
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ Б1ЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛБІМ МИНИСТРЛІП

«ҚАЙНАР» АКАДЕМИЯСЫ

Омаров Е.С.

«Қайнар» Академиясының профессорлар мен оқытушылар қураіуіының 

және ғылыми қызіуіеткерлерінің бос лауазымдарына конкурстык

қабылдау тәртібі туралы 

ЕРЕЖЕ

Көшірме №

Алматы
2020



«Қайнар» Академиясы» мекемесі

л ' ПАК 6.02.4-20

«Қайнар» Академиясының 
профессорлар мен окытушылар кұрамы және 

ғылыми кызметкерлер лауазымдарына 
конкурстык кабылдау тэртібі туралы ереже

Төртінші
басылым

16 беттің 2-беті

1. ДАЙЫНДАДЫ: «Қайнар» Академиясының кадрлар бөлімі.
2. ҰСЫНДЫ: кадрлар бөлімі.
3. ДАЙЫНДАУШЫЛАР: Ерқожаева М.Б., Қырғызбаева Г.Т.
4. БЕКІТІЛДІ: «Қайнар» Академиясының Ғылыми кеңесі,
2020 ж. « f » ,2; . '̂у.у № хаттама.
5. ҚҰЖАТТЫ ҚАЙТА ҚАРАУДЫҢ КЕЗЕНД1ЛІГ1: қажеттілікке қарай.



X - .. \
J   ̂ \

. i «Қайнар» Академиясының
«Қайнар» Академиясы» мекемес, { пр^ф.ссорлар мен окытушылар кұрамы жэне

Төртінші
басылым

1 ғылыми қызметкерлер лауазымдарына 
1 конкурстык кабылдау тәртібі туралы ереже

16 беттің 3-беті

№ р/б

Мазмұны

Атальшы Бет

1 Нормативтік кұкықтық негіз 4
2 Жалпы ережелер 4
3 Конкурс туралы хабарландыру 4
4 Конкурстык комиссияны кұру 5
5 Конкурсқа катысушылардың құжаттарын кабылдау және 

қарау
5

6 Конкурсты өткізу тэртібі 6
7 Шағымдану тәртібі 7
8 1-қосымша 8

9 2-қосымша 12
10 Келісілім парағы 15
11 Өзгертулер мен толықтыруларды тіркеу парағы 16



«Қайнар» Академиясы» мекемесі
«Қайнар» Академиясыньщ 

профессорлар мен окытушылар қүрамы жэне
Төртінші 
басылым ;

П АК 6.02.4-20
___________________________
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1. Нормативтік құқыктық негіз

1. «Қайнар» Академиясының профессорлар мен оқытушылар құрамының жэне ғылыми 
кызметкерлерінің бос лауазымдарына конкурстық қабылдау тэртібі туралы ереже (бұдан эрі 
-  Ереже) келесі заңдар мен кұжаттарға сэйкес дайындалды:

- Қазақстан Республикасынын 2015 ж. 23.11-дагы № 414-V Еңбек кодекс! (2020 ж. 
10.06-дағы жагдай бойынша өзгертулермен жэне толыктырулармен);

- Қазақстан Республикасының 2007 ж. 27.07-дегі №319-111 «Білім туралы» Заңы (2020 
ж. 10.06-дағы жағдай бойынша өзгертулермен және толыктырулармен);

- Қазақстан Республикасынын, 2011 ж. 18.02-дағы 407-1V «Ғылым туралы» Заңы (2019 
ж. 28.10-дағы жағдай бойынша өзгертулермен және толыктырулармен);

- Қазақстан Республикасынын Білім және ғылым Министрлігінің 2018 ж. 30.10-дағы 
№595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті үлгідегі білім ұйымдары кызметінің үлгілік 
қағидалары»;

- «Қайнар» Академиясының (бүдан әрі -  Академия) Жарғысы;
- Академияның кадрлық саясаты;
- Жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім ұйымдарының қызметін реттейтін баска 

да нормативтік құкыктык актілер және ішкі нормативтік күжаттар.

2. Жалпы ережелер

2.1. Осы Ереже «Қайнар» Академиясының штаттык кестесінде карастырылған 
профессорлар мен окытушылар кұрамының жэне ғылыми кызметкерлердің бос 
лауазымдарына конкурстык кабылдау тәртібін белгілейді.

2.2. «Қайнар» Академиясыньщ штаттык кестесінде қарастырылған профессорлар мен 
окытушылар күрамының жэне ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарына кабылдау 
конкурсына жоғары, жоғары білімнен кейінгі білімі бар немесе тиісті ғылыми атағы мен 
ғылыми дэрежесі жок, бірак, практикалық жүмыс тэжрибесі, дайындықтың осы саласы 
бойынша жетістіктері бар және педагоғикалық қызметкерлер мен оларға теңестірілғен 
түлғалардың біліктілік сипаттамаларына сэйкес түлғалар катыстырылады.

3. Конкурс туралы хабарландыру

3.1. Академия профессорлар мен окытушылар қүрамының жэне ғылыми 
қызметкерлердің бос лауазымдары бар кезде Қазакстан Республикасынын бүкіл аумағына 
таратылатын басылымдарда немесе Академияньщ Интернет-ресурстарына немесе баска да 
онлайн-сервистерғе кұжаттарды кабылдау аякталар күннен кемінде 20 (жиырма) күнтізбелік 
күн бүрын конкурс өткізу туралы хабарландыру жариялайды.

3.2. Конкурс өткізу туралы хабарландыруда келесі мэліметтер болуы тиіс;
1) Академияньщ аталымы, орналасқан жері, почталык мекен-жайы, телефоны;
2) профессорлар мен окытушылар кұрамының жэне ғылыми кызметкерлердің бос 

лауазымдарының атаулары мен саны;
3) кұжаттарды кабылдау аякталатын күн жэне уакыт;
4) Қазакстан Республикасынын заңнамасында белгіленген жагдайларды коспаганда, 

конкурска қатысушыға Академияньщ «Профессорлар мен оқытущылар кұрамының жэне 
ғылыми кызметкерлердің лауазымдарына койылатын біліктілік талаптарына» сэйкес 
талаптар туралы акпарат.

3.3. Бос лауазымдарға конкурска катысушылардын өтініштері белгіленген мерзімнен 
кешіктірілмей беріледі.
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4. Конкурстык коіииссияны куру

4.1. Профессорлар мен окытушылар құрамының жэне ғылыми кызметкерлердің 
лауазымдарына конкурстык кабылдау комиссиясының (бұдан эрі -  конкурстык комиссия) 
кұрамы мен мүшелер санын Академияның Президент-ректоры белгілейді.

4.2. Конкурстык комиссияның негізгі міндеттері:
1) барлық үміткерлерге конкурска қатысуға бірдей мүмкіндіктер беру;
2) конкурска катысушылардың арасында әділ бэсекелестікті қамтамасыз ету;
3) конкурсты өткізуде әділдіктің, ашыктыктың сакталуын бақылау;
4) конкурстык комиссия мэжілістерінің кестесін жасау;
5) конкурстык кұжаттаманы талдау;
6) конкурстын нэтижелері бойынша шешімдер кабылдау.
4.3. Конкурстык комиссия кемінде 5 (бес) адамнан күрылып, оның құрамына 

конкурстык комиссияның төрағасы, төрағаның орынбасары, комиссияның хатшысы жэне 
мүшелері (кадрлар бөлімінің кызметкері, заңгер, кұрылымдык бөлімшелердің басшылары) 
кіреді.

5. Конкурска қатысушылардың қүжаттарын қабылдау және қарау

5.1. Конкурска катыскысы келетін түлғалар Академияның Президент-ректорының 
атына өтініш жазады (еркін калыпта). Өтінішпен коса келесі кұжаттар беріледі:

1) кадрларды есепке алу бойынша жеке парак;
2) емірбаян;
3) жеке куэліктің көшірмесі;
4) жогары білім, академиялык және ғылыми дәреже туралы дипломдардың, ғылыми 

атақ туралы қүжаттың түпнүсқалары жэне көшірмелері;
5) 3x4 фото;
6) медициналык кітапша, флюорография;
7) Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының Кү;кыктык статистика жэне 

арнайы есепке алу бойынша комитетінің деректеріне сэйкес берілген тұлғаньщ кылмыстык 
кұкык бұзушылык жасағаны туралы мэліметтердің бар немесе жоқ екендігі туралы 
аныктама;

8) наркологиялык үйымның түлғаның онда есепте түрмайтындығы туралы 
аныктамасы;

9) психоневрологиялык ұйымның тұлғаның онда есепте тұрмайтындыгы туралы 
аныктамасы;

10) соңгы 5 (бес) жылдағы гылыми жүмыстарынын жэне өнертабыстарынын тізімі (бар 
болса);

11) кайта дайындыктан өткені жэне біліктілітін арттырғаны туралы сертификаттардың 
көшірмелері (бар болса).

10 жэне 11 -тармакшаларда көрсетілген кұжаттардан баска кұжаттарды тізілімге 
сәйкес толык үсынбау түлганы конкурсқа катыстырудан бас тартуға негіз болады.

5.2. Академияда жұмыс істейтін кызметкерлер конкурска катысу үшін келесі 
күжаттарды үсынады;

1) өтініш;
2) ғылыми жұмыстарының тізімі;
3) біліктілігін арттырғаны туралы сертификаттардың көшірмелері.
5.3. Конкурска қатысушылар біліміне, кэсіптік деңгейіне катысты қосымша ақпарат 

(алдыңғы жүмыс орны басшысының ұсынымы). жұмыс тэжірибесін және біліктілігін 
растайтын күжаттар үсынуга күкылы.
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5.4. Академия профессорлар мен окытушылар құрамының жэне ғылыми 
қызметкерлердін бос лауазымдарына кабылдау конкурсын өндірістік кажеттілікке 
байланысты өткізуге кұкылы.

5.5. Бос лауазымдарға конкурстык негізде кабылданган профессорлар мен 
окытушыларды, гылыми кызметкерлерді жумыска кабылдау еңбек заңнамасынын 
нормаларына сэйкес жэне конкурстык комиссияньщ шешіміне сэйкес мерзімге жеке еңбек 
келісім-шартын жасасу аркылы ресімделеді.

6. Конкурсты вткізу тәртібі

6.1. Конкурс келесі кезеңдерден тұрады;
1) Академияның профессорлар мен окытушылар кұрамының жэне ғылыми 

кызметкерлерінің бос лауазымдарына кабылдау конкурсына катысушылардьщ өтініштерін 
карау;

2) үміткерлермен жеке әңгімелесу немесе пэн бойынша лекцияньщ жобасымен танысу 
немесе гылыми-зерттеу жұмысынын жобасымен танысу;

3) конкурстын нэтижелерін шығару.
6.2. Академия:
1) конкурс өткізу туралы шешім кабылдайды;
2) конкурс өткізілетін күнді жэне орынды белгілейді;
3) конкурска катысу үшін үсынылған күжаттарды кабылдайды, тіркейді жэне 

сактайды;
4) конкурстык комиссияньщ мэжілістерін үйымдастырады.
6.3. Хабарландыруда көрсетілген күнге дейін қүжаттарын ұсынған тұлгалар 

конкурска катысушылар болып табылады.
6.4. Конкурстык комиссия конкурска катысу үшін ұсынылған қүжаттарды караған, 

үміткерлердің кәсіптік және жеке касиеттерін талкылаған соң профессорлар мен 
окытушылар кұрамының жэне гылыми кызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстык 
кабылдау бойынша ашык дауыс беру рэсімін өткізеді.

6.4.1. Конкурстык комиссияньщ шешімі оның мүшелерінің көпшілік дауысымен 
кабылданады. Конкурстык комиссияньщ мәжілісі оған комиссия мүшелерінің жалпы 
санының 2/3 (үштен екісі) катыскан кезде кұкыктык өкілетті болып саналады.

6.4.2. Конкурстык комиссияньщ үміткердін үсынган қүжаттарын карау жэне оны 
эңгімелесуге шакыру бойынша шешімі хаттамамен (1-косымша) ресімделді.

6.4.3. Үміткер эңгімелесудің нэтижелері бойынша «Профессорлар мен окытушылар 
құрамының жэне гылыми кызметкерлердің лауазымдарына койылатын біліктілік 
талаптарына» сэйкес жэне ол үшін комиссия мүшелерінің көпшілігі дауыс берген жагдайда 
он корытынды алады. Дауыстар саны тең болған кезде комиссия төрағасының дауысы 
шешуші болады.

6.4.4. Конкурстык комиссияньщ үміткермен эңгімелесу нэтижелері бойынша шешімі 
хаттамамен (2-косымша) ресімделді жэне Академияның кадрлар бөліміне беріледі.

6.5. Конкурстык комиссияньщ ерекше пікірі бар мүшелері оны жазбаша түрде 
мазмұндайды, ол пікір хаттамамен коса беріледі.

6.6. Комиссияньщ хатшысы бос лауазымдарга жүмыска кабылдануга үміткерлерді 
конкурстын нэтижелерімен жэне конкурстык комиссияньщ үсыныстарымен таныстырады.

6.7. Профессорлар мен окытушылар күрамыньщ жэне гылыми кыз.меткерлердін бос 
лауазымдарына кабылдау конкурсынын нәтижелері бойынша Қазакстан Республикасыньщ 
енбек заннамасына сэйкес жеке еңбек келісім-шарты жасалады.
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гылыми кызметкерлер лауазымдарына 
конкурстық кабылдау тәртібі туралы ереже

Төртінші
басылым

16 беттің 7-беті

7. Шағымдану тэртібі

7.1. Конкурска катысушылар конкурстык құжаттардың жэне конкурстык комиссия 
шешімдерінің оларга қатысты бөліктерімен таныса алады.
7.2. Конкурсқа катысушылар конкурстык комиссия шешімдеріне қатысты Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шағымдана алады.



.§#1 ", 1 «Қайнар» Академиясы» мекемесі
«Қайнар» Академиясының 

профессорлар мен окытушылар күрамы жэне
Төртінші
басыльЕМ

16 беттін 8-беті
..

{ ------ -—. - 1
"'А-ІГІ-А '1  п  АК 6.02.4-20

------- 1----------------------------------------------
ғылыми қьізметкерлер лауазымдарына 

конкурстык кабылдау тэртібі туралы ереже

«Қайнар» Академиясының 
профессорлар мен оқытушылар қурамынын және 

ғылыми қьпметкерлерінін бос лауаіымдарына 
конкурстык қабылдау тэртібі туралы 

ережеге I-косымша

«ҚАЙНАР» АКАДЕМИЯСЫ» МЕКЕМЕСІ

Конкурстык комиссияның «Қайнар» Академиясының профессорлар мен окытушылар 
КУР і̂^ьіның және ғылыми кызметкерлерінің бос лауазымдарына жұмыска 

кабылдануға үміткерлердің кұжаттарын карау бойынша мәжілісінің
№ ХАТТАМАСЫ

Алматы к. 20 жыл «

Мәжіліс өткізілетін орын; Қазакстан Республикасы, Алматы кал асы, Бостандык ауданы, 
Сәтбаев көшесі, № 7а, экімшілік ғимараты,____-кабат, №___аудитория.
Мэжіліс өткізілетін күн жэне уақыт: 20 жыл « »________ , сагат

«Қайнар» Академиясы» мекемесінің Президент-ректорының бұйрығымен құрылган
конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы саны -  ____(____ ) адам.
Мэжіліске катыскандар:
Комиссия төрағасы аты жөні -  оқу-эдістемелік жұмыс бойынша проректор;
Комиссия мүшелері:
1. Аты-жөні -  лауазымы;
2. Аты-жөні -  лауазымы;
3. Аты-жөні -  лауазымы;
4. Аты-жөні -  лауазымы;
Комиссия хатшысы аты-жөні -  кадрлар бөлімінің бастығы.
Мәжіліске катыспагандар:
Аты-жөні -  лауазымы (себебі) немесе мәжіліске комиссияның барлық мүшесі катысты.

Төраға: Құрметті конкурстык комиссия мүшелері, бүгін 20_ жылдың «___» _______
«Қайнар» Академиясында конкурстык комиссияның профессорлар мен окытушылар 
қүрамының жэне ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарына жұмысқа қабылдануга 
үміткерлердің кұжаттарын қарау бойынша мәжілісін өткізіп отырмыз. Сіздерге конкурстык 
комиссияның карауына үсынылган күжаттар берілді. Конкурстык комиссия мүшелерінің
жалпы саны -  ____(____ ) адам, олардың____(____ ) мэжіліске катысып отыр, бүл комиссия
мүшелерінің жалпы санының____%. Мэжілісті өткізу үшін кворум бар.

I. КҮН ТӘРТ1БІН БЕКІТУ РӘСІМ1

Тораға: Қүрметті эріптестер! Келесі күн тәртібін бекіту туралы үсыныс түсті; 
«Профессорлар мен окытушылар кұрамының және ғылыми қызметкерлердің бос 
лауазымдарына жұмыска қабылдануға үміткерлердің ұсынған қүжаттарының қойылатын 
талаптарға сэйкестігін карау және оларды энгімелесуге шақыру». Күн тәртібін бекітуді 
дауыска салуға рұксат етіңіздер. Күш тэртібін бекіту дауысқа салынды.
Дауыс бергендер:



Ml «Қайнар» Академиясы» мекемесі

П АК 6.02.4-20

«Кайнар» Академиясының 
профессорлар мен окытушылар кұрамы жэне 

гылыми кызметкерлер лауазымдарына 
конкурстык қабылдау тәртібі туралы ереже

Төртінші
басылым

16 беттің 9-беті

1. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
2. Аты-жөні -  («Иә» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
3. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
4. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
5. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»).

Дауыс берудің нэтижелері: «Иә» -  ___, «Қарсы» -
кабылданды.

«Қалыс калды» Шешім

Конкурстық комиссия келесі шешім кабылдады; Мәжілістік келесі күн тәртібі бектілісін.

КҮН ТӘРТІБІ:

Профессорлар мен окытушылар қүрамының және ғылыми қьпметкерлердің бос 
лауазымдарына жумысқа қабылдануға үміткерлердің үсынған қүжаттарынын 
қойылатын талаптарға сэйкестігін қарау және оларды әңгімелесуге шақыру

II. МӘСЕЛЕНІ ҚАРАУ РӘСІМІ

Комиссия төрағасы ______________
сөйледі.
Төраға; күн тэртібін талкылауға кірісеміз.

(аты-жөні) күн тэртібінің мэселесі бойынша сөз

20 жылдың «_ «Қайнар»
Академиясының ресми сайтында профессорлар мен окытушылар құрамының жэне гылыми 
кызметкерлердің бос лауазымдарына конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланды. 
Үміткерлер өтініш беру үшін белгіленген мерзімде Академияға бос лауазымдарға жұмыска 
кабылдану конкурсына катысу үшін____өтініш берді.

№ Аты-жөні Бос лауазым
1 «........ ........ » кафедрасынын меңгерушісі
2 «........ ........ » кафедрасынын профессоры
3 «........ ........ » кафедрасынын доценті
4 «........ ........ » кафедрасынын ага оқытушысы
5 «........ ........ » кафедрасынын оқытушысы

Конкурстык комиссия үсынылған кұжаттардың кабылдау мерзімі аякталған соң «Қайнар»
Академиясының Президент-ректорының 20_ жылдың «__ » _______ № бұйрығымен
бекітілген «Қайнар» Академиясының «Профессорлар мен окытушылар кұрамының жэне 
ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстык кабылдау туралы ереженің» 
талаптарына сэйкес үміткерлер үсынған қүжаттардың койылған талаптарға сэйкестігін 
қарайды және оларды эңгімелесуге шакыру туралы шешім кабылдайды.

Төраға: Құрметті конкурстык комиссия мүшелері, сіздерге Академияның профессорлар мен 
окытушылар құрамының жэне ғылыми қызметкерлерінің келесі бос лауазымдарына жұмыска
қабылдану конкурсына қатысу үшін ____ үміткердің құжаттары ұсынылды. Сіздерден
ұсынылған құжаттармен танысуларыңызды, эрбір үміткер ұсынған құжаттардың қойылған 
талаптарға сэйкестігі жэне оларды энгімелесуге шакыру бойынша корытынды 
жасауларыңызды өтінемін.

Төраға: Егер баска пікірлер болмаса, үміткерлерді тізім бойынша әңгімелесуге шақыру 
мэселесін дауыска саламыз. Дауыс берулеріңізді өтінемін.
Төраға: Кұрметті конкурстык комиссия мүшелері, дауыстар берілді. Дауыс берудің 
нэтижесін жариялауга рүксат етіңіздер.



«Қайнар» Академиясы» мекемесі
«Қайнар» Академиясьшың Төртінші

профессорлар мен окытушылар күрамы жэне басылым

П АК 6.02.4-20
ғылыми кызметкерлер лауазымдарына 

конкурстык кабылдау тәртібі туралы ереже
16 беттін ІО-беті

»  кафедрасы бойынша

Үміткердің аты-жөні Бос лауазым
------- ------------------------------- 1

Дауыс берудін нэтижелері
Кафедра меңгерушісі «Иэ» -  , «Қарсы» - ___,

«Қалыс калды» -
Профессор «Иэ» - ___ , «Қарсы» - ___ ,

«Қалыс қалды» -
Доцент «Иә» - ___ , «Қарсы» - ___ ,

«Қалыс қалды» -
Аға окытушы «Иэ» - ___ , «Қарсы» - ___ ,

«Қалыс қалды» -
Оқытушы «Иә» - ___, «Қарсы»

«Қалыс қалды» -

Барлық үміткерлердің құжатгары талаптарға сай немесе келесі үміткерлердің кұжаттары 
талаптарга сай емес.

III. ДАУЫС БЕРУ РӘСІМІ:

Төраға: К^метті конкурстық комиссия мүшелері, күн тэртібінің мэселесі қаралды. Егер 
басқа пікірлер болмаса, кабылданған шешімді қабылдау үшін дауыс берулеріңізді өтінемін. 
Конкурстық комиссияның шешімін қабылдау туралы мэселе дауысқа салынды.
Дауыс бергендер:

1. Аты-жөні -  («Иә» / «Қарсы» / «Қалыс қалды»);
2. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
3. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
4. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс қалды»);
5. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қальіс калды»).

Дауыс берудің нәтижелері: «Иэ» -  ___, «Қарсы» -  ___, «Қалыс қалды» Шешім
кабылданды.

Конкурстық комиссия үміткерлер ұсынған құжаттарды қарап, келесі шешім кабылдады;

1. үміткердің Академияның профессорлар мен оқытушылар қүрамының жэне
ғылыми қызметкерлерінің бос лауазымдарына жұмысқа кабылдану конкурсына қатысу үшш 
үсынған кұжаттары койылған талаптарға сай деп танылсын.

2. Академияның профессорлар мен окытушылар кұрамының жэне гылыми 
кызметкерлердің бос лауазымдарына жүмыска кабылдану конкурсына құжаттарын үсынган 
келесі үміткерлер конкурстың эңгімелесу кезеңіне шакырылсын:

№ Аты-жөні Бос лауазым
1
2
3

—1--- 1
1

4
5

20

3. Комиссия хатшысы;
3.1 Әңгімелесуге шакырылатын үміткерлердің тізімін жэне эңгімелесу өткізу кестесін 
жылдың «__ » _______дейін Академия гимаратының көпшілік орындарына іліп қойсын.



' ^ т , ' \ «Қайнар» Академиясы» мекемесі «Қайнар» Академиясының 
профессорлар мен окытушылар кұрамы жэне

Төртінші і 
басылым

П АК 6.02.4-20
ғылыми кызметкерлер лауазымдарына 

конкурстык кабылдау тэртібі туралы ереже
16 беттің 11 -беті

3.2 Әңгімелесуге шақырылатын үміткерлерге әңгімелесу өткізілетін күн жэне орын 
туралы хабарласын.

Конкурстык комиссияның төрагасы 
Комиссия мүшелері:

Комиссия хатшысы

___ (аты-жөні)
_f аты-жөиі)
__( аты-жөні)
J  аты-жөні)
J  аты-жөні)
_( аты-жөні)
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«Қайнар» Академиясы» мекемесі

П АК 6.02.4-20

«Қайнар» Академиясының 
профессорлар мен окытушылар кұрамы жэне 

гылыми кызметкерлер лауазымдарына 
конкурстык кабылдау тэртібі туралы ереже

Төртінші
басылым

16 беттің 12-беті

«Қайнар» Академиясынын 
профессорлар мен окытушылар курамының жэне 

гылыми қьпметкерлерінің бос лауазымдарына 
конкурстык кабылдау тәртібі туралы 

ережеге 2-косымша

«ҚАЙНАР» АКАДЕМИЯСЫ» МЕКЕМЕСІ

Конкурстык КОМИССИЯНЫҢ «Қайнар» Академиясының профессорлар мен окытушылар 
курамының жэне гылыми кызметкерлерінің бос лауазымдарына жумыска 

кабылдануга уміткерлермен энгімелесу бойынша мэжілісінің
№ _  ХАТТАМАСЫ

Мәжіліс өткізілетін орын: Қазакстан Республикасы, Алматы каласы, Бостандык ауданы, 
Сэтбаев көшесі, № 7а, экімшілік гимараты,____-кабат, №___аудитория.
Мэжіліс өткізілетін күн жэне уакыт: 20 жыл « »________ , сагат

«Қайнар» Академиясы» мекемесінің Президент-ректорының бұйрығымен құрылган
конкурстык комиссия мүшелерінің жадны саны -  ___ (____ ) адам.
Мәжіліске қатыскандар:
Комиссия төрағасы аты-жөні -  оқу-әдістемелік жұмыс бойынша проректор;
Комиссия мүшелері:
5. Аты-жөні -  лауазымы;
6. Аты-жөні -  лауазымы;
7. Аты-жөні -  лауазымы;
8. Аты-жөні -  лауазымы;
Комиссия хатшысы
Аты-жөні -  кадрлар бөлімінің бастығы.
Мэжіліске катыспағандар:
Аты-жөні -  лауазымы (себебі) немесе мэжіліске комиссияның барлық мүшесі катысты. 

Төраға: ЬОүрметті конкурстык комиссия мүшелері, бүгін 20_ жылдың «___» _______
«Қайнар» Академиясында конкурстык комиссияның профессорлар мен окытушылар 
кұрамыньщ жэне гылыми кызметкерлерінің бос лауазымдарына жұмыска кабылдануга 
үміткерлермен эңгімелесу бойынша мэжілісін өткізіліп жатырмыз. Сіздерге конкурстык 
комиссияның қарауына үсынылган құжаттар берілді. Конкурстык комиссия мүшелерінің
жалпы саны -  ____{____ ) адам, олардың____(____ ) мэжіліске катысьш отыр. бүл комиссия
мүшелерінің жалпы санынын___ %. Мэжілісті өткізу үшін кворум бар.

I. КҮН ТӘРТІБШ БЕКІТУ РӘСІМІ:
Төраға: Күрметті эріптестер! Келесі күн тэртібін бекіту туралы ұсыныс түсті: 
«Профессорлар мен окытушылар кұрамының жэне гылыми кызметкерлердің бос 
лауазымдарына жұмыска кабылдануга үміткерлермен эңгімелесу өткізу жэне олардың 
арасынан іріктеу жүргізу». Егер баска үсыныстар болмаса, күн тәртібін бекітуді дауыска 
салуға рұксат етіңіздер. Күн тэртібін бекіту дауыска салынды.

Дауыс бергендер:
1. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
2. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
3. Аты-жөні -  («Иэ» ' «Қарсы» ' «Қалыс калды»);
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«Қайнар» АкадемиясыНЫҢ 
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Төртінші
басылым

16 беттің 13-беті

4. Аты-жөні -  («Иә» / «Қарсы» / «Қалыс қалды»);
5. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс қалды>>).

Дауыс берудін нэтижелері: «Иә» -  ___, «Қарсы» -
қабылданды.

«Қалыс қалды» -. Шешім

Конкурстық комиссия келесі шешім қабылдады; Мәжілістік келесі күн тәртібі бекітілсін.

КҮН ТӘРТІБІ:

Конкурстык комиссияның «Қайнар» Академиясының профессорлар мен оқытушылар 
қүрамының және ғылыми қызметкерлерінің бос лауазымдарына жүмыска 
қабылдануга үміткерлермен әңгімелесу өткізуі және олардың арасынан бос 
лауазымдарға қабылдау үшін Іріктеу жүргізуі

(аты-жөні) күн тәртібінің мэселесі бойынша сөз
II. МӘСЕЛЕНІ ҚАРАУ РӘСІМІ:

Комиссия төрағасы _______________
сөйледі.
Төраға: күн тэрбін талкылауга кірісеміз. Конкурстык комиссияның 20_ жылдың «__ »
_______ бірінші мэжілісінің нэтижелері бойынша конкурстык комиссияның «Қайнар»
Академиясының профессорлар мен окытушылар құрамының және ғылыми қызметкерлерінің 
бос лауазымдарына жұмыска кабылдану конкурсының эңгімелесу кезеніне келесі үміткерлер

№ Аты-жөні Бос лауазым
1
2 1
3
4
5

Төраға; Қүрметті конкурстык комиссия мүшелері, әрбір үміткерді жеке тыңдауға кірісеміз. 
Үміткерлерге өз багдарламасымен таныстыру үшін 10-15 минут беріледі. Одан соң 
кабылданатын шешімдер әділ болуы үшін эрбір үміткерге саны бірдей сүрактар койылады. 
Үміткерлермен эңгімелесу рәсімі өткізілді. Олар тиісті баяндамаларын жасады.

III. ДАУЫС БЕРУ РӘСІМІ.
Төраға: Қүрметті конкурстык комиссия мүшелері, біз барлық үміткерді тьщдадык-
Үміткерлер туралы пікірлеріңіз болса, оларды дауыс берудің алдында тындайық. Комиссия 
мүшелері үміткерлер туралы пікірлерін білдірді.
Төраға: ашык дауыс беруге кірісеміз.

Дауыс бергендер:
1. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
2. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
3. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
4. Аты-жөні -  («Иә» / «Қарсы» / «Қалыс қалды»);
5. Аты-жөні -  («Иә» / «Қарсы» / «Қалыс калды»).

Дауыс берудің нэтижелері: «Иэ» -  __ , «Қарсы» -  __
кабылданды.

«Қалыс калды» Шешім
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«Қайнар» Академиясының 
профессорлар мен окытушылар кұрамы жэне 

гылыми кызметкерлер лауазымдарына 
конкурстык кабылдау тэртібі туралы ереже

Төртінші
басылым

16 беттін 14-беті

Төраға; үміткерлер үшін дауыстар берілді. Дауыс берудің нэтижесін жариялауға рұқсат 
етіңіздер. Дауыстарды есептеудің нәтижесінде келесі үміткерлер конкурстык комиссияның

№ Аты-жөні Бос лауазым
1
2
3
4
5

Төраға; ЬОүрметті конкурстык комиссия мүшелері, эрбір үміткермен әңгімелесу рэсімі 
аяқталды. Егер басқа сұрактар мен пікірлер болмаса, үміткерлердің арасынан бос лауазымға 
кабылдауга лайықты тұлғаларды іріктеу мәселесін дауысқа саламыз. Конкурстық 
комиссияның шешімін қабылдау туралы мэселе дауысқа салынды.
Дауыс бергендер;

1. Аты-жөні -  («Иә» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
2. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс калды»);
3. Аты-жөні -  («Иә» / «Қарсы» / «Қалыс қалды»);
4. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс қалды»);
5. Аты-жөні -  («Иэ» / «Қарсы» / «Қалыс қалды»).

Дауыс берудің нәтижелері: «Иэ» -  ___, «Қарсы» -  __
қабылданды.

«Қалыс қалды» Шешім

Конкурстык комиссия келесі шешім кабылдады:
1. Профессорлар мен окытушылар кұрамының жэне ғылыми қызметкерлердің 

бос лауазымдарына жумысқа қабылдануға конкурс койылған талаптарға сай отті деп 
танылсын.

2. Келесі үміткерлер «Қайнар» Академиясының профессорлар мен окытушылар 
қүрамыныц жэне гылыми кызметкерлерінің бос лауазымдарына конкурстык

№ Аты-жөні Лауазымы Ёңбек келісім-шартынын 
мерзімі

1
2
3
4
5

3. Конкурстык комиссия хатшысы:
3.1 Конкурстык комиссияньщ ОҢ корытындысын алган үміткерлердің тізімін

20_жылдың «___ » _______дейін Академия ғимаратының көпшілік орындарына іліп қойсын.
Төраға; Қүрметті конкурстық комиссия мүшелері, комиссия өз жұмысын аяқтады. Сіздерге 
конкурстық комиссияньщ жүмысына белсенді ат салысқандарыңыз үшін алғыс айтамын.

Конкурстык комиссия төрагасы 
Комиссия мүшелері:

Комиссия хатшысы

_(аты-жөні)
_ (  аты-жөні)
_( аты-жөні)
_( аты-жөні)
( аты-жөні)
( аты-жөні)
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П АК 6.02.4-20
ғылыми кызметкерлер лауазымдарына 

конкурстык кабылдау тэртібі туралы ереже
16 беттің 15-беті

Келісілім парағы

Лауадыіиы Аты-жөні
Келісілген і  

күн
Қол^

Оку-эдістемиелік жұмыс бойынша 1  Әбдібеков С.У. 
проректор
Тэрбие жұмысы бойынша 
проректор

Құрманэлі-Чакыроглу А.А.

Ғылым, ҒЗЖ, СҒЗЖ 
департаментінің директоры

Перленбетов М.Ә.

Қаржылық жэне шаруашылык 
мэселелер департаментінің 
директоры

Қалағанов Б.
І ь  и

Оку үдерісін ұйымдастыру ;  Алпысбаев К.С. 
департаментінің директоры r n l l
«Педагогика, психология жэне Еркінбекова М.А. 
элеуметтік пэндер» кафедрасының 
меңгерушісі і

Jf.Pi.ckK ’  / J
/ Л  /

«Экономика жэне бизнес» і  Қалиэкпарова Г.Ш. 
кафедрасының меңгерушісі
«Тілдер жэне журналистика» Мұхаметкалиева Г.О 
кафедрасының меңгерушісі
«Тасымалдарды ұйымдастыру жэне !  Шүренов М.К. 
ақпараттық технологиялар» 
кафедрасының меңгерушісі
Заңгер Апахаев Н.Ж.

1
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«Кайнар» Академиясының Төртінші
профессорлар мен окытушылар кұрамы жэне басылым____

ғылыми кызметкерлер лауазымдарына | 5g.pJ.iң іб-беті 
конкурстык қабылдау тәртібі туралы ереже |________________

Өзгертулер мен толықтыруларды тіркеу парагы

№
р/б

Құжаттың бөлімінің, 
бөлімшесінің, 
тармағының, 

тармақшасының №

Өзгерту
жасалған

күн

Негізі
(хаттаманың, 
бұйрықтың 

№, күні)

Өзгерту
енгізілген

күн

Өзгертуді
енгізген

түлғаның
қолы

1 2 3 4 5 6
1

__ ________________
(
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.
і

1
1 1 
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J __________________1
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1
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