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Заслушав и обсудив справку и.о.начальника ОМСиРИС Кандалиной Е.М. 

«Интернационализация на основе применения дистанционных технологий обучения: 

виртуальная студенческая мобильность, привлечение зарубежных экспертов для 

предоставления онлайн курсов, разработка дистанционных образовательных программ 

для иностранных студентов», учѐный совет отмечает, данная деятельность требует 

дальнейшего совершенствования. 

 Исходя из выше изложенного ученый совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить дорожную карту интернационализации на основе применения 

дистанционных технологий обучения и обеспечить контроль реализации карты. 

                                                                            
И.о.начальника ОМСиРИС 

И.о.директора ДОиДО 

в соответствии с датами в ДК                      

 

1.  Создать рабочие группы для разработки и проведения виртуальных 

образовательных модулей.  

И.о.директора ДОиДО 

Директор ПИ, 

Директор СХИ, 

Директор ИТИ, 

Директор ИЭП 

до 10.12.2020 

 

2. Разработать организационные механизмы реализации дистанционного обучения 

иностранных студентов.  
И.о.начальника ОМСиРИС 

И.о.директора ДОиДО 

до 20.12.2020 

 

 

 

Секретарь ученого совета       М.Хасанова 

  



Халықаралық ынтымақтастық және шетелдік студенттерді рекрутингтеу бөлімі 

бастығының міндетін атқарушы Е.М. Кандалинаның «Қашықтықтан оқыту 

технологияларын қолдану негізінде интернационалдандыру: виртуалды студенттік 

ұтқырлық, онлайн курстарды ұсыну үшін шетелдік сарапшыларды тарту, шетелдік 

студенттер үшін қашықтықтан білім беру бағдарламаларын әзірлеу» анықтамасын тыңдап 

және талқылай отырып, ғылыми кеңес бұл қызмет одан әрі жетілдіруді талап ететінін атап 

өтті. 

 Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, ғылыми кеңес  

 

ШЕШТІ: 

 

1. Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану негізінде интернационалдандыру 

жол картасы бекітілсін және картаның іске асырылуын бақылауды қамтамасыз етсін. 

ХЫжШСР бөлімі бастығының м.а. 

ҚОжҚББ директорының  м.а.  

Жол картасындағы күндерге сәйкес                      

 

2.  Виртуалды Білім беру модульдерін әзірлеу және өткізу үшін жұмыс топтарын 

құру. 

 

ПИ директоры, 

АШИ директоры, 

ИТИ директоры, 

ЭжҚИ директоры 

10.12.2020 ж. дейін 

3. Шетелдік студенттерді қашықтықтан оқытуды жүзеге асырудың 

ұйымдастырушылық тетіктерін әзірлеу. 

ХЫжШСР бөлімі бастығының м.а. 

ҚОжҚББ директорының  м.а.  

20.12.2020 ж. дейін 

 

 

 

 

Ғылыми кеңес хатшысы      М.Хасанова 
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