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Лицензия
22.06.2016 жыл

№ KZ10LAA00007296

Білім беру қызметі айналысуға
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)

Мемлекеттік емес мекеме-Қазтұтынушылародағының Қарағанды экономикалық университеті
берiлдi
100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қазыбек би атын.ауданы,
УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, № 9 үй., БСН/ЖСН: 660340000046
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі /жеке тұлғаның толық
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Ерекше шарттары
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)

Ескерту:

Иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензиардың толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Булебаева Лаззат Кайдирбековна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Алғашқы берілген күні: «03» ақпан 2010 ж.
Лицензияның қолдану кезеңі: «____» __________ ______ ж.
Берілген орны

Астана қ.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 22 маусым
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
6B031

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Әлеуметтік ғылымдар

2

6B041

Бизнес және басқару

3

6B042

Құқық

4

6B061

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

5

6B072

Өндірістік және өңдеу салалары

6

6B075

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

7

6B102

Әлеуметтік қамтамасыз ету

8

6B111

Қызмет көрсету саласы

9

7M041

Бизнес және басқару

10

7M042

Құқық

11

7M111

Қызмет көрсету саласы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.

2-2
Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 02 сәуірдегі № 329 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Мемлекеттік емес мекеме-Қазтұтынушылародағының Қарағанды
экономикалық университеті
100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қазыбек би атын.ауданы, улица АКАДЕМИЧЕСКАЯ, № 9 үй,,
БСН/ЖСН: 660340000046
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

007

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 02 сәуір

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 22 маусым
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B113

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Көлік қызметтері

2

6В014

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 02 сәуірдегі № 329 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Мемлекеттік емес мекеме-Қазтұтынушылародағының Қарағанды
экономикалық университеті
100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қазыбек би атын.ауданы, улица АКАДЕМИЧЕСКАЯ, № 9 үй,,
БСН/ЖСН: 660340000046
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

008

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 02 сәуір

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
Осы заңмен
құжат «Электронды
тең. Электрондық
құжат
құжат
және
www.elicense.kz
электрондықпорталында
цифрлық қолтаңба
құрылған.Электрондық
туралы» Қазақстан
құжат түпнұсқасын
Республикасының
www.elicense.kz
2003 жылғы
порталында
7 қаңтардағы
тексереЗаңы
аласыз.
7 бабының 1 тармағына
сәйкес
Данный
қағаз документ
тасығыштағы
согласно
құжатпен
пунктумаңызы
1 статьи бірдей.
7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
на бумажном
документносителе.
согласноЭлектронный
пункту 1 статьи
документ
7 ЗРКсформирован
от 7 январяна
2003
портале
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
Проверить
документе
подлинность
и электронной
электронного
цифровой
документавы
подписи"можете
равнозначен документу на
бумажном
на портале
носителе.
www.elicense.kz.
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үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ10LAA00007296

Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 22 маусым
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B052

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Қоршаған орта

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 02 сәуірдегі № 329 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Мемлекеттік емес мекеме-Қазтұтынушылародағының Қарағанды
экономикалық университеті
100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қазыбек би атын.ауданы, улица АКАДЕМИЧЕСКАЯ, № 9 үй,,
БСН/ЖСН: 660340000046
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

009

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 02 сәуір

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
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Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 22 маусым
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
8D041

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Бизнес және басқару

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 02 сәуірдегі № 329 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Мемлекеттік емес мекеме-Қазтұтынушылародағының Қарағанды
экономикалық университеті
100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қазыбек би атын.ауданы, улица АКАДЕМИЧЕСКАЯ, № 9 үй,,
БСН/ЖСН: 660340000046
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
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