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Лицензия
07.04.2022 год
Выдана

№ KZ88LAA00032373
Товарищество с ограниченной ответственностью "De M ontfort
University Kazakhstan (Де М онтфорт Юниверсити Казахстан)"

050044, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район , Проспект АЛЬ
-ФАРАБИ, дом № 120/48, Нежилое помещение 4, БИН/ИИН: 210340016753
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том
числе иностранного юридического
лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного юридического лица - в случае отсутствия бизнес-идентификационного
номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный
идентификационный номер физического лица)

На занятие

Образовательная деятельность
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Р еспублики Казахстан «О
разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия
(в соответствии со статьей 36 Закона Р еспублики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание:

Неотчуждаемая; класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
по
обеспечению качества в сфере образования и науки М инистерства
образования и науки Республики Казахстан"
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи:

«10» сентября 2021 г.

Срок действия лицензии: «____» __________ ______ г.
М есто выдачи

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

KZ88LAA00032373

Дата выдачи лицензии

07 апреля 2022 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Р еспублики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Высшее образование
№
1

Шифр
6B041

Основание для выдачи

Наименование направления подготовки кадров
Бизнес и управление

Приказ председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан от 7 апреля 2022 года № 144
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "De M ontfort
University Kazakhstan (Де М онтфорт Юниверсити Казахстан)"
050044, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район , Проспект
АЛЬ-ФАРАБИ, дом № 120/48, Нежилое помещение 4, БИН/ИИН:
210340016753
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
по
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кобенова Гульзат Исбасаровна

Номер приложения

001

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

М есто выдачи

Дата выдачи приложения

07 апреля 2022 года

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Осы
Электрондық
құжат «Электронды
құжат www.elicense.kz
құжат жәнепорталында
электрондық
құрылған.Электрондық
цифрлық қолтаңбақұжат
туралы»
түпнұсқасын
Қазақстан
www.elicense.kz
Республикасының
порталында
2003 жылғы
тексере7аласыз.
қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес
Данный
қағаз
документ
тасығыштағы
согласно құжатпен
пункту 1 статьи
маңызы
7 ЗРК
бірдей.
от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
Данный
носителе.
документ
Электронный
согласно
документ
пункту
сформирован
1 статьи 7 ЗРК
на портале
от 7 января
www.elicense.kz.
2003 годаПроверить
"Об электронном
подлинность
документе
электронного
и электронной
документацифровой
вы можетеподписи"
на порталеравнозначен
www.elicense.kz.
документу на
бумажном носителе.
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Приложение к лицензии для
занятия образовательной
деятельностью
Номер лицензии

KZ88LAA00032373

Дата выдачи лицензии

07 апреля 2022 года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Р еспублики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

- Послевузовское образование
№
1

Шифр
7M041

Основание для выдачи

Наименование направления подготовки кадров
Бизнес и управление

Приказ председателя Комитета по обеспечению качества в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан от 7 апреля 2022 года № 144
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "De M ontfort
University Kazakhstan (Де М онтфорт Юниверсити Казахстан)"
050044, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район , Проспект
АЛЬ-ФАРАБИ, дом № 120/48, Нежилое помещение 4, БИН/ИИН:
210340016753
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в
том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или
представительства иностранного
юридического лица
- в случае отсутствия бизнес идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия , имя, отчество (в случае
наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
по
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кобенова Гульзат Исбасаровна

Номер приложения

002

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

М есто выдачи

Дата выдачи приложения

07 апреля 2022 года

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Осы
Электрондық
құжат «Электронды
құжат www.elicense.kz
құжат жәнепорталында
электрондық
құрылған.Электрондық
цифрлық қолтаңбақұжат
туралы»
түпнұсқасын
Қазақстан
www.elicense.kz
Республикасының
порталында
2003 жылғы
тексере7аласыз.
қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес
Данный
қағаз
документ
тасығыштағы
согласно құжатпен
пункту 1 статьи
маңызы
7 ЗРК
бірдей.
от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
Данный
носителе.
документ
Электронный
согласно
документ
пункту
сформирован
1 статьи 7 ЗРК
на портале
от 7 января
www.elicense.kz.
2003 годаПроверить
"Об электронном
подлинность
документе
электронного
и электронной
документацифровой
вы можетеподписи"
на порталеравнозначен
www.elicense.kz.
документу на
бумажном носителе.
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Лицензия
07.04.2022 жыл
Берілген

№ KZ88LAA00032373
"De M ontfort University Kazakhstan (Де М онтфорт Юниверсити
Казахстан)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы , АЛЬ-ФАРАБИ
Даңғылы, № 120/48 үй, 4 Тұрғын емес бөлме, БСН/ЖСН: 210340016753
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру
нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес -сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі , аты, әкесінің аты
(болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Іс айналысуымен

Білім беру қызметі
(«Р ұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Р еспубликасының Заңына сәйкес лицензияланатын
қызмет түрінің атауы)

Ерекше шарттары
(«Р ұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Р еспубликасы Заңының 36-бабына сәйкес)

Ескерту:

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесі
(лицензиардың толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Алғашқы берілген күні:

«10» қыркүйек 2021 ж.

Лицензияның қолдану
кезеңі:

«____» __________ ______ г.

Берілген орны

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ88LAA00032373

Лицензияның берілген күні

2022 жылғы 07 сәуір

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Р ұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Р еспубликасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B041

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Бизнес және басқару

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2022
жылғы 7 сәуірдегі № 144 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"De M ontfort University Kazakhstan (Де М онтфорт Юниверсити
Казахстан)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
050044, Қазақстан Республикасы , Алматы қ., Медеу ауданы , АЛЬФАРАБИ Даңғылы, № 120/48 үй, 4 Тұрғын емес бөлме, БСН/ЖСН:
210340016753
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

001

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні
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Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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құрылған.Электрондық
цифрлық қолтаңбақұжат
туралы»
түпнұсқасын
Қазақстан
www.elicense.kz
Республикасының
порталында
2003 жылғы
тексере7аласыз.
қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес
Данный
қағаз
документ
тасығыштағы
согласно құжатпен
пункту 1 статьи
маңызы
7 ЗРК
бірдей.
от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
Данный
носителе.
документ
Электронный
согласно
документ
пункту
сформирован
1 статьи 7 ЗРК
на портале
от 7 января
www.elicense.kz.
2003 годаПроверить
"Об электронном
подлинность
документе
электронного
и электронной
документацифровой
вы можетеподписи"
на порталеравнозначен
www.elicense.kz.
документу на
бумажном носителе.
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Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Р ұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Р еспубликасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
7M041

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Бизнес және басқару

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2022
жылғы 7 сәуірдегі № 144 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"De M ontfort University Kazakhstan (Де М онтфорт Юниверсити
Казахстан)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
050044, Қазақстан Республикасы , Алматы қ., Медеу ауданы , АЛЬФАРАБИ Даңғылы, № 120/48 үй, 4 Тұрғын емес бөлме, БСН/ЖСН:
210340016753
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
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Данный
қағаз
документ
тасығыштағы
согласно құжатпен
пункту 1 статьи
маңызы
7 ЗРК
бірдей.
от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
Данный
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