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Лицензия
14.03.2016 жыл

№ KZ34LAA00006670

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

"Нархоз Университеті" акционерлік қоғамы берiлдi
050035, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, УЛИЦА ЖАНДОСОВА, № 55 үй.,
БСН/ЖСН: 010740002528
(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)

Даиров Талгат Нурланович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Алғашқы берілген күні: «23» желтоқсан 2014 ж.
Лицензияның қолдану кезеңі: «____» __________ ______ ж.
Берілген орны

Астана қ.

Бұл
құжат
ҚР«Электронды
2003 жылдыңқұжат
7 қаңтарындағы
«Электронды
құжатқолтаңба
және электронды
қолРеспубликасының
қою» туралы заңның
7 бабы,
1 тармағына
сәйкес
қағаз
бетіндегі 1 тармағына сәйкес
Осы
құжат
және электрондық
цифрлық
туралы» сандық
Қазақстан
2003
жылғы
7 қаңтардағы
Заңы
7 бабының
заңмен
тең. Электрондық
құжатмаңызы
www.elicense.kz
қағаз тасығыштағы
құжатпен
бірдей. 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
документ
согласно
пункту 1документ
статьи 7сформирован
ЗРК от 7 января
2003 года
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи"можете
равнозначен документу на
наДанный
бумажном
носителе.
Электронный
на портале
www.elicense.kz.
Проверить
подлинность
электронного
документавы
носителе.
набумажном
портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ34LAA00006670

Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 14 наурыз
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
5В051300

Мамандықтың атауы
Әлемдік экономика

Оқу мерзімі
4 жыл

2

6D050900

Қаржы

3 жыл

3

6D051100

Маркетинг

3 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2016 жылғы 11
наурыздағы №232 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Нархоз Университеті" акционерлік қоғамы
050035, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, УЛИЦА
ЖАНДОСОВА, № 55 үй., БСН/ЖСН: 010740002528
(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)

Даиров Талгат Нурланович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

001

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2016 жылғы 11 наурыз

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
Бұл
құжат ҚРносителе.
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

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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ34LAA00006670

Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 14 наурыз
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
6D050800

Мамандықтың атауы
Есеп және аудит

Оқу мерзімі
3 жыл

2

6D051000

Мемлекеттік және жергілікті басқару

3 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2016 жылғы 11
наурыздағы №232 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Нархоз Университеті" акционерлік қоғамы
050035, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, УЛИЦА
ЖАНДОСОВА, № 55 үй., БСН/ЖСН: 010740002528
(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)

Даиров Талгат Нурланович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

002

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2016 жылғы 11 наурыз

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
Бұл
құжат ҚРносителе.
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

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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ34LAA00006670

Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 14 наурыз
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
5В051200

Мамандықтың атауы
Статистика

Оқу мерзімі
4 жыл

2

5В051900

4 жыл

3

6D050600

Еңбекті ұйымдастыру және нормалау мамандығы бойынша
экономика және бизнес бакалавры
Экономика

4

6D050700

Менеджмент

3 жыл

Беру үшін негіз

3 жыл

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2016 жылғы 11
наурыздағы №232 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Нархоз Университеті" акционерлік қоғамы
050035, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, УЛИЦА
ЖАНДОСОВА, № 55 үй., БСН/ЖСН: 010740002528
(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)

Даиров Талгат Нурланович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

003

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2016 жылғы 11 наурыз

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
Бұл
құжат ҚРносителе.
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

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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ34LAA00006670

Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 14 наурыз
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
6М052000

Беру үшін негіз

Мамандықтың атауы
Іскерлік әкімшілік жүргізу

Оқу мерзімі
1-1,5 жыл, 2 жыл

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2016 жылғы 11
наурыздағы №232 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Нархоз Университеті" акционерлік қоғамы
050035, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, УЛИЦА
ЖАНДОСОВА, № 55 үй., БСН/ЖСН: 010740002528
(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)

Даиров Талгат Нурланович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

004

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2016 жылғы 11 наурыз

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
Бұл
құжат ҚРносителе.
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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ34LAA00006670

Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 14 наурыз
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
6D052000

Беру үшін негіз

Мамандықтың атауы
Іскерлік әкімшілік жүргізу

Оқу мерзімі
3 жыл

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2016 жылғы 11
наурыздағы №232 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Нархоз Университеті" акционерлік қоғамы
050035, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, УЛИЦА
ЖАНДОСОВА, № 55 үй., БСН/ЖСН: 010740002528
(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)

Даиров Талгат Нурланович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

005

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2016 жылғы 11 наурыз

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
Бұл
құжат ҚРносителе.
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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ34LAA00006670

Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 14 наурыз
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
5В020200

Мамандықтың атауы
Халықаралық қатынастар

Оқу мерзімі
4 жыл

2

5В030400

Кеден ісі

4 жыл

3

5В050600

Экономика

4 жыл

4

5В050700

Менеджмент

4 жыл

5

5В050800

Есеп және аудит

4 жыл

6

5В050900

Қаржы

4 жыл

7

5В051000

Мемлекеттік және жергілікті басқару

4 жыл

8

5В051100

Маркетинг

4 жыл

9

5В060800

Экология

4 жыл

10

5В070300

Ақпараттық жүйелер

4 жыл

11

5В070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

4 жыл

12

5В073200

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалары бойынша)

4 жыл

13

5В090200

Туризм

4 жыл

14

5В090400

Әлеуметтік-мәдени сервис

4 жыл

15

5В090500

Әлеуметтік жұмыс

4 жыл

16

5В090800

Бағалау

4 жыл

17

6М020200

Халықаралық қатынастар

1-1,5 жыл, 2 жыл

18

6М030400

Кеден ісі

1-1,5 жыл, 2 жыл

19

6М050600

Экономика

1-1,5 жыл, 2 жыл

20

6М050700

Менеджмент

1-1,5 жыл, 2 жыл

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
Бұл
құжат ҚРносителе.
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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№
21

Шифр
6М050800

Мамандықтың атауы
Есеп және аудит

Оқу мерзімі
1-1,5 жыл, 2 жыл

22

6М050900

Қаржы

1-1,5 жыл, 2 жыл

23

6М051000

Мемлекеттік және жергілікті басқару

1-1,5 жыл, 2 жыл

24

6М051100

Маркетинг

1-1,5 жыл, 2 жыл

25

6М060800

Экология

1-1,5 жыл, 2 жыл

26

6М070300

Ақпараттық жүйелер

1-1,5 жыл, 2 жыл

27

6М070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

1-1,5 жыл, 2 жыл

28

6М073200

Стандарттау және сертификаттау (салалары бойынша)

1-1,5 жыл, 2 жыл

29

6М090200

Туризм

1-1,5 жыл, 2 жыл

30

6М090400

Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету

1-1,5 жыл, 2 жыл

31

6М090500

Әлеуметтік жұмыс

1-1,5 жыл, 2 жыл

32

6М090800

Бағалау

1-1,5 жыл, 2 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2016 жылғы 11
наурыздағы №232 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Нархоз Университеті" акционерлік қоғамы
050035, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, УЛИЦА
ЖАНДОСОВА, № 55 үй., БСН/ЖСН: 010740002528
(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)

Даиров Талгат Нурланович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

006

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2016 жылғы 11 наурыз

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
Бұл
құжат ҚРносителе.
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.

3

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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ34LAA00006670

Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 14 наурыз
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
5В030100

Беру үшін негіз

Мамандықтың атауы
Құқықтану

Оқу мерзімі
4 жыл

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2016 жылғы 11
наурыздағы №232 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Нархоз Университеті" акционерлік қоғамы
050035, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, УЛИЦА
ЖАНДОСОВА, № 55 үй., БСН/ЖСН: 010740002528
(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)

Даиров Талгат Нурланович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

007

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2016 жылғы 11 наурыз

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
Бұл
құжат ҚРносителе.
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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ34LAA00006670

Лицензияның берілген күні
2016 жылғы 14 наурыз
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
5В091200

Беру үшін негіз

Мамандықтың атауы
Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Оқу мерзімі
4 жыл

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2016 жылғы 11
наурыздағы №232 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Нархоз Университеті" акционерлік қоғамы
050035, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, УЛИЦА
ЖАНДОСОВА, № 55 үй., БСН/ЖСН: 010740002528
(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)

Даиров Талгат Нурланович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

008

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2016 жылғы 11 наурыз

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
Бұл
құжат ҚРносителе.
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.

