
Стратегия, цифрландыру және интернационалдандыру жөніндегі проректор, Басқарма 

мүшесі 

Өкілеттіктер 

Стратегия, цифрландыру және интернационалдандыру жөніндегі проректор, Басқарма 

мүшесі: 

1) өз құзыреті шегінде Басқарма Төрағасы-Ректордың, Директорлар кеңесінің және 

оның комитеттерінің алдында атқарылған жұмыс туралы есеп береді; 

2) өз құзыреті шегінде өкімдер шығарады, университеттің шығыс хат-хабарларына 

қол қояды, оның сканерленген нұсқасы Басқарма Төрағасы-Ректорға оның көмекшісі 

арқылы дереу (мәлімет үшін) берілуге тиіс; 

3) мәселелерді Басқарманың және Басқарма жанынан құрылған консультативтік-

кеңесші органдардың қарауына енгізеді; 

4) университеттің Стратегиялық даму жоспарын, сондай-ақ өзі жетекшілік ететін 

бағыттар (мәселелер) бөлігінде оның іске асырылуы (орындалуы)туралы есепті әзірлеуді 

қамтамасыз етеді; 

5) университеттің ағымдағы және перспективалық жұмыс жоспарларының 

орындалуын қамтамасыз етеді; 

6) Сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) жұмыс істеуін қамтамасыз ету; 

7) университеттің бекітілген ұйымдық құрылымына сәйкес тікелей есеп беретін 

департаменттердің қызметін ағымдағы және перспективалық жоспарлауды ұйымдастырады; 

8) университеттің Даму стратегиясын әзірлеуді ұйымдастырады, университеттің 

құрылымдық бөлімшелеріндегі (институттар, кафедралар) стратегиялық жоспарлауды 

қадағалайды; 

9) Даму жоспарын іске асырудың әрбір кезеңіндегі стратегиялық көрсеткіштерін 

талдайды; 

10) университеттің халықаралық қызметін және шетелдік серіктестермен байланыс 

орнатуды үйлестіреді; 

11) шетелдік азаматтарды Қазақстан Республикасына оқуға жіберумен айналысатын 

отандық және шетелдік ұйымдармен ұзақ мерзімді шарттық қатынастарды орнату процесін 

басқарады; 

12) жоғары оқу орындары арасындағы ынтымақтастық шеңберінде немесе келісім-

шарт негізінде жұмыс істеу үшін университеттің оқытушылары мен қызметкерлерін шет 

елдерге іссапарға жіберу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады; 

13) институт директорларымен бірлесіп Академиялық ұтқырлықты, студенттермен, 

магистранттармен және шетелдік жоғары оқу орындарымен тағылымгерлермен алмасуды, 

сондай-ақ университет студенттерінің халықаралық студенттік конференциялар мен жазғы 

мектептерге қатысуын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді; 

14) университетте шетелдік делегацияларды және басқа да шетелдік өкілдерді, оның 

ішінде Нұр-Сұлтанда қаласында аккредиттелген дипломатиялық корпус қатарындағы 

адамдарды, сондай-ақ шетелдік көрнекті саясаткерлер мен жекелеген ғалымдарды 

қабылдауды ұйымдастырады; 

15) Даму стратегиясы және сапаны талдау департаментінің, Халықаралық 

ынтымақтастық департаментінің, Білім беру ғылымы және мұғалімдерді даярлау бойынша 

ЮНЕСКО кафедрасының, Маркетинг бөлімінің, Білім беруді ақпараттандыру 

департаментінің жұмысына жалпы басшылықты жүзеге асырады және жетекшілік етеді; 

16) ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласындағы әдістемелік, 

зерттеу, эксперименттік және инновациялық жұмыс жүйесін ұйымдастырады және 

жоспарлайды; 

17) өзі жетекшілік ететін бағыттары (мәселелері) бойынша университет 

міндеттемелерінің орындалуын ұйымдастырады; 

18) университеттің ішкі құжаттарында және Басқарма Төрағасы-Ректор берген 

сенімхатта айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады. 
 


