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ЛИЦЕНЗИЯ

25.06.2009 жылы 319

Мемлекеттік емес мекеме-Қазтұтынушылародағының Қарағанды экономикалық
университеті

(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)

Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қазыбек би атын.ауданы,
Академическая, № 7 үй, БСН: 660340000046 берілді

Білім беру саласындағы қызмет айналысуға

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

Ерекше шарттары

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

Ескерту

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Қарағанды облысы Білім беру басқармасы. Қарағанды облысының
әкімшілігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

Е. ИмангалиевБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Лицензияның
қолданылу кезеңі

Алғашқы берілген күні

Қазыбек би атын.ауданыБерілген жер



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

319

2009 жылғы 25 маусым

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері
бойынша)

05220100

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың технигі4S052201021

28.04.2021ж. №169 бұйрық

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті" жеке меншік
мекемесі

100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қазыбек би атын.ауданы, улица Академическая, № 9 үй, БСН/ЖСН:
660340000046

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қарағанды
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(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)

Қосымшаның нөмірі

Берілген орны Қазыбек би атын.ауданы

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 28 сәуір



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
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.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

319

2009 жылғы 25 маусым

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Бағалау (түрлері бойынша)04120200

Бағалаушы-технигі4S041202021

Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)06130100

Web-дизайнер3W061301022

Ақпараттық жүйелер технигі4S061301053

Банк және сақтандыру ісі04120100

Сақтандыру агенті3W041201014

Несие агенті3W041201025

Банк операциялары жөніндегі менеджер4S041201036

Есеп және аудит04110100

Бухгалтер-кассир3W041101017

Бухгалтер4S041101028

Әлеуметтік жұмыс09230100

Әлеуметтік қызметкер4S092301029

Қонақ үй бизнесі10130100

Әкімші3W1013010110

Аға қызметші3W1013010211

Қонақ үйдің оперативті менеджері4S1013010312

Супервайзер4S1013010413

Құқықтану04210100

Заңгер4S0421010114

Маркетинг (салалар бойынша)04140100

Сатушы3W0414010115

Мерчендайзер3W0414010216

Маркетолог4S0414010317

Менеджмент (қолдану салалары бойынша)04130100

Менеджер4S0413010118



2 - 2

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Стандарттау, метрология және сертификаттау
(салалар бойынша)

07880100

Стандарттау жөніндегі техник4S0788010119

Техник-метролог4S0788010220

Тағам өндірісінің технологиясы07211300

Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімдерін дайындау, мұздату және
регенерациялау жабдықтарының операторы

3W0721130121

Тағамдық жартылай өнімдер дайындау желісінің операторы3W0721130222

Техник-технолог4S0721130323

Тамақтандыруды ұйымдастыру10130300

Кондитер-безендіруші3W1013030124

Аспазшы3W1013030225

Технолог4S1013030326

Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру10130200

Даяшы3W1013020127

Бармен-бариста3W1013020228

Туризм10150100

Туризм жөніндегі нұсқаушы3W1015010129

Саяхат жүргізуші3W1015010230

Туристiк агент3W1015010331

Туризм менеджері4S1015010432

28.04.2021ж. №169 бұйрық

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті" жеке меншік
мекемесі

100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қазыбек би атын.ауданы, улица Академическая, № 9 үй, БСН/ЖСН:
660340000046

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қарағанды
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(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)

Қосымшаның нөмірі

Берілген орны Қазыбек би атын.ауданы

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 28 сәуір



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
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.
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1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

319

2009 жылғы 25 маусым

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Орта білімнен кейінгі білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Есеп және аудит04110100

Есеп және аудиттің қолданбалы бакалавры5AB041101011

28.04.2021ж. №169 бұйрық

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті" жеке меншік
мекемесі

100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қазыбек би атын.ауданы, улица Академическая, № 9 үй, БСН/ЖСН:
660340000046

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қарағанды
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(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)

Қосымшаның нөмірі

Берілген орны Қазыбек би атын.ауданы

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 28 сәуір



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
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.
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1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

319

2009 жылғы 25 маусым

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Орта білімнен кейінгі білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Тағам өндірісінің технологиясы07210100

Тағам өндірісі технологиясының қолданбалы бакалавры5AB072101011

28.04.2021ж. №169 бұйрық

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті" жеке меншік
мекемесі

100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қазыбек би атын.ауданы, улица Академическая, № 9 үй, БСН/ЖСН:
660340000046

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қарағанды
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(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)

Қосымшаның нөмірі

Берілген орны Қазыбек би атын.ауданы

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 28 сәуір



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
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.
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