
ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ

Чрез дистанционната си форма на обучение Университета Анадолу предоставя възможност за 
обучение на студентите си от цял свят.В дистанционната форма на обучение достъпът до всички 
необходими материали и ресурси е само на клик разстояние. С дистанционната форма на обучение, 
ние, споделяме опита си в образованието със света чрез висококачествени образователни методи.
Чрез дистанционната форма на обучение, хора от различни възрастови групи, с различни 
възможности и статус имат лесен и еднакво достижим достъп до всички курсове, до многобройните 
печатни материали и онлайн ресурси. 

• Университета Анадолу е държавно висше училище, което се намира в град Ескишехир, Турция.
• Университетът ни е 3-ти по големина в света, с  над 3 милиона завършили (алумни) и над 1 милион 

действащи студенти. 
• Дипломите на университета се признават от  Съвета за висше образование (YÖK) в Турция.
• От 2005 година университет използва Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) 

и издава дипломно приложение.
• Университетът Анадолу е член на Асоциацията на европейските университети.
• Университетът ни провежда дейност и дава възможност за обучение в над 30 държави в Европа, 

Балканите, Северна Америка, Близкия Изток, Африка, Централна Азия и Азербайджан.
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Бакалавърски програми на Факултета по икономика 
(продължителност на обучението - 4 години)
1. Икономика на труда и индустриални отношения
2. Икономика
3. Икономика (на английски език) 
4. Финанси
5. Политически науки и публична администрация
6. Политически науки и публична администрация (на 

английски език) 
7. Международни отношения
8. Международни отношения (на английски език)
 
Бакалавърски програми на Факултета по 
мениджмънт 
(продължителност на обучението - 4 години)
1. Управление на авиацията
2. Мениджмънт
3. Мениджмънт (на английски език) 
4. Управление на туризма
5. Международната търговия и логистика

Прием на студенти
• Може да се запише всеки, който  притежава диплома 

за средно образование или еквивалентна училищна 
диплома (Дипломите или еквивалентните дипломи 
трябва да бъдат заверени от представителствата ни в 
чужбина).

• При записване не се изисква удостоверение за , 
владеене на турски език. 

• Студентите, които смятат, че знанията им по турски 
език не са достатъчни,  имат възможност да се 
запишат на курс по турски език към Центъра по 
обучение на турски език (TÖMER) на Университета 
Анадолу. (Налични са възможности за онлайн 
обучение и преподаване в класна стая). За повече 
информация посетете сайта: 

       https://tomer.anadolu.edu.tr/
• Таксите за обучение се формират въз основа на  

икономическите условия в различните държави. 
За по-подробна информация посетете сайта: www. 
globalcampus.anadolu.edu.tr или ни пишете на:  

       global@anadolu. edu.tr

Предбакалавърските и бакалавърски програми във 
факултета за  дистанционно обучение, факултетите по 
икономика и мениджмънт са включени в системата за 
дистанционна форма на обучение и предлагат следните 
специалности: (Езикът на обучение е турски, в случай, 
че не е посочен друг език):

Факултет за дистанционно обучение, 
предбакалавърски програми (Продължителност на 
обучение – 2 години)
1. Управление при извънредни ситуации и бедствия
2. Правосъдие
3. Готварство 
4. Банково  и застрахователно дело
5. Компютърно програмиране
6. Географски информационни системи 
7. Външна търговия
8. Мениджмънт на недвижима собственост
9. Грижа и рехабилитация на хора с увреждания 
10. Домоуправителство
11. Фотография и операторство 
12. Връзки с обществеността и публичност
13. Теология (на арабски език)
14. Теология 
15. Управление на човешките ресурси
16. Бизнес администрация
17. Трудова безопасност и здраве 
18. Културно наследство и туризъм
19. Здравеопазване при лаборанти и ветеринари
20. Логистика
21. Бранд мениджмънт
22. Медии и комуникации
23. Ценни книжа и капиталови пазари
24. Счетоводство и данъчни практики
25. Търговия на дребно и управление на магазин
26. Радио и телевизия 
27. Управление на здравните институции 
28. Авиационен мениджмънт 
29. Социални дейности
30. Управление на социалните медии
31. Спортен мениджмънт
32. Земеделски технологии 
33. Медицинска администрация и медицински 

секретари
34. Туризъм и хотелиерство 
35. Туризъм и туристически услуги
36. Грижа за възрастните хора 
37. Местно самоуправление
38. Уеб дизайн и програмиране

Бакалавърски програми на Факултета за 
дистанционно обучение 
(Продължителност на обучението - 4 години)
1. Дизайн и  визуални комуникации 
2. Философия
3. Връзки с обществеността и реклама
4. Здравен мениджмънт
5. Социология
6. История
7. Турски език и литература
8. Информационни системи за управление

За подробна информация и връзка с нас:

Отдел „Студенти“ 
globalcampus@anadolu.edu.tr

WhatsApp
+90 553 916 10 26
Университета Анадолу Кампус Юнус Емре, 
пк. 26470, Тепебашъ, град Ескишехир, 
Турция.


