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Құрметті Толеген Жумагельдиевич! 

    «Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің  

Еуразиялық орталығы» (АЕО) Коммерциялық емес мекемесі Жоғары білім берудің 

Еуропалық кеңістігінде сапамен қамтамасыз ету бойынша: 

 АҚ ҚазМҮББУ-тін институционалдық аккредиттеу АЕО-ның медициналық 

білім беру ұйымдарының білім беру институционалдық аккредиттеу 

стандарттары бойынша өткізілген, Базалық медициналық білім беру сапасын 

жақсарту бойынша Медициналық білім берудің Бүкіләлемдік Федерациясының 

халықаралық стандартының (2015 ж. қарастырылған) негізінде өңделген және 

жоғары білім берудің Еуропалық кеңістігіндегі сапамен қамтамасыз етудің 

басшы қағидаттарымен (2015ж.) және стандарттарымен үйлестірілген. 

 Магистратураның білім беру бағдарламаларын мамандандырылған 

(бағдарламалық) аккредиттеу Бүкіләлемдік Федерациясының халықаралық 

стандарттары «Медицина және денсаулық сақтаудағы магистратура 

бағдарламасының стандарттары» (2016 г.) негізінде әзірленген мамандықтар 

бойынша магистратураның білім беру бағдарламаларын аккредиттеу 

стандарттарына сәйкес екенін растайтын АЕО Аккредиттеу кеңесінің 2019 

жылдың 24 мамырындағы шешімі туралы Сізді хабардар етеді.  

     ҚазМҮББУ  толық институционалдық аккредиттелгені және «Мейіргер ісі» 

мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасының толық 

мамандандырылған аккредиттелгені туралы мәртебе берілгендігін мәлімдейді және 

жарамдылық мерзімі 5 жыл. 

Барлық ұжымды, ҚазМҮББУ жетекшілерін, оқытушыларын, білім 

алушыларын, интеріндерін, магистранттарын, және Сізді корпоративтік мәдениеттің 

жоғары деңгейін, білім беру және клиникалық үдерістердің сауатты менеджментін 

көрсеткен мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтуіңізбен құттықтаймыз.   

«Қазақ медициналық үздіксіз 

білім беру университеті» АҚ 

Ректоры – Басқарма  

Төрағасы Т.Ж. Егембердиевке 
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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. 

 

Қосымша 1.  Білім беру бағдарламаларын мамандандырылған және 

институционалдық аккредиттеу туралы сертификаттар. 

 

 

 

 

Бас директор                                         С.Сарсенбаева  
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Ректору – Председателю Правления 

АО «Казахский Медицинский  

Университет Непрерывного Образования», 

Егембердиеву Т.Ж. 

 

 

Уважаемый Толеген  Жумагельдиевич! 

Некоммерческое Учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспечения качества 

образования и здравоохранения» (ЕЦА) уведомляет о решении Аккредитационного Совета ЕЦА 

от 24 мая 2019 года о  подтверждении соответствия: 

  АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» (КазМУНО) 

Стандартам институциональной аккредитации медицинских организаций образования, 

разработанным ЕЦА на основе Международных Стандартов Всемирной Федерации 

Медицинского Образования (ВФМО) по улучшению качества базового медицинского 

образования (Пересмотр 2015 г.) и гармонизированных со Стандартами и руководящими 

принципами обеспечения качества в Европейском пространстве высшего образования 

(2015г.).  

 Образовательной программы магистратуры по специальности «Сестринское дело» 

Стандартам аккредитации образовательных программ магистратуры по специальностям, 

разработанным на основе Международных «Стандартов программы магистратуры  в 

медицине и здравоохранении» ВФМО (2016 г.).  

       Сообщаем о присуждении КазМУНО статуса полной институциональной аккредитации на 

период 5 лет и образовательной программе магистратуры по специальности «Сестринское дело» 

статуса специализированной аккредитации на период 5 лет. 

        Поздравляем весь коллектив, руководителей, преподавателей, обучающихся, магистрантов 

КазМУНО и лично Вас с успешным прохождением институциональной и специализированной 

аккредитации, продемонстрировавшей высокий уровень корпоративной культуры, грамотный 

менеджмент образовательного и клинического процессов.  

  Отчеты внешней экспертной комиссии и решение Аккредитационного совета ЕЦА будут 

опубликованы на веб-сайте http://www.ecaqa.org.  

  Решение Аккредитационного Совета будет направлено в Министерство образования и 

науки Республик Казахстан для включения в Реестр 2 аккредитованных организаций образования 

и Реестр 3 аккредитованных образовательных программ. 

 Постаккредитационный мониторинг  будет включать предоставление в ЕЦА ежегодных 

отчетов по реализации мероприятий Плана по улучшению согласно рекомендациям  Внешней 

экспертной комиссии. 

           Приложение 1. Сертификаты о институциональной и специализированной аккредитации 

образовательных программ. 

 

Генеральный директор                                                Сарсенбаева С.С.  
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