу, андагы 

макалаларды Scopusка 

чыгарууну пландаштыруу 

БатМУ 

басылмаларын 

жылына белгилүү 

бир 

санга/документке 

көбөйтүү 

Журналдын 

сайтын даярдоо 

  Сайттардын орус жана 

англис тилиндеги 

версиясын иштеп чыгуу 

жана жайгаштыруу: 

журналдардын бардык 

басылмалары, эки тилде 

рецензенттер үчүн 

колдонмо иштеп чыгуу, 

журналдардын саясаты 

жана этикалык 

принциптери, бөлүм 

саясаты, макалаларды 

кабыл алуу, карап чыгуу 

жана редакциялоо 

тартиби. Журналдардын 

сайттарынын башкы 

барактарын, "Журнал 

жөнүндө" бөлүмдөрүн ж. 

б. маалымат менен 

толтуруу. 

Журналдардын 

веб-сайтындагы 

каталарды жана 

кемчиликтерди 

жоюу 

   Журнал сайтынын 

интерфейси аркылуу 

авторлор жана 

 



рецензенттер менен 

иштөөнү уюштуруу. 

Номерлердин үзгүлтүксүз 

чыгып турушун, саясатта 

көрсөтүлгөн 

мөөнөттөрдүн 

сакталышын камсыз 

кылуу 

DOI (Digital Object 

Identifier) 

  Тандалган журналдар 

үчүн DOI сатып алуу, веб-

сайтта ар бир макала үчүн 

DOI көрсөтүү 

Тандалган 

журналдардан ар 

бир макала үчүн 

DOI 

   Редколлегиянын тизмеси 

бар баракчалардан 

алардын жеке 

баракчаларына шилтеме 

жасоо (сайттын орус жана 

англис версиясынан), эгер 

ал жок болсо-орус жана 

англис тилдеринде 

редколлегиянын жеке 

баракчаларын түзүү 

Жеке редколлегия 

баракчалары, 

аларга журналдар 

сайтынан 

шилтемелер 

   "БатМУнун жарчысы 

(журналдары) жөнүндө" 

жобону бекитүү  

Журнал басылып жаткан 

ар бир факультетте 

журналдын веб-сайтын, 

анын мазмунун жана 

журналдын веб-сайтынын 

интерфейси аркылуу 

авторлор жана 

редакторлор менен иштөө 

үчүн жооптуу адамды – 

«Башкы редактордун 

жардамчысын» аныктоо, 

алар башкаруу 

жөндөмүнө ээ болушу 

керек. Веб-сайттар, кеңсе 

программалар пакети 

менен иштей билүү. 

Жеке жоопкерчиликти 

аныктоо: 

 Факультеттин 

деканы журналдын 

веб-сайтын 

толтуруу жана 

жаңыртуу, 

журналдын веб-

сайтына басып 

чыгаруунун pdf 

форматын жүктөө 

Бекитилген Жобо. 

Жоопкерчиликтин 

документтештирил

ген аныктамасы 

жана 

бөлүштүрүлүшү 



 Журналдын 

сандарын даярдоо 

боюнча 

Редакциялык басма 

иштер бөлүмүнүн 

башчысына жана 

басып чыгаруунун 

pdf форматын 

редакциялык 

кеңешке жана 

өткөрүп берүү 

БатМУнун 

репозиторийине 

(хранилище) PDF басып 

чыгарууну жайгаштыруу 

үчүн Электрондук 

китепкананын жетекчиси 

   АНРИ (Ассоциации 

научных редакторов и 

издателей) 

ассоциациясына кошулуу  

Ассоциацияга мүчө 

болуу биздин 

журналдарды 

SCOPUSка кабыл 

алуу жол-жобосун 

жөнөкөйлөтөт жана 

женилдетет 

   БатМУнун тарых, 

педагогика, математика 

журналдарынын 

редакциялары 2023-жылы 

макалалардын мазмуну 

боюнча эң жогорку 

сапаттагы 1-2 сандарды 

даярдап, аларды Scopus 

программасына кирүү 

процедурасына тапшыруу. 

1 сапаттуу 

даярдалган 

номерден 

   Каталогдордо БатМУ 

журналдарын (жарчысын) 

каттоо 

 

БатМУ 

журналдарын 

(жарчысын) ESCI 

WoSге кошуу 

 1-

прорект

ор 

БатМУнун журналдарын 

(жарчысын) Emerging 

Sources Citation Index Web 

of Science киргизүү 

маселесин иштеп чыгуу 

 

Журналдарды 

дүйнөдөгү эң 

белгилүү 

индекстердин 

бирине киргизүү 

ишке ашырылганда 

көбүрөөк 

цитаталарды алууга 

мүмкүндүк берет. 

БатМУнун 

конференциялары

нын 

материалдарын 

Scopus жана 

WoSге киргизүү 

 1-

прорект

ор 

БатМУнун журналдарын 

(жарчысын) Emerging 

Sources Citation Index Web 

of Science киргизүү 

маселесин иштеп чыгуу 

 

Аткаруу учурунда 

цитаталардын 

санынын 

көбөйүшү, 

илимийометрикалы



 к көрсөткүчтөрдүн 

өсүшү 

ПО курамды жана 

илимий 

кызматкерлерди, 

аспиранттарды 

жана 

магистранттарды 

академиялык 

жазууга окутуу 

 1-

прорект

ор 

2022/2023 окуу жылында 

академиялык жазууну 

окутуу тутумун түзүп, 

аны ар дайым колдонуу 

Scopusка кирген 

журналга макала 

жаза ала турган 

адамдардын санын 

көбөйтүү, 

макалалардын 

сапатын 

жогорулатуу, 

цитаталарды тартуу 

(привленчение 

цитирование) 

Эл аралык 

эксперттер 

өткөргөн 

семинарларга 

катышуу 

  Жаш окумуштуулар 

кеңешинин өкүлдөрүн, 

профессордук-

окутуучулар курамын, 

магистранттардын  

БатМУнун Электрондук 

китепканачысынынэкспер

ттери тарабынан 

өткөрүлгөн семинарларга 

катышуусу 

Академиялык 

жазуу көндүмдөрүн 

жогорулатуу, 

басылмалардын 

санын көбөйтүү 

БатМУда окутуу 

семинарларынын 

циклин өткөрүү 

  Факультеттерде 

университеттердин эл 

аралык рейтингдери, илим 

жана академиялык жазуу 

боюнча семинарлардын 

циклин өткөрүү. 

Факультетте жылына 

бирден кем эмес семинар 

уюштуруу 

ПО курамга эл 

аралык рейтингдер 

жөнүндө 

маалымдоо, 

макалаларды 

жарыялоо 

активдүүлүгүнө 

түрткү берүү, 

академиялык жазуу 

көндүмдөрүн 

өркүндөтүү 

science.batmu.kg  

нын үстүнөн 

иштөө 

  http://science.batmu.kg/  

сайтынын мазмунун 

жаңылоо, эксперттердин 

баяндамаларынын видео 

жазууларын, 

видеосабактарды, 

вебинарларды ж.б. 

жайгаштыруу 

ПО курамдын, 

жана 

студенттердин 

академиялык жазуу 

көндүмдөрүн 

жогорулатуу 

Магистранттар 

үчүн милдеттүү 

дисциплина 

  "Академиялык жазуунун 

негиздери" 

дисциплинасын 

(факультатив, 4-6 саат) 

магистратуранын Окуу 

планына киргизүү. 

Публикациялоо 

ишмердүүлүгүнө 

мотивация, 

академиялык жазуу 

көндүмдөрүн 

өркүндөтүү 

Жаш 

окумуштуулар 

кеңешинин иш-

чаралары 

  Өзүнчө план менен Публикациялоо 

ишмердүүлүгүнө 

мотивация, 

академиялык жазуу 

http://science.batmu.kg/


көндүмдөрүн 

өркүндөтүү 

 

3-милдет. Макалалардын сапатын жакшыртуу жана БатМУнун илимий-метрикалык 

көрсөткүчтөрүн жогорулатуу 

 

Иш-чаралар Жооптуула

р 

Көзөмөл 

дөөчү 

Иш-чаранын этабы Пландаш 

тырылган натый 

жалар 

ПО курамды, 

илимий 

кызматкерлерди

, 

магистранттард

ы академиялык 

жазуу 

көндүмдөрүнө 

окутуу 

 1-

проректо

р 

Факультеттерде 

университеттердин эл 

аралык рейтингдери, 

илим жана академиялык 

жазуу боюнча 

семинарлардын циклин 

өткөрүү. Факультетте 

жылына бирден кем эмес 

семинар уюштуруу 

 

Бардык 

басылмаларды 

санариптик 

(электрондук) 

китепканага 

жайгаштыруу 

  БатМУнун 

кызматкерлеринин 

бардык басылмаларын 

БатМУнун санариптик 

(электрондук)  

китепканасына 

жайгаштыруу 

Аткарылышын 

көзөмөлдөөнү уюштуруу, 

жоопкерчиликти жүктөө, 

аткарылбаган учурда чара 

көрүү 

Интернетте жана 

Google Academy 

издөө 

системасында 

БатМУ авторлору 

тарабынан 

жарыяланган 

документтердин 

санынын 

көбөйүшү, бул 

башка 

илимпоздорго 

аларды жакшыраак 

табууга жана аларга 

көбүрөөк шилтеме 

жасоого мүмкүндүк 

берет, бул 

илимийометрикалы

к параметрлердин 

өсүшүнө алып 

келет. 

БатМУ доменине 

башка сайттардан 

шилтемелердин 

санын көбөйтүү. 

Ченемдик-

укуктук-

актыларды 

иштеп чыгуу 

  Жергиликтүү ЧУАларды 

иштеп чыгуу, алар 

жарыялоолордун бардык 

авторлорун – 

БатМУнункызматкерлери

н өз басылмаларын ЭКга 

жайгаштырууга 

милдеттендирет (Эгер бар 

болсо, эмбаргонун 

Документти жөнгө 

салуучу иш 



(наложение арест, 

запрещение мөөнөтүн 

эске алуу менен) жана 

жайгаштыруу жана 

контролдоо 

механизмдерин иштеп 

чыгуу. 

Документтерди 

жайгаштыруу 

мониторинги 

  Басылмалардын 

жайгаштырылышын 

текшерүү, БатМУнун 

жетекчилиги жана 

факультеттердин 

декандары тууралуу 

маалымат берүү. 

Публикацияларды 

жылдык/чейректик 

жарыялоо 

статистикасы 

Автордук 

профилдерди 

түзүү, толтуруу 

жана колдоо 

  Автордук профилдерди 

түзүү, толтуруу жана 

колдоо 

БатМУнун илимий-

метрикалык 

көрсөткүчтөрүн 

жакшыртуу 

Жеке кабинетти 

иштеп чыгуу 

  ResearcherID, ORCID, 

Scopus Author ID, RSCI 

AuthorID, SPIN код, 

Researchgate.net 

профилиндеги 

баракчаларга 

шилтемелерди портфолио 

бөлүмүндөгү жеке 

аккаунтка кошуу 

Жумушту 

профилдер менен 

интеграциялоо 

мүмкүнчүлүгү 

   Жеке кабинеттин 

функционалдуулугун 

жыйынтыктоо - 

профилдерге шилтеменин 

бар экендигин көрүү, 

аларды бекитүү же четке 

кагуу, кызматкер үчүн 

комментарий жазуу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ 

болгон "Профильдерди 

текшерүү" жаңы ролу. 

Толук аты-жөнүн, 

факультетин жана 

профилдерге 

шилтемелерди көрсөтүү 

менен жана 

профилдердин статусун 

көрсөтүүчү тизмелерди 

жүктөө 

(текшерилген/текшерилге

н эмес). 

Профильдерди 

толтурууну 

текшерүү 

мүмкүнчүлүгү 

ЭК жана жеке 

кабинетти 

интеграциялоо 

  API(Application 

Programming Interface – 

прикладной программный 

интерфейс) 

Профессордук 

курамдын жеке 

баракчаларын жана 

профилдик 



инструменттери аркылуу 

ЭКдан басылмалар 

жөнүндө маалыматтарды 

жеке баракчалар менен 

интеграциялоо 

маалыматтарды 

интеграциялоо 

orcid, РИНЦ 

профилдерин 

түзүү 

  БМУнун бардык 

профессордук-

окутуучулар курамы жана 

илимий кызматкерлери 

тарабынан orcid, РИНЦ 

профилдерин түзүү, жеке 

эсептерге жеке 

профилдер жөнүндө 

маалыматтарды киргизүү. 

Цитаталардын 

санын көбөйтүү, 

авторлордун 

чыгармаларын 

пропагандалоо 

жана жайылтуу 

Scopus, WoSда 

жарыялоо үчүн 

мотивацияны 

жогорулатуу 

  Жарыялоо активдүүлүгү 

үчүн ПО курамды 

стимулдаштыруу боюнча 

жобону бекитүү, 

актуалдаштыруу. Сый 

акыга сумманы жыл 

сайын резервдөө. 

Маалымат чогултуу жана 

сыйлык уюштуруу. 

Scopus, WoSда 

жарыялоо үчүн 

мотивацияны 

жогорулатуу 

Дүйнөнүн 

алдыңкы 

окумуштуулары

н иштөөгө же 

жеке 

изилдөөлөрдү 

жүргүзүүгө 

тартуу, 

биргелешкен 

илимий 

макалаларды 

жарыялоо. 

  БатМУнун 

окумуштууларынын 

профессордук-

окутуучулук курамынын 

катышуусу менен 

алдыңкы дүйнөлүк 

окумуштуулар менен 

кызматташуу. 

 Жаңы эл аралык 

командаларды түзүү  

Өз алдынча 

изилдөөлөрдү 

жүргүзүү, 

биргелешкен 

илимий 

макалаларды 

жарыялоо үчүн 

дүйнөнүн алдыңкы 

окумуштууларын 

тартуу 

 

4-милдет. БатМУнун сайтынын комплекси менен иштөө (индекстелген баракчалардын жана 

шилтемелердин санын көбөйтүү) 

 

Иш-чаралар Жооптуула

р 

Көзөмөл 

дөөчү 

Иш-чаранын этабы Пландаш 

тырылган 

натый 

жалар 

Университеттерд

ин рейтинг 

стратегиясындаг

ы 

китепканалардын 

ролу  

 1-

проректо

р 

Дүйнөлүк университеттердин 

академиялык рейтингине 

Academic Ranking of World 

Universities  (ARWU), 

Quacquarelli Symonds World 

University Rankings (QS) жана 

Times Higher Education (THE) 

катышуусуна маани берүү. 

Эл аралык 

таасирдүү 

рейтингдерге 

катышуу 

стратегиялык 

өнүгүүгө 

багытталган 

университетт



ер үчүн 

актуалдуу 

Linkbox.pro – 

онлайн backlink 

текшерүү 

кызматына сереп 

  Бэклинктердин бар экендигин 

жана сапатын текшерүү; 

Индекстелген бэклинктердин 

санын көбөйтүү; 

Барактын индекстелишин 

текшерүү; 

Донорлордун параметрлерин 

текшерүү; 

1 жана 2-деңгээлдеги 

шилтемелерди көзөмөлдөө. 

Веб-сайтты 

илгерилетүү 

учурунда 

кайра 

шилтемелерд

и 

эффективдүү 

көзөмөлдөө 

өтө маанилүү. 

Индекстөөнү 

текшерүүнүн 

натыйжалары 

таблицада бар 

жана статусу 

түстүү: 

 

Кызыл-

индекстелген 

эмес; 

Жашыл түс – 

индексте 

жайгашкан; 

Боз-текшерүү 

жүргүзүлгөн 

жок. 

Университеттин 

факультеттерини

н рейтингдерин 

түзүү жана 

колдонуу боюнча 

дүйнөлүк 

тажрыйба 

  ARWU - Academic Ranking of 

World Universities – эң эски 

жана эң абройлуу эл аралык 

рейтинг (http://www.arwu.org).  

2003-жылдан бери Шанхай 

Цзяо Тонг университетинин 

Жогорку билим берүү 

институтунда түзүлүп, ал башка 

параметрлер менен катар 

Нобель сыйлыгынын 

лауреаттары болгон 

бүтүрүүчүлөрдүн жана 

кызматкерлердин санын да эске 

алат, алар үчүн дайыма сынга 

алынат. Болгону 500 

университет рейтингде турат, 

негизги таблицадан тышкары 

билим чөйрөлөрү жана айрым 

предметтер боюнча рейтинг 

бар. 

QS - Quacquarelli Symonds 

World University Rankings – 
бул дагы эң эски жана эң 

таасирдүү эл аралык 

университет рейтингдеринин 

 

http://www.arwu.org/


бири 

(http://www.topuniversities.com/).  

Учурда рейтингге жалпысынан 

800 университет кирген. 

Негизги рейтингден тышкары, 

башка көптөгөн жеке мүнөздөгү 

предметтик (илимдин ар бир 

тармагындагы эң мыкты 100 

университет), аймактык ж.б.у.с. 

бар, мисалы: QS ЕЕСА 

(http://www.iu.qs.com/eeca2014-

rankings-results/ )  - Европадагы 

жана Борбордук Азиядагы 

өнүгүп келе жаткан 

өлкөлөрдөгү эң мыкты 

университеттердин рейтинги 

(30 өлкөдөн 500гө жакын 

ЖОЖ),  

QS GER 

(http://http//www.iu.qs.com/ 

university-rankings/ger ) - 

бүтүрүүчүлөрдүн жумушка 

орношуу рейтинги QS Graduate 

Employability Ranking (200 

ЖОЖ). 

THE - Times Higher Education 

– эң эски эл аралык университет 

рейтингдеринин бири 

(http://www.timeshighereduction.

com ). 2015-жылы 800 

университеттин таблицасы 

жарыяланган. 

U-Multirank – 2013-жылдын 

30-январында Дублинде Европа 

Биримдиги тарабынан кабыл 

алынган жогорку окуу 

жайларынын жаңы рейтинги 

(http://www.umultirank.org/ ). U-

Multirankтин негизги максаты - 

университеттердин 

ишмердүүлүгүнүн ар түрдүү 

тармактарына объективдүү көз 

карашты калыптандыруу. 
Чынында, рейтинг 

абитуриенттерге, студенттерге 

жана башка кызыкдар 

тараптарга университеттерди ар 

кандай жолдор менен 

салыштырууга мүмкүндүк 

берген уникалдуу маалымат 

базасы. Веб инструменттер 

топтомун колдонуу менен сиз 

http://www.topuniversities.com/
http://www.iu.qs.com/eeca2014-rankings-results/
http://www.iu.qs.com/eeca2014-rankings-results/
http://www.timeshighereduction.com/
http://www.timeshighereduction.com/
http://www.umultirank.org/


өз каалоосуна (өлкө, 

бүтүрүүчүлөрдүн жумуш орду, 

билим деңгээли ж.б.) ылайык 

окуу жайларынын үлгүсүн түзө 

алат. Башка рейтингдерден 

айырмаланып, U-Multirank 

сериялык номери менен жалпак 

таблицаны түзбөйт. Колдонуучу 

артыкчылыктарга жана суроо-

талаптарга жараша градацияны 

өз алдынча түзө алат. 

Рейтинг 

параметрлери 

боюнча иштөө 

  Сайттын вебометрикалык 

параметрлери, университеттин 

домени: ар кандай SEO-

индикаторлор, альтметрика 

(сайттын социалдык жана 

илимий социалдык тармактарда 

айтылуусу, Google 

Академиясындагы 

аккаунттардын саны). 

Илимий-метрикалык 

маалыматтар - басылмалар 

жөнүндө абсолюттук жана 

салыштырмалуу маалымат; 

алдыңкы журналдардагы 

басылмалардын саны; 

университеттин 

кызматкерлеринин илимий 

эмгектерине шилтеме берүү 

жөнүндө маалыматтар; эң көп 

цитата келтирилген 10%дын 

ичиндеги документтердин саны; 

эл аралык кызматташтыкта 

жазылган макалалардын саны; 

басылмалардын жалпы же 

орточо импакт-факторлору; 

Google Академиядагы 

кызматкерлердин аккаунттары 

боюнча жарыяланган 

цитаталардын жалпы саны; 

патенттик маалыматтар ж.б. 

Кызматкерлер жөнүндө 

маалыматтар-Нобель 

сыйлыгынын лауреаттарынын, 

башка сыйлыктардын 

лауреаттарынын ж.б. саны, 

окумуштуулук даражасы бар 

кызматкерлердин саны же 

салыштырма салмагы, 

диссертациялардын коргоо 

саны, илимий эмгектер жана 

окутуучулар жөнүндө ар кандай 

 



статистикалык маалыматтар, 

чет өлкөлүк кызматкерлердин 

салыштырма салмагы. 

Студенттер, магистранттар, 

аспиранттар жана билим 

берүү программалары 

жөнүндө статистикалык 

маалыматтар-чет өлкөлүк 

студенттердин пайызы, 

программалар жана алдын-ала 

багыттар боюнча студенттердин 

саны, билим берүү 

программаларынын саны, 

мөөнөтү 

 

5-милдет. Билим берүү кызматтарынын экспортун көбөйтүү 

 

Иш-чаралар Жооптуу

лар 

Көзөмө

л 

дөөчү 

Иш-чаранын этабы Пландаш 

тырылган натый 

жалар 

Билим берүү 

кызматтарыны

н эл аралык 

рыногунда 

Кыргыз 

билиминин 

жагымдуулугу

н жана 

атаандаштыкка 

жөндөмдүүлүг

үн 

жогорулатуу  

 1-

прорект

ор 

  

Университетти

н башкаруу 

тутумун 

оптималдашты

рууга 

багытталган 

иш-чаралардын 

комплекси 

 

  1. Чет өлкөлүк 

студенттер менен 

иштөөнүн 

максаттарынын жана 

индикаторлорунун 

системасын долбоорлоо, 

университетти 

интернационалдаштыруу 

стратегиясын түзүү. 

2. Чет өлкөлүк 

студенттер менен иштөө 

боюнча бизнес-

процесстерди (мындан 

ары — БП) моделдөө, 

бизнес-процесстерди 

оптималдаштыруу 

боюнча сунуштарды 

иштеп чыгуу. 

3. Чет өлкөлүк 

студенттер менен иш 

1.Университеттин 

Окумуштуулар кеңеши 

тарабынан 

интернационалдаштыруу 

этаптарын, эл аралык 

ишмердүүлүктүн көз 

карашын жана 

миссиясын, 

стратегиялык 

максаттарга жетүүгө 

алып келүүчү 

максаттарды жана 

милдеттерди, иш-

чараларды, ошондой эле 

эл аралык 

ишмердүүлүктү 

өнүктүрүүнүн 

көрсөткүчтөрүнүн жана 

индикаторлорунун 

системасын камтыган 



алып баруу боюнча окуу 

уюштуруу структурасын 

иштеп чыгуу, башкаруу 

структурасын уюштуруу 

бөлүмдөрү боюнча алар 

менен иштөө 

милдеттерин 

бөлүштүрүү. 

4. Окууга тапшырып 

жаткан чет өлкөлүк 

жарандарды жана чет 

өлкөлүк окуп 

жаткандарды коштоп 

жүрүү жана 

адаптациялоо боюнча 

түзүмдүк бөлүмдөрдүн 

макулдашылган 

тутумдук ишин жөнгө 

салуучу локалдуу 

ченемдик укуктук 

актылардын системасын 

иштеп чыгуу. 

интернационалдаштыруу 

стратегиясын (10 

жылдан кем эмес 

мөөнөткө) бекитүү. 

2. Ресурстарды, 

натыйжаларды, 

функцияларды аныктоо 

жана чет өлкөлүк 

студенттерди жалдоо, 

кабыл алуу, 

адаптациялоо, окутуу 

процесстерин, окуудан 

тышкаркы иштерди, 

каттоо-виза жол-

жоболорун жана айлана-

чөйрөнү 

интернационалдаштыруу 

процесстерин 

(инфратүзүмдүк жана 

кадрдык камсыздоону 

кошо алганда) ченемдик-

укуктук жана 

методикалык 

камсыздоону түзүү. 

3. Университеттин 

башкаруу 

структурасынын 

уюштуруу звенолору 

боюнча чет өлкөлүк 

студенттер менен иштөө 

боюнча функцияларды 

бөлүштүрүү, 

структуралык бөлүмдөр 

жөнүндө жоболордо 

жана конкреттүү 

кызматкерлердин 

кызматтык 

нускамаларында 

чагылдырылган; 

түзүмдүк бөлүмдөрдүн 

ортосундагы иш-

аракеттердин түрлөрү 

жөнүндө жоболордо 

чагылдырылган 

функционалдык өз ара 

байланыштар (мисалы, 

чет өлкөлүк жарандарды 

окууга кабыл алуу 

жөнүндө Жобо, чет 

өлкөлүк студенттер 

менен иштөө жөнүндө 

жобо, биргелешкен 



билим берүү 

программаларын ишке 

ашыруу жөнүндө жобо 

ж.б.). 

4. Максаты жана 

көрсөткүчтөрү 

системасын 

(интернационалдаштыру

у стратегиясы жана аны 

ишке ашыруу боюнча 

иш-чаралардын 

пландары), бизнес-

процесстерди 

(регламенттерди жана 

методикаларды) жана 

уюштуруу түзүмүн 

(түзүмдүк бөлүмдөр 

жөнүндө жоболорду 

жана кызматтык 

нускамаларды) 

регламенттөөнү 

камтыган чет өлкөлүк 

студенттер менен 

иштөөнүн алкагында 

университетти 

башкаруунун бүткүл 

системасын 

регламенттөө. 

Чет өлкөлүк 

студенттерди 

жалдоо жана 

кабыл алуу 

системасын 

түзүү боюнча 

иш-чаралардын 

комплекси 

  1. Университеттин 

Билим берүү 

кызматтарын 

экспорттоонун 

маркетинг 

программасын иштеп 

чыгуу. 

2. Туруктуу негизде чет 

өлкөлүк тапшыруучулар 

менен өз ара аракеттенүү 

системасын түзүү. 

3. Чет өлкөлүк 

жарандарды тандоо жана 

окутууга кабыл алуу 

боюнча системалык 

ишти уюштуруу. 

4. Университеттин чет 

өлкөлүк бүтүрүүчүлөр 

Ассоциациясын түзүү 

1. Ресурстарды жана 

жоопкерчиликтерди 

бөлүштүрүү, рекрутинг 

иш-чараларын ишке 

ашыруу мөөнөттөрүн 

белгилөө менен билим 

берүү кызматтарын 

экспорттоонун 

маркетинг 

программасын бекитүү. 

2. Билим берүү 

кызматтарын экспорттоо 

максаттарын ишке 

ашыруу (сапаттын талап 

кылынган деңгээлин 

камсыз кылуу, чет 

өлкөлүк окуучулардын 

максаттуу санына 

жетишүү же экспорттон 

түшкөн кирешелердин 

керектүү көлөмүн 

камсыз кылуу). 

3. Кабыл алуу 

баскычында чет өлкөлүк 



абитуриенттердин 

"Жоготууларын" 

минималдаштыруу, 

ошондой эле чет өлкөлүк 

абитуриенттердин 

жогорку деңгээлдеги 

канааттануусу, бул 

университеттин 

шартында чет өлкөлүк 

окуучунун адаптациялоо 

процессине таасир этет. 

4. Чет элдик рыноктордо 

билим берүү 

кызматтарын 

илгерилетүү каналдарын 

кеңейтүү. 

Чет өлкөлүк 

студенттердин 

билим берүү 

жана илимий-

изилдөө 

иштерин 

уюштуруу 

боюнча иш-

чаралардын 

комплекси 

  1. Чет өлкөлүк 

студенттер үчүн эл 

аралык, экспортко 

багытталган жана 

биргелешкен билим 

берүү программаларын 

(негизги жана кошумча) 

иштеп чыгуу жана 

өркүндөтүү. 

2. Чет өлкөлүк 

студенттердин билим 

алуусунда кыйла 

натыйжалуу болгон 

заманбап билим берүү 

технологияларын иштеп 

чыгуу жана киргизүү. 

3. Чет өлкөлүк 

студенттердин илимий 

ишине эл аралык 

ченөөнү киргизүү 

1. Биринчи кезекте чет 

өлкөлүк жарандардын 

муктаждыктарына 

багытталган жогорку 

билим берүүнүн 

экспортко багытталган 

билим берүү 

программаларынын 

портфели 

2. Аудиториялык иштин 

инновациялык усулдары 

менен катар аралыктан 

билим берүү 

технологияларын 

Активдүү колдонууну 

камтыган жеткиликтүү 

билим берүү чөйрөсүн 

түзүү. 

3. Чет өлкөлүк жарандар 

тарабынан 

магистратурага жана 

аспирантурага билим 

берүү программаларына 

суроо-талаптын 

жогорулашы 

Материалдык-

техникалык 

базаны жана 

социалдык 

маданий 

инфраструктур

аны 

модернизациял

оо боюнча иш-

чаралардын 

комплекси 

  1. Чет өлкөлүк 

жарандарды окутуу үчүн 

эл аралык стандарттарга 

ылайык лабораториялык 

базаны жана аудитордук 

фондду 

модернизациялоо. 

2. Ыңгайлуу жана 

коопсуз жашоо 

шарттарын камсыз 

кылуу. 

1. Чет өлкөлүк 

студенттер эң көп талап 

кылган билим берүү 

жана илимий багыттар 

боюнча окуу жана 

илимий 

лабораторияларды түзүү 

жана модернизациялоо, 

ошондой эле 

өздөштүрүлүп жаткан 

билим берүү 



3. Университеттин 

социалдык-маданий 

инфраструктурасын 

өркүндөтүү. 

4. Университеттин 

кампустарын өнүктүрүү 

(университеттер аралык 

студенттик шаарчаларды 

(кампус) куруу) 

программалары боюнча 

аларды даярдоонун 

сапатын жана кесиптик 

деңгээлин жогорулатуу, 

ага заманбап илимий-

өндүрүштүк 

жабдууларды 

киргизүүнүн эсебинен 

окуу процессин 

өркүндөтүү. 

2. Кыргызстандын 

жарандары менен 

биргеликте чет өлкөлүк 

студенттердин ыңгайлуу 

жана коопсуз эл аралык 

жашоо чөйрөсүн түзүү. 

3. Университеттин 

социалдык маданий 

инфраструктурасынын 

объектилеринин 

жагымдуу чөйрө 

жөнүндө заманбап 

түшүнүктөргө ылайык 

келишин камсыз кылуу. 

4. Заманбап 

университеттердин окуу 

жана изилдөө чөйрөсүн 

стратегиялык ресурс 

катары түшүнүшү, 

демек, аны колдонуунун 

натыйжалуу багыттары 

жөнүндө түшүнүктү 

калыптандыруу. 

Чет өлкөлүк 

студенттер 

менен ишти 

кадрдык 

жактан камсыз 

кылууну 

өркүндөтүү 

боюнча иш-

чаралардын 

комплекси 

  1. 
Интернационалдаштыру

унун максаттуу 

көрсөткүчтөрүнө ылайык 

мотивациянын 

комплекстүү системасын 

түзүү, 

интернационалдаштыруу 

процесстерине жооп 

берген негизги 

кызматкерлердин 

карьералык 

траекторияларын түзүү. 

2. Университеттин ар 

кандай категориядагы 

кызматкерлерин чет 

элдик студенттер менен 

иштөө жаатында окутуу 

жана квалификациясын 

1. Структуралык 

бөлүмдөрдүн чет 

өлкөлүк окуучулар 

менен иштөөгө болгон 

кызыгуусун 

жогорулатуу.Чет 

өлкөлүк жарандарды 

окутуу боюнча ишти 

өнүктүрүүдө эл аралык 

кызматтардын 

кызматкерлеринин 

мотивациясын 

жогорулатуу. 

2. Административдик-

башкаруу персоналынын 

эл аралык 

операцияларды жүзөгө 

ашыруу көндүмдөрүнө 

ээ болушу (атап 



жогорулатуу, анын 

ичинде чет тилдерди 

билүү деңгээлин 

жогорулатуу. 

3. Профессордук-

окутуучулук курамдын 

жана илимий 

кызматкерлердин (кирүү 

жана чыгуу)чет өлкөлүк 

академиялык 

мобилдүүлүгүн 

өнүктүрүү. 

4. Чет өлкөлүк 

жарандарды окутуу 

процессинде 

Университеттин 

кызматкерлери үчүн 

методикалык 

материалдарды иштеп 

чыгуу. 

айтканда, кадровиктер, 

юристтер, бухгалтерлер, 

окуу методикалык иши 

боюнча адистер) — 

түзүмдүк бөлүмгө 1 

адистен кем эмес. 

3. Экспортко 

багытталган жана эл 

аралык билим берүү 

программаларын ишке 

ашырууга тартылган 

профессордук 

окутуучулук курамдын 

көчмө академиялык 

мобилдүүлүгү — окуу 

жылынын ичинде 

штаттык курамдын 20% 

дан кем эмес (ар бир 

экспортко багытталган 

программа үчүн). Чет 

өлкөлүк окутуучулардын 

кирүү академиялык 

мобилдүүлүгү (конок 

профессору) — окуу 

жылынын ичинде 

экспортко багытталган 

жана эл аралык билим 

берүү программаларын 

ишке ашырууга 

тартылган окутуучу 

штаттык курамдын 10% 

дан кем эмеси (ар бир 

экспортко багытталган 

программа үчүн). 

4. Абдан татаал 

интернационалдаштыруу 

жол-жоболорун 

методикалык жактан 

камсыз кылуу. 

 

 

 

 

 

 

 

Билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн башчысы:  /                                /      Эргешали кызы Айчүрөк 


