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№ 
Іс-шараның аты 
Наименование 
мероприятия 

Орындалу 

мерзімі Сроки 

исполнения 

Жауапты тұлға 
Ответственное лицо 

Орындау 

фомасы / 

Форма 

исполнения 

Қамтылу/ 

Охват  

1.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссияның 
құрамын қалыптастыру 

Қыркүйек, 

2020ж. 

Ректор, ӘБП, 

проректорлар, 

сектор менеджерлері 

Бұйрық  

2.  Студенттер мен ПОҚ арасында Қазақстан 

Республикасы Президентінің жолдауын талқылау 

Қыркүйек, 

2020ж. 

Әлеуметтік және 

тәрбие жұмысы 

бойынша проректор 

Барлық секторлар 

және ПОҚ 

Есеп фотомен Университет 

ПОҚ және 

студенттері 

3.  Құқық бұзушылық түрлері: әкімшілік, азаматтық 

және қылмыстық және олардың жастар 

арасындағы алдын-алу 

Қыркүйек 

2020ж. 

З.ғ.к.,  

Имашев Б.Е 

Утаров К.А. 

Лекторлық топ 

 

Әлеуметтік желіге 

видеозапись  

1-4 курс 

студенттері 

4.  Студенттерге арналған  құқық  дәріс: «Сыбайлас 

жемқорлық, оның түрлері және қылмыстық 

жауапкершілік шаралары» 

Қыркүйек, 

2020ж. 

Имашев Б.Е 

З.ғ.к. 

Есеп фотомен 50 

5.  Әдеп кодексінің / академиялық адалдықтың 

ережелерін түсіндіру үшін ӘБП / оқытушылар 

құрамымен / студенттермен басшылық пен 

жауапты тұлғалардың кездесулерін өткізу. 

Қыркүйек, 

2020ж. 

Ответственное лицо по 

направлению 

Есеп   

6.  «Адалдық сағаты» іс-шарасын ұйымдастыру және 

өткізу: Шымкент қаласы бойынша сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Департаментінің 

қызметкері Альжанова Жазира Салхановнамен 

«Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Студенттік 

ортада адалдық, парасаттылық қағидаттарын 

қалыптастыру» тақырыбында онлайн кездесу 

Қыркүйек, 

2020ж. 

Алтаева М.О. 

Құқық секторы 

 

Есеп фотомен 50 

7.  Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотының 

судьясы Нұрғали Шахмұрадұлы Исмаиловпен 

Қыркүйек, 

2020ж. 

Алтаева М.О. 

Құқық секторы 

Есеп фотомен 50 
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оқытушылар мен студенттердің заңгерлер күніне 

арналған  кездесу 

 

8.  Студенттерге арналған құқықтық  дәріс: 

«Сыбайлас жемқорлық және басқа құқық 

бұзушылықтар үшін қылмыстық жауапкершілік» 

Қыркүйек,  
2020ж. 

Педагогика және 

психология, бастауыш 

оқытудың 

педагогикасы мен 

әдістемесі, 

дефектология, 

информатика мұғалімі 

секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

 

Есеп фотомен 40 

9.  Студенттерге арналған құқықтық  дәріс: 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы 

қолданудың тиімділігін арттыру бойынша 

жұмысты қамтамасыз ету, «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заң 
нормаларын қатаң сақтау» 

Қыркүйек,  
2020ж. 

Шет тілдер секторы / 

Қазақ тілі және 

әдебиеті секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

 

Әлеуметтік желіге 
видеозапись 

50 

10.  Студенттерді, оқытушыларды және университет 

қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар туралы есеп беру тәсілдері туралы 

ақпараттандыру 

Қыркүйек, 
2020 г. 

Ақпан, 

2021ж. 

Барлық бағыт 

менеджерлері, 

тәлімгерлер 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

Хаттама  

11.  Оқытушылар мен студенттердің «Шымкент 

Адалдық Алаңы» Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл департаменті жобалық кеңсесінің 

жетекшісі Қамбар Жани Сайдуллаұлымен 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

тұтастығы және қалыптасуы» тақырыбында 

Қазан, 

2020ж. 

Байкенжеева Д.Б. 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

ІТ және 

телекоммуникациялар 

секторы 

Есеп фотомен 60 
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кездесу  

12.  Студенттерге арналған құқықтық дәріс: 

«Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 

және Қазақстан Республикасының Әкімшілік 

кодексі бойынша сыбайлас жемқорлық 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі мен 

түрлері» 

Қазан,  

2020ж. 

Химия, биология, дене 

шынықтыру және 

спорт секторы / 

Көркем еңбек және 

дизайн секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

 

Есеп фотомен 45 

13.  Студенттерге арналған құқықтық дәріс: 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы 

жетілдіру» 

Қараша,  
2020ж. 

Құқық секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

 

Есеп фотомен 45 

14.  Студенттерге «Сыбайлас жемқорлық - қазіргі 

таңдағы құбылыс ретінде» тақырыбында дәріс 

Қараша,  
2020ж. 

Бизнес және басқару 

секторы / Туризм, 

қонақжайлылықты 

басқару секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

 

Есеп фотомен 50 
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15.  «Саналы ұрпақ» студенттер үйірмесімен және 

КДМ-мен бірлесіп «Азаматтардың мүдделерін 

қорғайтын әділ мемлекет» тақырыбында дөңгелек 

үстел өткізу 

Желтоқсан,  
2020ж. 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші  

ЖІЖК төрайымы 

Есеп, фото  

16.  Студенттерге арналған «Қоғамдық бақылау - 

сыбайлас жемқорлықпен күресу тетігі» 

тақырыбындағы құқықтық дәріс 

Желтоқсан,  
2020ж. 

ЖІЖК активі және 

студенттік өзін-өзі 

басқару үшін тренинг 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

 

Есеп, фото 50 

17.  Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
жұмысы туралы жартыжылдық есеп дайындау 

Желтоқсан ,  
2020ж. 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

Есеп  

18.  Офис-тіркеуші қызметкерлерінің  «Таза сессия» 

акциясы шеңберінде емтихандарға тексеру 

жүргізуі 

Желтоқсан,  
2020ж., 

Мамыр, 2021ж. 

Офис-регистрация Есеп  

19.  Студенттерге арналған «Сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтардың алдын-алу және 
ескерту» тақырыбындағы құқықтық дәріс 

Ақпан 
2021ж. 

 

Педагогика және 

психология, бастауыш 

оқытудың 

педагогикасы мен 

әдістемесі, 

дефектология, 

информатика мұғалімі 

секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

 

Есеп фотомен 45 

20.  Студенттерге арналған «Сыбайлас жемқорлық - 

қоғамның жаһандық проблемасы» 

тақырыбындағы құқықтық дәріс  

Ақпан 
2021ж. 

 

Шет тілдер секторы / 

Қазақ тілі және 

әдебиеті секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

Есеп фотомен 50 
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лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

 
21.  Университет студенттері мен оқытушыларының 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелер бойынша 
заң мамандарымен кездесуі 

Наурыз,  
2021ж. 

Құқық секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

 

Есеп фотомен  

22.  Студенттерге арналған «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнама және сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін құқықтық жауапкершілік» 

тақырыбында құқықтық дәріс  

Наурыз,  
2021ж. 

ІТ және 

телекоммуникациялар 

секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

 

Есеп фотомен 60 

23.  Студенттерге арналған «Жастар арасындағы 

сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті 

қалыптастыру - азаматтық қоғамның міндеті» 

атты заңдық дәріс  

Наурыз,  
2021ж. 

Химия, биология, дене 

шынықтыру және 

спорт секторы / 

Көркем еңбек және 

дизайн секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

 

Есеп фотомен 50 

24.  Көрме-диалог: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы Қазақстан Республикасының 

Сәуір,  
2021ж. 

Кітапхана, сектор 

менеджерлері 

Есеп фотомен  
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заңнамалық базасы  

 

 
25.  Студенттерге арналған «Мемлекеттік қызметте 

және бизнес ортада сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру» тақырыбында 

құқықтық дәріс  

Сәуір,  
2021ж. 

Бизнес және басқару 

секторы / Туризм, 

қонақжайлылықты 

басқару секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

 

Есеп фотомен 45 

26.  Студенттерге арналған «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы құқықтық саясат: тұжырымдамасы мен 

құрылымы» тақырыбындағы құқықтық дәрістер  

Сәуір,  
2021ж. 

Менеджеры секторов 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

Есеп фотомен 40 

27.  Студенттерге арналған «Қоғамның сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеті: және оның 

Қазақстандағы ерекшеліктері» тақырыбындағы 

заңдық дәріс  

Мамыр,  
2021ж. 

Педагогика және 

психология, бастауыш 

оқытудың 

педагогикасы мен 

әдістемесі, 

дефектология, 

информатика мұғалімі 

секторы 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

лекторлық топ 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

Есеп фотомен 50 
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28.  Академиялық адалдық фактілері және 

студенттердің, оқытушылар құрамының және 

әкімшілік-басқару қызметкерлерінің бұйрығымен 

бекітілген құрамдағы этикалық нормаларды бұзу 

фактілері анықталған жағдайда тәртіптік 

комиссияның жұмысы 

Фактілердің 
түсуіне қарай 

Тәртіптік комиссия Хаттама  

29.  Студенттердің Sanaly Urpaq клубына қатысуын 
ұйымдастыру 

1 раз в два 
месяца 

КДМ университета,  

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші, 

Алтаева М 

Клуб жетекшісінің 
есебі 

 

30.  «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!» - тақырыптық 

кітап көрмелері (оқулықтар мен оқу құралдары, 

тақырып бойынша ғылыми басылымдардан 

алынған мақалалар) 

Жыл бойына 
әр оқу 

ғимаратында 

Білім беру ақпараттық 

орталығының 

директоры . 

Есеп  

31.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелер 

бойынша сауалнама жүргізу 

Сессия 

аяқталғаннан 

кейін жылына  

2 рет 

Тәрбие жұмысы 

бойынша үйлестіруші 

Есеп  

32.  «Мирас» университетінің профессор-оқытушылар 
құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің 
лауазымдарына конкурстық орналасу 
қағидаларына сәйкес конкурстық комиссия өткізу 
және профессор-оқытушылар құрамын қабылдау 

Қажет болған 
жағдайда 

Байқау 

комиссиясының 

төрағасы 

ӘКББ 

Хаттама  

33.  Бакалавриат студенттеріне арналған «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері» пәнін 
оқу тәжірибесін жалғастыру,  көлемі 5 

академиялық кредит 

Оқу жылы 
ішінде 

ОӘБ, құқық секторы 

менеджері  

Студенттердің осы 
пәнді оқып үйренуі 

 

34.  Университеттің барлық білім беру 

бағдарламалары (мамандықтары) бойынша «Таза 
сессия» Республикалық акциясы аясында 

студенттердің білімін аралық және қорытынды 

бақылауды оқылатын пәндердің жалпы санының 

кемінде 75% көлемінде тестілеу арқылы 

қамтамасыз ету 

Оқу жылы 
ішінде 

ОӘБ , ОР, ТО, ББ 

менеджерлері, 

магистратура 

бөлімінің меңгерушісі 

Хаттама, 
материалдар 
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Тәрбие жұмысы бойынша үйлестіруші                                                     Байкенжеева Д.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Республикалық «Таза сессия» акциясы аясында 3 

адамнан тұратын комиссияның компьютерлік 

тестілеумен қамтылмаған студенттердің біліміне 

қорытынды бақылау жүргізу тәжірибесін 
жалғастыру 

Емтихан 
сессиясы 
кезінде 

ОР,  ББ менеджерлері, 

магистратура 

бөлімінің меңгерушісі 

Хаттама, 
материалдар 

 

34 Плагиат бойынша жұмыстарды тексеру 

шеңберінде университет студенттерінің 

академиялық адалдықты сақтау тәжірибесін 

жалғастыру 

Оқу жылы 
ішінде 

ПОҚ,   

ББ менеджерлері 

Плагиатқа қатысты 
жұмыстарды 

тексеру туралы 
анықтама 
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№ 
Іс-шараның аты 
Наименование 
мероприятия 

Орындалу 

мерзімі Сроки 

исполнения 

Жауапты тұлға 
Ответственное лицо 

Орындау 

фомасы / 

Форма 

исполнения 

Қамтылу/ 

Охват  

1.  Формирование состава комиссии по 
противодействию коррупции 

Сентябрь, 

2020г.. 

Ректор, АУП 

проректора, 

менеджеры секторов 

Приказ  

2.  Обсуждение Послания Президента РК среди 

студентов и ППС 

Сентябрь, 

2020г. 

Проректор по СР и ВР 

Все сектора и ППС 

Отчет с фото ППС 

университета и 

студенты 

3.  Виды правонарушений: административные, 

гражданские и уголовные и их профилактика 

среди молодежи 

Сентябрь 

2020г. 

К.ю.н. 

Имашев Б.Е 

Утаров К.А. 

Лекторская группа 

 

Видеозапись для 

соц  сетей 

Студенты 1-4 

курсов 

4.  Правовой лекторий для студентов на тему: 

«Коррупция ее виды и меры уголовной 

ответственности» 

Сентябрь, 

2020г. 

Имашев Б.Е 

К.ю.н. 
Отчет с фото 50 

5.  Проведение встреч руководства и ответственных 

лиц с АУП/ППС/ студентами по разъяснению 

положений Кодекса по этике/академической 

честности. 

Сентябрь, 

2020г. 

Ответственное лицо по 

направлению 

Отчет   

6.  Организация и проведение мероприятия 

«Адалдық сағаты»: Онлайн встреча с сотрудником 

Департамента по противодействию коррупции по 

г.Шымкент Альжановой Жазирой Салхановной на 

тему: «Профилактика коррупции. Формирование 

принципов честности, добропорядочности в 

студенческой среде»  

Сентябрь, 

2020г. 

Алтаева М.О. 

Сектор права 

 

Отчет с фото 50 

7.  Встреча преподавателей и студентов с   судей  

Аль-Фарабийского районного суда г. Шымкента с 

Нургалиом Шахмурадовичом Исмаиловом,  

приуроченной ко дню юриста 

Сентябрь, 

2020г. 

Алтаева М.О. 

Сектор права 

 

Отчет с фото 50 
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8.  Правовой лекторий для студентов на тему: 

«Уголовная ответственность за коррупционные  и 

иные правонарушения» 

Сентябрь,  
2020г. 

Сектор педагогики и 

психологии, 

дефектологии, 

педагогики и методики 

начального обучения, 

учитель информатики 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

 

Отчет с фото 40 

9.  Правовой лекторий для студентов на тему 

«Обеспечение работы по повышению 
эффективности применения антикоррупционного 

законодательства, неукоснительное соблюдение 

норм закона «О противодействии коррупции»» 

Сентябрь,  
2020г. 

Сектор иностранных 

языков /Сектор 

казахского языка и 

литературы 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

воспитательной работе 

 

Видеозапись  для 

соц сетей 

 

Студенты 1-4 

курсов 

10.  Информирование студентов, преподавателей и 

сотрудников университета о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям 

Сентябрь, 
2020 г. 

Февраль, 

2021 г. 

Менеджеры всех 

направлений, 

кураторы 

Координатор по 

воспитательной работе 

Протокол  

11.  Встречи преподавателей и студентов с  

руководителем проектного офиса  «Шымкент 

Адалдық Алаңы» Департамент по 

противодействию коррупции  Камбар Жани 

Сайдуллавичем на тему: «Добропорядочность и 

формирование антикоррупцонной культуры»  

Октябрь, 

2020г. 

Байкенжеева Д.Б. 

Координатор по 

воспитательной работе 

Сектор IT и 

телекоммуникаций 

 

Отчет с фото 60 
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12.  Правовой лекторий для студентов на тему: 

«Понятие и виды коррупционных уголовных 

правонарушений по УК РК и Административному 

кодексу РК» 

Октябрь,  

2020г. 

Сектор химии и 

биологии, физической 

культуры и спорта/ 

Сектор 

художественного 

труда и дизайна 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

воспитательной работе 

 

Отчет с фото 45 

13.  Правовой лекторий для студентов на тему:  

«Совершенствование законодательства в сфере 

борьбы с коррупцией» 

 

Ноябрь,  
2020г. 

Сектор права 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

воспитательной работе 

 

Отчет с фото 45 

14.  Лекция для студентов на тему «Коррупция как 

явление современной действительности» 

Ноябрь,  
2020г. 

Сектор бизнес и 

управления/ Сектор 

туризма, управления 

гостеприимством 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

воспитательной работе 

 

Отчет с фото 50 

15.  Проведение круглого стола совместно с 

студенческим кружком «Саналы ұрпақ» и КДМ на 

тему «Справедливое государство на защите 

интересов граждан»  

Декабрь,  
2020г. 

Координатор по 

воспитательной работе  

Председатель КДМ 

Отчет, фото  

16.  Правовой лекторий для студентов на тему 

«Общественный контроль как механизм 

противодействия коррупции» 

Декабрь,  
2020г. 

Тренинг для актива 

КДМ и студенческого 

самоуправления 

Координатор по 

Отчет, фото 50 
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воспитательной работе 

 

17.  Подготовка полугодового отчета 
антикоррупционной 
работы университета 

Декабрь,  
2020г. 

Координатор по 

воспитательной работе 

Отчет  

18.  Проведение проверки экзаменов сотрудниками 

Офис-регистратора в рамках акции «Чистая 

сессия» 

Декабрь,  
2020 г., 

Май, 2021г. 

Офис-регистрация Отчет  

19.  Правовой лекторий для студентов на тему 

«Предупреждение и профилактика 

коррупционных правонарушений»  

 

Февраль 
2021г. 

 

Сектор педагогики и 

психологии, 

дефектологии, 

педагогики и методики 

начального обучения, 

учитель информатики 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

воспитательной работе 

 

Отчет с фото 45 

20.  Правовой лекторий для студентов на тему 

«Коррупция – глобальная проблема общества» 

 

Февраль 
2021г. 

 

Сектор иностранных 

языков /Сектор 

казахского языка и 

литературы 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

воспитательной работе 

 

Отчет с фото 50 

21.  Встреча студентов и преподавателей вуза  со 
специалистами юридических профессий по 
вопросам противодействия коррупции 

Март,  
2021г. 

Сектор права 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

воспитательной работе 

Отчет с фото  
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22.  Правовой лекторий для студентов на тему 

«Антикоррупционное законодательство и 

юридическая ответственность за коррупционные 

правонарушения» 

Март,  
2021г. 

Сектор IT и 

телекоммуникаций 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

воспитательной работе 

 

Отчет с фото 60 

23.  Правовой лекторий для студентов на тему 

«Формирование у молодежи нетерпимости к 

коррупции — задача гражданского общества» 

Март,  
2021г. 

Сектор химии и 

биологии, физической 

культуры и спорта/ 

Сектор 

художественного 

труда и дизайна 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

воспитательной работе 

 

Отчет с фото 50 

24.  Выставка-диалог «Законодательная база 

Республики Казахстан по вопросам борьбы с 

коррупцией 

 

 

Апрель,  
2021г. 

Библиотека, 

менеджеры секторов 

Отчет с фото  

25.  Правовой лекторий для студентов на тему 

«Формирование антикоррупционной культуры на 

государственной службе и в бизнес-среде» 

Апрель,  
2021г. 

Сектор бизнес и 

управления/ Сектор 

туризма, управления 

гостеприимством 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

Отчет с фото 45 
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воспитательной работе 

 

26.  Правовой лекторий для студентов на тему  

«Антикоррупционная правовая политика: понятие 

и структура» 

Апрель,  
2021г. 

Менеджеры секторов 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

воспитательной работе 

Отчет с фото 40 

27.  Правовой лекторий для студентов на тему 

«Антикоррупционная культура общества: и ее 

особенности в Казахстане» 

Май,  
2021г. 

Сектор педагогики и 

психологии, 

дефектологии, 

педагогики и методики 

начального обучения, 

учитель информатики 

Лекторская группа по 

антикоррупции 

Координатор по 

воспитательной работе 

Отчет с фото 50 

28.  Работа дисциплинарной комиссии при 

возникновении фактов академической 

нечестности и фактов нарушения этических норм 

обучающихся, профессорско-преподавательского 

состава и административно-управленческого 

персонала в утвержденном приказом  составе 

По мере 
поступления 

фактов 

Дисциплинарная 

комиссия 

Протокол  

29.  Организация участия студентов в клубе Sanaly 
Urpaq 

1 раз в два 
месяца 

КДМ университета,  

Координатор по 

воспитательной 

работе, 

Алтаева М 

Отчет 
руководителя 

клуба 

 

30.  «Скажем коррупции - Нет!» - тематические 

книжные выставки (учебники и учебные пособия, 

статьи из научных изданий по теме) 

На постоянной 

основе в течение 

года в каждом 

учебном 
корпусе 

Директор ОИЦ 

. 

Отчет  
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Координатор по воспитательной работе                                                     Байкенжеева Д.Б. 

31.  Проведение анкетирования по 

антикоррупционным вопросам 

2 раза в год 

после окончания 

сессии 

Координатор по 

воспитательной работе 

Отчет   

32.  Проведение конкурсной комиссии и прием 
профессорско-преподавательского состава  в 
соответствии с Правилами конкурсного 
замещения должностей профессорско-
преподавательского состава  и научных 
работников Университета «Мирас» 

По 

необходимост

и 

Председатель 

Конкурсной комиссии 

ОАУК 

Протокол  

33.  Продолжить практику чтения дисциплины 

«Основы антикоррупционной культуры» для 

студентов бакалавриата, объем 5 академических 

кредитов 

В течение 
учебного года 

УМУ, Менеджер ОП 

сектора права 

Изучение 
студентами данной 

дисциплины 

 

34.  В рамках Республиканской кампании «Чистая 
сессия» на всех Образовательных программах 

(специальностях) университета обеспечить 

проведение промежуточного и итогового контроля 

знаний обучающихся методом тестирования в 
объеме не менее 75% от  общего количества 

изучаемых дисциплин 

В течение 
учебного года 

УМУ, ОР, ТЦ, 

менеджеры ОП, 

заведующий отделом 

магистратуры 

Протокол, 
материалы 

 

33 В рамках Республиканской кампании «Чистая 

сессия» продолжить практику проведение 

итогового контроля знаний обучающихся, не 
охваченных  компьютерным тестированием, 

комиссией в составе 3 членов 

В период 
экзаменационн

ой сессии 

ОР, менеджеры ОП, 

заведующий отделом 

магистратуры 

Протокол, 
материалы 

 

34 Продолжить практику соблюдения обучающимися 

университета академической честности в рамках 

проверки работ на предмет плагиата 

В течение 
учебного года 

ППС, менеджеры ОП Справки о 
проверке работ на 
предмет плагиата 

 


