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Каржы-экономика факультетинин 2021-2022-окуу жылына карата маданиимассалык жана тарбиялык иштеринин комплекстуу иш планы

№ Аткарылуучу иштер

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Аткаруу
меенету

15-сентябрь
окуу
жылынын
башталышына карата «Окуу
саламдашуудан
башталат»,деген аталышта факультетте
студенттерге салтанаттуу жыйын
еткеруу
Окуу
тайпаларынын
кураторлорунун кецешин тузуу
жана бекитуу

Жооптуулар
Деканат, кураторлор

Ч

Чет элдик студенттер менен
адптациялык
прогамманы
тааныштыруу жана иш алып
Сентябрь
баруу
Мамлекеттик тил кунуне карата
«Улут тили - намысым, арым,
тирегим»
атуу
мамлекеттик
тилдин 31 жылдыгына карата
окуу
тайпаларынын
катышуусунда
мамлекеттик
тилге арналган керкем окуулар,
видео роликтер, слайддарды
даярдоо
1-октябрь
каряылар
кунун©
карата факультеттин студенттери
тарабынан уюштурулган иш
чараны жеринде еткеруу
Окутуучулар
кунуне
карата
арналган салтанаттуу жыйынга
катышуу, окутуучуларды сыйлоо
Ден-соолукту жана достукту
бекемдее
максатында,
факультеттер арасында спорттун
турлерунен мелдешке катышуу
Октябрь

ОИ б-ча декандын
орун
басары,
кураторлор,
окутуучулар
Деканат,
окутуучулар
ОИ б-ча декандын
орун
басары,
кураторлор,
студенттер

ОИ б-ча декандын
орун басары, СИ-18,
СИ-19
окуу
тайпалары
жана
кураторлору
Алдынкы
окутуучулар,
деканат, студенттер
Спорт
клубу,
окутуучулар,
студенттер

Эскертуу

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

Жаштар
кунуне
карата
студенттерди 1-курска кабыл
алуу аземин уюштуруу
Илим
кунуне
карата
университетте
уюштурулган
кечеге катышуу
Кааналарга
санитардык
коопсуздук
иш
чараларын
жургузууну
уюштуруу
жана
кеземелдее
Кундузгу
окуу
белумунун
студенттеринин окуу процессине
катышуусуна жана жетишуусун
камсыздоо
учун
рейддерди
еткеруу
ВИЧ-СПИДке каршы курешуу
кунуне
карата
СПИД
борборунан келген адистердин
катышуусунда
тушундуруу
иштерин алый баруу
Коррупцияга каршы курешуу
боюнча «Коррупция- коомго
терс таасирин тийгизген жат
керунуш» аттуу иш-чараларды
уюштуруу
Тазалоо,
иретее,
жашылдандыруу, керктендуруу
жана
чарбалык
иштерге
катышуу
Ишембиликти уюштуруу жана
еткеруу
Ата-Мекенди
коргоочулар
кунуне карата куттуктоо аземин
уюштуруу
8-март аялдардын эл аралык
кунуне карата «Аял зат мээрими
- ааламдын туткасы» темадагы
дубал газета, майрамдык кече
жана флешмоб уюштуруу
Нооруз
майрамына
карата
факултетте
иш
чараларын
еткеруу
Факультетте
ата-энелер
чогулушун еткеруу, ата-энелер
комитетинин жацы курамын
тузуу
Шаар,
университет
аралык
еткерулген
иш-чараларга
студенттерди катыштыруу

Деканат, кураторлор

Октябрь
Октябрь

Кафедралар,
ийримдер,
илим
излдее борбору
ТБ,
кураторлор,
жетекчилик

Жыл
ичинде

Деканат,
департамента

Декабрь

Кураторлор,
студенттер

Жыл бою

ОИ б-ча декандын
орун
басары,
кураторлор

ч

окуу

Жыл бою

Кураторлор,
студенттер

Жыл бою

Кураторлар,
старосталар
Уюштуруу комитета

Февраль
Март

Факультеттин
мырзалар жамааты

Деканат, ПОЖ
Апрель

Деканат, ПОЖ

Жыл бою

Деканат, кураторлор

аралык
акыл Апрель, май Деканат, кураторлор
21. Студенттер
таймашын
жана
сабактар
боюнча олимпиада уюштуруу
жана еткеруу
Деканат, кафедралар
менен Май
22. Бутуруучулер
жолугушууну
уютуруу,
талкуулар, ойлор, пикирлер

КЭФтин окуу иштери боюнча декандын орун басары

Муртазаев А.А.

