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«Факультеттің үздік жастар орталығы» 

атағына арналған конкурс жеңімпаздарын анықтау ережесі 

 

1.1 Факультеттердің үздік жастар орталықтары оның қызметтерінің нәтижелерін 

сараптамалық әдістері негізінде бағалаумен айқындалады.  

1.2 «Факультеттің үздік жастар орталығы» атағын алуға үміткерлерді критерийлер 

бойынша іріктеуді конкурстық комиссия жүргізеді.  

1.3 Конкурстық комиссия алқалық қабылданған шешім негізінде хаттама ресімдейді, 

онда 1,2,3 орын алған, ең көп ұпай жинаған жастар орталықтарын айқындайды.  

1.4 Факультеттің Жастар орталықтарының төрағалары тіркеу өтінімімен қатар қажетті 

құжаттарды қағаз тасымалдағышда ұсынады.  

1.5 «Үздік жастар орталығы» атағына үміткер ретінде тіркелу туралы өтінішке қоса 

келесі құжаттар берілуі тиіс:  

- Үміткер ретінде тіркеу туралы еркін нысандағы өтініш;  

- Факультеттің жастар орталығының 2021-2022 оқу жылындағы жұмысы туралы есебі;  

- Дипломдар, сертификаттар, университеттің жастар орталығы белсенділерінің қоғамдық 

қызметіне белсенді қатысуын растайтын өзге де құжаттар.  

- Жастар орталығының нормативтік құжаттары (оқу жылдарына арналған жұмыс 

жоспарлары, есептер, қызметтік жазбалар, өткізілген іс-шаралар туралы ережелер). 

 

2. Көрсеткіштерді бағалау 1 кесте бойынша айқындалады.  

 

1 кесте 

Факультеттердегі жастар орталықтарының жұмысын бағалаудың кешенді жүйесі  

 

Жетістіктер мен жұмыстар келесі бағыттардағыдай:  

студенттік өзін-өзі басқаруды және волонтерлікті дамыту  

 

№ Орындалған жұмыстың сипаттамасы Ұпай саны 

1.1 Қалалық деңгейдегі іс-шараларды ұйымдастырғаны үшін  15 ұпай 

1.2 ЖОО ауқымындағы іс-шараларды ұйымдастырғаны үшін  10 ұпай 

1.3 Факультет аралық іс-шараларды ұйымдастырғаны үшін  5 ұпай 

 

2.1  Белсенділердің қалалық ауқымдағы іс-шараларға 

қатысуын ұйымдастырғаны үшін  

5 ұпай 

2.2 Белсенділердің ЖОО ауқымындағы іс-шараларға қатысуын 

ұйымдастырғаны үшін 

3 ұпай 

2.3 Белсенділердің факультеттердегі іс-шараларға қатысуын 

ұйымдастырғаны үшін  

2 ұпай 

 

3.1 Республикалық деңгейдегі іс-шараларға қатысқаны үшін 5 ұпай 

3.2 Облыстық деңгейдегі іс-шараларға қатысқаны үшін 4 ұпай 

3.3 Қалалық деңгейдегі іс-шараларға қатысқаны үшін  3 ұпай 

3.4 ЖОО іс-шараларына қатысқаны үшін 2 ұпай 

3.5 Факультеттердегі іс-шараларға қатысқаны үшін 1 ұпай 

 



4.1 Республикалық деңгейдегі іс-шаралардағы жеңісі үшін  25 ұпай 

4.2 Облыстық деңгейдегі іс-шараларда жеңіске жеткені үшін  20 ұпай 

4.3 Қалалық деңгейдегі іс-шаралардағы жеңіс үшін  15 ұпай 

4.4 ЖОО іс-шараларындағы жеңісі үшін  10 ұпай 

 

5.1 Жастар орталығы белсенділерінің алғыс хаттары, 

наградалары, республикалық деңгейдегі грамоталары  

15 ұпай 

5.2 Облыстық деңгейдегі алғыс хаттар, марапаттар, грамоталар 10 ұпай 

5.3 Қалалық деңгейдегі алғыс хаттар, марапаттар, грамоталар  5 ұпай 

 

2.1. Бағалаудың әрбір критерийін растайтын құжаттар (алғыс хаттардың, 

дипломдардың, сертификаттардың, сипаттамалардың, ұсыныс хаттардың және т.б. 

нұсқаларының көшірмесі) болған кезде бірнеше рет есептелуі мүмкін. 

 

3. Конкурстардың қорытындыларын шығару жөніндегі университеттік комиссия 

сараптамалық бағалардың сауалнама парағын мынадай нысан бойынша толтырады: 

 

2 Кесте 

Сараптамалық бағалау парағы 

 

Факультет ЖО 

Критерийлер Ұпай 

саны 
Алған орны 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Сарапшылардың бағалауы бойынша жастар орталығының алатын орын (8 – баған) кему 

тәртібімен айқындалады (1 орын – ең көп ұпай саны; соңғы орын – ең аз ұпай саны). 

 

       3. Комиссияның әрбір мүшесі (сарапшы) қол қойған және ұсынған 2 кестенің (8-бағаны) 

қорытынды деректері негізінде Конкурс қорытындыларын шығару жөніндегі  университеттік 

комиссия конкурс жеңімпазын анықтайды. 

 

 
ЖСД директоры     Р. Бузяков 


