Оқытушының ар кодексі
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Оқытушы қызметінің негізгі бағыты студенттермен жұмыс жасау, олардың білімді және
мәдениетті болуын қамтамассыз ету, Отан сүйгіштікке тәрбиелеу.
Оқытушы үнемі өзінің теориялық білімі және педагогикалық шеберлігін арттырып отыратын,
ғылыми және зерттеу ісімен белсенді түрде айналысатын өз қызметінің нәтижесімен бөлісіп
отыратын кәсіби тұрғыдан шебер болуы қажет.
Оқытушы моральдық және адамгершілік қасиетке ие, Қазақстанның мемлекеттік беделін
белсенді түрде насихаттаушы, кез - келген сыбайлас жемқорлыққа, тәртіпсіздікке,
жауапсыздыққа қарсы тұратын рухани тұлға.
Оқытушы оқу және еңбек тәртібін сақтауда, әріптестерге құрметпен қарауда өзіне талап қоя
білуде, өз қатесін мойындап, оны түзете білуде студенттер алдында үлгі болуы қажет.
Оқытушы студенттер және өзінің әріптестерін кәсіби тұрғыдан бағалауда адал болып, оның ісі
сөзімен сәйкес келіп, өз көзқарасын дәлелдей алуы қажет.
«Қарағанды машина жасау колледжі» ҚММ оқытушыларының ар кодексінде Қазақстандық
қоғам мен Мемлекеттің нормалары және жалпыға бірдей адамгершілік принциптеріне
негізделген моральдық нормалар жүйесі міндеттемелер мен талаптар бар.

Оқытушы ар кодексі курсы принциптерін іске асыруда өзіне жауапкершілікті ала отырып,
«Қарағанды машина жасау колледжі» ҚММ жоғарғы адамгершіліктің, интеллектуалдылықтың
үлгісі болуына, оның іскерлік репутациясы және имиджінің биік деңгейде болуына ат салысады.
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Кодекс чести преподавателя.

Главное направление деятельности преподавателя – работа со студентами, забота об их
образованности и культуре, воспитание истинных патриотов своей родины;
Преподаватель должен быть профессионалом, постоянно работающим над повышением своих
теоретических знаний и педагогического мастерства, активно ведёт исследовательскую и
научную деятельность на основе честного поиска знаний, должным образом обеспечивая
доказательность, беспристрастность суждений и добросовестность при сообщении результатов;
Преподаватель – образец порядочности и интеллигентности, морали и нравственности, активный
пропагандист государственности Казахстана, принципиальный противник любых проявлений
коррупции, недисциплинированности и безответственности;
Преподаватель личным примером доказывает студентам необходимость соблюдения правил
трудовой и учебной дисциплины, уважительного отношения к коллегам, требователен к себе, к
своим словам и поступкам, открыто признаёт свои ошибки и добросовестно их исправляет;
Преподаватель должен быть честным и беспристрастным в профессиональной оценке своих
коллег и студентов, он организован, его слова совпадают с делом, открыто выражает свою
позицию по принципиальным вопросам деятельности и аргументированно доказать свою точку
зрения;
Кодекс чести преподавателя КГУ «Карагандинский машиностроительный колледж» есть система
моральных норм, обязательств и требований добросовестного поведения, основанная на
общепризнанных нравственных принципах и нормах казахстанского общества и государства;

Преподаватель, беря на себя ответственность за реализацию принципов и следование курсу Кодекса
чести должен приложить все усилия, чтобы Карагандинский машиностроительный колледж стал
образцом высоконравственной, интеллектуальной силы и вносить свой вклад в укрепление его
имиджа и деловой репутации.

