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Құрметті Талғат Сейтжанұлы! 

 «Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және 

аккредиттеудің Еуразиялық орталығы» Коммерциялық емес мекемесінің (АЕО) 

АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 2021 жылғы 29 қаңтардағы № 1 хаттамасы бойынша  

төменде көрсетілген бағыттар бойынша мамандандырылған аккредиттеуді 

жүргізуге мәлімделген білім беру бағдарламаларына қатысты шешімі туралы Сізге 

хабарлайды: 

− 6В10107 (5В130100) – «Жалпы медицина» мамандығы бойынша 

бакалавриат+интернатура;  

− 7М10115 – «Медицина» мамандығы бойынша магистратура;  

− 8D10103 (6D110100) – «Медицина» мамандығы бойынша PhD докторантура 

5 (бес) жыл мерзімге аккредиттелсін. 

Осы хатпен бірге ҚазҰМУ жоғарыда аталған бағыттар бойынша білім беру 

бағдарламаларын аккредиттеу туралы куәліктердің түпнұсқаларын жібереміз. (1-

қосымша). 

ҚазҰМУ ұжымын, бөлімшелерінің басшыларын, оқытушыларды, 

студенттерді, магистранттарды, докторанттарды және жеке Сізді университеттің 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымындағы жетістіктерін 

көрсеткен мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтуімен құттықтаймыз. 

Сыртқы сарапшылық комиссияның есептері және АЕО Аккредиттеу кеңесінің 

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

Аккредиттеуден кейінгі бақылауға келесілер кіретіндігін хабарлаймыз: 

− «2021-2026 жылдарға арналған, АЕО-ның Сыртқы сараптама комиссиясының 

ұсыныстары бойынша іс-шаралар жоспарын» дайындау және 2021 жылдың 28 

ақпанына дейін АЕО-на бекітілген жоспардың түпнұсқасын ұсыну. (2-

қосымшадағы жоспардың құрылымы). 

− 2026 жылға дейін әр жылдың 20 желтоқсанын қосқанда жыл сайынғы «АЕО 

сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдарына сәйкес ҚазҰМУ білім беру 
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бағдарламаларын жетілдіру жөніндегі іс-шараларды іске асыру туралы есепті ___ 

жылда» АЕО-на ұсыну. Есеп еркін нысанда жасалады, ЖОО бірінші басшысы 

бекітеді және бұрыштама қояды. 

− қажет болған жағдайда Сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдарын 

орындау дәлелдемелерін алу мақсатында аккредиттеу туралы куәлік берілген 

күннен кейін 2 (екі) жылдан кейін сарапшы мен байқаушының АЕО-нан ҚазҰМУ-

не бір күндік сапарын ұйымдастыру. ҚазҰМУ тарапынан қосымша қаржыландыру 

талап етілмейді. Сарапшылардың келу күні ЖОО басшылығымен келісілгеннен 

кейін анықталады.   

 

Қосымша 1. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ҚазҰМУ жоғарыда аталған 

бағыттар бойынша білім беру бағдарламаларын аккредиттеу туралы куәліктері 

_____ беттен тұрады. 

 

Қосымша 2. Жоспар құрылымы. 

 

Бас директор  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

орын. Умарова М.А.  тел. +7 701 3291665, +774756092122 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ректору   

Некоммерческого Акционерного общество  

«Казахский Национальный медицинский  

университет им. С.Д. Асфендиярова» 

д.м.н., профессору Нургожину Т.С. 

 

 

Уважаемый Талгат Сейтжанович! 

       Некоммерческое Учреждение «Евразийский центр аккредитации и 

обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА) уведомляет Вас о 

решении Аккредитационного Совета от 29 января 2021 года (протокол № 1) 

аккредитовать на период 5 (пять) лет следующие образовательные программы: 

− 6В10107 (5В130100) – «Общая медицина»; 

− 7М10115 – «Медицина»; 

− 8D10103 (6D110100) – «Медицина». 

Вместе с данным письмом направляем оригиналы свидетельств об 

аккредитации вышеперечисленных образовательных программ КазНМУ 

(Приложение 1).        

Поздравляем весь коллектив, руководителей подразделений КазНМУ, 

преподавателей, студентов, магистрантов, докторантов и лично Вас с успешным 

прохождением специализированной аккредитации, продемонстрировавшей 

достижения университета в организации высшего и послевузовского образования.  

Отчеты внешней экспертной комиссии и решение Аккредитационного совета 

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

Уведомляем Вас, что постаккредитационный мониторинг будет включать: 

− составление «Плана мероприятий по рекомендациям Внешней экспертной 

комиссии ЕЦА на период 2021-2026 гг.» и предоставление в ЕЦА оригинала 

утвержденного плана в срок до 28 февраля 2021 г. (структура плана в Приложении 

2). 

− предоставление в ЕЦА в срок до 20 декабря каждого года до 2026 г. 

включительно ежегодного «Отчета о реализации мероприятий по 

совершенствованию вышеперечисленных образовательных программ КазНМУ в 

соответствии с рекомендациями Внешней экспертной комиссии ЕЦА за ___ год». 

Отчет составляется в свободной форме, утверждается и визируется первым 

руководителем ВУЗа. 

− при необходимости организацию однодневного визита эксперта и 

наблюдателя от ЕЦА в КазНМУ через 2 (два года) после даты выдачи свидетельств 

об аккредитации с целью получения доказательств выполнения рекомендаций 

Внешней экспертной комиссии. Дополнительного финансирования со стороны 
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КазНМУ не требуется. Дата визита экспертов будет определена после согласования 

с руководством ВУЗа. 

 

Приложение 1. Свидетельства об аккредитации вышеперечисленных 

образовательных программ по направлениям КазНМУ на казахском, русском и 

английском языке. 
 

Приложение 2. Структура плана. 

        
 

Генеральный директор  

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