УНИВЕРЗИТЕТ АНАДОЛ
ВОНРЕДЕН ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ

ЗА МЕЃУНАРОДНИ СТУДЕНТИ
УниверзитетотАнадолу е еденодсветскителидеривовонредно и далечинскообразование. Сонад 3
милионидипломирани студенти, универзитетотвомоментовнудивисокообразованиенанадеденмили
онистудентиво ширумсветот. Наставниот кадарнафакултетотсонационално и меѓународноискуствосе
посветенинасподелувањенасвоизнаења и експертизасостудентите со целдаим понудатвисококвалит
етенобразовнауслуга.
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УниверзитетотАнадолу е државенуниверзитет,сместенавоЕскишехир, Р.Турција.
Сонад 3 милионидипломирани студенти и сорегистрирани студентиоднад 1 милиони,
УниверзитетотАнадолу е третпоголеминавосветот.
ДипломитенаВонреденобразовенсистемнауниверзитетотАнадолусепризнатиодстрана на Турскиотсоветзав
исокообразование (YÖK/ТСЗВО).
ДипломитеиздаденинамеѓународнистудентивоВонреденобразовенсистемсееквивалентнисовисокообразо
внитедипломикои се добиенивоР.Турција.
НашиотуниверзитетгокористиЕвропскикредит трансфер систем (ЕКТС) од 2005 година и Додатокна диплом
атасеиздаванаситедипломиранистуденти.
Универзитетот „Анадолу“ е полноправначленканаЗдружениетонаевропскитеуниверзитети (ЕУА) и
покрајнационалнитеимаме и многумеѓународнисоработки.
Ниеработимевоповеќеод 30 земјиширумсветот, именовоЕвропа, Балкан, СевернаАмерика, Средниотисток,
Африка, ЦентралнаАзија и Азербејџан.
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Вонреден образовен систем на Универзитетот
Анадолу во моментов нуди 51 дипломски програми
на вонредни и додипломски студии под чадорот
на Факултетите за вонредно образование, бизнис
администрација и економија. (Освен поинаку за
дипломските програми се нуди на турскиот јазик)

Вонреден факултетски образовни
програми(двегодишнапрограма)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Управувањесоитнислучаи и катастрофи
Правда
Кулинарскауметност
Банкарство и осигурување
Компјутерскопрограмирање
Географскиинформационисистеми
Меѓународнатрговија
Менаџмент на имот
Инвалидсканега и рехабилитација
домаќинско одржување
Фотографија и управувње сокамера
Односисојавноста и рекламација
Теологија (арапски)
Теологија
Управувањесочовечкиресурси
Бизнисменаџмент
Здравје и безбедност при работа
Културнонаследство и туризам
Лабораториско и ветеринарно здравје
Логистика
Брендска комуникација
Медиуми и комуникација
Хартииодвредност и пазаринакапитал
Сметководство и оданочување
Трговијанамало и управувањесопродавници
Радио и телевизискапрограмазапроизводство
Управување со здравствените установи
Управувањесограѓански воздушентранспорт
Социјалниуслуги
Менаџмент на социјални медиуми
Спортскименаџмент
Земјоделство
Медицинска документација и секретаријат
Туризам и хотелскименаџмент
Туристички и туристички услуги
Грижазастарилица
Локалниадминистрации
Вебдизајн и кодирање

Вонредендодипломски факултетски образовни
програми (четири годишна програма)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дизајннавизуелнакомуникација (ТБЦ
Филозофија
Односисојавноста и рекламирање
Менаџментназдравство
Социологија
Историја
Турскијазик и литература
Информационисистемизауправување

Економскифакултетскипрограмизадодипломск
истудии (четиригодишнапрограма)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Одделзаекономијанатрудот и индустрискиодноси
Економија
Економија (англиски) (ТБЦ)
Јавнафинансија
Политичкинауки и јавнаадминистрација
Политичкинауки и јавнаадминистрација
(англиски) (ТБЦ)
7. Меѓународниодноси
8. Меѓународниодноси (англиски)

ПрограмизадодипломскистудиинаФакултетБиз
нис администрација (четиригодишнадиплома)
1.
2.
3.
4.
5.

Управувањесоцивилновоздухопловство
Бизнисадминистрација
Бизнисадминистрација (англиски)
Туристичка администрација
Меѓународнатрговија и логистика

Приеми
•

•
•

•

Меѓународните студенти со дипломи завршениод
средно училиште (или еквивалентно) можат
директно да аплицираат во програмите
(Студентите ќе имаат потврда на дипломата во
нашите претставништва во странство).
Нема потреба за потврдување дека студентите го
знаат турскиот јазикпри примена на програмите
за дипломи.
Меѓународните студенти со недоволно знаење на
турскиот јазик можат да се запишат во Центарот
за настава на турскиот јазик на Универзитетот
Анадолу (TÖMER) доколку сакаат да го учат
турскиот преку Интернет. За повеќе информации,
посетете не на https://tomer.anadolu.edu.tr/
Прифатлива школарина се утврдува со земање во
предвид економските карактеристики на секоја
земја. За дополнителни информации во врска со
школарините, контактирајте не на
global@anadolu.edu.tr
Контактирајтејаканцеларијатазаприемна

За детални информации посетете на
Канцеларија за студентски прашања
globalcampus@anadolu.edu.tr
WhatsApp
+90 553 916 10 26
Универзитет Анадолу, Јунус Емре, кампус
26470 Тепебаши / Ескишехир / ТУРЦИЈА

