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«Парасаттылық мектебі» бұрышы туралы
Парасаттылық мектебі — білім беру жүйесіндегі сыбайлас
жемқорлықты жою, білім беру жүйесі арқылы сыбайлас жемқорлықты жалпы
қабылдамау үшін жағдай жасау және де еліміздің білім беру мекемелерінде
озық тәжірибені одан әрі пайдалану үшін құрылды.
Парасаттылық мектебінің негізгі мақсаттары мен міндеттері:
1) сыбайлас жемқорлықтың мониторингі;
2) қоғамның әртүрлі салаларында сыбайлас жемқорлықты алдын
алауға байланысты ұсыныстарды әзірлеу;
3) сыбайлас жемқорлықтың кең таралуына орай, әкелетін жағымсыз
салдарына қоғамның назарын аудару;
4) студенттік қауымдастықта сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті
қалыптастыру;
5) сыбайлас
жемқорлықтың
табиғатын
зерттеу
аясында
студенттердің құзыреттіліктері мен қабілеттерін қалыптастыру;
6) сыбайлас жемқорлық жағдайларына тап болған студенттерге
құқықтық көмек көрсету;
7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл сұрақтары бойынша құқық
қорғау органдарымен өзара әрекеттесу.
Парасаттылық мектеп қағидалары:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

еріктік;
тәуелсіздік;
заңдылық;
объективтілік;
алқалылық;
ашықтық және жариялылық.

«Парасаттылық мектебі» институт профессор-оқытушылары және
студенттерден тұрады.
Профессор-оқытушылар:
1. А.Ахметов – ғылым, халықаралық байланыстар және тәрбие ісі
жөніндегі проректор, п.ғ.д;
2. Е.Биғали – «Рухани жаңғыру» орталығының директоры;
3. М.Қуанов – экономика - гуманитарлық факультетінің
деканы, г.ғ.к;
4. Б.Қуанышев – инженерлік-техникалық факультетінің деканы, т.ғ.к.;
5. А.Тугельбаева – Жастар ісі жөніндегі Комитет төрайымы,
аға оқытушы;

6. Г.С.Нұрпейіс – ғылым бөлімінің меңгерушісі, аға оқытушы;
7. Л. Жиенкулова – оқу бөлімінің басшысы.
Студенттер:
1. Қадыров Бекежан – «Автоматтандыру және басқару» 3 курс;
2. Аманова Дурдана - «Шетел тілі:екі шетел тілі» 3 курс;
3. Абдолла Бибірахима- «Шетел тілі:екі шетел тілі» 2 курс;
4. Ахметов Қамбар - «Автоматтандыру және басқару» 3 курс;
5. Мақсотов Диас - «Автоматтандыру және басқару» 1 курс;
6. Молдагалиев Медет - «Автоматтандыру және басқару» 1 курс;
7. Насихатов Бекболат - «Автоматтандыру және басқару» 1 курс;
8. Базаров Айдаулет - «Автоматтандыру және басқару» 1 курс;
9. Тұрғынбаев Тұрар - «Автоматтандыру және басқару» 1 курс;
10. Бергалиева Айымгул – «Шетел тілі:екі шетел тілі» 2 курс;
11. Досқанаева Айзат - Шетел тілі:екі шетел тілі» 3 курс;
12. Ғазезова Айзада - Шетел тілі:екі шетел тілі» 2 курс;
13. Асылбекова Индира – «Экономика» 2 курс;
14. Қуанышбаева Салтанат – «Қаржы» 2 курс;
15. Қадыр Елдос - Шетел тілі:екі шетел тілі» 3 курс.
Парасаттылық мектеп мүшесінің мынадай құқықтары бар:
1.
2.
3.
4.
5.

Мектептің басқару органдарына сайлануға және сайлауға;
Отырыста мектеп қызметі туралы ұсыныстар айтуға;
Талқылаулар бойынша пікір білдіруге;
Мектеп қызметінің мүшелеріне дәйекті сын айтуға;
Мектеп қызметімен байланысты кез-келген сұрақ бойынша жауап
талап етуге.

Парасаттылық мектеп мүшесі мыналарға міндетті:
1. Мектеп мақсаттары мен міндеттеріне жету жолында барынша
қолдау көрсетуге;
2. Мектептің жарғысын толық орындауға;
3. Мүшелер арасында өзара құрметті жоғары ұстауға;
4. Барлық іс-шараларға қатысуға;
5. Мектеп атына кір келтіретін әрекеттерден аулақ болуға.

Парасаттылық мектептің 2019-2020 оқу жылына арналған іс-шаралар
жоспары
№

Іс-шараның атауы

1

«Парасаттылық мектеп»
бұрышының жұмысымен
танысу.
«Жемқорлыққа жол жоқ» атты
акция.

қазан, 2019 жыл

Институт
қабырғасында
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
сенім телефондары көрсетілген
ақпараттық қабырға газеттерін
ілу.
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес» тақырыбында
кураторлық сағаттар өткізу.
«Сыбайлас жемқорлыққа жол
жоқ!» тақырыбында студенттер
арасында қабырға суреттерінен
конкурс ұйымдастыру.
ІІД, прокуратура, ҰҚК
департаменті, облыстық сот
өкілдерінің қатысуымен
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
кездесу ұйымдастыру.
«Жемқорлық пен парақорлыққа
жол жоқ» тақырыбында
студенттермен кездесу өткізу.
«Таза сессия» студенттер
арасында акция өткізу.

қараша, 2019 жыл Кафедра меңгерушілері.

2
3

4
5

6

7
8

Өтетін уақыты

Жауапты
«Саналы ұрпақ» клубы

қараша, 2019 жыл Жастар ісі жөніндегі
комитет

ақпан, 2020 жыл.

Факультет декандары,
Кафедра меңгерушілері.

сәуір, 2020 жыл.

Факультет декандары,
Кафедра меңгерушілері.

сәуір, 2020 жыл.

Факультет декандары,
Кафедра меңгерушілері.

мамыр, 2020 жыл. Факультет декандары,
Кафедра меңгерушілері.
сессия уақытында Факультет декандары,
Кафедра меңгерушілері.

Жастар ісі жөніндегі Комитет төрайымы

____________ А.Тугельбаева

