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Жұмыс орны:
- «КАЗГЮУ» университеті, сот төрелігі департаментінің доценті, заң
ғылымдарының кандидаты
Жүргізетін пәндер атауы:
- Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы (Жалпы
және Ерекше бөлімдері)
- Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары
Жетістіктері:
- 2009 жылы Қазақ гуманитарлық заң университетінің «Жыл
оқтыушысы» номинациясының иегері
- 2010 жылы «Сот тергеуі» тақырыбына кандидаттық диссертация
қорғалды
- ҚазГЗУ «Право и государство», Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ
«Хабаршысы», «Әділ сот», «Заңгер» журналдарына мақалалар
жарияланып, ғылыми тәжірибелік және халықаралық ғылыми
конференцияларға қатыстым, сонымен қатар заң ғылымдарының
докторы, профессор Т.Е.Сарсенбаевтың жалпы редакциясымен 2013
жылы желтоқсан айында «Қылмыстық іс жүргізу актілерінің үлгілері
(сотқа дейінгі саты)» атты оқу құралы жарыққа шықты
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Ұлттық
тестілеу орталығы «Білім беру жүйесіндегі тестілеуді ұйымдастыру мен
өткізуде өзіне жүктелген міндеттерді жоғары кәсіби деңгейде және
белсенді орындағаны үшін» алғыс хатпен марапаттады (2013 жыл).
- ҚазГЗУ«Университеттің қоғамдық-саяси өміріне белсенді қатысып,
оның абырой-беделін көтеруге қосқан үлесі үшін» Құрмет
грамотасымен марапаттады
- 28.03.2018 жылы КАЗГЮУ Университетінің игілігіне мінсіз және адал
еңбегі, жоғары кәсибілігі үшін, сондайақ Университет құрылғындығына
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3.«Күдіктінің, айыпталушының қорғалу құқығын қамтамасыз ету
қылмыстық іс жүргізудің қағидаты ретінде» мақала жарияланды /
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қалыптастыру мәселелері: тарихи және замануи қырлары, з.ғ.д.,
профессор Ү.Жекебаевтың 90 жылдығына арналған халықаралықтәжірибелік
конференция
материалдары
Астана:
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докторы,
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қорғаудың теориялық және практикалық мәселелері» атты
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„Қылмыстық юстиция қызметінің
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