




ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІКТІҢ НЕГІЗГІ НЫСАНЫ  
БҮГІНГІ ТАҢДА ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК

СУБЪЕКТІЛЕРІ АРАСЫНДА ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ
ШАРТТАРДЫ ЖАСАСУ ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ  

БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

Біріншіден, бұл нақты мамандарды дайындау. Бұл ретте оқу орны жұмыс

берушілердің талаптарын ескере отырып (мемлекеттік білім беру стандарты

шеңберінде) білім беру бағдарламасын қалыптастыруға міндеттенеді.

Екіншіден, жұмыс берушілермен жасалған шарттың мәні студенттердің

өндірістік (кәсіптік) практикасын өткізу болуы мүмкін. Бұл жағдайда, еңбек

жұмыс орындарын ұсыну үшін өндірістік практика өткізу және басшылық ету

практика жағынан. бұл нақты мамандарды дайындау. Бұл ретте оқу орны жұмыс

берушілердің талаптарын ескере отырып (мемлекеттік білім беру стандарты

шеңберінде) білім беру бағдарламасын қалыптастыруға міндеттенеді.



















Практикалық оқыту сапасын арттырудың шарты

сипатындағы әлеуметтік әріптестік

.



Еңбек нарығында білікті және сұранысқа ие мамандарды
даярлау кезінде, ең алдымен, жұмыс берушінің мүдделері 
қаралуға тиіс. Осы мүдделерді іске асыру, жас мамандарды
даярлау мәселелерін бірлесіп шешу тек әлеуметтік 
әріптестік шеңберінде ғана мүмкін болады



Әлеуметтік әріптестіктің негізгі мақсаттары :

— аймақтағы денсаулық сақтаудың стратегиялық дамуының негізгі

үрдістерін ескере отырып, дамып келе жатқан еңбек нарығын қажетті 

мамандықтағы кадрлармен қамтамасыз ету;

— орта буын медицина кадрларына сұраныс пен ұсыныс теңгерімін 

қамтамасыз ету;

— жұмыс берушіден кері байланыс алу;

— білім беру мекемесі түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

— студенттердің еңбек нарығына тез бейімделуі..



Негізгі бағыттары :

—жұмыс берушілердің оқу үдерісінің  мазмұнын, ұйымдастырылуын және сапасын бағалауға қатысуы;

— оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және рецензиялауға қатысу;

— өндірістік оқытудан және дипломалды практикадан өту кезінде студенттерді нақты жұмыс 

орындарында практикалық оқыту;

— практика кезінде жұмыс орындарында студенттердің орындайтын мамандығы бойынша кәсіптік қызмет 

түрлеріне берілген құзыреттердің сәйкестігін анықтау;

— білім алушылар мен тыңдаушыларға оқу сабақтарын, консультацияларды өткізу үшін практикалық 

денсаулық сақтау мамандарын тарту;

— жұмыс берушілердің түлектерді мемлекеттік қорытынды аттестаттауға қатысуы;

— жұмыс берушілер өкілдерінің ғылыми-практикалық конференцияларға, семинарларға, шеберлік

кластарына, конкурстарға және т. б. қатысуы.;

— түлектерді жұмысқа орналастыру;

— колледждің жұмыс берушілерден кейіннен түзету мақсатында кәсіптік құзыреттердің қалыптасу деңгейі 

туралы Кері байланыс алуы (сауалнама рәсімі арқылы)





Мамандарды сапалы даярлау мақсатында медициналық колледж және 

қала мен облыстың медициналық (дәріханалық) ұйымдары арасында өзара 

ынтымақтастық туралы шарттар жасалды. Ақтөбе жоғары медициналық

колледжінің клиникалық базасы ретінде 45 медициналық, дәріханалық

ұйымдар анықталды, дуальды оқыту элементтерін енгізу шеңберінде 4 

медициналық және дәріханалық ұйымдармен шарттар жасалды


