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Лицензия
28.04.2015 жыл

№ KZ57LAA00004704

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

"Атырау инженерлік-гуманитарлық институты" Мекемесі берiлдi
060011, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., ХУДИНА, № 5а үй.,
БСН/ЖСН: 010340000170
(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)

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

Ескерту:

Иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Лицензиар

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

Басшы (уәкілетті тұлға)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Алғашқы берілген күні: «28» сәуір 2015 ж.
Лицензияның қолдану кезеңі: «____» __________ ______ ж.
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.
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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ57LAA00004704

Лицензияның берілген күні

2015 жылғы 28 сәуір

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар 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

2

5В030400

Кеден ісі

4 жыл

3

5В050600

Экономика

4 жыл

4

5В050900

Қаржы

4 жыл

5

5В060200

Информатика

4 жыл

6

5В070200

Автоматтандыру және басқару

4 жыл

7

5В070800

Мұнай–газ ісі

4 жыл

8

5В071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

4 жыл

9

5В072900

Құрылыс

4 жыл

10

5В073200

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалары бойынша)

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2015 жылғы 27
сәуірдегі № 569 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Атырау инженерлік-гуманитарлық институты" Мекемесі
060011, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә.,
Атырау қ., ХУДИНА, № 5а үй., БСН/ЖСН: 010340000170
(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)

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.
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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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
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

001

Берілген орны
Қосымшаның берiлген күні

Астана қ.
2015 жылғы 28 сәуір

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.
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.

