
 
 

Коммерциялық емес мекеме  

«Білім беруді, 

денсаулық сақтауды  

сапамен қамсыздандыру  

және аккредиттеудің  

 Еуразиялық орталығы» 
 

Некоммерческое Учреждение 

«Евразийский Центр 

Аккредитации и обеспечения 

качества образования и 

здравоохранения» 

 

Қарасай батыр көш., 75, 

050029 Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

тел.: +7727 302 39 88, +7 701 3291665     

e-mail: info@ecaqa.org  

web-site: http://www.ecaqa.org  

ул. Карасай батыра, 75 

050029 г. Алматы, Республика Казахстан 

      тел.: +7 727 3023988; +7 701 3291665  

 e-mail: info@ecaqa.org    

web-site: http://www.ecaqa.org  

 

01.07.2022 ж., шығ.№ 63  

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 МАУСЫМДА 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: 050029, Алматы қ., Қарасай батыр көш., 75 

Нақты мекенжайы: 050029, 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 маусымда аккредиттелген білім беру ұйымы мен білім беру 

бағдарламаларының атауы: 

1. 30.06.2022 ж. бастап 29.06.2027 ж. дейін «Семей медицина университеті» 

КеАҚ резидентураның білім беру бағдарламасының мамандандырылған 

аккредиттелуі туралы куәліктерінің әрекеті 5 (бес) жыл мерзімге келесі 

мамандықтар бойынша жүзеге асырылады: 

− 7R01151 – «Ересектер, балалар нефрологиясы» 

− 7R01147 – «Ересектер, балалар офтальмологиясы» 
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−  7R01103 – «Ересектер, балалар аллергологиясы және иммунологиясы» 

−  7R01138 – «Отбасылық медицина» 

−  7R01118 – «Ересектер, балалар кардиохирургиясы»  

−  7R01104 – «Ересектер, балалар гастроэнтерологиясы» 

−  7R01131 – «Неонатология» 

−  7R01144 – «Ересектер, балалар жақ-бет хирургиясы» 

−  7R01116 – «Ересектер, балалар пульмонологиясы» 

−  7R01139 – «Терапия» 

−  7R01112 – «Ересектер, балалар дерматовенерологиясы» 

Келесі мамандықтар бойынша резидентураның білім беру бағдарламалары 

30.06.2022 ж. бастап 29.06.2025 ж. дейін 3 (үш) жыл мерзімге аккредителсін: 

− 7R01113 – «Ересектер, балалар нейрохирургиясы» 

− 7R01154 – «Ересектер, балалар оториноларингологиясы». 
 

2. 30.06.2022 ж. бастап 29.06.2027 ж. дейін «Қазақстан-Ресей медициналық 

университеті» КеББМ резидентураның білім беру бағдарламасының 

мамандандырылған аккредиттелуі туралы куәліктерінің әрекеті 5 (бес) жыл мерзімге 

келесі мамандықтар бойынша жүзеге асырылады: 

− 7R01119 – «Ересектер, балалар ангиохирургиясы» 

− 7R01118 – «Ересектер, балалар кардиохирургиясы» 

− 7R01104 – «Ересектер, балалар гастроэнтерологиясы»  

− 7R09115 – «Ересектер, балалар нефрологиясы» 

− 7R01107 – «Ересектер, балалар пульмонологиясы» 

− 7R01103 – «Ересектер, балалар аллергологиясы және иммунологиясы» 

− 7R01102 – «Ересектер, балалар ревматологиясы» 

− 7R01103 – «Гематология (ересектер)» 

− 7R01144 – «Хирургиялық стоматология» 

− 8D10102 – «Медицина»  

Келесі мамандық бойынша докторантураның білім беру бағдарламасы 30.06.2022 ж. 

бастап 29.06.2025 ж. дейін 3 (үш) жыл мерзімге аккредителсін: 

− 8D10101 – «Қоғамдық денсаулық сақтау». 

 

4. 30.06.2022 ж. бастап 29.06.2027 ж. дейін «Педиатрия және балалар 

хирургиясы ғылыми орталығы» Акционерлік Қоғамының резидентура және 

докторандураның білім беру бағдарламаларының мамандандырылған аккредиттелуі 

туралы куәліктерінің әрекеті 5 (бес) жыл мерзімге келесі мамандықтар бойынша 

жүзеге асырылады: 

− 7R01130 «Педиатрия» 

− 7R09160 «Балалар онкологиясы және гематологиясы» 

− 7R01123 «Балалар хирургиясы». 
 

Мамандандырылған аккредиттеу АЕО 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 комиссияларының есептері мен АЕО Аккредиттеу 

Кеңесінің шешімі веб-сайтта «Аккредиттеу-аккредиттелген 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  

http://www.ecaqa.org/

