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2018-2019 СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНДОО ИШИ
Эл аралык Алатоо Университетинин медицина факультетинин алгачкы 5 жылдык негизги
стратегиялык планы төмөнкүлөрдөн турат:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Билим берүү стратегиялары
Илимий изилдөө стратегиялары
Диагностикалык жана дарылоо кызматтарды түзүү жана өнүктүрүү стратегиялары
Таанытуу жана коом менен байланыш стратегиялары
Адам ресурстарын башкаруу стратегиялары
Каржылоо стратегиялары

I.












Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу
Окутуучуларга атайын семинарларды өткөрүү
Маалымат технологияларынын окутууда эффективдүү колдонулушу
Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлары жана илимий мекемелер менен
кызматташууну жогорулатуу
Программаларды улуттук жана эл аралык аккредиттөө мекемелери тарабынан аккредителүүсү
Куратордук жана окуу-тарбия иштеринин иштеши жана ар түрдүлүгүн көбөйтүү
Билим берүүдө дистанттык окутуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдалануу
Коомдук саламаттыкты сактоону үйрөтүүнү уюштуруу
Студенттерге багытталган адистик жана техникалык сапарларды уюштуруу
Студенттерге КМШ, АКШ жана Европа Бириккен Өлкөлөрү ичинде практика өтүү үчүн колдоо
көрсөтүлүүсү
Студенттерибизге ординатура жана ишке кирүүгө атайын программалардын даярдалышы

II.




Билим берүү стратегиялары

Илимий-изилдөө стратегиялары

Илимий-изилдөө иштеринин санын жана сапатын жакшыртуу
Улуттук жана эл аралык мекемелер тарабынан колдоого алынган долбоорлордун санын көбөйтүү
Өлкөдөгү жана чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлары жана илимий мекемелер менен
кызматташууну жогорулатуу
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Факультет ичинде өткөрүлгөн эл аралык илимий иш-чаралардын санын көбөйтүү
Факультеттин медициналык өнөр жай кызматташуусун өнүктүрүү
Факультеттин илимий журналын түзүү
Сыйлоо/долбоор системасын иштеп чыгуу

III.









I.


Адам ресурстарын башкаруу стратегиялары

Жаңы ишке алынган академиялык жана башкаруу тобунун кызматкерлерине карата багыт
берүүчү программаларды уюштуруу
Академиялык жана башкаруу тобунун кызматкерлеринин аткарган иштеринин негизинде
сыйлык берүү системасын түзүү
Окутуучулар үчүн сыйлык берүү системасын түзүү

VI.



Таанытуу
жана коом менен биргеликте иш алып баруу
стратегиялары

Факултьтеттин артыкчылыктарын өлкө ичинде жана чет өлкөдө өнүктүрүү
Өлкөдөгү жана чет өлкөдөгү студенттерге мүмкүн болушунча эффективдүү таанытуу жүргүзүү
Тараптарлардын канааттануусу менен мамилелерин өнүктүрүү
Мектептер менен түзүлгөн долбоорлор билим спорт долбоор ж.б окуучуларга мастер класс
сабактарын өтүү
Коомдогу саламаттыкты сактоо темалары боюнча семинарларды өткөрүү

V.


жана

Кыргызстанга заманбап диагностикалык жана дарылоо борборлордун курулушу
Жергиликтүү диагностикалык жана дарылоо борборлору менен ар тараптуу кызматташтыкты
түзүү
Саламаттыкты сактоо туризмин өнүктүрүү максаты менен өлкөбүзгө бейтаптарды кабыл алуу,
бейтаптарды чет өлкөгө жөнөтүү жана технология кызматтарынан пайдалануу

IV.





Диагностикалык жана дарылоо кызматтарын түзүү
өнүктүрүү стратегиялары

Каржылоо стратегиялары

Кайрымдуулук жана бүтүрүүчүлөрдүн колдоо көрсөтүү иштерин улантууну камсыздоо
Факултьтеттин кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү

Стратегиялык
Көрсөткүчтөрү
максаттар
Билим берүү стратегиясы
i) Окутуучуларга бөлүнгөн студенттердин саны
Билим
берүүнүн
ii) Окутуучулардын жумалык сааты
сапатын
жогорулатуу iii) Студенттердин саны
iv) Толук эмес убакытты талап кылган окутуучу
штаттык жана штаттан сырткаркы
окутуучулардын саны
v) Тандалма сабактардын саны
vi) Жумушчу программаларды өзгөртүү
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Максаттар
2017-2021

Максаттар
2018-2019
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Ар 2 жылда
1жолу

%30
Ар эки жылда
1 жолу













Окутуучуларга
атайын
семинарларды
өткөрүү

i) Окуу жылы ичинде факультеттин биргелешкен
окутуу программасынын саны
ii) Окуу жылы ичинде бардык бөлүмдөрдү
камтыган окутуу программасынын саны

2

1

5

1

Маалымат
технологиялар
ынын
окутууда
эффективдүү
колдонулушу

i) Окутуу материалдары тууралуу интернет
маалымдоо каражаттарына жарыяланган
сабактардын саны
ii) Кыймылдуу жана машыктыруу жолу менен
окутулган сабактардын саны

% 80

%80

% 60

%60

Кыргызстандаг
ы жана чет
өлкөдөгү
жогорку окуу
жайлары жана
илимий
мекемелер
менен
кызматташууну
жогорулатуу

i) Чет өлкөлүк престиждүү университеттер менен
болгон кызматташуулардын саны

30

3

ii) Чет өлкөлүк жана олкодогу престиждүү
университеттер менен жыл ичинде биргеликте
уюштурулган семинарлардын саны
iii) Кызматташтык жүргүзүлгөн университеттерге
окуу жылында окутуу иш-чаралары үчүн барган
окутуучулардын саны
iv) Кызматташтык жүргүзүлгөн университеттерге
окуу жылында окутуу иш-чаралары үчүн келген
окутуучулардын саны
v) Кызматташтык жүргүзүлгөн университеттерге
окуу жылында окутуу иш-чаралары үчүн барган
студенттердин саны
vi) Кызматташтык жүргүзүлгөн университеттерге
окуу жылында окутуу иш-чаралары үчүн келген
студенттердин саны
Программалард i) Факультеттин улуттук аккредиттөө мекемелери
тарабынан аккредиттелүүсү
ын улуттук
жана эл аралык
аккредиттөө
мекемелери
ii) Факультеттин эл аралык аккредиттөө
тарабынан
мекемелери тарабынан аккредиттелүүсү
аккредителүүсү

5

1

3

1

3

1

5

3

5

-

Сентярбь
2018

-

Куратордук
жана окуутарбия
иштерин
жогорулатуу i.

20

20

% 80

%80

40

10

i) Окутуучулардын илимий жетекчилик кылган
студенттеринин саны
Илимий жетекчилик кызматтарынан канааттануу
деңгээли
Билим берүүдө i) Жыл ичинде дистанттык окутуу бөлүмүндө
окутулган сабак жана семинарлардын сааты
дистанттык
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Декабрь 2020 -











окутуу
мүмкүнчүлүгүн
өн пайдалануу
i)
Коомдук
саламаттыкты
сактоону
үйрөтүүнү
уюштуруу
Медициналык
адистерди
даярдоону
уюштуруу
Студенттерге
багытталган
адистик жана
техникалык
сапарларды
уюштуруу
Студенттерге
КМШ, АКШ
жана Европа
Бириккен
Өлкөлөрү
ичинде
практика өтүү
үчүн колдоо
көрсөтүлүүсү
Окуу
программасын
ын
кемчиликтерин
жоюу

II.

Актуалдуу саламаттыкты сактоо иштери менен
байланышкан семиналардын саны

10

5

i) Жаңы муундун көз караштары менен медицина
адистерин өнүгүрүүгө багытталган
семинарлардын саны

5

1

i) Окуу жылынын ичинде студенттерге
багытталган адистик жана техникалык
сапарларды уюштуруу иштеринин саны

10

4

i)Студенттерге КМШ, АКШ жана Европа
Бириккен Өлкөлөрүнүн ичинде стажировкадан
өтүүчү студенттердин саны

% 20

%10

3

(1х40)

15

-

i) Бардык техникалык жабдуулар менен ээ
болгон, үн жана көргөзмө системалары,
желдетүү, эргономикалык отуруу менен
камтылган 300 орундуу анфи салонунун саны
ii) Практика үчүн баардык техникалык
жабдууларга ээ 30 кишилик кабинеттердин саны
iii) 40 окуучуну камтыган жайлуу жана кенен,
техникалык жабдуулар менен камсыздалган
анатомия лабораторияларынын саны
iv) 40 окуучуну камтыган жайлуу жана кенен,
техникалык жабдуулар менен камсыздалган
дисциплиналык лабораторияларынын саны
v) 40 окуучуну камтыган жайлуу жана кенен,
техникалык жабдуулар менен камсыздалган
микроскоптук лабораторияларынын саны
vi) 300 окуучуну камтыган жеткиликтүү
жабдуулар менен камсыздалган китепкана куруу
Илимий-изилдөө стратегиялары
4

1

3

2

2

2

Сентябрь
2019

-

 Илимийизилдөө
иштеринин
санын жана
сапатын
жакшыртуу

i) SCI жана SCI алкагындагы журналдарда жыл
ичинде жарыяланган макалалардын саны
ii) SCI жана SCI алкагынын тышында
журналдарда жыл ичинде жарыяланган
макалалардын саны
iii) Улуттук денгээлде жарыяланган бардык
илимий китептердин саны
iv) Эл аралык денгээлде жарыяланган бардык
илимий китептердин саны
v) Жыл ичинде уюштурулуучу долбоорлордун
саны
vi) Жыл ичиндеги таасирлүү журналдардын
(impact faktörü 1.3 üstü
vii) SCI ve SCI алкагындагы журналдарда
шилтеме басылмаларынын саны
viii) Жыл ичинде SCI ve SCI-expanded
алкагындагы журналдарда көрсөтүлгөн
шилтемелердин саны
ix) Окуу жылы ичинде улуттук жана эл аралык
илимий конференцияларга билдирүү менен
катышкан катышуучулардын саны
x) Толук патент саны
i)Окуу жылы ичинде илимий-изилдөө
 Улуттук жана
долбоорлоруна катышкан катышуучулардын
эл аралык
саны
мекемелер
ii) Окуутучулардын жыл ичинде илимий-изилдөө
тарабынан
иштери үчүн бөлүнгөн убакыттын пайызы
колдоого
алынган
iii) Окуу жылы ичинде улуттук илимий-изилдөө
долбоорлордун борборлору тарабынан колдоо көрсөтүлгөн
санын
долбоордун саны
көбөйтүү
iv) ) Окуу жылы ичинде эл аралык илимийизилдөө борборлору тарабынан колдоо
көрсөтүлгөн долбоордун саны
 Өлкөдөгү жана i) Өлкөдөгү жогорку окуу жайлары жана илимийизилдөө мекемелеринин кызматташтыгынын
чет өлкөдөгү
негизинде жүргүзүлгөн долбоорлордун саны
жогорку окуу
ii) Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлары жана
жайлары жана
илимий-изилдөө мекемелеринин
илимий
кызматташтыгынын негизинде жүргүзүлгөн
мекемелер
долбоорлордун саны
менен
кызматташууну
жогорулатуу
i) Окуу жылында факультетте уюштурулган
 Факультет
улуттук жана эл аралык илимий иш-чаралардын
ичинде
саны
өткөрүлгөн эл
5

50

2

100

4

3

-

5

1

30

1

20

1

55

5

90

15

20

6

1
10

1

% 20

%20

5

1

3

1

3

1

2

1

3

3

аралык илимий
иш-чараладын
санын
көбөйтүү
 Илимий
изилдөө жана
иштеп чыгуу

 Факультеттин
медициналык
өнөр жай
кызматташуусу
н өнүктүрүү

 Факультеттин
илимий
журналын
түзүү





i) Керектүү жабдуулары бар лабораториялар
ii) Тиешелүү жабдууларга ээ жаныбар
лабораториясынын курулушу
iii)Бардык лабораториялык жабдуулар менен
камсыздалган сактоочу бөлмөлөрдүн саны
i) Технологиялык азыктарга айландырылган
жалпы илимий протоколдордун саны
ii) Окуу жылында тармактык уюмдар менен
макулдашуу иштеринин саны

10
Май 2018

1
-

4

1

1

-

4

2
-

iii) Окуу жылында улуттук жана эл аралык
мекемелер тарабынан колдоого алынган жана
тармактык уюмдар менен биргеликте
жүргүзүлгөн долбоордун саны
i) Эл аралык илимий эмгектер жана медицина
журналынын электрондук негизде жарыяланышы
ii) Медицина тармагын камтыган эл аралык
журнал түзүү

2

Сентябрь
2020
Сентябрь
2019

III. Диагностикалык жана дарылоо кызматтарды түзүү жана өнүктүрүү
стратегиялары
i) Негизги поликлиника, лаборатория жана
Декабрь 2017
Кыргызстанга
берилген амбулаториялык диагностикалык
заманбап
диагностикалы кызматтар / дарылоо борбору
Май 2019
к жана дарылоо ii) Поликлиникалык кызматтардын негизинде
хирургия бөлүмүнө тиешелүү 100 орундук
борборлордун
бейтапкана куруу
курулушу
iii) Заманбап үлгүдө клиникалык жана
Декабрь 2021
хирургиялык дарылоо ошону менен бирге
диагностиканын бардык түрлөрүн камтыган 500
орундуу бейтапкана куруу
i) Жергиликтүү диагностикалык жана дарылоо
100,000
Жергиликтүү
диагностикалы борборлору менен жыл ичинде жүргүзүлгөн
к жана дарылоо кызматташтыктар
борборлору
менен ар
тараптуу
кызматташтыкт
ы түзүү

6

-

1

1 (150 )

-

-











500
Саламаттыкты i) Саламаттыкты сактоо жана туризмди
өнүктүрүү максаты менен чет өлкөгө
сактоо
бейтаптарды жөнөтүү
туризмин
ii) Саламаттыкты сактоо жана туризмди
4
өнүктүрүү
максаты менен өнүктүрүү максаты менен чет өлкөгө
технологиялык жабдыктарды жөнөтүү
өлкөбүзгө
бейтаптарды
кабыл алуу,
бейтаптарды
чет өлкөгө
жөнөтүү жана
технология
кызматтарынан
пайдалануу
IV.Таанытуу жана коом менен биргеликте иш алып баруу стратегиялары
20
Факултьтеттин i) Окуу жылы ичинде медиа уюмдарында
артыкчылыктар жарыяланган факультеттеги кабарлардын саны
10
ын өлкө ичинде ii) Окуу жылы ичинде факультеттин
окутуучуларынын катышуусу менен
жана чет
уюштурулган TV жана радио программаларынын
өлкөдө
саны
өнүктүрүү
iii) Окуу жылы ичинде факультетибизге
1.500
жергиликтүү жана сырттан келген
зыяратчылардын саны
20
Өлкөдөгү жана i) Окуу жылынын ичинде таанытуу жүргүзүлгөн
мектептердин саны
чет өлкөдөгү
студенттерге
мүмкүн
болушунча
ii) Окуу жылы ичинде факультетке келген
50
эффективдүү
алгачкы 5 %дык студенттердин саны
таанытуу
жүргүүзүү
4
Тараптарларды i) Окуу жылы ичинде медицина секторуна
н канаттануусу байланыштуу уюштурулган программалардын
саны
менен
ii) Окуучулардын ата-энелерине байланыштуу
2
мамилелерин
уюштурулган программалардын саны
өнүктүрүү
iii) Кызматташтык жүргүзгөн бей өкмөт
3
уюмдардын саны
V. Адам ресурстарын башкаруу стратегиялары
i) Окуу жылы ичинде окутуучулар үчүн
2
Жаңы ишке
уюштурулан иш-чаралардын саны
алынган
академиялык
жана башкаруу
тобунун
7

-

5
3

1500

50

5

1

7
1

1

кызматкерлери ii) Окуу жылы ичинде башкаруу кызматкерлери
не карата
үчүн уюштурулан иш-чаралардын саны
багыт берүүчү
программалард
ы уюштуруу
i) Окуу жыл ичинде академиялык кызматкерлер
 Академиялык
жана башкаруу үчүн аткаруу үчүн берилген сыйлыктардын саны
тобунун
кызматкерлери
нин аткарган
ii) Окуу жылында аткарылган иштердин
иштеринин
негизинде мамлекеттик кызматкерлер үчүн
негизинде
берилген сыйлыктардын саны
сыйлык берүү
системасын
түзүү
VI. Каржылоо стратегиялары
 Кайрымдуулук i) Кайрымдуулук көрсөтүү жана
бүтүрүүчүлөрдүн колдоосун алуу жөнүндөгү
жана
бүтүрүүчүлөрд уюштурулган иш-чаралардын саны
үн колдоо
көрсөтүү
иштерин
улантууну
камсыздоо
 Факултьтеттин i) Окуу жылынын ичинде башка илимий
мекемелер менен кызматташтык жүргүзүү үчүн
кызматташуу
мүмкүнчүлүктө уюштурулган иш-чаралардын саны
рүн өнүктүрүү ii) Окуу жылында биргеликте кызматташкан
уюмдардын саны

Проф
Доцент
Д милдет ат
Окутуучу
Ассисстент
Teknisyen
Sayısı
Жалпы
Окутуучунун
студенттери
Абитуренттерд
ин саны
Студенттер

20192020
10
13
15
7
13

2

1

25

2

5

-

5

2

3

2

500.000 $

20 000 $

20162017
3
2
3
0
0

20172018
3
1
2
1
0

20182019
4
2
3
3
4

0
8

0
4
16
58
20 (8
окутуучу) 16.0

5
69

4.3

0
7
15 (5
окутуучу)

30
30

50
80

80
160

300
1230

300
930
8

20202021
12
15
17
10
15

17.8

9

