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

Іс айналысуымен

мерзімі шектеусізЕрекше шарттары

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті Шымкент қаласының
Білім саласындағы бақылау департаменті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Тажиева Жанат АрысбековнаБасшы (уәкілетті тұлға)

«14» қазан 2005 ж.Алғашқы берілген күні:

Білім беру қызметі

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

(лицензиардың толық атауы)

(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)

1 - 1

«____» __________ ______ г.Лицензияның қолдану
кезеңі:

Берілген орны

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сыныпЕскерту:

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

160000, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Абай ауданы, улица Гани
Иляева, № 3 үй,, БСН/ЖСН: 050440003255

Лицензия

№ KZ34LAA0001656416.07.2019 жыл

Берілген "Мирас" колледжі" мекемесі

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

Лицензияның берілген күні

KZ34LAA00016564

2019 жылғы 16 шілде

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

Аударма ісі (түрлері бойынша)0512000

Аудармашы051201 3 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай1

Гид-аудармашы051202 3 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай2

Бастауыш білім беру0105000

Бастауыш білім беру мұғалімі010501 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай3

Есеп және аудит (салалар бойынша)0518000

Бухгалтер-ревизор (аудитор)051802 3 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай4

Экономист-бухгалтер051803 3 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай5

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)

1304000

Техник-бағдарламашы130404 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай6

Қаржы (салалар бойынша)0516000

Қаржы жұмысы бойынша экономист051605 3 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай7

Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және
ұйымдастыру

0507000

Әкімшілік050705 3 2 жыл 10 ай, 10 ай8

Супервайзер (ауысым басшысы)050706 3 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай9

Құқықтану0201000

Заңгер-кеңесші020102 3 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай10

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту0101000

Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі010101 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай11

Менеджмент (қолдану аясы және салалары бойынша)0515000

Менеджер051501 3 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай12

Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау және
бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін

бойынша)

0801000

Техник-технолог080114 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай13

Сыра, алкогольсыз және спиртті ішімдіктер өндірісі1223000

Техник-технолог122308 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай14

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу1211000

Модельер-пішуші121107 2 10 ай15

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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№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Модельер-конструктор121108 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай16

Техник-технолог121109 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай17

Туризм (салалар бойынша)0511000

Менеджер051104 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай18

Шаштараз өнері және сәндік косметика0506000

Шаштараз-модельер050601 2 10 ай19

Суретші-модельер050606 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай20

Шымкент қаласының білім саласындағы бақылау департаментінің 2019
жылғы 16 шілдедегі №68 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Мирас" колледжі" мекемесі

160000, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Абай ауданы, улица Гани
Иляева, № 3 үй,, БСН/ЖСН: 050440003255

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шымкент қаласының Білім
саласындағы бақылау департаменті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Тажиева Жанат Арысбековна

(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 001

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 15 шілде

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.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ34LAA00016564

2019 жылғы 16 шілде

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

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу1211000

Тігінші121103 2 1 жыл 10 ай, 10 ай1

Шымкент қаласының білім саласындағы бақылау департаментінің 2019
жылғы 24 қыркүйектегі №78 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Мирас" колледжі" мекемесі

160000, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Абай ауданы, улица Гани
Иляева, № 3 үй,, БСН/ЖСН: 050440003255

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шымкент қаласының Білім
саласындағы бақылау департаменті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Тажиева Жанат Арысбековна

(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 002

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 28 тамыз

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.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ34LAA00016564

2019 жылғы 16 шілде

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

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)

1304000

Сандық ақпараттарды қайта өңдеу маманы130401 2 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай1

Шымкент қаласының білім саласындағы бақылау департаментінің 2019
жылғы 24 қыркүйектегі №78 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Мирас" колледжі" мекемесі

160000, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Абай ауданы, улица Гани
Иляева, № 3 үй,, БСН/ЖСН: 050440003255

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шымкент қаласының Білім
саласындағы бақылау департаменті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Тажиева Жанат Арысбековна

(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 003

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 28 тамыз

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

Лицензияның берілген күні

KZ34LAA00016564

2019 жылғы 16 шілде

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

Шаштараз өнері және сәндік косметика0506000

Шаштараз шебері050608 1 1 жыл 10 ай, 10 ай1

Шымкент қаласының білім саласындағы бақылау департаментінің 2019
жылғы 24 қыркүйектегі №78 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Мирас" колледжі" мекемесі

160000, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Абай ауданы, улица Гани
Иляева, № 3 үй,, БСН/ЖСН: 050440003255

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шымкент қаласының Білім
саласындағы бақылау департаменті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Тажиева Жанат Арысбековна

(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 004

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 28 тамыз

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

Лицензияның берілген күні

KZ34LAA00016564

2019 жылғы 16 шілде

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

Туризм (салалар бойынша)0511000

Саяхат жүргізушісі051102 2 10 ай, 1 жыл 10 ай1

Шымкент қаласының білім саласындағы бақылау департаментінің 2019
жылғы 24 қыркүйектегі №78 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Мирас" колледжі" мекемесі

160000, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Абай ауданы, улица Гани
Иляева, № 3 үй,, БСН/ЖСН: 050440003255

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шымкент қаласының Білім
саласындағы бақылау департаменті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Тажиева Жанат Арысбековна

(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 005

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 28 тамыз

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

Лицензияның берілген күні

KZ34LAA00016564

2019 жылғы 16 шілде

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

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу1211000

Арнайы тігінші121106 2 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай1

Шымкент қаласының білім саласындағы бақылау департаментінің 2019
жылғы 24 қыркүйектегі №78 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Мирас" колледжі" мекемесі

160000, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Абай ауданы, улица Гани
Иляева, № 3 үй,, БСН/ЖСН: 050440003255

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шымкент қаласының Білім
саласындағы бақылау департаменті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Тажиева Жанат Арысбековна

(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 006

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 28 тамыз

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

Лицензияның берілген күні

KZ34LAA00016564

2019 жылғы 16 шілде

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

Шаштараз өнері және сәндік косметика0506000

Шаштараз-модельер050601 2 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай1

Шымкент қаласының білім саласындағы бақылау департаментінің 2019
жылғы 24 қыркүйектегі №78 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Мирас" колледжі" мекемесі

160000, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Абай ауданы, улица Гани
Иляева, № 3 үй,, БСН/ЖСН: 050440003255

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шымкент қаласының Білім
саласындағы бақылау департаменті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Тажиева Жанат Арысбековна

(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 007

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 28 тамыз

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

Лицензияның берілген күні

KZ34LAA00016564

2019 жылғы 16 шілде

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

Туризм (салалар бойынша)0511000

Турист агенті051103 2 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай1

Шымкент қаласының білім саласындағы бақылау департаментінің 2019
жылғы 24 қыркүйектегі №78 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Мирас" колледжі" мекемесі

160000, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Абай ауданы, улица Гани
Иляева, № 3 үй,, БСН/ЖСН: 050440003255

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шымкент қаласының Білім
саласындағы бақылау департаменті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Тажиева Жанат Арысбековна

(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 008

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 28 тамыз

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.


