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03.06.2022 ж., шығ.№ 56  

Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым Министрлігінің 

«Білім және ғылым саласындағы 

сапаны қамтамасыз ету комитеті» 

Республикалық Мемлекеттік 

Мекемесіне 

«Білім беруді, денсаулық сақтауды 

сапамен қамсыздандыру және 

аккредиттеудің Еуразиялық 

орталығы» Коммерциялық емес 

Мекемесінен  

Заңды мекен-жайы: Алматы қ.,  

Қарасай батыр көш., 75, (заңды 

тұлғанын тіркелу куәлігі № 15629-

1910-02-МЕ, БИН 170240005010) 

 

 

2022 ЖЫЛҒЫ МАМЫРДА БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫ МЕН БІЛІМ 

БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН АККРЕДИТТЕУДІ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ 

АҚПАРАТ 

Аккредиттеу органы: «Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен 

қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы» Коммерциялық емес 

мекемесі (АЕО) 

Заңды тұлғаның мекен-жайы: 050014, Алматы қ., Қарасай батыр көш., 75 

Нақты мекенжайы: 050014, Алматы қ., Мәуленов к-сі, 92 

Электронды мекен-жайы: info@ecaqa.org, веб-сайт: www.ecaqa.org 

Телефон/факс: 87272- 3023988, Мобил.тел:  +77013291665. 

 

2022 жылғы мамырда аккредиттелген білім беру ұйымдары мен білім беру 

бағдарламаларының атауы: 

1. 24.05.2022 ж. бастап 23.05.2027 ж. дейін «Қарағанды медицина 

университеті» КЕАҚ магистратура және докторантурның білім беру 

бағдарламаларының мамандандырылған аккредиттелуі туралы куәліктерінің 

әрекеті 5 (бес) жыл мерзімге келесі мамандықтар бойынша жүзеге асырылады: 

1) 7М07201 – «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы»;  
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2) 7М10104 – «Фармация»; 

3) 8D10139 – «Қоғамдық денсаулық сақтау». 
 

2. Мамандандырылған аккредиттеу туралы куәліктің қолданылу мерзімі 

ішінде аккредиттеуден кейінгі мониторингті жүзеге асыра отырып, «Екібастұз 

медициналық колледжі» КМҚК 5 (бес) жыл мерзімге 24.05.2022 ж. бастап 

23.05.2027 ж. дейін аккредиттелсін. 

 

3. Келесі мамандықтар бойынша «Екібастұз медициналық колледжі» 

КМҚК білім беру бағдарламаларының әрқайсысын 5 жыл мерзімге (24.05.2022 ж. 

бастап 23.05.2027 ж. дейін) аккредиттелді: 

1) 09130100 Мейіргер ісі, біліктілігі – 4S09130103 Жалпы практикадағы 

мейіргер және 3W09130101 Күту ісінің кіші мейіргері; 

2) 09130200 Акушерлік ісі, біліктілігі – 4S09130201 Акушер;  

3) 09120100 Емдеу ісі, біліктілігі – 4S09120101 Фельдшер;  

4) 09160100 Фармация, біліктілігі – 4S09160101 Фармацевт. 

Аккредиттеуден кейінгі мониторинг шеңберінде АЕО-дан 2 жылдан кейін 

(2024 жылғы мамыр-маусым) Екібастұз медициналық колледжіне аккредиттеу 

бойынша сарапшылар мен байқаушының сапары жүзеге асырылады. 

Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу АЕО базалық және 

жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру сапасын жақсарту бойынша 

Дүниежүзілік Медициналық Білім беру Федерациясының Халықаралық 

Стандарттары негізінде әзірлеген (2015 ж. қайта қарау) және Еуропалық жоғары 

білім беру кеңістігінде сапаны қамтамасыз етудің стандарттарымен және 

нұсқауларымен үйлестірілген (2015 ж.) аккредиттеу стандарттары бойынша 

жүргізілгенін хабарлаймыз. 

АЕО сыртқы сараптау комиссиясының есептері мен АЕО Аккредиттеу 

Кеңесінің шешімі веб-сайтта «Аккредиттеу–аккредиттелген білім беру ұйымдары 

мен білім беру бағдарламаларының тізілімі» деген бөлімде жарияланатын болады 

www.ecaqa.org.  

 

Бас директор  

МВА, м.ғ.д., профессор                                                Сарсенбаева С.С.        

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

орынд. Умарова М.А.  тел. +7 701 3291665, +77475609212  
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