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14021366

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
26.03.2014 жылы

Берiлдi

14021366 14003946

"Тұран" Университеті" мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, САТПАЕВА, № 16-18,18а үй.,
БСН: 920740000620
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайы, БСН реквизиттері / жеке тұлғаның тегi,
аты, әкесiнiң аты толығымен, ЖСН реквизиттері)

Қызмет түрі

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

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары
Лицензиар

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-1бабына сәйкес)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті Алматы қаласының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензиярдың толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) Н. Оршубеков
(лицензияр басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Берілген жер

Алматы қ.

1-2

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

14003946

Лицензияның берілген күні
2014 жылғы 26 наурыз
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

1305000

Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)

130502 3

Техник-бағдарламашы

0512000

Аударма ісі (түрлері бойынша)

2

051201 3

Аудармашы

3

051202 3

Гид-аудармашы

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

051802 3

Бухгалтер-ревизор (аудитор)

0516000

Қаржы (салалар бойынша)

051605 3

Қаржы жұмысы бойынша экономист

0201000

Құқықтану

020101 3

Заңгер

0513000

Маркетинг (салалары бойынша)

051305 3

Маркетолог

0515000

Менеджмент (қолдану аясы және салалар бойынша)

051501 3

Менеджер

0511000

Туризм (салалары бойынша)

051104 3

Менеджер

1

4

5

6

7

8

9

Оқу мерзімі

3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
1 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай
1 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10
ай
3 жыл 6 ай, 2 жыл 6 ай

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.

2-2
Беру үшін негіз

№179 Бұйрық 27.05.2015 ж.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Тұран" Университеті" мекемесі
050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
САТПАЕВА, № 16-18,18а үй., БСН/ЖСН: 920740000620
(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 Алматы қаласының Білім
саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Батырбаев Канай Кумисбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

002

Берілген орны

Алматы қ.

Қосымшаның берiлген күні

2015 жылғы 27 мамыр

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.

