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Білім алушыларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 
бойынша 2019-2020 оқу жылына арналған  

жол картасы 

№ Іс-шаралар Орындау 
мерзімдері 

Жауапты 
орындаушылар 

1 1-ші курс студенттерін Е.А. Бөкетов 
атындағы ҚарМУ Миссиясымен, 
Жарғысымен, Е.А. Бөкетов атындағы 
ҚарМУ Корпоративтік этика кодексімен, 
Университеттің ішкі еңбек тәртібінің 
ережелерімен, Академиялық адалдық 
қағидаттарымен таныстыру  

2019 ж. 
қыркүйек 

Оқу ісі жөніндегі 
проректор, 
тәрбие жұмысы 
және әлеуметтік 
мәселелер 
жөніндегі 
проректор, ҚҚБ 
бастығы, 
кітапханалар, 
факультеттердің 
декандары 

2 Қазақстан Республикасының Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясаты мәселелері 
бойынша құқықтық сауаттылықты арттыру 
мақсатында кафедра отырыстарын және 
факультет ұжымының жиналысын өткізу. 

2019 ж. 
қыркүйек 

Факультеттердің 
декандары, 
кафедралардың 
меңгерушілері  

3 Оқу қызметін реттейтін нормативтік 
ережелерді сақтау бойынша білім 
алушылардың курстық жиналысы.  

2019 ж. 
қыркүйек 

Факультеттердің 
декандары, 
деканның оқу ісі, 
ғылыми жұмыс, 
тәрбие жұмысы 
жөніндегі 
орынбасарлары, 
топтардың 
кураторлары 

4 Жыл сайынғы Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы «Біз-сыбайлас жемқорлыққа 
қарсымыз!» акциясын ұйымдастыру және 
өткізу 

2019 ж. 
қазан 

Корпоративтік 
этика және 
академиялық 
адалдық 
жөніндегі кеңес, 
ЖІК төрайымы, 



СП төрағасы, 
баспасөз 
жетекшісі,  
«Жастар әлемі – 
Мир молодежи» 
газетінің бас 
редакторы, 
декандардың 
тәрбие жұмысы 
жөніндегі 
орынбасарлары, 
студенттіп 
топтардың 
кураторлары 

5 Факультеттер арасында «Сыбайлас 
жемқорлықсыз әлем» атты студенттік 
қабырға газеттер конкурсын өткізу  

2019ж. 
қараша 

ЖІК 

6 Мобильдік «Шағым жәшігін» орнату, кейін 
сыбайлас жемқорлық бағыттағы құқық 
бұзушылық фактілері туралы 
хабарламаларды тексеру, оларды анықтау 
және жою  

Сессия 
кезеңінде  

Корпоративтік 
этика және 
академиялық 
адалдық 
жөніндегі кеңес 

7 ҚР қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнама нормаларын түсіндіру 
бойынша мобильді топтар құру. 

Сессия 
кезеңінде 

Заң 
факультетінің 
деканы 

8 Факультеттердегі Корпоративтік этика және 
академиялық адалдық жөніндегі кеңестің 
қоғамдық қабылдау жұмысы   

Сессия 
кезеңінде 

Корпоративтік 
этика және 
академиялық 
адалдық 
жөніндегі кеңес 

9 Полиция департаменті, прокуратура, ҰҚК 
департаменті, Әділет департаменті, 
облыстық сот өкілдерінің қатысуымен 
құқықтық білім күні  

Оқу жылы 
ішінде 

Тәрбие жұмысы 
және әлеуметтік 
мәселелер 
жөніндегі 
проректор, 
факультеттердің 
декандары  

10 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама 
нормаларын және Е.А. Бөкетов атындағы 
ҚарМУ-дың Корпоративтік этика кодексін 
бұзу фактілері туралы азаматтар мен 
ұйымдардың өтініштерін, сондай-ақ сенім 
телефоны бойынша хабарламаларды қарау  

Оқу жылы 
ішінде оқуға 

түсуіне 
қарай  

Корпоративтік 
этика және 
академиялық 
адалдық 
жөніндегі кеңес 

11 Қарағанды облысының ЖОО студенттері 2020ж. Заң 



арасында Қазақстан Республикасының 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын 
білуге арналған аймақтық олимпиада 
өткізу. 

ақпан факультетінің 
деканы, ЖІК  
 

12 «Университет білім алушыларында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру дәрежесі» тақырыбына 
сауалнама жүргізу 

2020ж. 
ақпан 

БСБМБ бастығы 

13 Факультеттер арасында жемқорлыққа қарсы 
заңнаманы білуге арналған брейн-ринг 
өткізу   

2020ж. 
наурыз 

Заң 
факультетінің 
деканы, ЖІК  
 

14 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы флеш-
моб,«Біз өз болашағымызды өзіміз құрамыз. 
Жемқорлықсыз жол: сенімді жол» атты 
парақшалар таратумен акция 

2020ж.  
сәуір 

«Саналы ұрпақ» 
студенттік клубы 

 
 

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың Корпоративтік этика және академиялық 
адалдық жөніндегі кеңес отырысында қаралды, 

  16.05.2019ж. №6 хаттама 


	Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ректоры

