2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН
«САНАЛЫ ҰРПАҚ» КЛУБЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша «Саналы
ұрпақ» клуб жұмысының жоспары
№

Іс-шараның атауы

Ұсынымдар

Қатысатындар

Жауаптылар

1

2

3

4

5

Мерзімдері

I-бөлім Ұйымдастыру-дайындық іс-шаралары
1

«Саналы Ұрпақ»
клубының қызметін
ұйымдастыру

«Саналы Ұрпақ»
клубын 1, 3 курс
студенттері
қалыптастырады

1-3 курс
студенттері

Клуб жетекшісі ҚХА және ӘГП
кафедрасының аға оқытушысы Мусаева Ж.Т.
Клуб төрағасы Тау-кен факультет 3 курс
студенті Шәкенов М. Б.

Қыркүйек

2

Кураторлық
сағаттарда
адамгершілік және
құқықтық
мәдениетті арттыру
мәселелерін
қарастыру

Ар-ұят, абырой,
жауапкершілік,
адалдық, әділеттілік
сияқты адамгершілік
қасиеттерін
қалыптастыруға
ерекше көңіл бөлу
қажет.
Патриотизм, отан
үшін мақтаныш,
қоғамдық тәртіпке
құрмет,
еңбексүйгіштік,
жауапкершілік,
тәртіп, құқықтық
негіздерді білу және
құрметтеу сияқты

1-3 курс
студенттері

Топ кураторлары

Жыл бойы

жеке тұлғаның
қасиеттерін дәріптеу
ұсынылады. Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
тәрбиелеудің негізгі
міндеті - құқықтық
сананы қалыптастыру.
Студенттермен жұмыс
істегенде сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
тәрбиелеу жүйесінің
басты міндеті
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
ұстанымда
қалыптастыру болуы
тиіс.
II-бөлім Іс-шаралар кешенін іске асыру
3

«Студенттердің
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
мәдениетін
қалыптастырудың
ерекшеліктері»
онлайн кездесу

Онлайн кездесуді
жүзеге асырудың
негізгі нысаны
пікірталас болады,
оның барысында
студенттерге өз
пікірін айту
ұсынылады.

3 курс
студенттері

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары

Қазан

4

«Біздің міндетхалыққа қызмет»
тақырыбында
«Қазақстан
Республикасы

Мемлекеттік қызмет
ардагерлері,
мемлекеттік
қызметшілермен
онлайн кездесу

1-3 курс
студенттері

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары

Қараша

мемлекеттік қызмет
істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
іс –қимыл
Агенттігінің
Қарағанды облысы
бойынша
Департаменті»
республикалық
мемлекеттік мекеме
қызметкерлерімен
онлайн кездесу
ұйымдастыру
5

Тұлғаның сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
мәдениетін
қалыптастырудағы
отбасы рөлі
Онлайн кездесу

Өскелең ұрпақты
тәрбиелеуде
отбасының
адамгершілік
жауаптылығын арттыру,
отбасында борыш,
адалдық, ар-намыс,
әділдік талаптарына
сәйкес
келетін тұлғаның
мінез-құлқының
адамгершілік
реттеуіштерін
күшейту, адамды
адамгершілік, әділдік
пен ар-ождан рухында
тәрбиелеу
тұлғаның сыбайлас

1-3 курс
студенттері

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары

Желтоқсан

жемқорлыққа қарсы
мәдениетінің негізі
ретінде
қоғам мен
мемлекеттің
тарапынан сұранысқа
ие болуы жайлы
сұрақтарға жауап
беру.
6

«Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
Заңнама және
сыбайлас
жемқорлық
құқықбұзушылықтар
үшін құқықтық
жауапкершілік»
Онлайн дөңгелек
үстел

Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
нормаларында
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
қандай тетіктер
бекітілген
республиканың
конституциялық
органдарының
құқықтық мәртебесі
мысалында
түсіндіріру. Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
заңнаманың
негізгі ережелерін
білу. Сыбайлас
жемқорлық құқық
бұзушылықтары үшін
әкімшілік және
қылмыстық
жауапкершілікті

3 курс
студентері

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары

Қаңтар

ажырату.
7

«Біздің міндетхалыққа қызмет»
тақырыбында эссе
конкурсы

Студенттер арасында
арасында мемлекеттік
қызметті елдің
мақсаттары мен даму
басымдығын іске
асыруға, әрбір
азаматтың мүддесі
үшін адал қызмет ету
және күнделікті
қажеттілігін
қанағаттандыруға
бейімделген маңызды
институт ретінде
түсінуін тарату

1-2 курс
студентері

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары

Ақпан

8

«Жемқорлықсыз
болашаққа!» атты
пікірсайыс

Байқаудың негізгі
идеясы – «сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңында белгіленген
талаптарды сақтау
және оларды жүзеге
асыру әрбір саналы
азаматтың міндеті
екенін түсіндіру,
насихаттару. Бұл баршаның заң
алдындағы теңдігі,
адалдығы.

1-2 курс
студенттері

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары

Наурыз

9

«Жемқор қоғамнан
білімді ел
қалыптаспайды»
дөңгелек үстел

Дөңгелек үстел
барысында құқықтық
мемлекеттің негізгі
қағидаттарын, сондайақ біздің елімізде
құқықтық
мемлекеттің
қалыптасу
ерекшеліктерін
талқылау ұсынылады

3 курс
студенттері

ҚХА және ӘГП кафедрасы оқытушылары

Сәуір

10

«Саналы ұрпақ –
сапалы болашақ
кепілі» атты
қорытынды кеш

Қорытынды кештің
басты мақсаты –
үйірме мүшелерінің
қорытынды есебі және
жетістіктерін
марапаттау.

1-3 курс
студенттері

Клуб жетекшісі ҚХА және ӘГП
кафедрасының аға оқытушысы Мусаева Ж.Т.

Мамыр

Клуб жетекшісі ҚХА және ӘГП кафедрасының аға оқытушысы Мусаева Ж.Т.

