
ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН

Анадолы университеті Түркияның  Ескишехир қаласында орналасқан мемлекеттік университет.

Университетіміз 3 миллионнан астам түлегі және 1 миллионнан астам студенті бар әлемнің үшінші 
ірі университеті болып саналады.

Университетіміздің дипломдары Түркияның Жоғары білім беру кеңесімен (YÖK) жарамды болып 
танылады.

Университетіміз 2005 жылдан бері Еуропалық кредиттері аудару және жинақтау жүйесін қолдана 
отырып, түлектерге еуропалық диплом қосымшасын (diploma supplement) береді.

Еуропалық университеттер қауымдастығының құрамына кіреді.

Университетіміз Еуропа, Балқан елдері, Солтүстік америка, Таяу шығыс, Африка, Орта Азия және 
Әзербайжанды қоса 30-дан астам мемлекетте қызмет көрсетеді.

АНАДОЛЫ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 
АШЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ 
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Экономика факультетінің бакалавриат 
бағдарламалары (4 жыл)  
(Ашық білім беру жүргізіледі)
1. Еңбек экономикасы және өндірістік қатынастар
2. Экономика 
3. Экономика (ағылшынша) (бекітілу кезеңінде)
4. Ислам экономикасы және қаржы (бекітілу 

кезеңінде)
5. Қаржы
6. Саясаттану және мемлекеттік басқару
7. Саясаттану және мемлекеттік басқару 

(ағылшынша) (бекітілу кезеңінде)
8. Халықаралық қатынастар
9. Халықаралық қатынастар (ағылшынша)

Іскерлік басқару факультетінің бакалавриат 
бағдарламалары (4 жыл) 
(Ашық білім беру жүргізіледі)
1. Авиациялық менеджмент
2. Іскерлік басқару
3. Іскерлік басқару (ағылшынша) (бекітілу 

кезеңінде)
4. Туризм менеджменті (бекітілу кезеңінде)
5. Халықаралық сауда және логистика

Студенттік қабылдау
• Жалпы орта білім туралы аттестаты бар адамдар 

тікелей тіркеле алады (жалпы орта білім 
туралы аттестат тұрып жатқан елдегі Түркия 
Консулдығында куәландырылады).

• Тіркеуден өту үшін түрік тілін білу туралы 
сертификаттың болуы  талап етілмейді.

• Түрік тілін білу деңгейі жеткілікті дәрежеде 
болмаған студенттер Анадолы университетінің 
түрік тілін үйрету  орталығының (TÖMER) 
курстарына жазыла алады (онлайн немесе 
күндізгі оқуды таңдауға болады). 

• Тіркелу ақысы, әр елдің экономикалық жағдайы 
ескеріле отырып, белгіленеді. Толық ақпарат 
үшін  
www.globalcampus.anadolu.edu.tr сайтына кіре 
аласыз немесе globalcampus@anadolu.edu.tr 
адресіне жаза аласыз.

Толық ақпарат және қатынас үшін

Ашық білім беру, экономика және іскерлік басқару 
факультеттеріндегі  ассоциацияланған  бағдарламалар 
және бакалавриат бағдарламалары ашық білім 
беру жүйесі-не кіреді (оқу тілі көрсетілмейінше 
бағдарламалардың оқу тілі түрікше болады).

Ашық білім беру факультетінің 
ассоциацияланған бағдарламалары (2 жыл)
1. Төтенше жағдайлар және апатты жағдайлар 

кезінде басқару
2. Паралегальды зерттеулер
3. Аспазшылық
4. Банк ісі және сақтандыру
5. Компьютерлік бағдарламалау
6. Географиялық ақпараттық жүйелер
7. Халықаралық сауда
8. Меншікті басқару
9. Ерекше қажеттіліктері бар адамдарға күтім жасау 

және оңалту
10. Үй шаруашылығы
11. Фотосурет және бейнетүсірілім
12. Қоғаммен байланыс және жариялылық
13. Дінтану (арабша)
14. Дінтану
15. Адам ресурстарын басқару
16. Бизнес-менеджмент
17. Мәдени мирас және туризм
18. Логистика
19. Брендтік коммуникациялар
20. БАҚ және коммуникации
21. Бағалы қағаздар және қор нарықтары
22. Бухгалтерлік есеп және салық салу
23. Жеке күзет және қауіпсіздік
24. Бөлшек сауда және дүкендерді басқару
25. Радио және теледидар бағдарламаларын шығару
26. Денсаулық сақтау мекемелерін басқару
27. Азаматтық әуе тасымалдарын басқару
28. Әлеуметтік қызмет
29. Спорттық менеджмент
30. Ауылшаруашылық технологиялар
31. Туризм және қонақ үйді басқару 
32. Қарт адамдар күтімі
33. Жергілікті басқару
34. Веб-дизайн және кодтау

Ашық білім беру факультетінің бакалавриат 
бағдарламалары (4 жыл)
1. Көрнекі коммуникациялар дизайны (бекітілу 

кезеңінде)
2. Философия
3. Қоғаммен байланыс және жарнама
4. Денсаулық сақтауды басқару
5. Әлеуметтану
6. Тарих
7. Түрік тілі және әдебиеті
8. Ақпараттық басқару жүйелері
9. Қашықтан оқыту (бекітілу кезеңінде)

Студенттермен жұмыс жасау кеңсесі 
globalcampus@anadolu.edu.tr

WhatsApp
+90 553 916 10 26
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