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От имени всего личного состава Агентства Ре-
спублики Казахстан по борьбе с экономической 
и коррупционной преступностью (финансовой 
полиции) примите сердечные поздравления по 
случаю 20-летия со дня образования Казахского 
Гуманитарно-Юридического Университета.

Созданный в условиях широкомасштабных ре-
форм как институт, призванный обеспечить под-
готовку профессиональных юристов, КазГЮУ до-
казал свою состоятельность и завоевал высокий 
авторитет в отечественном образовательном 
пространстве и признание за рубежом.

Оказываемые университетом образователь-
ные услуги отвечают современным международ-
ным стандартам. Сегодня диплом КазГЮУ – это 
свидетельство полученных фундаментальных 
и прикладных знаний, гарантия высокого каче-
ства образования и широкого кругозора. 

Благодаря этому КазГЮУ высоко держит план-
ку одного из авторитетнейших вузов страны и 
по праву находится в числе признанных лиде-
ров казахстанского образования.

Высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, творческая атмос-
фера, дух знаний и науки, царящий в стенах Ва-
шего Университета, повышают его привлека-
тельность в глазах молодежи.

Выпускники Университета занимают ответ-
ственные посты в системе государственного 
управления, реализуют и воплощают государ-
ственную политику в правой области. 

Только в центральном аппарате Агентства фи-
нансовой полиции проходит службу 31 выпуск-
ник КазГЮУ, из них 9 – занимают руководящие 
должности. 

Все они вносят свой вклад в дело борьбы с кор-
рупцией и экономической преступностью.

Желаем Вам и вашему коллективу успехов во 
всех начинаниях, а университету – дальнейше-
го развития и процветания.

Экономикалық қылмысқа және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің 
(қаржы полициясының) жеке құрамының аты-
нан Қазақ Гуманитарлық Заң Университетінің 
құрылғанына 20 жыл толуына орай шын жүректен 
құттықтауларымызды қабыл алыңыз. 

Кең ауқымды реформалар жағдайында кәсіби 
заңгерлерді даярлау мақсатында құрылған 
ҚазГЗУ өз қызметін ақтап, отандық білім беру 
кеңістігінде жоғары беделді иеленіп, шетелге 
танымал болды. 

Университет көрсетіп отырған білім беру 
қызметтері  халықаралық стандарттарға сәйкес 
келеді. Бүгінгі таңда ҚГЗУ дипломы – іргелі әрі 
қолданбалы білім алудың куәлігі, білім берудің 
жоғары сапасы мен ой өрісі кеңдігінің кепілі. 

Осының арқасында ҚазГЗУ еліміздегі беделді 
және қазақстандық білім берудің алдыңғы 
қатарлы жоғары оқу орындарының бірі болып 
табылады.

Сіз басқарып отырған Университет 
қабырғасындағы шығармашылық ахуал,  біліми 
және ғылыми рух, жоғары білікті профессор-
оқытушылар құрамы оның жастар алдындағы 
тартымдылығын жоғарылатады. 

Университет түлектері мемлекеттік басқару 
жүйесінде жауапты лауазымдарды атқарып, 
құқық саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыруда. 

Қаржы полициясы агенттігінің тек орталық ап-
паратында ҚГЗУ 31 түлегі, оның 9 – басшы лауа-
зымдарда қызмет етуде. 

Олардың барлығы сыбайлас жемқорлыққа 
және экономикалық қылмысқа қарсы күресуде 
өз үлестерін қосуда. 

Сізге және ҚГЗУ ұжымына бастамаларыңызда 
сәттілік, ал университетке одан әрі дамуы мен 
өркендеуін тілейміз. 

уважаемЫй 
маКсут 

султанович!

ҚҰрметті  
маҚсҰт 

сҰлтанҰлЫ!
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Р. Т. ТҮСІПБеКОВ,
Қазақстан Республикасы 
Экономикалық қылмысқа және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес агенттігі (қаржы 
полициясы) Төрағасы 

Сізді және Сіз басқаратын ұжымды Қазақ 
Гуманитарлық Заң Университетінің 20 жылдығымен 
шын жүректен құттықтаймын!

Аталған білім шаңырағы – еліміздің үздік жоғары 
заң оқу орындарының бірі, көптеген халықаралық 
стандарттарға сәйкес келеді, профессорлық-
оқутышылық құрамына білікті де білімді ма-
мандар кіреді, олар оқыту процесінде қазіргі 
заманғы әдістер мен технологияларды пайда-
ланады.

ең бастысы, университеттің ұжымы Қазақстан 
Республикасының заң шығару саласына елеулі 
үлесін қосып келеді және «Нұр Отан» партиясының 

Н. М. ӘБДІРОВ,
Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты, 
«Нұр Отан» партия жанындағы
Құқықтық кеңесінің төрағасы                                     

ҚҰрметті маҚсҰт сҰлтанҰлЫ
жӘне университет ҰжЫмЫ!

жанындағы Құқықтық кеңесінің жұмысына да 
белсенді түрде қатысады.

елбасы Н.Ә. Назарбаевтың көреген саясатының 
арқасында гүлденіп келе жатқан Отанымыздың 
одан әрі өркендеуі мен жан-жақты дамуына, 
болашағымыздың кемел де жарқын болуына, 
Қазақстанның заңды егемендігінің орнығуына 
бағытталған игі істеріңіз әрдайым оң болып, 
асыл армандарыңызға жете берулеріңізге 
тілектеспін!

Осы салтанатты әрі маңызды күні Сіздерге 
мықты денсаулық, отбасыларыңызға береке-
бірлік және толағай табыс тілеймін. 




