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Серия АА № 0000270

"Костанайский филиал
Наименование юридического лица (филиала организации образования),

Челябинского государственного университета"
реализующего образовательно-профессиональные программы

высшего профессионального образования

г. Костанай
(территория действия лицензии)

№

Направление подготовки или специальность (и), 
профессия (и) Срок

обучения
Шифр Наименование

1

2

021100 Юриспруденция

031202 Перевод и переводоведение

3 года; 5 лет; 
5,5 лет
3 года; 5лет;
5,5 лет

Примечание: специальность высшего профессионального образования 
введена по Классификатору Российской Федерации

Основание выдачи:

Министр

Приказ Министерства образования и науки 
Республики Казахстан от 03.08.2001 года № 643

Ж. Кулекеев

(Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица, печать лицензиара)

Дата выдачи лицензии сс и .200__ года.

г. Алматы. БФ. Зак. № 578-00



Сериясы АА № 0000270

Челябі мемлекеттік университетінің Қостанай филиалы
Кәсіби-білім багдарламаларын іске асыратын

заңды тулганьің (білім беру уйымы фшиалының) атауы

кәсіптік жоғары білім

Қостанай қ,
(лицензііяны қолдану аумагы)

Даярлық бағыты немесе мамандық (тар), кәсіп (тер)
Оқу

мерзімі
Шифры

021100 Юриспруденция 3 жыл; 5 жыл; 
5,5 жыл

3 ж ы л; 5 жыл; 
5,5 ж ыл

031202 А ударма және аударм ятану

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігінің 2001 жылғы 03.08. № 643 бұйрығы

Берудің негізі

Министр Ж. Құлекеев

(Уәкілетті тулганың лауазымы, аты-жөні, цолы және лицензиардың мөрі)

маусымЛицензияның берілген күні 200___ ж



ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии_____________ АА № 0000270
Дата выдачи лицензии « 18 » июня______20 03 г.

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензи

руемого вида деятельности

№ Шифр Наименование специальности Срок обучения

1 050205 Филология

2 050506 Экономика

3 050507 Менеджмент

2 года;3 года; 
4 года;5 лет 

2 года; 3 года; 
4 года;5 лет 
2 года; 3 года; 
4 года;5 лет

Филиалы, представительства —______________________________
полное наименование, местонахождение, реквизиты

Производственная база_
местонахождение

Орган, выдавший приложение к лицензии^
полное наименование органа, выдавшего 

приложение к лицензии

Комитет по надзору и аттестации в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан,

Основание: Приказ Комитета по надзору и ШШідаіЙ в сфере образования 
и науки Министерства образоі 
Республики Казахстан от 01.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Дата выдачи приложения к лице

Номер приложения к лицензии 

Г ород Астана_________

Абдрасилов Б.С.

0008414



MEMJIEKETTIK ЛИЦЕНЗИЯҒА 
ҚОСЫМША

Лицензияның нөмірі___ ___ ___  __ № 0000270
Лицензияның берілген күні 20 Q3 жылғы « 18 »________ маусым

Лицензияланатын қызмет түрінің қүрамына кіретін жүмыстар мен қызметтер- 

дің лицензияланатын түрлерінің тізбесі

№ Шифр Мамандық атауы Оқыту мерзімі

050205

050506

050507

Филология

Экономика

Менеджмент

2 жыл; 3 жыл; 
4 жыл; 5 жыл 

2 жыл; 3 жыл; 
4 жыл; 5 жыл 
2 жыл; 3 жыл; 
4 жыл; 5 жыл

I *

Филиалдар, өкілдіктер
толық атауы, орналасқан жері, деректемелері

Өндірістік база

Лицензияға қосымшаны берген орган

Қазақстан Республикасы 
ғылым саласындағы қ;

Основание: Қазакстан Республикасыны 
Білім жэне ғылым сапасын, 
комитетінін 2005 жылғы 01;

Басшы (уәкілетті адам)

Лицензияға қосымшаның 

Лицензияға қосымшаның нөмірі 

-------------Астана---------- қаласы

орналасқан жері

лицензияға қосымшаны берген 
органның толык атауы

ылым министрлігінің Білім және 
естаттау комитеті. 

Әбдірәсілов Б.С
лицензияға қо^/мш аны берген орган басшысының 

(уөкілетті адамның) тегі және аты-жені

0S жьілғы «д___» тамыз

№ 0008414
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1 *  s
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