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

Іс айналысуымен

.Ерекше шарттары

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Кобенова Гульзат ИсбасаровнаБасшы (уәкілетті тұлға)

«03» ақпан 2010 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)

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

Лицензия

№ KZ09LAA0001846923.07.2020 жыл

Берілген "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

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

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Өндірістік және өңдеу салалары8D0721

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 2020 жылғы 23 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

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Бизнес және басқару7M0411

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 2020 жылғы 23 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

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Инженерия және инженерлік іс7M0711

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 2020 жылғы 23 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

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Өндірістік және өңдеу салалары7M0721

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 2020 жылғы 23 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

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Сәулет және құрылыс8D0731

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 2020 жылғы 23 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

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар7M0611

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 2020 жылғы 23 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

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Педагогика және психология8D0111

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 2020 жылғы 23 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

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Қызмет көрсету саласы8D1111

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 2020 жылғы 23 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.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Өнер7M0211

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 009

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2020 жылғы 23 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

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Қоршаған орта8D0521

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 010

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2020 жылғы 23 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

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Инженерия және инженерлік іс8D0711

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 011

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2020 жылғы 23 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

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Әлеуметтік ғылымдар7M0311

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 012

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2020 жылғы 23 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.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ09LAA00018469

2020 жылғы 23 шілде

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

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Педагогика және психология6B0111

Өнер6B0212

Гуманитарлық ғылымдар6B0223

Тілдер және әдебиет6B0234

Әлеуметтік ғылымдар6B0315

Журналистика және ақпарат6B0326

Бизнес және басқару6B0417

Құқық6B0428

Биологиялық және сабақтас ғылымдар6B0519

Қоршаған орта6B05210

Физикалық және химиялық ғылымдар6B05311

Математика және статистика6B05412

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар6B06113

Телекоммуникациялар6B06214

Инженерия және инженерлік іс6B07115

Өндірістік және өңдеу салалары6B07216

Сәулет және құрылыс6B07317

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)6B07518

Агрономия6B08119

Мал шаруашылығы6B08220

Су ресурстары және суды пайдалану6B08621

Агроинженерия6B08722

Қызмет көрсету саласы6B11123

Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау6B11224

Көлік қызметтері6B11325

Әлеуметтік жұмыс6B11426

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 Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы6В01227

Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау6В01328

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау6В01429

Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау6В01530

Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау6В01631

Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау6В01732

Арнайы педагогика6В01933

Ветеринария6В09134

Педагогика және психология7M01135

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы7M01236

Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау7M01337

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау7M01438

Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау7M01539

Гуманитарлық ғылымдар7M02240

Тілдер және әдебиет7M02341

Журналистика және ақпарат7M03242

Құқық7M04243

Биологиялық және сабақтас ғылымдар7M05144

Қоршаған орта7M05245

Физикалық және химиялық ғылымдар7M05346

Математика және статистика7M05447

Сәулет және құрылыс7M07348

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)7M07549

Қызмет көрсету саласы7M11150

Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау7M11251

Әлеуметтік жұмыс7M11452

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау8D01453

Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау8D01554

Тілдер және әдебиет8D02355

Бизнес және басқару8D04156

Биологиялық және сабақтас ғылымдар8D05157

Математика және статистика8D05458

Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау8D11259

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2020
жылғы 23 шілдедегі № 313 бұйрығы

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Проспект Тауке Хан, № 5 үй, БСН/ЖСН: 990240005557

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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(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гульзат Исбасаровна

(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 013

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2020 жылғы 23 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.


