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19.05.2022 ж., шығ.№ 54/1 

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 ЖЫЛДЫҢ  МАМЫР АЙЫНДА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН 

АККРЕДИТТЕУ 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 мамырда аккредиттелген білім беру бағдарламасының атауы: 

1. «Қазақстан-Ресей медициналық университеті» КеББМнің 6В10103 – 

«Жалпы медицина» мамандығы бойынша бакалавриаттың білім беру 

бағдарламасын мамандандырылған аккредиттеу АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 

шешімімен (18.05.2022 ж. № 4 хаттама) 5 (бес) жыл мерзімге аккредиттелді. 

Сертификаттың қолданылу кезеңі 18.05.2022 ж. бастап 17.05.2027 ж. дейін. 
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Мамандандырылған аккредиттеу АЕО жоғары оқу орнының 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 комиссиясының есебі мен АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 

шешімі веб-сайтта «Аккредиттеу–аккредиттелген білім беру ұйымдары мен білім 

беру бағдарламаларының тізілімі - Үздіксіз кәсіби дамуды ұйымдастыру және 

резидентура бағдарламалары» 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РГУ «Комитет по обеспечению качества 

в сфере образования  

и науки» Министерства образования и 

науки Республики Казахстан 

от Некоммерческого Учреждения 

«Евразийский Центр Аккредитации и 

обеспечения качества образования и 

здравоохранения»   

Юрид. адрес: г. Алматы, ул. Карасай 

батыра 75, (свидетельство о регистрации 

юридического лица № 15629-1910-02-

МЕ, БИН 170240005010) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МАЕ 2022 ГОДА 

 

Аккредитационный орган: Некоммерческое Учреждение «Евразийский Центр 

Аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА). 

Юридический адрес: 050029, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 75 

Фактический адрес: 050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92 

Электронная почта: info@ecaqa.org, веб-сайт: www.ecaqa.org   

Телефон: +77013291665, +77772893249 

 

Наименование образовательной программы, аккредитованной в мае 2022 года:  

1. Специализированная аккредитация образовательной программы 

бакалавриата по специальности 6В10103 - Общая медицина  

НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» решением 

Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 4 от 18.05.2022 г.) на период 5 (пять) 

лет. Период действия сертификата аккредитации образовательной программы с 

18.05.2022 г. по 17.05.2027 г. 

 

Информируем Вас, что специализированная аккредитация проведена по 

Стандартам аккредитации, разработанным ЕЦА на основе Международных 

Стандартов Всемирной Федерации Медицинского Образования по улучшению 

качества высшего медицинского образования и Стандартах по улучшению качества 

непрерывного профессионального развития врачей (Пересмотр 2015 г.), 

гармонизированных со Стандартами и руководящими принципами обеспечения 

качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG 2015 г.).  

Отчеты внешней экспертной комиссии ЕЦА и решение Аккредитационного 

Совета ЕЦА будут опубликованы на веб-сайте www.ecaqa.org в разделе 

«Аккредитация – Реестр аккредитованных организаций образования и 

образовательных программ – программы бакалавриата» 
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