МИ түлектер клубын
құру туралы
Жоғары оқу орыны – көптеген гуманитарлық және арнайы пәндер
арқылы тұлғаның негізін, білімді студенттерде мүдделі педагогтармен
сұхбаттасу, ғылыми қызметін, көпқырлы студенттік өмірін қалайтын бұл
ерекше орта.
2013 жылы ҚарМТУ өзінің 60 жылдығын атап өтеді. Университет
жұмысының басты жетістігі – біздің ғана елде емес, шет елдерде де сұранысқа
ие жоғарғы және жоғарғы оқудан кейінгі білімі бар жетпіс мыңнан астам
мамандар. Біздің түлектердің ішінде белгілі саяси қайраткерлер, мемлекеттік
қызметкерлер, ірі өнекәсіптік кәсіпорындардың, ғылыми мекемелердің, білім,
мәдениет және бизнес саласындағы ұйымдардың басшылары. ҚР бірінші
президентті Н.Ә. Назарбаевтың орындалған кәсіби және дербес мансабы, ҚР
парламентінің сенатының депутаты Джалмагамбетова С., Приозерск қ. әкімі
Камзин К., мәмілегерлік академиясының ректоры Сулейменов Т., ММАУ
бірінші проректоры Иванайский А., «Караганданеруд» бас директоры
Дедуренко А., ЖШС «КарГорМаш-М» директоры Жакенова С., Теміртаулық
электр-металлургиялық зауыд директоры Поветин А. және де басқалары
студенттер, магистранттар мен докторанттар үшін айқын мысал бола алады.
Университеттік корпоративтік мәдениеттің маңызды құраушысы
түлектермен жұмыс жасау болып табылады. Біздің студенттердің барлық
жастағы түлектері, олар қайда жұмыс жасамасын, олардың жетістіктерін
мақтан тұтатын және олардың мансаптарының өсуін ұдайы қадағалап

отыратын, бір үлкен отбасының мүшесі ретінде мәңгі қалады. Бірнеше
жылдар бұрын ЖОО бітіріп кеткенмен де түлектер өздерінің Аlma mater
қатысы барлығын сезеді және «ҚарМТУ оқытушылар мен түлектер
ассоциациясы» қызметіне қатыса алады.
Университеттің 60-жылдық мерей тойына дайындыққа байланысты
және Машинажасау Институтының түлектерімен тығыз байланысты орнату
мақсатында барлық әлемде клубтық қозғалыстың тәжірибесі мен
жетістіктерін зертеуді ескере отырып:
БҰЙЫРАМЫН:
1. Келесі құрамда Машинажасау Институтының түлектер Клубын құру:
төраға - ЖШС «КарГорМаш-М» директоры Жакенов С.А.; төрағаның
орынбасары – МИ директоры Шарая О.А.; хатшы – МИ ОІ бойынша
директордың орынбасары Карсакова Н.Ж.
2. Клуб Кеңесінің құрамын бекіту (қосымша 1).
3. МИ түлектер Клубының жұмыс жоспарын бекіту (қосымша 2)
4. Ұйымдастыру комитетіне
4.1. 20.04.13ж. дейінгі мерзімде Клуб Кеңесінің ұйымдастырушылық
жиналысын өткізу
4.2. 28.03.13ж. дейінгі мерзімде түлектер Клубының құрылуы туралы
және МИ Клуб Кеңесінің құрамы туралы ақпаратты МИ сайтына енгізу
4.3. 10.04.13ж. түлектер тізімін мамандықтары бойынша және бітіру
жылдары бойынша тексеру
4.4. 20.06.13ж. Машинажасау Институты және түлектердің жетістіктері
туралы БАҚ мақала жариялау
4.5. Түлектер Клубының Кеңесін университеттің мерейтойына
дайындықтың жүріп жатқандығын хабарлау
4.6.
МИ
түлектерінің
Клуб
Кеңесінің
белсенді
қатысуын
қамтамасыздандыру
4.6.1. Университетте жүргізілетін республикалық және халықаралық
конференция жұмысына
4.6.2. Техникалық мамандықтар бойынша практикалық дайындығын
жетілдіруде
4.6.2. Машинажасау Институтының даму Фондын құру бойынша
дайындық жұмыстарында
Ректордың м.а.

А.З. Исағұлов

Бұйрықты енгізген:
МИ директоры

О.А. Шарая

Визалары:
ОІ бойынша проректор
ПБД директоры

В.В. Егоров
Ш.Т. Ахметова

Қосымша 1
Машинажасау Институтының
түлектер Клубының Кеңес құрамы
1. Жакенов Серикжан Амиржанович – «КарГорМаш-М» ЖШС директоры
2. Джалмагамбетова Светлана Жакияновна – Қазахстан Республикасының
Парламент Сенатының депутаты
3. Камзин Кайрат Амангельдиевич – Приозерск қ. әкімі
4. Туменов Темирхан Ниязбекович – «Инструмент-Ресурс» ЖШС
директоры
5. Дедуренко Алексей Иванович – «Караганданеруд» ААҚ бас директоры
6. Омарханов Габит Тельманович – «Казахмыс» ЖШС ҚҚМЗ
директорының м.а.
7. Великожон Александр Иванович – ПКф «Энерго-плюс» директоры
8. Нургалиев Нур Ахметович – АҚ «ИМСТАЛЬКОН» Қарағанды
металлконструкция зауыдының директоры
9. Курицын Александр Федорович – Қарағанды облысының көркем
қорының директоры
10. Сыздыкова Айгуль Шаяхметовна – Балхаш политехникалық колледж
директоры

Қосымша 2
МИ түлектер клубының 2013 ж. жұмыс жоспары
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Іс-шараның аталуы

Орындау
Жауаптылар
мерзімі
Түлектер Клубы
Ширекте бір Ұйымдастырушы
Кеңесінің отырысын
рет
комитет
жүргізу
Кеңес төрағасы
МИ
мамандықтары 10.04.13ж. Ұйымдастырушы
бойынша және бітіру
комитет
жылы
бойынша
түлектер тізімін құру
МИ сайтында түлектер
28.03.13ж. Ұйымдастырушы
Клубының бетін құру
комитет
БАҚ жариялауға МИ
20.06.13ж.
Кафедра
атақты түлектері туралы
меңгерушілері
мақала дайындау
Университеттің
60
қаңтар –
Оргкомитет
жылдығына
арналған шілде 2013ж.
конференции
республикалық
және
халықаралық
конференция жұмысына
қатысу
бойынша
түлектермен
жұмыс
жасау
Кездесулерді, «дөңгелек
наурыз –
Ұйымдастырушы
үстел» жүргізу, атақты
мамыр
комитет
түлектердің
2013ж.
қатысуымен іс шара қыркүйек –
ұйымдастыру
қараша
2013г.
Мамандықтар бойынша Жыл бойы
Кафедра
МАК
жұмысына,
меңгерушілері
практика
базасын
жаңартуға
түлектерді
қатыстыру
бойынша
жұмыстарды жүргізу
МИ
кафедраларымен Жыл бойы Ұйымдастырушы
демеушілік
көмекті
комитет
ұйымдастыру
Клуб мүшелері үшін Қыркүйек - Ұйымдастырушы

Ескерту
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имедждік
өнім
қараша
комитет
құрастыру
2013г.
Машинажасау
Қазан 2013г.
МИ
Институты
Күніне
дайындық және жүргізу
Жыл бойы Ұйымдастырушы
МИ бітірушілермен
комитет
жұмыс – олардың
өміріндегі маңызды
және есте қалар
сәттерін бақылау,
тағайындалуларымен
құттықтау
Шілде 2013г. Ұйымдастырушы
Мерекелі түлектердің
комитет
кездесулерін
ұйымдастыру:
40,30,20,10 жыл

