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Комплаенс-офицердің 2022-2023 оқу жылына арналған  

жұмыс жоспары 

 
 

рет 

сан

ы 

Іс-шаралар атауы 
Орындау 

мерзімі 

1.  Комплаенс-бақылау және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі 

комиссияның отырыстарын өткізу 

жыл бойы 

2.  Университеттің білім алушылары мен қызметкерлері жасаған 

сыбайлас жемқорлық және бұзушылық фактілері туралы БАҚ-қа 

ақпарат, жазбаша формада келіп түскен шағымдар мен өзге де 

өтініштер негізінде қызметтік тергеу жүргізу 

жыл бойы 

3.  Университет қызметінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мониторингі  

жыл бойы 

4.  Университет қызметіндегі сыбайлас жемқорлық қауіптеріне ішкі 

талдау жүргізу 

2023 жыл 

I тоқсан 

5.  Университеттің білім алушылары мен қызметкерлеріне сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау, мүдделер қақтығысын 

болдырмау, этика ережелері мен парасаттылық принциптері 

мәселелері бойынша сауалнама жүргізу және нәтижелерін талдау 

жыл бойы 

6.  Әлеуметтік желілерде комплаенс-офицердің жүргізіп жатқан 

жұмысы туралы, Университеттегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы ақпаратты және басқа да түсіндіру-

профилактикалық ақпаратты жариялау 

жыл бойы 

7.  Бакалавриат және магистрлік диссертациялардың практикасы, 

эсселері, бақылау, курстық жұмыстары/жобалары бойынша 

есептерде плагиаттың болуын тексеру 

 

8.  Комплаенс-қатерлердің мониторингі, Университет үшін ең 

маңызды комплаенс-қауіптерді анықтау 

жыл бойы 

9.  Комплаенс-қауіптерді төмендету бойынша ұсыныстарды талдау 

және әзірлеу 

Жарты жылда 1 

рет 

10.  Комплаенс-тренингтер, оның ішінде Университеттің сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясатын жүзеге асыру, қызметкерлер мен 

басшылықтың нормативтік сауаттылығын нығайту, парасаттылық, 

педагогикалық әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

қағидаттарын қалыптастыру және сақтау бойынша іс-шаралар 

тоқсан сайын 

11.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сипаттағы материалдарды оқу 

корпустарында, жатақханаларда, теледидарда, сайтта және 

университеттің әлеуметтік желілердегі аккаунттарында әзірлеу 

және орналастыру  

жыл бойы 

12.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Университет 

этикасының қағидаларын сақтау мәселелері бойынша бөлімшелер 

басшыларының (декандардың, кафедра меңгерушілердің) жедел 

кеңестерін өткізу  

апта сайын 

13.  Мүдделер қақтығысын, заңнаманы бұзуды, сыбайлас 

жемқорлықты болдырмауға, анықтауға және реттеуге, 

парасаттылық, педагогикалық әдеп және сыбайлас жемқорлыққа 

жыл бойы 
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рет 

сан

ы 

Іс-шаралар атауы 
Орындау 

мерзімі 

қарсы мәдениет қағидаттарын қалыптастыруға және сақтауға 

бағытталған іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету 

14.  Қызметкерлерді «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

менеджменті жүйесі» ІЅО-37001-16 халықаралық сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стандартының талаптары бойынша оқытуды 

ұйымдастыру 

2022 ж.  

III тоқсан  

15.  ЖОО қызметіне ІЅО-37001-16 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл менеджменті жүйесі» халықаралық сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стандартын енгізу бойынша жұмыс жүргізу 

2023 жылдың 

аяғына дейін 

16.  Әдеп және сыбайлас жемқорлық қауіптерінің алдын алу 

мәселелері бойынша БҒМ отырыстарына қатысу 

апта сайын 

17.  «Саналы ұрпақ» жемқорлыққа қарсы студенттік клубына, 

«Парасат» орталығына, «Парасат мектебі» жобасына жетекшілік 

ету 

жыл бойы 

18.  Университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және 

парасаттылықты қалыптастыру мәселелері бойынша сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен өзара 

іс-қимыл жасау,  

жыл бойы 

19.  Шарттық құжаттарды, хат-келісімдер мен басқа да құжаттаманы, 

іскерлік хат алмасуды және тәуекелдерді басқаруды қарау кезінде 

құқықтық нормаларды сақтау саласындағы нормативтік 

талаптарды енгізудің ішкі жүйесіне жетекшілік ету 

жыл бойы 

20.  Уәкілетті орган және басқа ведомстволар сұрататын ақпарат пен 

есептерді ұсыну 

жыл бойы 

21.  Анықталған сыбайлас жемқорлық қауіптері, фактілері туралы, 

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің мәртебесі, 

орын алған қауіптер мен олардың алдын алу/нивелирлеу бойынша 

Директорлар Кеңесіне және/немесе Университет басқармасына 

ұсыныстар дайындау және ақпараттандыру 

жыл бойы 

22.  Өз құзыреті шегінде университеттің мақсаттары мен міндеттеріне 

сәйкес өзге де қызметті орындау 

жыл бойы 

 
 

 

 


