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Фирменное наименова

Учреждение "Кьтрг ызско-Узбекский Международный
университет имели Батыралы Сыдыкова"
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;еУдй|дЯя1|'Л!.В,лЛйтивва«УЗ|3- )l|eOllill'J.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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; КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ■ •

ЛИЦЕНЗИЯ
Регистрационный номер № D2Q19- 0003 от 21 февраля 2019 года

Наименование юридического лица:
yi^e^einte ”№ы{пыЗс{м%УЗ()екскмк “
Ме^у^оЗпы^ унибе^ситеш

имени Ъаяы^ахы Смдыкоба ”

Организационно-правовая форма: Учреждение
Юридический адрес: Кыргызская Республика, город Ош, ул, Г.Айтиева, 27

Местонахождение: Кыргызская Республика, город Ош, ул. Г.Айтиева, 27

Номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица: 06711912
Идентификационный номер налогоплательщика: 01103199810027
Лицензируемый вид деятельности: образовательная
Срок действия лицензии: бессрочная

Основание: УкрнкаЯ Pfunucnuipcmta образования и пауки ‘Кыргы-Зскоб Республики
{N$803/6 от 19.04.2,02.6 ». (Решение (корта по лнуепЗиробапню Мннммераиба
обра-Зобапия и науки ^КмргшЗскоб Республики, протокол {N$8-2.2 от J60P.202. У t.)

Серийный номер лицензии: LS10OOOO717
IipO'stP>.i и. 1 >ш i I к

v..' ■. laHijxkjj ■'

№ D2019-0GG3 ЛИЦЕНЗИЯСЫНА № 2 КОШУМЧа! .
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ДОПОЛНЕНИЕ № 2 К ЛИЦЕНЗИИ № D2019-0003
КЕСИПТИК БИЛИМ BEPYY ПРОГРАММАЛАРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
№

Шифр )
I. '....... ill..

Багыттын (адистиктин)
аталышы
Наименование направления
(специальности)

D

Жогорку кбсиптик билим беруу
Высшее профессиональное образование

1

55010:)

Естественнонаучное образование (магистр) (Срок обучения:
2 года)

V/

2

Тзбитый-илимий билим беруу (магистр) (Окуу меенету: 2 жыл)

550200

V
550700

кундузгу

кундузгу

Педагогика (магистр) (Окуу меенету: 2 жыл)

кундузгу

Филологиялык билим беруу (магистр) (Окуу меенету: 2 жыл)

Филологическое образование (магистр) (Срок обучения: 2 года)

90

очная

Физика-математикалык билим беруу (магистр) (Окуу «венету:
2 жыл)
Физико-математическое образование (магистр) (Срок обучения:
2 года)

Педагогика (магистр) (Срок обучения: 2 года)

4 550300
У

Окуу чулардын
Окуу
чсктуу саны
форматы
Предельное
Форма
количество
обучения обучающихся

90

очная

'

очная

/

::!
I

90

кундузгу
очная

90
.11)1.0......

Негизи: Кыргыз Республикасынык Билим беруу жана Илим министрлигинин 2021-жылдын 19-апрелкндети
№503/1 бумругу (Кыргыз Республикасынык Билим беруу жана илим министрлигинин лицензиялоо
боюнча Кецешинин 2021-жылдын 16-апрелийДегй №8-24 проюколу)
Основание: Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики №503/1 от 19.04.2021 г.
{Решение Совета по лицензированию Министерства образования и науки Кыргызской Республики,
протокол №8-24 от 16.04,2021 г.)
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ДОПОЛНЕНИЕ № 3 К ЛИЦЕНЗИИ № D2019-0003
КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРУУ ПРОГРАММАЛАРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
№

D

1

Шифр

Багыттын (адистиктин)
аталышы
Наименование направления
(специальности)

580100

Экономика (магистр) (Окуу меенету: 2 жып)

530500

Юриспруденция (магистр) (Окуу меенету: 2 жыл)
Юриспруденция (магистр) (Срок обучения: 2 года)

3

4

5

550400

710100

550800

очная

очная

Информатика жана seen те® техвихасы (магистр)

кундузгу

Кслдонмо информатика (магистр) (Окуу меенету: 2 жыл)

Кесилтик билим беруу (Окуу меенету: 4 жыл)
Профессиональное обучение (Срок обучения: 4 года)

80

кундузгу

кундузгу

(Окуу мееноту; 2 жыл)
Информатика и вычислительная техника (магистр)
(Срок обучения: 2 года)
710300

кундузгу

Соцмалдык-экономикалык билим беруу (магистр)
(Окуу меенету; 2 жыл)
Социально-экономическое образование (матастр) (Срок
обучения: 2 года)

Прикладная информатика (магистр) (Срок обучения: 2
года)
6

Форма
обучения

Окуучулардым
чоктуу саны
Предельное
количество
обучающихся

Жогорку кесиптик билим беруу
Высшее профессиональное образование

Экономика (магистр) (Срок обучения: 2 года)

2

Окуу
формасы

60

20

очная

20
очная

кундузгу

очная

20

кундузгу

очная

200

ОМУРОВН.Ж

Основание:
протокол ГКП-О ОТ

! Г.}

Лицензиянын сериялык номери:
Серийный номер лицензии:
■

LSI90000717

У

«Б
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Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Озбек Эл аралык унивёрШтетинин

магистратура белумунун 2021-2022-окуу жылына карата тузулген иш

планы

№

Аткарыла турган иштердин мазмуну

1

Магистратура белумунун жылдык иш
планын университеттин енугуу
программасына, уставына жана тиешелуу
структуралардын иш пландарына шайкеш
келтируу менен тузуп чыгуу, талкуулоо
менен бекитуу
Магистратура
багыттарынын
окуу
пландарын, окуу графигин талкуулоо менен
бекитуу
Магистратура багыттарындагы
предметтердин жумушчу окуу планын,
ОМК, силлабустарын талкуулоо менен
бекитуу
1 -курс
магистранттарынын
магистрлик
диссертацияларынын темаларын талкуулоо
менен Окумуштуулар кецешинде бекитуу
Магистратурадагы
практикаларды
уюштурууда тиешелуу ишкана, билим беруу
мекемелери
менен
биргелешкен
келишимдерди тузуу менен бекитуу
Магистратурадагы практикаларды
(педагбгикалык, илимий-изилдее жана
ендуруштук) еткеруу орундарын,
лабораторияларын тузууге кемектешуу, иш
пландарын талкуулоо менен бекитуу,
практиканын журушун квземелдее
Жумушчу окуу пландарын, силлабус,
ОМКдагы электрондук лекцияларды AVN
жуктее
1-курс магистранттарын кабыл алуу аземин
уюштуруу

2

оЭ

4

5

б

7

8

Аткаруу
меоноту
Сентябрь

Аткарууга
жооптуулар
Магистратура белуму,
ф.и.к., доценттин м.а.
Жусуева С.К.

Сентябрь

Магистратура белуму,
ф.и.к., доценттин м.а.
Жусуева С.К.
Кафедра башчылары
жана
магистратура
белуму

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь,
жыл ичи

Магистратура белуму,
ф.и.к., доценттин м.а.
Жусуева С.К.

Ноябрь

Тиешелуу багыттагы
кафедралар

Ноябрь

Магистратура белуму,
факультеттеги
жооптуулар
Магистратура белуму
жана АФ кафедрасы
Магистратура белуму

9

Д.Шаматов менен конок лекция

10

Кышкы сессияны алдын алуу жана Декабрь
магистрлердин
сабакка
катышуу,
жетишуусун кеземелдее
НИЦ Онлайн семинар уюштуруу
Январь

11

Магистратура белуму,
ф.и.к., доценттин м.а.
Жусуева С.К.
Магистратура белуму,
ф.и.к., доценттин м.а.
Жусуева С.К.

Декабрь

Магистратура белуму

12

11

14

15

16

17

1

2

о

4

5
6

7

8

Магистратура белумунун 2021-2022-окуу
жылынын I жарым жылдыгындагы эсепкысабын чыгаруу
Окуу графигине ылайык тиешелуу
практикалар алдында компетенцияларды
тактоочу жана практиканы жыйынтыктоочу
конференцияларды уюштуруу
ИВТ багытына “Англис тилинде кепсипке
даярдоо”дисциплинасынан ачык сабакты
пландаштыруу жана ага катышуу
Илимий
- практикалык конференция
уюштуруу
“Айтматов таануу илиминин калыптанышы
жана енугушу” аттуу темада конок лекция.
Ф.и.д., профессор Темирова Б.Т.
Илимий-изилдее практикасынын журушун
кеземелдее жана бекитилген темада илимий
иштердин аткарылышын кеземелдее жана
магистрдик диссертациянын базасын тузуу
Жайкы сессияны тапшыруунун сапаттык
керсеткучу жана магистрлерди бутуруу
курсуна кечуруу. Окуу-усудук иштердин
жылдык эсеп-кысабын чыгаруу
Жыл бою аткарылуучу иш-план
График
боюнча
окуу
процессинин
узгултуксуз, сапатын кеземелдее

Январь

Магистратура белуму

График
боюнча

Магистратура белуму

Февраль,
2022-жыл

т.и.к., доцент
©мурбекова Г.

Март

ЮБФ
жана
магистратура белуму
Магистратура белуму
жана КФ кафедрасы

Магистранттар менен регулярдуу
чогулуштарды еткеруу жана сабакка
катышууну кеземелдее
Отулген сабактарга мониторинг жургузуу
жана мыкты сабактардын тажрыйбасын
жайылтуу
0з ара сабакка катышуу жана аны
кеземелдее
Магистратуранын сайтын ачуу жана андагы
маалыматтарды жацылап туруу
Илимий конференцияларды уюштуруу жана
еткеруу,
материалдарын
рецензиялоо,
КвЭАУнун
ИБТ
(НОТ)
журнал ына
жарыялоо
Магистрлердин
илимий-практикалык
конференцияларга катышуусун кеземелдее
Магистрлердин
квалификациясын
жогорулатуу
багытындагы
курстарды
уюштуруу

Жыл бою

Апрель

Май

Магистратура белуму
жана
тиешелуу
багыттагы кафедралар

Июнь

Магистратура белуму

Жыл бою

Магистратура белуму,
ф.и.к., доценттин м.а.
Жусуева С.К.
Магистратура белуму

Жыл ичи

Жыл бою

Магистратура белуму,
ф.и.к., доценттин м.а.
Жусуева С.К.
Магистратура белуму

Жыл бою

Магистратура белуму

Жыл ичи

Магистратура белуму

Жыл бою

Магистратура белуму

Жыл ичи

Магистратура белуму
жана
тиешелуу
багыттагы кафедралар

Магистратура белумунун башчысы, ф.и.к.:

Жусуева С.К.

