Жастар ісі жөніндегі комитетінің 2017-2018 оқу жылында ұйымдастыратын іс –шаралары
Р/С
1.

Орындалатын іс-шаралар
Білім күніне арналған концерттік бағдарлама ұйымдастыру

Мерзімі
Қыркүйек, 2017

2.

Жатақханадағы Студенттік кеңестердің есеп беру-сайлау
жиналысын өткізу

Қыркүйек,
2017

3.

Факультеттердің ЖІЖК есеп беру-сайлау жиналысын өткізу

Қыркүйек,
2017

4.

Университеттегі Студенттік ұйымдардың, клубтардың
көшбасшысын, құрамын сайлау (топтарда,
факультеттерде, университетте)
«Мақтанышым – ҚазАТУ!» тақырыбында флешмоб
ұйымдастыру

Қыркүйек, 2017

5.

6.

7.
8.

Бірінші курс студенттерін университеттің Ішкі тəртіп
ережелерімен таныстыру мақсатында Басқарма
төрағасының тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасарымен,
Тəрбие жұмысы жөніндегі департамент, ЖІЖК-пен кездесу
өткізу
Бірінші курс студенттеріне арналған «Алғашқы студенттік
күз» фестивалі
60 жылдық мерейтойға орай «Үздік студент» байқауын
өткізу

Жауаптылар
Тəрбие жұмысы жөніндегі департаменті,
ҚКФ
Тəрбие департаменті,
Студенттік парламент,
ЖІЖК
Тəрбие департаменті,
Студенттік парламент,
ЖІЖК
Тəрбие департаменті,
ЖІЖК

Қыркүйек, 2017

ЖІЖК,
Жатақханадағы студенттік кеңестер

Қыркүйек, 2017

Тəрбие департаменті.
ЖІЖК, Студенттік парламент мүшелері,
«Тəртіп сақшылары» тобы, Студенттік
Альянс

Қазан, 2017

Қоғамдық кəсіптер факультеті

Қыркүйек, 2017

ТЖЖ департаменті,
ЖІЖК

9.

«ҚазАТУ көшбасшылары» атты Патриоттар күнін
ұйымдастыру

Қазан, 2017

10. «Жақсылық жасауға кешікпе!» атты қайырымдылық
акциясын ұйымдастыру
11. «Менің таңдауым – салауатты өмір!» атты акция
ұйымдастыру
12. «Тəуелсіздік – тірегім, елім деп соққан жүрегім»
тақырыбында қалалық деңгейде Жастар форумын
ұйымдастыру
13. «Бірлігіміз жарасқан!» ұлттар достығын насихаттайтын
бейне роликтер байқауы
14. «Ең үздік асхана» конкурсы

Қазан, 2017

Қараша, 2017

15. «Студент көзқарасындағы куратор» сауалнамасын өткізу

Қараша, 2017

16. «Ең үнемшіл жатақхана» атты байқау ұйымдастыру

Қараша, 2017

17. Республикалық Студенттер Альянсы ұйымымен бірлесіп
«Студенттер қарсы!» акциясын ұйымдастыру
18. Сессия алдында жемқорлықтың алдын алуға бағытталған
кездесулер

Қараша, 2017

19. Ұлттық дəстүрді насихаттау бағытындағы кездесулер
ұйымдастыру
20. Факультетаралық, университетаралық дебаттық
турнирлерді ұйымдастыру
21. Факультетаралық КТК ойындарын өткізу

Қазан, 2017

ТЖЖ департамент,
ЖІЖК
Жатақханадағы студенттік кеңестер
ЖІЖК, əр факультет ұжымы,
академиялық топ кураторлары
Жастар ісі жөніндегі комитет

Қараша, 2017

Тəрбие жұмысы жөніндегі департамент,
ЖІЖК

Қараша, 2017

Тəрбие департаменті, ЖІЖК
Барлық факультет ұжымы
Тəрбие департаменті,
ЖІЖК
Тəрбие департаменті,
Тəрбие жұмысының мамандары
ЖІЖК,
«Жас Отан» жастар қанаты
Тəрбие департаменті,
ЖІЖК
Тəрбие департаменті,
Студенттік парламент,
ЖІЖК
ЖІЖК,«Сымбат» қыздар клубы, барлық
факультет ұжымы
«Аманат», «Элита» клубтары

Желтоқсан, 2017

Жыл бойы
Жоспарға
сəйкес
Жоспарға

ҚКФ,«Аграрка сарбаздары» командасы,

22. «ҚазАТУ сұлтаны!» сайысын ұйымдастыру

сəйкес
Ақпан, 2018

23. «ҚазАТУ аруы!» сайысын ұйымдастыру
24. Факультетаралық РЭП БАТТЛ

Ақпан, 2018
Ақпан, 2018

25. Наурыз мерекесіне орай іс-шаралар ұйымдастыру

Наурыз,
2018

26. Факультетаралық спорттық-балдық би конкурсы

Сəуір, 2018

27. Əр факультетте академиялық топтар арасында спорттық
жарыстар ұйымдастыру
28. Жатақханааралық спорттық жарыстарды өткізу

Жыл бойы

29. Университет жатақханаларының арасында əр түрлі
сайыстар: «Ең үздік студенттік кеңестің төрайымы» жəне
«Ең үздік түнгі администратор», «Ең үздік безендіру»
конкурстарын өткізу
30. Жемқорлықтың алдын алу үшін студенттер арасында
құқықтары мен жауапкершіліктеріне қатысты сауаттандыру
дəрістерін өткізу
31. Өзін өзі басқару құқығына ие интеллектуалдық клубтардың
жұмысын ұйымдастыру

Жыл бойы
Жыл бойы

Əр факультет ұжымы
Қоғамдық кəсіптер факультеті
Əр факультет ұжымы
Қоғамдық кəсіптер факультеті
Əр факультет ұжымы
Тəрбие жұмысы жөніндегі департамент,
ЖІЖК
Тəрбие департаменті.
Əр факультет декан орынбасарлары,
кураторлар
Барлық факультет ұжымы
Барлық факультеттер,
ЖІЖК
Спорт клуб жетекшісі
Спорт клуб жетекшісі.
Дене шынықтыру кафедрасы
Тəрбие департаменті, Студенттік
парламент,
ЖІЖК

Жыл бойы

ЖІЖК, Студенттік Альянс, «Жас отан»
жастар қанаты бөлімшесі

Жыл бойы

ЖІЖК

32. Жатақханааралық ашық есік күнін өткізу

Жоспарға сəйкес

ЖІЖК

33. Өзін өзі басқару құқығына ие жас тəлімгерлердің жұмысын
қорытындылау мақсатында «Ең үздік көшбасшы» байқауын
ұйымдастыру

Мамыр, 2018

Тəрбие департаменті, Студенттік
парламент,
ЖІЖК

