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Ж алал-Абаддагы “Нур” колледжинде
ишке ашырылып жаткан” адистикти
программалык аккредитациялоо
женунде»
Жалал-Абаддагы “Нур” колледжинде ишке ашырылып жаткан орто кесиптик билим беруу
боюнча 050303 “Чет тили” адистигин программалык аккредитациялоо боюнча даярдалган
документтерди иликтеенун жыйынтыгы боюнча Аккредитациялык Кенештин чечиминин
негизинде жана коомдогу кырдаалга байланыштуу (ЧП, карантин)
БУИРУК КЫЛАМЫН:
1. “Нур” Ж алал-Абад колледжинде ишке ашырылып жаткан орто кесиптик билим беруу
боюнча:
050303 “Чет тили” адистиги
2020-жылдын 1-октябрына чейинки меенетке, сертификат берилбей эле, шарттуу турде
аккредитациядан етту деп эсептелсин;
2. Окуу жайынын жетекчилиги окуу жайынын аталышын жана анын билим беруу
багытын Кыргыз Республикасынын “Билим беруу ж енунде” мыйзамынын 9- беренесинин
талаптарына дал келтирууну 2020-жылдын 1-октябрына чейин чечсин;
3. Окуу жайынын жетекчилиги Тиркемеде корсетулген, окуу процессии уюштуруудагы
кемчиликтерди (сунуштарды) 2020-жылдын 1 - октябрына чейин жоюу боюнча иш чараларды
уюштурсун жана жыйынтыгы боюнча аталган датага карата Агенттикке тиешелуу маалымат
жолдомолосун;
4. Окуу жайынын жетекчилигине, билим беруу ишмердуулугун сырттан (эксперттик)
баалоо 2020-жылдын 1-октябрында жургузулеру, программалык аккредитациялоо боюнча
Агенттиктин негизги, толукталган Чечими ошол учурда кабыл алынаары жана анын
жыйынтыгына жараша тиешелуу сертификат берилери эскертилсин;
5. Буйруктун аткарылышын кезем елдее Агенттиктин директорунун орун басары Асилбек
к. Жыпарага тапшырылсын.
Негизи: Аккредитациялык кенештин 2020-жылдын 30- майындагы № 3 Чечими.

Приказ №
«О программной аккредитации
специальности
Ж алал-Абадского колледжа «Нур»
Согласно Решения Аккредитационного Совета по результатам изучения документов по
аккредитации специальности 050303 «Иностранный язык» Жалал-Абадского колледжа
«Нур» и с учетом ситуации в обществе (ЧП, карантин)

Приказываю:
1. Считать аккредитованной условно до 1-го октября 2020 года, без выдачи сертификата об
аккредитации специальности:
050303 «Иностранный язык»
Жалал-Абадского колледжа «Нур»
2. Руководству колледжа условия реализации данной образовательной программы
(специальности) привести в соответствие требованиям Закона Кыргызской Республики “Об
Образовании” (статьи 9) до 1-го октября 2020 года и учитивать последнее во время приемной
компании на новый, 2020-2021 учебный год.
3. Руководству колледжа принять меры по устранению отмеченных недостатков в
образовательной деятельности, сагласно Приложении и предоставить соответствующую
информацию о проделанной работе Агентству к 1-му октябрю 2020 года.
4. Руководству данного колледжа обратить внимание на то, что основное решение по
программной аккредитации, с возможным продлениям её срока, принимается по результатом
внешней (экспертной) оценки образовательной деятельности в октябре 2020 года.
5. Контроль за ходом исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора
Асилбек к.Жыпаре.
Основание: Решение Аккредитационного Совета №3 от 30 мая 2020 года.

“Нур” Жалал-Абад колледжи
аккредитациялоо боюнча 2020-жылдын
июнундагы №
буйругуна
Тиркеме
Эксперттик топ тарабынан, “Озун езу баалоо отчеттунун” негизинде даярдалган кыскача
корутунду (сунуштар)
1) Колледждин Веб-сайтына окуу жай женундегу материалдарды толугу менен
кийируу, аткарылган иштер жана материалдар менен толуктоо. М еенету: 01.09.2020
2) Спорт зал менен камсыздоо маселесин колледждин уюштуруучулары менен
биргеликте чечуу. М еенету: 01.09.2022
3) Ички жана тышкы Академиялык мобилдуулукту кучтендуруу учун келишимдерди
тузуу;
4) Дисциплиналардын
актуалдуулугун
камсыздоо
максатында
илимдинтехнологиянын жетишкендиктерин кийируу учун иш беруучулердун жана башка
кызыкдар тараптар мене иш алып баруу;
5) Адистик боюнча мамлекеттик тилдеги адабияттарды тийиштуу санга кобойтуу.
6) Электр менен камсыздоо, физика жана химия лабораторияларын куруу жана 2020жылдын декабрь айына чейин ишке киргизуу сунушталат;
7) Студенттерди кунумдук, аралык жана жыйынтыктоочу жетишкендиктерине
козомол жургузуучу автоматташтырылган системаны еркундетуу (AVN);
8) Жаны тузулген лабораторияларды интерактивдуу доскалар менен камсыздоо;
9) Окуу жайды студенттик жатакана менен камсыздоо маселесин колледждин
уюштуруучулары менен биргеликте чечуу. М еенету: 01.09.2021.

