Тапсырыс берушілер және эксперттік комиссия Кеңесінің
2019-2020 оқу жылына
5В073, 7М073, 8D073 – «Сәулет және құрылыс» даярлау бағыты бойынша құрамы
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ТАЖ
2
Шокбаров Ералы
Мейрамбекович
Абаканов Миркен Сейткасымович

Қызметі, жұмыс орны
3
АҚ «ҚазҚжСҒЗЖИ» Бас директорының
орынбасары
АҚ «ҚазҚжСҒЗЖИ» Бас директорының
техникалық сұрақтары жөніндегі
кеңесшісі

3

Кульгильдинов Мурат
Сапарбекович

4

Жаутиков Ергазы Жанабаевич

М.Тынышпаева атындағы ҚазАТК
«Автомобильдер,
жол техникасы және стандартизация» каф.
меңгерушісі, т. ғ. д., профессоры
ЖШС «Сұлутөр» директоры

5

Евдоков Илья Сергеевич

6

Конусбаев
Айдар Байгожаевич

7

Тулеев Турсунбай Дуйсенбаевич

8

Макиш Нурахмет Камадиярұлы

9

Вайнштейн Макс Моисеевич

10
11

Рябцев Анатолий
Дмитриевич
Кожевников Виталий Валерьевич

12
13

2

Байланысы
4
+77772324843, +7(727)392-75-93
e-mail: eralykarakat@mail.ru
+77019997192
e-mail: t.abakanov@mail.ru

Қосымша
5
Тапсырыс кеңесі және эксперттік
комиссияның төрағасы
Тапсырыс кеңесі және эксперттік
комиссияның төрағасының
орынбасары

+77019599391
e-mail: myrsap@mail.ru

Тапсырыс кеңесі

+77017656670
e-mail: sulutor.kz@mail.ru
+77017996301 , +7(727)379-15-75
e-mail: evdоkov083@gmail. com
www.avcom.kz
+7701766216, +7(727)2588575
e-mail: info@kazgor.kz

Тапсырыс кеңесі

+77014421197
+7(727)392-74-71
e-mail: oosz@mail.ru
+77023336303
e-mail: lsapz@mail.ru

Эксперттік комиссия

Эксперттік комиссия

«Казгипроводхоз жобалау институты»
ЖШС Бас директоры
ЖШС «InterClima»
Бас директоры

+77772150060, +7(727)273-86-01
e-mail: emk@inbox.ru
+77717794232, +77051001935
e-mail: proektgipro@mail.ru
+77027142747
e-mail: info@interclima.kz

Тулебаев Копсекбай Раткулович

ЖШС
«ПИ Алматыгипрогор-1» директоры

+77772211415, +7(727)273-98-43
e-mail: agiprogor-1@mail.ru

Эксперттік комиссия

Шакула Валерий Максимович

ЖШС «Имсталькон» Бас технологы

87017820078

Эксперттік комиссия

ЖШС «AVC Engineering»
Бас директорының орынбасары
ПА «KAZGOR» ғылым және нормативті Вицепрезиденті
АҚ «ҚазҚжСҒЗЖИ» «Салынып жатқан
ғимараттардың сейсмотұрақтылығының бағасын
және зерттеу» лаб. меңгерушісі
АҚ «ҚазҚжСҒЗЖИ» «жер сілкінісі жүйелік
талдауының және сейсмо мониторнигі» сектор
меңгерушісі
ЖШС «ЭМК» директоры
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Тапсырыс кеңесі
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Эксперттік комиссия
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Тапсырыс берушілер және эксперттік комиссия Кеңесінің
2019-2020 оқу жылына
Жұмыс жоспары
№
1.
2.

Жұмыс түрі
Қыркүйек
Тамыз оқуларына қатысушылардың мақалалары мен баяндамаларына пікір жазу және "State-of-the-Art" Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияға үздік
баяндамалардың ұсынымдары»
Оқу нысандары бойынша ЖҚФ бакалавриат және магистратура мамандықтары бойынша жұмыс оқу жоспарларының мазмұнын қарастыру.

5.
6.

Бакалавриат дипломдық жобалары мен магистрлік диссертациялардың тақырыптарын талқылау және келісу. Дипломдық жобалар мен магистрлік диссертациялар
бойынша жетекшілерді бағыттар бойынша топтарда бекіту.
Өндірушілермен дәрістер / мастер-кластар өткізу жоспарын әзірлеу.
Қазан - қараша
Оқу бағдарламаларының сапасына кепілдік беру бойынша құжаттарды талқылау және енгізу бойынша ЖҚФ және СКжТБК ПОҚ бірлескен отырысы.
Ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді басып шығарудың тақырыптық жоспарын келісу.

7.
8.
9.

ЖҚФ ПОҚ авторлық және әдістемелік семинарларға, мастер-кластарға қатысу.
Күзгі түлектер жәрмеңкесіне қатысу.
ЖҚФ ОӘҚ және сараптау комиссиясы және тапсырыс берушілер Кеңесінің бірлескен отырысы.

3
4.

13.

Желтоқсан
Бітіруші курс студенттерін диплом алдындағы практикадан өту және ДЖ барып қорғау орындарына бөлу. Мамандықтар бағыттары бойынша факультет филиалдарын
ашу және практика базаларын орналастыруға жәрдемдесу.
ЖҚФ ӘК отырыстарына қатысу.
ФОС ПОҚ-ның мақалаларын, әдістемелік құралдары мен оқулықтарын рецензиялау.
Қаңтар - ақпан
Қалалық, аудандық және Республикалық студенттік конференциялар мен олимпиадаларға қатысу үшін ЖҚФ СҒЗЖ мақалаларын талқылау және рецензиялау.

14.

Кеңес беру, дипломдық және магистрлік жұмыстарға басшылық ету.

15.
16.

Көктемгі түлектер жәрмеңкесіне қатысу.
Дипломдық және магистрлік жұмыстарды рецензиялау.

17.
18.
19.
20.

Мамыр-маусым
ЖҚФ түлектерін жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу және кері байланысты қамтамасыз ету.
Студенттердің жазғы өндірістік тәжірибе базасымен қамтамасыз ету және факультет филиалдарын ашу.
Жаңа оқу жылына оқу материалдарын рецензиялау.
Тапсырыс берушілер кеңесінің және сараптау комиссиясының отырыстарына қатысу.

21.
22.

Академияның ҒӘК және ЖҚФ ӘК кеңейтілген отырыстарына қатысу.
Қорытынды отырыс.

10.
11.
12.

Наурыз - сәуір

