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1. Жалпы жоболор
Билим берүүнүн сапатынын стандарттары- бул билим берүү мекемелеринин негизги
билим берүү пробраммаларынын ишке ашыруудагы талаптардын жана бүтүрүүчүлөрүнүн
билимине болгой талаптардын тЬптому.
ISO 9001 - бул дүйнө жүзүндөгү эң атактуу эл аралык стандарт, анын негизинде сапат
менеджментинин системасы (СМС) түзүлөт жана сертификациясы жүргузүлөт. ISO 9001
стандартизация бою нча эн масш табдуу эл аралык уюмдун техникалы к № 176 - комитете
тарабынан түзүлгөн. ISO 9001 стандартынын сертификатын алуу үчүн билим берүү уюму
езүне сапат менеджментинин системасын
киргизүүсү жана анын негизинде
докучен пердин системасын түзуүсү зарыл. Билим берүү уюму өзүнө СМСти киргизу^
мснС'н оку у жайдын иизмердүүлүгүнө бир кыйла ийгиликтерди киргизет.
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Кыргьгзстанда Сапат тармагыңдагы саясатын киргизүү жана көзөмөлдөө максатында

КРнын экономика министрлигинин алдында Стандартизация ж ана метрология борбору
уюшулган

(СМБ).
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канаагтангандыгын

кепилдигин
аныктоо
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максатында

ISO

9001:2015 стандартынын талаптарын киргизүү иштери жүргүзүлгөн. Аталган проект
Немец

коомчулугунун

эл

аралык

кызматташ тыгынын-GIZ

колдоосунун

алдында

өткөрүлгөн.Эл аралык консалдингдик CERT компаниясынын кызматкерлери тарабынан
биздин кызматкерлерди эл аралык ИСО 9001:2015 стандартына үйрөтүү жүргүзүлгөн.
^зы ркы кезде1Кыргызстанда СМ Б ИСО 9001:2015 стандарты бою нча иш алып барган
жана сертификацияга даярдык көргөн биринчи мамлекеттик мекеме болуп саналат.
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Окуу нронесснннн сапаты темөнкү сапаттардан куралып түзүлөт:
1

^

1Оку у программасынын сапатынан;
.

З.Окутуу процессиндеги педагогикалык персоналдын сапатынан;
.л.Оку гандардын потенциалынын сапатынан;
4.Оку у
процессиндеги
каражаттардын
(материалдык-техникалык
,
лабораториялык,
ж епериметтик базалардып. окуу жайдын окуу-усулдук камсыздалышынан жана окуу
кабинетгеринин жабдылышынын ) сапатынан; .
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5. Билим берүү технологиялардын сапатынан;
6. Билим берүү системасынын жана процесстеринин сапаттуу башкаруусунан.
••1.К р" ЖАКтын сапаггы камсыздоо саясатын калыптандырууга төмөнкү кызыкдар тараптардын
ьа гегориялары катышат:
1.Билим берүү мекемеси (колледж);
ТМамлекет өзүнө караштуу^ инетитуционалдык ведомстволор
ak ribiaap аркылуу:
5. Оку га ндар: жа на алардын ата-э нел ер и;
.Бү г\ рүүчүлөр:
.Иш берүүчүлөр:
! i :

өзүнүн нррмативдик-укуктук

6. Гийиштуү npoi раммалар боюнча окуу ишмердүүлүгүн жүргүзгөн башка билим берүү
мекемелери:
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7. Корм.
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Биздин миссия
'Заманбап Эмгек базарыиын суроо-талаптарын, коомдун керектөөлерүн жана илимдин
Iишкеидиктерин зеке алуу менен орто кесиптик деңгээлдеги компетенттүү адситерди
же IКИ1ИК1 үү жана саиаттуу даярдоо.
vkc

Саисат
-Жаңы муунга кесиптик билим берүүдөгү программаларды ишке ашырууда мамлекеттик жана эл
аралык стандарттардын талаптарына дал келүү;
■
:
-Ок\ 1\,\ч\лардын жамаатыи сапат менеджментине даярдоо;
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-Спденттер, бүтүрүүчүлөр, иш берүүчүлөрдүн кайтарым байланыштарынын негизинде окуу жай
көрсөткөн кызмаатардын сапатын тынымсыз көтөрүү ;
-Ок\> проиессинин катышуучуларынын комплекстүү түрдө коопсуздугун камсыздоо;
-Билим берүү процёссинин моралдык -психологиялык жана социалдык климатын камсыз кылуу;
-Билим берүү процессине алдыңкы технологияларды жана маалыматташтырууну киргизүү;
1.!
-Билим берүү процессии жакшыртуу максатында инвестицияларды чакыруу.
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-Canai менеджментинин эффективдүү
и (имерд үүлүгу но киргизүү;
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системасын

I ■И i 1м
иштеп

чыгуу

жана

окуу

жайдын

- рКОЖдордун мамлекезтик стандарттарын талаптарын исана лицензиялык нормативдер менен
аккредитациялык көрсөткүчтөрдү аткаруу;
-оку'гуучулардын. кызматкерлердин жана студенттерди
жРгорулатуу ишмердүүлүгүнө киргизүү;

окуу жайдын билим берүү сапатын

- квал ифи ка ци я 11ы жогорул атуу жана кесиптик өсүүнү камсыздоо үчүн кадрлардын билимин
жогбрулагуу га шарлтарды түзүп берүү;
-алдыңкы билим берүү технологияларын окуу процессине киргизүү;:
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:
-оку гуучулардыи ж|ана Студенттердин илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүн өнүктүрүү;
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-окуу процессин магрпыматташтыруу жана материалдык-техникалык базаны чыцдоо;
-кблледждин ишмердүүлүгүн баалоо үчүн регулярдуу өздүк баалоону жүргүзүп туруу;
-ЖалсШ-Абад областынын колледждин ишмердүүлүгүнө байланыштуу ишмердүүлүк жүргүзгөн
ишканалар менен тынымсыз байланьшпа болуу;
-иш берүүчүлөр менен байланыштарды кеңейтүү жана аларды бил им берүү процессинин
мазмунун аныктоог катыштыруу.

