Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык
кызматында стажировкалар программасына катышууга конкурс
Урматтуу университеттердин жана колледждердин бүтүрүүчүлөрү жана
акыркы курстардын студенттери,
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы, Ош мамлекеттик жана
Кыргыз-Өзбек университеттеринин карьера борборлору, Адам укуктары боюнча БУУнун
Борбордук Азиядагы кеңсеси менен кызматташтыкта университет жана колледждердин
акыркы курстарынын студенттери жана бүтүрүүчүлөрүнө Ош, Жалал-Абад жана Баткен
облустарынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарында акы төлөнүүчү төрт айлык стажировкадан өтүү менен кесиптик тажрыйба
алуу мүмкүнчүлүгү берилүүдө.
Стажировкалар программасына катышуу мамлекеттик органдардын жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү менен таанышуу,
кесипкөй мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын насаатчылыгы астында өзү
үчүн карьералык мүмкүндүктөрдү аныктоо, мамлекеттик жана муниципалдык кызматка
ишке кирүү максатында сынактарды ийгиликтүү тапшыруу жана маектешүүдөн өтүү үчүн
көндүмдөргө ээ болуу мүмкүндүгүн берет.
Стажировка өтүү учурунда мамлекеттик башкаруу, насаатчылык, полимаданий
билим берүү жана адам укуктары жаатында тренингдерге, семинарларга жана
эксперттердин консультацияларына стажерлердун катышуусу аркылуу кеңири билим
берүүчүлүк колдоо көрсөтүү каралган.
Ким Программанын катышуучусу боло алат:
Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто-атайын окуу жайларынын акыркы
курстарынын студенттери жана бүтүрүүчүлөрү стажировкалардын Программасынын
катышуучулары боло алышат.
Бардык социалдык жана этностук топтордун өкүлдөрүнүн, ден
мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын өтүнмөлөрү кабыл алынат.

соолугунун

Талапкерлерди тандап алуу гендердик балансты жана полиэтностук сунуштоону эске алуу
менен ишке ашырылат.
Программанын катышуучуларын тандап алуу критерийлери:
- Кыргыз Республикасынын жараны болуу
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-

кийин мамлекеттик же муниципалдык кызматка тапшырууга жогору кызыгуусу
көрүнүктүү лидерлик сапаттары
бир командада иштей билүүсү
жоопкерчилик
ПК жакшы деңгээлде колдоно билүүсү

Стажировкадан өтүү мезгили:
Стажировка 4 айга созулат.
Стипендия:
Программанын алкагында стажерго ай сайын болжол менен 4100 сом өлчөмүндө
стипендия төлөнүп берилет.
Негиздүү зарылдык болгон учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамга
стажировкадан өтүүгө байланышкан жол кире чыгымдары кошумча түрдө төлөнүп
берилиши мүмкүн.
Стажировкага катышуу учун талапкерлер өтүнмө жөнөтүүшү керек.
Байланыш маалыматтары:
Стажировкага катышуу боюнча өтө так маалыматты талапкерлер Адам укуктары боюнча
БУУнун Борбордук Азиядагы кеңсесин өкүлдөрүнөн 0770 800057 телефон, email:
beintern2019@gmail.com аркылуу, жана төмөндөгу көрсөтүлгөн байланыштар боюнча
программанын координаторлорунан алууга болот.
Өтүнмө берүүнүн жол-жобосу:
Кызыкдар болгон талапкерлер https://clck.ru/Fsnb6
шилтемеси боюнча кирүүсү керек, ал жерде онлайн форманы толтуруп, төмөнкүдөй
кошумча документтерди жөнөтөт:
- бүтүрүүчүлөр дипломдун көчүрмөсүн жана кошумча барактарын/ акыркы курстардын
студенттери зачеттук китепчесинин көчүрмөсүн төмөнкү электрондук дарекке жиберүүнү
суранабыз beintern2019@gmail.com

Онлайн формага төмөнкү QR кодду сканерлоо аркыдуу өтсөнүз болот:

Эгерде интернетке жеткиликтүүлүк болбосо же онлайн форманы толтуруу мүмкүнчүлүгү
жок болсо, анда өтүнмөнүн формасын электрондук же кагазга чыгарылган форматында
алууга жана төмөнкү даректер боюнча жөнөтүүгө болот:
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Ош шаарында жана Ош облусунда
Ош мамлекеттик университетинин Карьера борбору, Ленин атындагы көчө, 331, ОшМУ
башкы корпус, каб.136, байланыш адамы Маткалыков Азирет Али, тел.: 0559 80-18-80
email: kareraborboru.oshmu@bk.ru

Кыргыз-Өзбек университетинин Эл аралык байланыш бөлүмү, Гапар Айтиев атындагы
көчө, 27, башкы корпус, тел. (03222) 45557, байланыш адамы Салимов Рустам, тел.:
0557555006, email: ossu.oms@gmail.com
Кыргыз-Өзбек университетинин Карьера борбору, Гапар Айтиев атындагы көчө, 27, КӨУ
башкы корпусу, каб. 403, байланыш адамы Маманов Сагынбек, тел.: 555212757, email:
sagynbek.mamanov@mail.ru
Жалал-Абад облусу
Байланыш адамы: Маткалыкова Гулнура
тел: 0708 477121, email: jasu.programms@gmail.com
Дареги: Жалал-Абад шаары, Ленин атындагы көчө, 57
Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Эл аралык байланыш бөлүмү (башкы корпус)
Баткен облусу
Байланыш адамы: Үсөнов Иса
Тел: 0776 704704, email: isa.usonov@inbox.rua.usonov@inbox.ru
Дареги: Баткен шаары, И.Жусупов атындагы көчө, 21, каб. 213
Баткен мамлекеттик университетинин башкы корпусу
Бардык үч облустардан талапкерлер келип чыккан кошумча суроолор боюнча төмөнкү
телефон боюнча байланыша алышат: 0770 800057
Өтүнмөнүн толтурулган формасын документтердин толук топтому менен электрондук
почта аркылуу төмөнкү дарекке beintern2019@gmail.com жиберүү керек.
Эгерде өтүнмөнүн формасы онлайн түрүндө эмес толтурулса, анда өтүнмөнү
документтердин топтому менен жогоруда көрсөтүлгөн даректер боюнча конвертке салып
жөнөтсө болот.
Өтүнмө берүүнүн мөөнөтү:
Өтүнмөлөр 2019-жылдын 31-майында,
убактысы боюнча) кабыл алынат.

саат

18:00гө

чейин

(Кыргызстандын

Тандалып алынган талапкерлер менен келишимдер түзүлөт, анда стажировкадан өтүүнүн
шарттары жана тартиби өтө так көрсөтүлөт
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Сертификат
Стажировканын бардык мөөнөтүнөн өтүү жана анын бардык шарттарын аткаруунун
шартында гана стажерлорго стажировканы ийгиликтүү аяктагандыгы тууралуу
Сертификаттар тапшырылат.
Өтүнмөнү карап чыгуу жол-жобосу
Өтүнмөлөр КР Мамлекеттик кадр кызматынын, Ош мамлекеттик же Кыргыз-Өзбек
университеттеринин, Адам укуктары боюнча БУУнун Борбордук Азиядагы кеңсесин
курамындагы комиссия тарабынан каралат. Критерийлерге тура келген талапкерлер
маектешүүгө чакырылат.
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Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында мамлекеттик жана муниципалдык
кызматка стажировкалар программасына катышууга
ӨТҮНМӨ
Өтүнмөлөр 2019-жылдын 31-майына, саат 18:00 гө чейин (Кыргызстан убактысы
боюнча) кабыл алынат.
Стажировка программасы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө
практикалык көндүмдөрдү, ошондой эле кесипкөй насаатчылардан билимдерди жана
тажрыйбаны алуу үчүн кайталангыс мүмкүнчүлүк болуп саналат. Сиз мындан ары бизге
бере турган маалымат ылайык келген талапкерлерди тандоого жардам берет, ошондой эле
тиешелүү мамлекеттик органдарда же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында
Сиздер үчүн насаатчыларды аныктоо процессинде пайдалуу болот.

МИЛДЕТТҮҮ ТҮРДӨГҮ МААЛЫМАТ
Фамилиясы, аты-жөнү
Жашы
Жынысы
Жарандыгы
Этностук тийиштүүлүгү
(улуту)
Сиз ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген адам
болуп эсептелесизби?
Анык жашап жаткан жеринин
дареги
Сиз кайсы
университетти/колледжди
аяктадыңыз /аяктайсыз?
Сиз кайсы жылы
университетти/колледжди
аяктадыңыз/аяктайсыз?
Сиз адистигиңизди
көрсөтүңүз
Сиз аскердик, альтернативдик
кызматты же аскер
кафедрасында окуудан
өткөнсүзбү?
Сиздин иш тажрыйбаныз.
Эгер иш тажрыйбаныз жок
болсо «иштеген эмесмин» деб
жазыб коюнуз
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Сиздин мобилдик же башка
сиз менен байланыш учун
телефон номер
Сиздин WhatsApp номер, эгер
жок болсо сиз менен
байланыш учун
таныштарыныздын WhatsApp
номерин берсениз болот
Электрондук почтаңыздын
дареги, эгер болсо
Skype, эгер болсо
Сиз бардык 4 ай
стажировкадан өтө аласызбы
(июль-октябрь 2019)?
Сураныч, Сиз кайсы тилдерди
билгениңизди көрсөтүңүз
Сиз стажировканын
программасы жөнүндө кайсы
булактардан билдиңиз?
Газетадан, журналдан
Веб сайттан
Социалдык түйүндөрдөн
(фейсбук, инстаграм ж.б.)
Университеттердин карьера
борборлорунун
кызматкерлеринен
Достордон жана
тааныштардан
Башкасы
Бардык пункттар милдеттүү түрдө толтурулат
Өтүнүч, төмөнкү суроолорго жооп бериңиздер:
1. Сиз мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кайсы чөйрөсүндө стажировкадан
өтүүнү каалайсыз жана эмне үчүн? Мүмкүн болсо уюмдун атын көрсөтүңүз (100
сөздөн көп эмес)

2. Сиз стажировка учурунда кандай билимдерди жана көндүмдөрдү
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алгыңыз/жакшырткыңыз келерин жазып бериңиз (100 сөздөн көп эмес)

3. Эмне үчүн Сиз стажировка өтүү үчүн тандалып алынышыңыз керек? Сиздин ал
боюнча себептериңизди жана стажировка өтүү боюнча каалооңузду жазып бериңиз
(100 сөздөн көп эмес)

Сизден дипломдун көчүрмөсүн жана кошумча барактарын, же акыркы курстардын студенттери
үчүн зачеттук китепчесинин көчүрмөсүн төмөнкү электрондук дарекке жиберүүнү суранабыз:
beintern2019@gmail.com

Ырахмат!
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Мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына
талап кылынуучу стажерлордун тизмеси.
Сиз өзүңүз өтүнмөдө стажировкадан өтүүнү каалаган мамлекеттик жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органды жана Сиздин адистикти көрсөтө аласыз.
Ош облусу жана Ош шаары:
Стажерлордун адистиги

Стажерлор
саны
Иш жүргүзүүчү, программист, юрист, мамлекеттик жана муниципалдык 3
башкаруу
Программист, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юрист
1
Кара-Суу району:
Юрист
Программист
Экономист, юрист, социалдык кызматкер
Экономист
Программист, юрист

1
1
4
1
2

Программист, экономист
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
Экономист, юрист
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, социалдык кызматкер, экономист
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, жер маселелери боюнча адис,
социалдык кызматкер, экономист
Социалдык кызматкер, экономист, юрист, жер маселелери боюнча адис
Юрист, программист
Программист, экономист
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, социалдык кызматкер, жер
маселелери боюнча адис, программист
Программист
Программист
Экономист, жер маселелери боюнча адис, программист, мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу
Программист
Программист

2
1
2
3
4
4
2
2
4
1
1
4
1
1

Кара-Кулжа району:
Менеджер
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
Ветеринар
Педагог жана программист
Менеджер жана финансист
Бардык багыттар боюнча
Юрист жана социалдык кызматкер
Бардык багыттар боюнча

2
2
1
1
1
1
1
1
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Ноокат району:
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
Айыл чарбасы
Иш жүргүзүүчү, программист
Экономист
Юрист
Социалдык кызматкер
Программист, иш жүргүзүүчү

2
2
1
1
1
1
1

Алай району:
Менеджер
Программист, иш жүргүзүүчү

1
1

Чоң-Алай району:
Айыл чарбасы

1

Араван району:
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
Социалдык жөлөкпулдар боюнча адис
Экономист

8
1
1

Баткен облусу:
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика, социалдык кызматкер,
юриспруденция
Социалдык кызматкер, программист, инженер, менеджер
Социалдык кызматкер, юриспруденция
Кандай болбосун профилдеги
Архитектура, курулуш, жер маселелери боюнча адис
Экономист
Финансист, салыктык эсепке алуу (каттоо)
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика
Иш жүргүзүүчү, юриспруденция, архитектура, курулуш
Юриспруденция, муниципалдык башкаруу
Финансы, юриспруденция, жер маселелери боюнча адис
Юриспруденция
Юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
Юриспруденция, бухгалтер (эсепчи), салыктык эсепке алуу (каттоо)
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,
Экономист
Жер маселелери боюнча адис
Бухгалтер (эсепчи)
Жер жана агрардык маселелер боюнча адис, таза суу менен камсыз кылуу боюнча
адис (инженер-гидрогеолог), социалдык кызматкер
Социалдык кызматкер, салыктык эсепке алуу (каттоо), жер маселелери боюнча
адис, экономист-статист, инвестицияларды тартуу

6
4
4
2
2
2
3
5
2
2
3
1
2
3
2
1
1
3
8
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Юрист, мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис
Жер маселелери боюнча адис, юрист, инвестицияларды тартуу
Юрист
Жер маселелери боюнча адис, салыктык эсепке алуу (каттоо)
Жер маселелери боюнча адис, кирешелер боюнча адис
Жер маселелери боюнча адис, салыктык эсепке алуу (каттоо), бухгалтер (эсепчи),
социалдык кызматкер
Юрист, жер маселелери боюнча адис, бухгалтер (эсепчи)
Социалдык кызматкер, жер маселелери боюнча адис, бухгалтер (эсепчи), иш
жүргүзүүчү
ВУС (аскердик-каттоо столу), бухгалтер (эсепчи), социалдык кызматкер, иш
жүргүзүүчү
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юрист
Мамлекеттик башкаруу жана педагогика
Юрист, бухгалтер (эсепчи), жер маселелери боюнча адис, муниципалдык
башкаруу, салыктык эсепке алуу (каттоо), компьютердик технологиялар боюнча
адис

2
3
1
2
2
4
3
3
4
2
1
5

Жалал-Абад облусу:
Жалал-Абад шаары
Менеджмент, экономика,
Гуманитардык илимдер, педагогика, юриспруденция,
муниципалдык башкаруу, эл аралык мамилелер
Программист
Юрист

1
мамлекеттик

жана

Экономист
Айыл чарбасы
Инженер (ар түрдүү багыттагы)
Социалдык кызматкер
Филолог
Экология жана жаратылыш пайдалануу, курчап турган чөйрөнү жана токой
чарбасын коргоо, биология, бухгалтер – экономист, юриспруденция
Экология жана жаратылыш пайдалануу, курчап турган чөйрөнү жана токой
чарбасын коргоо, биология
Бухгалтер – экономист, финансист, юриспруденция, мамлекеттик башкаруу,
гуманитардык илимдер
Экономика
Инженер-программист, куруучу
Социалдык кызматкер
Иш жүргүзүүчү
Экономист, менеджер
Гуманитардык илимдер, юриспруденция
Таш-Көмүр шаары
Социалдык илимдер
Курулуш, коммуникация, архитектура
Экономика

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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Айыл чарбасы
Дене тарбиясы
Курулуш , архитектура

1
1
1

Тогуз-Торо району
Ар кандай багыттар

1

Базар-Коргон району
Ар кандай багыттар
Социалдык илимдер
Экономист

1
1
1

Ноокен району
Иш жүргүзүүчү
Бухгалтер
Социалдык илимдер
Ар кандай багыттар
Экономист
Бухгалтер (эсепчи)
Социалдык илимдер
Социалдык илимдер

1
1
1
1
1
1
1
1

Сузак району
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

1

Чаткал району
Ар кандай багыттар
Иш жүргүзүүчү

1
1

Ала-Бука району
Экономика, финансы
Экономика
Айыл чарбасы, геодезия жана жер пайдалануу

2
2
2
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