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Лицензия
10.12.2014 жыл

№ KZ11LAA00003786

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

«Қайнар» Академиясы мекемесі берiлдi
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА, № 7а үй., БСН/ЖСН:
921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)

Лицензия түрі

Бас лицензия
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес)

Лицензия
қолданылуының ерекше
шарттары
Лицензиар

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-1-бабына сәйкес)

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

Басшы (уәкілетті тұлға)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(Жетекшісінің (уәкілетті орган) тегі және аты-жөнiнiң бiрiншi әрiптерi)

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
Электрондық
www.elicense.kz
порталында
құрылған.Электрондық
құжат түпнұсқасын
www.elicense.kz
порталында
тексересәйкес
аласыз.қағаз бетіндегі заңмен тең.
Бұл
құжаттең.
ҚР 2003
жылдыңқұжат
7 қаңтарындағы
«Электронды
құжат
және электронды сандық
қол қою» туралы
заңның 7 бабы,
1 тармағына
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРКсформирован
от 7 января на
2003
года "Об
электронномПроверить
документеподлинность
и электронной
цифровойдокументавы
подписи" равнозначен
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
портале
www.elicense.kz.
электронного
можете документу на бумажном
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В030100

Құқықтану

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Төрағасының 2014 жылғы 8
желтоқсандағы № 1834 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

001

Қосымшаның берiлген күні

10.12.2014

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В010300

Педагогика және психология

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 29
қаңтардағы № 142 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

003

Қосымшаның берiлген күні

29.01.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В011900

Шетел тілі: екі шетел тілі

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 29
қаңтардағы № 142 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

004

Қосымшаның берiлген күні

29.01.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В030300

Правоохранительная деятельность

4 жыл

Беру үшін негіз

приказ Председателя комитета по контролю в сферер образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 29
января 2015 года №142. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
төрағасының 2015 жылғы 29 қаңтардағы № 142 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

004

Қосымшаның берiлген күні

29.01.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В050300

Психология

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 29
қаңтардағы № 142 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

005

Қосымшаның берiлген күні

29.01.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В050900

Қаржы

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 29
қаңтардағы № 142 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

006

Қосымшаның берiлген күні

29.01.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 29
қаңтардағы № 142 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

007

Қосымшаның берiлген күні

29.01.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В050600

Экономика

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 29
қаңтардағы № 142 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

008

Қосымшаның берiлген күні

29.01.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В050700

Менеджмент

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 29
қаңтардағы № 142 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

009

Қосымшаның берiлген күні

29.01.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

6М030100

Құқықтану

1-1,5 және 2 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 29
қаңтардағы № 142 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

010

Қосымшаның берiлген күні

29.01.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В050800

Есеп және аудит

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым минисрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 25
ақпандағы №276 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

011

Қосымшаның берiлген күні

25.02.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В050400

Журналистика

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 25
ақпандағы № 276 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА,
№ 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

012

Қосымшаның берiлген күні

25.02.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

6М050600

Экономика

1-1,5 және 2 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 2
шілдедегі № 950 бұйрық.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
САТПАЕВА, № 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

013

Қосымшаның берiлген күні

02.07.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

6М050700

Менеджмент

1-1,5 және 2 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 2
шілдедегі № 950 бұйрық.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
САТПАЕВА, № 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

014

Қосымшаның берiлген күні

02.07.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

6М050900

Қаржы

1-1,5 және 2 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 2
шілдедегі № 950 бұйрық.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
САТПАЕВА, № 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

015

Қосымшаның берiлген күні

02.07.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

6М011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

1-1,5 және 2 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 2
шілдедегі № 950 бұйрық.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
САТПАЕВА, № 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

016

Қосымшаның берiлген күні

02.07.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

6М050300

Психология

1-1,5 және 2 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2015 жылғы 2
шілдедегі № 950 бұйрық.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
САТПАЕВА, № 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

017

Қосымшаның берiлген күні

02.07.2015

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
документ
согласно
пункту 1 статьи
7 ЗРК
от 7 января
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
документе
и электронной
цифровой
подписи" равнозначен
документу на бумажном
на бумажном
носителе.
Электронный
документ
сформирован
на2003
портале
Проверить
подлинность
электронного
документавы
можете
носителе.
на портале www.elicense.kz.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В070300

Ақпараттық жүйелер

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының міндетін
атқарушысының 2018 жылғы 05 ақпандағы № 197 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
УЛИЦА САТПАЕВА, № 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Ешенкулов Талгат Ильясович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

018

Қосымшаның берiлген күні

05.02.2018

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.ҚР
Электрондық
құжат
www.elicense.kz
порталында құжат
құрылған.Электрондық
түпнұсқасын
www.elicense.kz
тексере аласыз.
Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

KZ11LAA00003786

Лицензия берiлген күні

10.12.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

1

5В090100

Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды
ұйымдастыру

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының міндетін
атқарушысының 2018 жылғы 05 ақпандағы № 197 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

«Қайнар» Академиясы мекемесі
050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
УЛИЦА САТПАЕВА, № 7а үй., БСН/ЖСН: 921040000509
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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)

Ешенкулов Талгат Ильясович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

019

Қосымшаның берiлген күні

05.02.2018

Берілген орны

Астана қ.
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