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1. Жалпы жоболор
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1.1. Студенттик 0км ет (мындан ары С 0) билим жана тарбия беруу тармагындагы
мамлекеттик саясатты, о.э. студенттердин коомдук ез алдынча

ишмердуулугу

аркылуу Мамлекеттик жаштар саясатын ишке ашыруучу, И. Арабаев атындагы
КМУнун

(мындан

ары

университет)

билим

жана

тарбия

беруу процессии

башкарууга ыктыярдуу, ез алдынча катышкан жана ез жоопкерчилигин алган,
елкенун мыйзамдарында белгиленген студенттик ишмердуулук.
1.2. С 0 - коомдук башталышта университеттеги студенттик езун езу башкаруунун
функцияларын аткаруучу коллегиалдык кенешме жана уюштуруучу-аткаруучу
орган.
1.3. С 0 - университеттин студенттеринин кызыкчылыктарын эске алуу менен
аларды ишке ашырып, ез ишмердуулугундо КМУнун Уставын жана жобону
жетекчиликке алат.
1.4. С 0 - коюлган максаттарды жана милдеттерди ишке ашырууда Жаштар иштери
кызматынын (ЖИК) ишмердуулугунун тузумдук формасын керсетет.
1.5. С 0 - мамлекеттик мекеме формасында юридикалык тарап болуп саналбайт,
бирок И. Арабаев атындагы КМУнун эмблемасы менен логотибин колдонууга
укуктуу
1.6. С 0 - теменку аталыштарга ээ:
Орус тилинде: И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин
Студенттик вк м ету
1.7.

Дареги: Кыргыз Республикасы 7220026 Бишкек ш., Раззаков к. 51.

2. С внун максаттары жана милдеттери
2.1. Негизги максаттары жана милдеттери:
•

окуу процессинин натыйжалуулугун жогорулатууга, сабактан тышкаркы

учурда маданий-массалык, билим

жана тарбия беруучу иш-чараларды

уюштурууда студенттердин чыгармачыл ишмердуулугунун бардык турлерун
активдештирууго кемектешуу;
•

студенттердин укуктары менен кызыкчылыктарын сунуштоо жана коргоо;

•

студенттердин ан-сезимин жана вз билимдеринин денгээлине алардын талап
коё
билуулерун
жогорулатууга
багытталган
иштерди
жургузуу,
(
унйверситеттин мулктеруне аяр мамиле кылууга, езунун жогорку окуу
*

жайына жана мамлекетине патриоттук мамиле жасоого тарбиялоо;
•

студенттердин дуйно таанымын енуктуруу жана ездук интеллектуалдык
мумкунчулуктерун ишке ашыруу;

•

КМУнун

студенттеринин

арасында

сергек

жашоо

мунезуне

жана

экологиялык дуйно таанымга угуттое;
•

ЖОЖдор, региондор аралык жана эл аралык студенттик байланыштарды
чындоо.

3.С 0нун ишмердуулуП'нун негизги багыттары:
•

окуу;

•

илимий- изилдеочулук;

•

тарбия беруучулук;

•

социалдык-маданий;

•

спорттук;

•

маалыматтык-публицистикалык.

4. С 0и ун укуктары жана милдеттери
4.1. С 0нун негизги укуктары жана милдеттери:
•

студенттердин кызыкчылыктарын сунуштоо жана коргоо;

•

студенттик турмуштун ар турдуу маселелери боюнча демилге котеруу;

•

институттардын,

факультеттердин

админстрациясына

деканаттардын,

маалымат беруу менен, уюштуруучу жана откеруучу иш-чаралардын планы
боюнча

КМУнун

макулдашуу;

админстрациясына

сунуштарды

киргизуу

жана

•

эл аралык коммерциялык эмес уюмдарга кируу;

•

кайрымдуулук ишмердуулугун ишке ашыруу;

•

атамекендик, чет елкелук инвесторлордун, кайрымдуулук уюмдарынын
каражаттарын тартуу;

•

студенттик вкметтун ишмердуулугун ишке ашыруу учун зарыл башка
функцияларды аткаруу.
5. С внун каражаттары жана аларды тузуунун булактары

•
*'•
•

КМУда каралган каражаттар;
студенттердин ыктыярдуу которуулары;
мыйзам жол берген башка булактар аркылуу каражаттардын тушушу.

6. С внун эсеп-кысабы жана отчёттулугу
•

С 0 жумасына бир ирет ЖИКтин башчысына отчёт берет;

•

С внун ишмердуулугу Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректору
тарабынан кеземелденет;

•

С 0 айына бир ирет Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректорго отчёт
берет.

7. С внун курамы жана функциялары
7.1. С в терагасы, анын орун басарлары жана университеттин бардык тузумдук
курамдарынын С© терагалары башында турган студенттик активдердин жалпы
жыйналышы С 0н у башкаруунун жогорку органы болуп саналат.
Студенттик езун езу башкаруунун негизги функциялары болуп саналат;
•

ЖОЖдор аралык, жергиликтуу, регионалдык, республикалык денгээлдерде
университеттин студенттеринин кызыкчылыктарын билдируу;

•

КМУнун админстрациясына студенттердин кызыкчылыктарын билдируу;

•

илимий, окуу, тарбиялык жана коомдук ишмердуулугу учун студенттердин
сыйлоо женундо сунуштарды Университеттин Окумуштуулар Кенешинин
кароосуна алып чыгуу;

•

студенттердин социалдык-турмуштук маселелерин чечууге катышуу;

•

студенттердин

илимий-изилдее

иштерин

жакшыртуу боюнча сунуштарды алып чыгуу;

жана окуу-тарбия

процессии

•

студенттердин катышуусу менен иш-чараларды еткеруу боюнча чечимдерди
кабыл алуу тууралуу сунуштарды алып чыгуу.

7.2.Студенттик екметтун башчысы курам белумдерунун жана тузумдердун
студенттик активдеринин катышуусунда жалпы университеттик жыйында
шайланат жана жуктелген милдеттерди аткарбаган учурда С внун кепчулук
мучелерунун чечими менен анын милдеттерин мвенету буткенге чейин о,рун
басары аткарат.
7.3. Тераганын ишмердуулугу камтыйт:
'•

КМУнун

студенттик

езун

езу

башкаруусунун

ишмердуулугун

пропагандалоону;
•

ЖОЖ жана ООЖ студенттери жана студенттик езун езу башкаруу
терагалары менен тыгыз ез ара байланышууну;

•

шаардык, республикалык жана эл аралык масштабда жаштар форумдарын
екметтук

жаштар

уюмдары

менен

биргелешип

еткерууну

жана

кемектешууну;
•

КМУнун жаштар екметунун ишинин натыйжалуулугун;

•

СЖМга зарыл шарттарды тузуу боюнча дене тарбия кафедрасына кемек
керсетууну;

•

Тарбиялык жана социалдык-маданий

иш-чараларды

уюштурууда жана

еткерууде студенттер менен тыгыз ез ара аракетти;
•

илимий-изилдее иштерин енуктурууге кемектешууну, илимий ийримдерге,
студенттик

илимий

чейреге

студенттерди

тартуу

боюнча

иштерди

жургузууну;
•

КМУнун студенттеринин арасында керкем чыгармачылыкты енуктурууге
кемектешууну;

•

КРдин жана чет елкелук белгилуу инсандар менен ар кыл жолугушууларды
еткерууну;

•

студенттердин фестивалдарын, конкурстарын жана эс алуусун уюштурууну;

•

ММК менен тыгыз байланышты тузууну;

•

дене тарбия кафедрасы тарабынан еткерулуучу спорттун ар кыл турлеру
боюнча иш-чараларга жана )]£ОЖдор аралык олимпиадаларга
студенттердин катышуусун камсыздоону.

8. С в н у н ишмердуулугун жоюу

81. С 0ну тузуу, кайрадан уюштуруу жана жоюу КМУнун Окумуштуулар Кецешинин
чечими менен ишке ашырылат.

