Кыргыз Республикасы
Билим берүү жана илим
министрлиги

Кыргызская Республика
Министерство
образования и науки

Кыргыз - Өзбек
университети

Кыргызско - Узбекский
университет
Kyrgyz-Uzbek University

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

723500, Ош ш., Г.Айтиев къч., 27.

723500, г. Ош, ул. Г.Айтиева,

723500, Osh, G.Aitiev str. 27.

27
Тел./факс (03222) 5-53-45, 2-26-87

www. kuu. kg.

Чыг.
Исх. №__________________
«____»_________ ____20__г.

Кыргыз-Ѳзбек университети
Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулар
курамынын кызмат орундарын ээлѳѳ тартиби жѳнүндѳгү Жобого ылайык, тѳмѳндѳгү
кафедралар боюнча бош орундарга конкурс жарыялайт:
I. Доцент кызмат ордуна:
1.
2.
3.
4.
5.

Орус филологиясы
Маалымат технологиялары жана энергетика
Кыргыз филологиясы
Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш
Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулу

- 1
-1
-4
-1
-2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III. Ага окутуучу кызмат ордуна
Колдонмо механика жана көркөм долбоорлоонун технологиясы
Жеке укуктар
Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулу
Информатика жана окутуунун усулу
Табигый билим берүү жана окутуунун усулу
Маалымат технологиялары жана энергетика

-3
–2
-3
-1
-1
-3

Документтер жарыя чыккан күндѳн баштап бир ай ичинде тѳмѳндѳгү дарек боюнча
кабыл алынат: 714000, Ош шаары, Г.Айтиев кѳч., 27, Кыргыз-Ѳзбек университетинин
№1-окуу имараты, 103-каана. Суроолор боюнча (03222) 74834 телефону аркылуу окумуштуу
катчы Тентимишова Акмарал Камчыбековнага кайрылыңыздар.
Ректор, профессор

Ч.К.Райымбаев
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Кыргыз-Ѳзбек университети
Кафедра башчыларын шайлоонун тартиби тууралуу Жобого ылайык тѳмѳндѳгү
кафедралар боюнча бош орундарга конкурс жарыялайт:
1. Кыргыз филологиясы - 1 шт.б.;
2. Орус филологиясы – 1 шт.б.;
3. Англис филологиясы – 1 шт.б.;
4. Тарых жана философия - 1 шт.б.;
5. Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш – 1 шт.б.;
6. Каржы жана башкаруу – 1 шт.б.;
7. Колдонмо механика жана кѳркѳм долбоорлоонун технологиясы – 1шт.б.;
8. Маалымат технологиялары жана энергетика – 1 шт.б.;
9. Физика, математика жана окутуунун усулу – 1 шт.б.;
10. Информатика жана окутуунун усулу – 1 шт.б.;
11. Аскерге чейинки даярдык, дене тарбия жана окутуунун усулу -1 шт.б.;
12. Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулу – 1 шт.б.;
13. Табигый билим берүү жана окутуунун усулу – 1 шт.б.;
14. Жеке укуктар – 1 шт.б.;
15. Мамлекеттик укуктук сабактар – 1 шт.б.
Документтер жарыя чыккан күндѳн баштап бир ай ичинде тѳмѳндѳгү дарек боюнча
кабыл алынат: 714000, Ош шаары, Г.Айтиев кѳч., 27, Кыргыз-Ѳзбек университетинин
№1-окуу имараты, 104-каана. Суроолор боюнча (03222) 23473 телефону аркылуу
уюштуруу комитетинин төрагасы Исаков Топчубай Эргешовичке кайрылыңыздар.

Ректор, профессор

Ч.К.Райымбаев

