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Лицензия
16.10.2017 жыл

№ KZ58LAA00010312

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

"Қазтұтынуодағының Қостанай жоғары экономикалық колледжі" мекемесі берiлдi
110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., ПРОСПЕКТ АЛЬ
-ФАРАБИ, № 99 үй., БСН/ЖСН: 951240000797
(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

мерзімі шектеусіз
(«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 Қостанай облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензиардың толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Каппасов Орал Кабиевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Алғашқы берілген күні: «24» қараша 2008 ж.
Лицензияның қолдану кезеңі: «____» __________ ______ ж.
Берілген орны

Қостанай 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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ58LAA00010312

Лицензияның берілген күні
2017 жылғы 16 қазан
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

Мамандықтың атауы

0514000

Бағалау (салалар және қолдану аясы бойынша)

051401 3

Техник-бағалаушы

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

2

051802 3

Бухгалтер-ревизор (аудитор)

3

051803 3

Экономист-бухгалтер

0501000

Әлеуметтік жұмыс

050101 3

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

0516000

Қаржы (салалар бойынша)

051605 3

Қаржы жұмысы бойынша экономист

0201000

Құқықтану

020102 3

Заңгер-кеңесші

0513000

Маркетинг (салалары бойынша)

7

051305 3

Маркетолог

8

051306 3

Тауартанушы

9

051307 3

Мерчендайзер

0515000

Менеджмент (қолдану аясы және салалар бойынша)

051501 3

Менеджер

0517000

Статистика

051701 3

Статистик

0519000

Экономика (салалар бойынша)

12

051902 3

Экономист

13

051903 3

Еңбек жөніндегі экономист

1

4

5

6

10

11

Оқу мерзімі

2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
1 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай
1 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай
1 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай

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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Беру үшін негіз

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің Қостанай облысының білім
саласындағы бақылау департаменті» ММ 2017 жылдың 16 қазандағы
№ 410 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Қазтұтынуодағының Қостанай жоғары экономикалық колледжі"
мекемесі
110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә.,
Қостанай қ., ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, № 99 үй., БСН/ЖСН:
951240000797
(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 Қостанай облысының Білім
саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Каппасов Орал Кабиевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

001

Берілген орны

Қостанай қ.

Қосымшаның берiлген күні

2017 жылғы 13 қазан

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.

