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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
Берiлдi

"МИРАС" Университеті" мекемесі
Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент Қ.Ә., Шымкент қ., 3,
БСН: 970540003687
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жерi, деректемелерi / жеке тұлғаның тегi,
аты, әкесiнiң аты толығымен)

Қызмет түрі

Білім беру саласындағы қызмет
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызмет түрінің
(iс-әрекеттің) атауы)

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары
Лицензияны берген
орган

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

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі.
"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензиялау органының толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) Калабаев Н.Б.
(лицензияны берген орган басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Лицензияның берiлген
күнi

03.02.2010

Лицензияның нөмiрi

АБ 0137422

Қала

Астана қ.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

0137422

Лицензияның берiлген
күнi

03.02.2010

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен қызметтердiң
лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi
Жоғары білім беру;

№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқыту мерзімі

1

5В042100

Дизайн

5 жыл

Лицензия беру үшiн
негiздеме

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010
жылғы 29 сәуірдегі № 763 бұйрығы

Лицензияға қосымшаны
берген орган

"Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті"
мемлекеттік мекемесі.
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)
(лицензияны берген орган басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және
аты-жөні)

Лицензияға қосымшаның
нөмiрi
Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi
Қала

Астана қ.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

0137422

Лицензияның берiлген
күнi

03.02.2010

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен қызметтердiң
лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi
Жоғары білім беру;

№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқыту мерзімі

1

5В030100

Құқықтану

4 жыл

Лицензия беру үшiн
негiздеме

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010
жылғы 30 маусымдағы № 1096 бұйрығы

Лицензияға қосымшаны
берген орган

"Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті"
мемлекеттік мекемесі.
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)
(лицензияны берген орган басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және
аты-жөні)

Лицензияға қосымшаның
нөмiрi
Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi
Қала

Астана қ.

1-2

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

0137422

Лицензияның берілген күні
2010 жылғы 03 ақпан
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
5В010200

Мамандықтың атауы
Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы

Оқу мерзімі
4 жыл

2

5В010300

Педагогика және психология

4 жыл

3

5В011200

Химия

4 жыл

4

5В011300

Биология

4 жыл

5

5В011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

4 жыл

6

5В011900

Шетел тілі: екі шетел тілі

4 жыл

7

5В020700

Аударма ісі

4 жыл

8

5В030400

Кеден ісі

4 жыл

9

5В050600

Экономика

4 жыл

10

5В050700

Менеджмент

4 жыл

11

5В050800

Есеп және аудит

4 жыл

12

5В050900

Қаржы

4 жыл

13

5В060200

Информатика

4 жыл

14

5В070300

Ақпараттық жүйелер

4 жыл

15

5В070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

4 жыл

16

5В090200

Туризм

4 жыл

17

6М050700

Менеджмент

1-1,5 және 2 жыл

18

6М050900

Қаржы

1-1,5 және 2 жыл

19

6М060200

Информатика

1-1,5 және 2 жыл

20

6М060700

Биология

1-1,5 және 2 жыл

2-2
Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитетінің
2017 жылғы 9
қарашадағы № 1788 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"МИРАС" Университеті" мекемесі
160000, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы,
Шымкент Қ.Ә., Шымкент қ., УЛИЦА ГАНИ ИЛЯЕВА, № 3 үй.,
БСН/ЖСН: 970540003687
(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)

Ешенкулов Талгат Ильясович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

001

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2017 жылғы 09 қараша

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

0137422

Лицензияның берілген күні
2010 жылғы 03 ақпан
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
5В071900

Мамандықтың атауы
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Оқу мерзімі
4 жыл

2

6М010300

Педагогика және психология

1-1,5 және 2 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитетінің
2017 жылғы 9
қарашадағы № 1788 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"МИРАС" Университеті" мекемесі
160000, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы,
Шымкент Қ.Ә., Шымкент қ., УЛИЦА ГАНИ ИЛЯЕВА, № 3 үй.,
БСН/ЖСН: 970540003687
(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)

Ешенкулов Талгат Ильясович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

002

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2017 жылғы 09 қараша

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

