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және ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Саят Нюсупов НурмухамедовичБасшы (уәкілетті тұлға)

Астана қ.Берілген орны

"Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы берiлдi

Білім беру қызметі айналысуға

(«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

Иеліктен шығарылмайтын, 1-сыныпЕскерту:
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

«08» сәуір 2015 ж.Алғашқы берілген күні:

«____» __________ ______ ж.Лицензияның қолдану кезеңі:

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.

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.



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.
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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.

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ56LAA00005304

2015 жылғы 11 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 Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Математикалық және компьютерлік модельдеу6М070500 1-1,5 және 2 жыл

Кәсіптік оқыту5В012000 4 жыл1

Сәулет5В042000 5 жыл2

Дизайн5В042100 5 жыл3

Экономика5В050600 4 жыл4

Менеджмент5В050700 4 жыл5

Есеп және аудит5В050800 4 жыл6

Қаржы5В050900 4 жыл7

Мемлекеттік және жергілікті басқару5В051000 4 жыл8

Маркетинг5В051100 4 жыл9

Информатика5В060200 4 жыл10

Экология5В060800 4 жыл11

Биотехнология5В070100 4 жыл12

Автоматтандыру және басқару5В070200 4 жыл13

Ақпараттық жүйелер5В070300 4 жыл14

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету5В070400 4 жыл15

Математикалық және компьютерлік модельдеу5В070500 4 жыл16

Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау5В070600 4 жыл17

Тау-кен ісі5В070700 4 жыл18

Мұнай–газ ісі5В070800 4 жыл19

Металлургия5В070900 4 жыл20
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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.

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Материал тану және жаңа материалдар технологиясы5В071000 4 жыл21

Геодезия және картография5В071100 4 жыл22

Машина жасау5В071200 4 жыл23

Көлік, көліктік техника және технологиялар5В071300 4 жыл24

Аспап жасау5В071600 4 жыл25

Жылу энергетикасы5В071700 4 жыл26

Электр энергетикасы5В071800 4 жыл27

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар5В071900 4 жыл28

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы5В072000 4 жыл29

Органикалық заттардың химиялық технологиясы5В072100 4 жыл30

Полиграфия5В072200 4 жыл31

Техникалық физика5В072300 4 жыл32

Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)5В072400 4 жыл33

Құрылыс5В072900 4 жыл34

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын
өндіру

5В073000 4 жыл35

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі5В073100 4 жыл36

Стандарттау, сертификаттау және метрология  (салалары бойынша)5В073200 4 жыл37

Пайдалы қазындыларды байыту5В073700 4 жыл38

Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы5В073800 4 жыл39

Ғарыштық техника және технологиялар5В074600 4 жыл40

Инженерлік жүйелер және желілер5В075200 4 жыл41

Су ресурстары және суды қолдану5В080500 4 жыл42

Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды
ұйымдастыру

5В090100 4 жыл43

Жерге орналастыру5В090300 4 жыл44

Кадастр5В090700 4 жыл45

Бағалау5В090800 4 жыл46

Логистика (сала бойынша)5В090900 4 жыл47

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері5В100200 4 жыл48

Маркшейдер ісі6D 074900 3 жыл49

Экономика6D050600 3 жыл50
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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.

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Жобаны басқару6D051800 3 жыл51

Іскерлік әкімшілік жүргізу6D052000 3 жыл52

Физика6D060400 3 жыл53

Экология6D060800 3 жыл54

Автоматтандыру және басқару6D070200 3 жыл55

Ақпараттық жүйелер6D070300 3 жыл56

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету6D070400 3 жыл57

Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау6D070600 3 жыл58

Тау-кен ісі6D070700 3 жыл59

Мұнай-газ ісі6D070800 3 жыл60

Металлургия6D070900 3 жыл61

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы6D071000 3 жыл62

Геодезия6D071100 3 жыл63

Машина жасау6D071200 3 жыл64

Аспап жасау6D071600 3 жыл65

Электр энергетикасы6D071800 3 жыл66

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар6D071900 3 жыл67

Органикалық заттардың химиялық технологиясы6D072100 3 жыл68

Техникалық физика6D072300 3 жыл69

Мұнайхимия6D073900 3 жыл70

Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша)6D074000 3 жыл71

Информатика, есептегіш техника және басқару6D075100 3 жыл72

Гидрогеология және инженерлік геология6D075500 3 жыл73

Су ресурстары және суды пайдалану6D080500 3 жыл74

Логистика (сала бойынша)6D090900 3 жыл75

Сәулет6М042000 1-1,5 және 2 жыл76

Экономика6М050600 1-1,5 және 2 жыл77

Менеджмент6М050700 1-1,5 және 2 жыл78

Қаржы6М050900 1-1,5 және 2 жыл79

Маркетинг6М051100 1-1,5 және 2 жыл80
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес
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№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Инновациялық менеджмент6М051700 1-1,5 және 2 жыл81

Жобаны басқару6М051800 1-1,5 және 2 жыл82

Іскерлік әкімшілік жүргізу6М052000 1-1,5 және 2 жыл83

Информатика6М060200 1-1,5 және 2 жыл84

Физика6М060400 1-1,5 және 2 жыл85

Экология6М060800 1-1,5 және 2 жыл86

Биотехнология6М070100 1-1,5 және 2 жыл87

Автоматтандыру және басқару6М070200 1-1,5 және 2 жыл88

Ақпараттық жүйелер6М070300 1-1,5 және 2 жыл89

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету6М070400 1-1,5 және 2 жыл90

Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау6М070600 1-1,5 және 2 жыл91

Тау-кен ісі6М070700 1-1,5 және 2 жыл92

Мұнай–газ ісі6М070800 1-1,5 және 2 жыл93

Металлургия6М070900 1-1,5 және 2 жыл94

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы6М071000 1-1,5 және 2 жыл95

Геодезия6М071100 1-1,5 және 2 жыл96

Машина жасау6М071200 1-1,5 және 2 жыл97

Көлік, көлік техника және технологиялары6М071300 1-1,5 және 2 жыл98

Аспап жасау6М071600 1-1,5 және 2 жыл99

Электр энергетикасы6М071800 1-1,5 және 2 жыл100

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар6М071900 1-1,5 және 2 жыл101

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы6М072000 1-1,5 және 2 жыл102

Органикалық заттардың химиялық технологиясы6М072100 1-1,5 және 2 жыл103

Полиграфия6М072200 1-1,5 және 2 жыл104

Техникалық физика6М072300 1-1,5 және 2 жыл105

Технологиялық машиналар және жабдықтар6М072400 1-1,5 және 2 жыл106

Құрылыс6М072900 1-1,5 және 2 жыл107

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын
өндіру

6М073000 1-1,5 және 2 жыл108

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі6М073100 1-1,5 және 2 жыл109

Стандарттау және сертификаттау (салалары бойынша)6М073200 1-1,5 және 2 жыл110
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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.

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Пайдалы қазбаларды байыту6М073700 1-1,5 және 2 жыл111

Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы6М073800 1-1,5 және 2 жыл112

Мұнайхимия6М073900 1-1,5 және 2 жыл113

Картография6М074100 1-1,5 және 2 жыл114

Ғарыштық техника және технологиясы6М074600 1-1,5 және 2 жыл115

Геофизикалық іздеу әдістері және пайдалы қазбалар  кен орындарын
барлау

6М074700 1-1,5 және 2 жыл116

Маркшейдер ісі6М074900 1-1,5 және 2 жыл117

Инженерлік жүйелер және желілер6М075200 1-1,5 және 2 жыл118

Гидрогеология және инженерлік геология6М075500 1-1,5 және 2 жыл119

Су ресурстары және суды пайдалану6М080500 1-1,5 және 2 жыл120

Жерге орналастыру6М090300 1-1,5 және 2 жыл121

Бағалау6М090800 1-1,5 және 2 жыл122

Логистика (сала бойынша)6М090900 1-1,5 және 2 жыл123

Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару6М091100 1-1,5 және 2 жыл124

Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі6М100200 1-1,5 және 2 жыл125

Беру үшін негіз Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2015 жылғы 10
шілдедегі № 1003 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Саят Нюсупов Нурмухамедович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 001

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2015 жылғы 10 шілде

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

Лицензиар

Лицензиат

050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
САТПАЕВА, № 22 үй., БСН/ЖСН: 150140008602

"Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

(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)



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.
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