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 И.Арабаев атындагы КМУнун Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык 

технологиялар факультетинин 2020-жылга карата илимий изилдөө иштери боюнча иш планы 

 

№ Иш-чаралар Аткаруу 

мөөнөтү 

Уюштуруучулар/ 

Аткаруучулар 

1. Илимий изилдөө иштер боюнча ар бир кафедранын 

жооптуу кызматкерин бекитүү. 

январь Каф. башчылары 

2. Ар бир кафедранын илимий багытынын тематикасын 

макулдашуу жана илимий иш планын түзүү, бекитүү 

январь Каф. башчылары 

3. 2020-жылга карата кафедралардын ИИИ боюнча 

жекече иш планын даярдоо 

январь-

февраль 

Каф. башчылары  

ИИИ б-ча координатор 

4. Профилдик стандартты түзүүнүн зарылчылыгы 

темасындагы семинар 

январь проф. Алиев Ш. 

5. Факультет ичинде илимий методикалык семинарларды 

уюштуруу 

жыл ичинде Каф. башчылары  

ИИИ б-ча координатор 

6. Р.Усубакуновдун жаркын элесине арналган ЖОЖнын 

студенттеринин арасындагы математика, информатика, 

физика багыттары боюнча олимпиаданы уюштуруу 

март - апрел Кафедра башчылары 

7. Квалификациялык жана магистрдик иштердин 

темаларын бекитүү. 

октябрь -

ноябрь 

Каф. башчылары,  

ФМББжМТФ деканы 

8. Студенттик конференцияны мурда иштеп, факультетке 

эмгеги сиңген агай-эжелерге арнап өткөрүү 

ноябрь КИ кафедрасы 

9. Илимий конференциялар, өткөрүлүүчү конкурстар 

жана грантар боюнча факультеттин окутуучулар 

курамына жана студенттерге маалымдоо. 

жыл ичинде ИИИ б-ча координатор 

10. Илимий проекттерди табуу жана аларга катышуу жыл ичинде Факультеттин ар бир 

мүчөсү 

11. Өткөрүлө турган конференцияларга жана илимий иш 

чараларга илимий макалалар жыйнагын, 

материалдарын жана импакт фактору бар журналдарга, 

scopus, web of science журналдарына илимий 

макалаларды даярдоо жана жарыялоо 

жыл ичинде Кафедранын ар бир 

мүчөсү,  

ИИИ б-ча координатор 

12. ИИИне байланыштуу кафедра башчылары, 

кафедранын ИИИ боюнча жооптуу кызматкерлери 

менен биргеликте жыйындарды, чогулуштарды 

өткөрүү. 

жыл ичинде ИИИ б-ча координатор 

13. ФМББжМТФнин ПОК жана студенттери эл аралык, 

республикалык, ЖОЖ арасындагы конференцияларга, 

конкурстарга, олимпиадаларга катышуу. 

жыл ичинде Каф. башчылары  

ИИИ б-ча координатор 

14. Кафедрадагы аспирантураны бүткөн окутуучуларды 

кандидаттык ишин жактоого милдеттендирүү жана 

көмөк көрсөтүү 

жыл ичинде Факультеттин деканы, 

Каф. башчылары, 

ИИИ б-ча координатор 

15. ФМББжМТФнин 2020-жылга карата ИИИ боюнча 

отчетун даярдоо жана факультеттин 2021-жылга карата 

планын түзүү. 

декабрь 

 

Каф. башчылары  

ИИИ б-ча координатор 

 

ФМББжМТФнин ИИИ боюнча координатору:                                    Жумадил уулу А. 


