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Құрметті Ляззат Джаныбековна! 

«Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеуді

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

беруді дамыту бойынша ДДҰ/Еуробюро бағдарламалық құжаттары (2015ж.) және 

базалық медициналық білім беру сапасын жақсарту бойынша МБББФ халықаралық 

стандарттарының (2015ж. қайта қаралған) негізінде өңделген АЕО-ның Алматы 

қаласы қоғамдық денсаулық басқармасының «Жоғары медициналық колледжі» 

ШЖҚ КМК-ны Медициналық колледждерді институционалдық аккредиттеу 

стандарттары және ТжКБ Медициналық және фармацевтикалық мамандықтары 

бойынша білім беру бағдарламаларын аккредиттеу стандарттарына сәйкес екенін 

растайтын АЕО Аккредиттеу кеңесінің 2019 жылдың 12 сәуіріндегі шешімі туралы 

Сізді хабардар етеді.  

Алматы қаласы қоғамдық денсаулық басқармасының «Жоғары медициналық 

колледжі» ШЖҚ КМК-ны толық институционалдық аккредиттелгені туралы 

мәртебе берілгендігін мәлімдейді және жарамдылық мерзімі 5 жыл.  

Сондай-ақ, АЕО Аккредиттеу Кеңесі сыртқы сараптау комиссиясының (ССК) 

ұсынымдарын қарастырып, білім беру бағдарламалары бойынша келесі 

мамандықтарды 5 жыл мерзімге мамандандырылған аккредиттеу туралы шешім 

қабылдады: 

1) 0302000 "Мейірбике ісі", біліктілігі: 0302033 " Жалпы практика 

мейірбикесі» 

2) 0301000 "Емдеу ісі", біліктілігі: 0301013 "Фельдшер", 0301023  "Акушер";  

3) 0306000 "Фармация", біліктілігі: 0306013 "Фармацевт";  

 

Алматы қаласы қоғамдық денсаулық 

басқармасының "Жоғары медициналық 

колледжі"  ШЖҚ  КМК директорының м.а. 

Л.Д. Алибековаға 
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4) 0305000 "Зертханалық диагностика" біліктілігі: 0305013 "Медициналық 

зертханашы". 

Колледждің барлық ұжымын және жеке Сіздерді институциональдық және 

мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеуден сәтті өтуімен 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-на бағыттауды қамтиды.  

 

 

 

 

Бас директор                                                             С.Сарсенбаева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орын. Умарова Макпал 
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