ЖАЛПЫ УНИВЕРСИТЕТТІК ІС-ШАРАЛАР
1.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған
дөңгелек үстел

тамыз, 2016ж.

2.

1 қыркүйек-Білім күніне арналған «ҚазҰАУ-ға қош келдіңіз!» тақырыбында
салтанатты жиын

қыркүйек, 2016ж.

3.

1 курс студенттері арасында «Жас талант-2016» конкурсын ұйымдастыру
және өткізу.

қыркүйек-қазан,
2016ж.

4.

Қазақстан халық тілдері мерекесіне арналған «Бір шаңырақ астында»
фестивалі

қыркүйек, 2016ж.

5.

Бірінші курстықтар-2016» спартакиадасы

қыркүйек-қазан,
2016ж.

6.

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған Жолдаудың жариялану
Жолдауын талқылау (іс-шараның жеке жоспарын құру және бекіту)
мерзіміне сәйкес

7.

Медеу және Бостандық аудандарының құқық қорғау органдары,
прокуратура қызметкерлерінің және белгілі заңгерлердің қатысуымен
«Жастар арасында құқық бұзушылықтың алдын-алу» тақырыбында кездесу
«Студент қатарына қабылдау-2016» салтанатты іс-шарасы

қараша, 2016ж.
ақпан, 2017ж.

ҚазҰАУ професор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлері арасында
«Денсаулық-2016» спартакиадасын ұйымдастыру және өткізу
Студенттік үйлер арасында «Жатақханам-жастық мекені» конкурсын өткізу

қаңтар, 2017ж

Донор күні» акциясына студенттер мен оқытушылардың белсене қатысуын
қамтамасыз ету
8 наурыз-Халықаралық әйелдер мерекесіне арналған салтанатты құттықтау
іс-шараларын ұйымдастыру

ақпан, 2017ж.

8..
9.
10.
11.
12.

қараша, 2016ж.

ақпан, 2017ж.

наурыз, 2017ж.

13.

«Қош келдің, әз Наурыз!» мерекесін ұйымдастыру және өткізу

наурыз, 2017ж.

14.

«Жүректерді жарастырған-Алматы» - факультетаралық конкурсын
ұйымдастыру және өткізу

сәуір, 2017ж.

15.

1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күніне орай университеттің
«Достық» студенттік асамблеясы мүшелерінің қатысуымен «Мәдениеттер
жәрмеңкесі» конкурсы

сәуір, 2017ж.

16.

9 мамыр-Жеңіс күні және 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні мерекесіне
байланысты салтанатты іс-шара. Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен
қатысушыларына құрмет көрсету

мамыр, 2017ж.

17.

Белгілі қоғам қайраткері, көрнекті ақын О.Сүлейменовпен дәстүрлі кездесу
кеші

мамыр, 2017ж.

18.

Шығармашылық ұжымдар мен көркемөнерпаздар үйірмелерінің дәстүрлі
есеп беру концерті

мамыр, 2017ж.

19.

«Жыл тәлімгері» конкурсын ұйымдастыру және өткізу

маусым, 2017ж.

20.

«Жыл студенті» конкурсын ұйымдастыру және өткізу

мамыр-маусым, 2017ж.

21.

«Жасыл ел», «Студенттік құрылыс жасақтары» бағдарламаларын жүзеге
асыру үшін студенттер қатарынан жаңа жасақтар құру, олардың жұмысын
ұйымдастыру

мамыр-тамыз, 2017ж.

22.

Университетті бітіруші түлектерге диплом табыстау салтанатты рәсімі

шілде, 2016ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ ЖӘНЕ 1986 ЖЫЛҒЫ ЖЕЛТОҚСАН ОҚИҒАСЫНЫҢ
30 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР
(ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКIМЕТIНIҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 27 СӘУІРДЕГІ № 249 ҚАУЛЫСЫМЕН
БЕКІТІЛГЕН «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫН ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ
ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫНА» сәйкес)

Қазақстан Республикасының 25 жылдығы және 1986 жылғы Желтоқсан
оқиғасының 30 жылдығына арналған аудандық, қалалық және республикалық ісшараларға белсене қатысу

Жоспарға сәйкес

ҚЫРКҮЙЕК- ЕҢБЕК. ОТБАСЫ. ҚҰТ-БЕРЕКЕ
Отбасы күніне арналған «Отан отбасынан басталады» тақырыбында дөңгелек
үстел

қыркүйек, 2016ж.

«25 қайырымды іс» Республикалық акциясы ауқымында «Қарттарым - асыл
қазынам» қайырымдылық акциясы

қыркүйек, 2016ж.

«Әлемнің әміршісі- Еңбек» тақырыбында университеттің «Социалистік Еңбек
Ерлері» галереясына саяхат-лекция

қыркүйек, 2016ж.

ҚАЗАН- МӘҢГІЛІК МҰРА
«Тәуелсіздік бастауы - Желтоқсан оқиғасына 30 жыл» дөңгелек үстелі

қазан, 2016ж.

«Тәуелсіздік-баға жетпес құндылық» тақырыбында тәлімгер сағаттары циклі

қазан, 2016ж.

«Қазақстан. Ұлы Дала Елі. Тәуелсіздік» - кітап көрмесі

қазан, 2016ж.

ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Бірінші курстықтар спартакиадасы2016» аясында спорт түрлерінен жарыс

қыркүйек-қазан, 2016ж.

ҚАРАША- ИНДУСТРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН
«Тәуелсіздікке 25 жыл: жетістіктер мен келешегі» тақырыбында ғылыми
қараша, 2016ж.
конференция
«Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек»: университеттің танымал түлектері-ауыл
шаруашылығы қызметкерлерімен кездесу

қараша, 2016ж.

«Тәуелсіз елдің ертеңі» тақырыбында эссе конкурсы

қараша, 2016ж.

Университет студенттерінің «I LOVE KZ» жалпыұлттық флешмобына белсене
қатысуын қамтамасыз ету (Қазақстан туымен селфи)

қараша, 2016ж.

ЖЕЛТОҚСАН – ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРИХЫ. ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ
«Тәуелсіздік белестері»- Қазақстан Республикасының Президенті- Ұлт
желтоқсан, 2016ж.
Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың қызметі туралы фотохроника
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «МұратымызМәңгілік Ел!» салтанатты іс-шарасы

желтоқсан, 2016ж.

Белсенді студенттердің қатысуымен «Қазақстан-ядросыз әлем үшін!» дөңгелек
үстелі

желтоқсан, 2016ж.

«Қазақстандықтар - Болашағы Біртұтас ұлт!» тақырыбында қалалық дебаттық
турнир

желтоқсан, 2016ж.

«Ар-намысым, қасіретім - Желтоқсан» тақырыбында 1986жылғы Желтоқсан
оқиғасына қатысушылармен кездесу

желтоқсан, 2016ж.

