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ЛИЦЕНЗИЯ
0161344

Берiлдi

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Рудный
политехникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны
111500, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Рудный Қ.Ә., Рудный қ., Ленин
көшесі, № 34 үй., БСН: 990240002047
(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
нақты 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 Қостанай облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензиярдың толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) ДАУМОВА БАТИМА БЕКСУЛТАНОВНА
(лицензияр басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Берілген жер

Қостанай қ.

1-2

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

0161344

Лицензияның берілген күні

2012 жылғы 04 қыркүйек

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

04110100

Есеп және аудит

4S04110102

Бухгалтер-экономист

07150100

М ашина жасау технологиясы (түрлері бойынша)

4S07150106

Техник-механик

07240300

Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу

4S07240303

Техник-технолог

07240100

Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында
өңдеу

4S07240105

Техник-технолог

07320800

Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы

4S07320083

Техник-жолшы, құрылысшы

07160500

Темір жолдың жылжымалы құрамын пайдалану,
жөндеу және техникалық қызмет көрсету

4S07160503

Техник-электромеханик

10410200

Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және
қозғалысты басқару

4S10410205

Тасымалдауды ұйымдастырушы технигі

07140100

Технологиялық процесстерді автоматтандыру және
басқару (бейін бойынша)

4S07140102

Техник-электромеханик

07130700

Электромеханикалық жабдықтарға техникалық
қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері
және салалары бойынша)

4S07130704

Техник-электромеханик

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі
2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай

3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай

3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай

3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қостанай
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті» ММ
2021 жылдың 31 наурыздағы № 81 бұйрығы.
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)
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Лицензиат

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Рудный
политехникалық
колледжі"
коммуналдық
мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны
111500, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Рудный Қ.Ә.,
Рудный қ., ЛЕНИН көшесі, № 34 үй, БСН/ЖСН: 990240002047
(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 министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қостанай
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

003

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2021 жылғы 31 наурыз

