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Құрметті Мейржан Дуйсенбаевич! 

«Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеуді

ң Еуразиялық орталығы» (АЕО) Коммерциялық емес мекемесі  Жоғары білім 

берудің Еуропалық кеңістігінде сапамен қамтамасыз ету бойынша басшылық 

қағидаттары мен стандарттарының (2015ж.) және дипломнан кейінгі білім беру 

сапасын жақсарту бойынша МБББФ халықаралық стандарттарының (2015ж. қайта 

қаралған) негізінде өңделген АЕО-ның дипломнан кейінгі білім берудің 

медициналық ұйымдарын институционалды аккредиттеу стандарттарына 

"Халықаралық Прогрессивті Академия" Жеке Шаруашылық Серіктестігі (ХПА) 

сәйкес екенін растайтын АЕО Аккредиттеу кеңесінің 2019 жылдың 12 сәуіріндегі 

шешімі туралы Сізді хабардар етеді.  

ХПА ЖШС-гі толық институционалды аккредиттелгені туралы мәртебе 

берілгендігін мәлімдейді және жарамдылық мерзімі 5 жыл. 

ХПА ЖШС-нің барлық ұжымын және Сізді, денсаулық сақтаудағы 

мамандардың біліктілігін арттыруды ұйымдастырудағы жетістіктерін көрсеткен 

институционалды аккредиттеуден сәтті өтуіңізбен құттықтаймыз.   

Сыртқы сарапшылық комиссияның есебі және АЕО Аккредиттеу кеңесінің 

шешімі мына веб-сайтта http://www.ecaqa.org. орналастырылатын болады. 

Аккредиттеуден кейінгі бақылау Сыртқы сарапшылық комиссиясының 

ұсыныстарына сәйкес жақсарту бойынша жоспарының іс-шараларын орындау 

бойынша есебін жыл сайын АЕО-ға бағыттауды қамтиды.  

Қосымша 1. Институционалды аккредителу туралы сертификат. 

 

 

Бас директор                                                   С.Сарсенбаева 
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Академия» ЖШС директоры  

М.Д. Түйебаховке  
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Директору  

ТОО «Международная  

Прогрессивная Академия» 

Туйебахову М.Д. 

 

Уважаемый Мейржан Дуйсенбаевич! 

 

Некоммерческое Учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспечения 

качества образования и здравоохранения» (ЕЦА) уведомляет о решении 

Аккредитационного Совета ЕЦА от 12 апреля 2019 года о подтверждении 

соответствия ТОО «Международная Прогрессивная Академия» Стандартам 

институциональной аккредитации медицинских организаций дополнительного 

образования (непрерывное профессиональное развитие), разработанным ЕЦА на 

основе Международных Стандартов Всемирной Федерации Медицинского 

Образования по улучшению качества непрерывного профессионального развития 

врачей (пересмотр 2015 г.) и Стандартов и руководящих принципов обеспечения 

качества в Европейском пространстве высшего образования (2015 г.).  

Сообщаем о присуждении ТОО «Международная Прогрессивная Академия» 

полной институциональной аккредитации на период 5 лет.  

Поздравляем весь коллектив ТОО «Международная Прогрессивная Академия» 

и лично Вас с успешным прохождением институциональной аккредитации, 

продемонстрировавшей достижения в организации повышения квалификации 

специалистов здравоохранения.  

Отчет внешней экспертной комиссии и решение Аккредитационного совета 

ЕЦА будут опубликованы на веб-сайте http://www.ecaqa.org.  

Постаккредитационный мониторинг  будет включать предоставление в ЕЦА 

ежегодного отчета по реализации мероприятий Плана по улучшению согласно 

рекомендациям  Внешней экспертной комиссии. 

 

Приложение 1. Сертификат об институциональной  аккредитации. 

 

 

Генеральный директор                                                Сарсенбаева С.С.  
 

 

 


