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Лицензия
02.03.2017 жыл

№ KZ03LAA00008295

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

Білім беру мекемесі "Алматы Менеджмент Университеті" берiлдi
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, РОЗЫБАКИЕВ КӨШЕСІ, № 227 үй.,
БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Ерекше шарттары

азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2017 жылғы 2 наурыздағы
№ 305 бұйрығы
(«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)

Примкулов Ахметжан Абдижамилович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Алғашқы берілген күні: «11» маусым 2014 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.
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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні
2017 жылғы 02 наурыз
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B042

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Құқық

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 27 наурыздағы № 281 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы Менеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., улица Розыбакиева, № 227
үй,, БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

033

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 27 наурыз

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні

2017 жылғы 02 наурыз

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Р ұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Р еспубликасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
7M015

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 19 шілдедегі № 609 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы М енеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы , Алматы қ., Бостандық ауданы , улица
Розыбакиева, № 227 үй, 050060, БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

033

Берілген орны

Нұр-Сұлтан қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 19 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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні
2017 жылғы 02 наурыз
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
№
1

Шифр
7M041

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Бизнес және басқару

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 27 наурыздағы № 281 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы Менеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., улица Розыбакиева, № 227
үй,, БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

034

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 27 наурыз

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні

2017 жылғы 02 наурыз

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Р ұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Р еспубликасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B021

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Өнер

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2022
жылғы 24 маусымдағы № 270 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы М енеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы , Алматы қ., Бостандық ауданы,
РОЗЫБАКИЕВ көшесі, № 227 үй, БСН/ЖСН: 971240001583
(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 саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

034

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2022 жылғы 24 маусым

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні
2017 жылғы 02 наурыз
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B032

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Журналистика және ақпарат

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 27 наурыздағы № 281 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы Менеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., улица Розыбакиева, № 227
үй,, БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

035

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 27 наурыз

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні
2017 жылғы 02 наурыз
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
№
1

Шифр
7M113

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Көлік қызметтері

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 27 наурыздағы № 281 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы Менеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., улица Розыбакиева, № 227
үй,, БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

036

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 27 наурыз

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні
2017 жылғы 02 наурыз
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
№
1

Шифр
8D041

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Бизнес және басқару

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 27 наурыздағы № 281 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы Менеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., улица Розыбакиева, № 227
үй,, БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

037

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 27 наурыз

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні
2017 жылғы 02 наурыз
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B041

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Бизнес және басқару

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 27 наурыздағы № 281 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы Менеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., улица Розыбакиева, № 227
үй,, БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

038

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 27 наурыз

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні
2017 жылғы 02 наурыз
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B031

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Әлеуметтік ғылымдар

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 27 наурыздағы № 281 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы Менеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., улица Розыбакиева, № 227
үй,, БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

039

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 27 наурыз

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні
2017 жылғы 02 наурыз
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B061

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 27 наурыздағы № 281 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы Менеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., улица Розыбакиева, № 227
үй,, БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

040

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 27 наурыз

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні
2017 жылғы 02 наурыз
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B111

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Қызмет көрсету саласы

2

6B113

Көлік қызметтері

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 27 наурыздағы № 281 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы Менеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., улица Розыбакиева, № 227
үй,, БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

041

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 27 наурыз

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.

2

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.
Осы
Электрондық
құжат «Электронды
құжат www.elicense.kz
құжат жәнепорталында
электрондық
құрылған.Электрондық
цифрлық қолтаңбақұжат
туралы»
түпнұсқасын
Қазақстан
www.elicense.kz
Республикасының
порталында
2003 жылғы
тексере7аласыз.
қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес
Данный
қағаз
документ
тасығыштағы
согласно құжатпен
пункту 1 статьи
маңызы
7 ЗРК
бірдей.
от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
Данный
носителе.
документ
Электронный
согласно
документ
пункту
сформирован
1 статьи 7 ЗРК
на портале
от 7 января
www.elicense.kz.
2003 годаПроверить
"Об электронном
подлинность
документе
электронного
и электронной
документацифровой
вы можетеподписи"
на порталеравнозначен
www.elicense.kz.
документу на
бумажном носителе.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ03LAA00008295

Лицензияның берілген күні
2017 жылғы 02 наурыз
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
№
1

Шифр
7M042

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Құқық

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау
комитетінің
төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 27 наурыздағы № 281 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Білім беру мекемесі "Алматы Менеджмент Университеті"
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., улица Розыбакиева, № 227
үй,, БСН/ЖСН: 971240001583
(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)

Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

043

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2019 жылғы 27 наурыз

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.

