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Університет АЙДИН м.Стамбул

дата заснування 1993 рік (початок 
роботи - 2003)

39,000 студентів

3,500 іноземних студентів

11 факультетів

1.500 викладачів

55 програм Бакалаврату

56 програм Магістратури

21 Докторська програма (PhD)

28 дослідницьких центрів



ФАКУЛЬТЕТИ
ОСВІТА (Викладання англійської мови, Викладання турецької мови, 
Комп'ютерні та інші технічні засоби навчання, Викладання основ 
математики, Початкове навчання, Дошкільне навчання, Психологічне 
консультування, Навчання обдарованих дітей, Гуманітарні науки)

СОЦІАЛЬНІ НАУКИ (Психологія, Соціологія, Англійська мова та 
література, Турецька мова і література, Економіка і управління)

МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕСУ (Політика і міжнародні відносини, 
Міжнародна торгівля, Економіка і фінанси, Юриспруденція, 
Бухгалтерія і управління фінансами)

МИСТЕЦТВО (Мультфільми і анімація , Драма і акторська 
майстерність, Кулінарія, Графічний дизайн, Мода і дизайн одягу, 
Комунікації)

ЖУРНАЛІСТИКА (Громадські зв'язки і реклама, Радіо, кіно і 
телебачення, Реклама, Телевізійні новини та створення телевізійних 
програм)

РОЗВИТОК ДИТИНИ (Аудіологія, рабти з батьками, Соціальна 
педагогіка, Управління у шкільній діяльності та міжособистісної 
комунікації)

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

СПОРТ ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА







НАУКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПІВНІЧНОГО КІПРУ

дата заснування 2013 рік

3,500 студентів (виключно 
іноземці)

6 факультетів

129 викладачів

38 програм Бакалаврату

17 програм Магістратури

9 Докторських програм (PhD)



ФАКУЛЬТЕТИ
ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(інформатика, комп’ютерна і 
нженерія)

ФАКУЛЬТЕТ ЕКНОМІЧНИХ, 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА 
СЦІАЛЬНИХ НАУК (міжнардні 
відносини, турецька мова, 
банківська справа, фінанси, 
соціологія, політичні науки)

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА (міжнародне 
право)

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ (спорт, готельна справа, 
фізична реабілітація, рухлива 
анімація)

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ ТА 
АРХІТЕКТУРИ (ландшафтний та 
готельний дизацин)

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЧНИХ ТА 
СОЦІАЛЬНИХ ПСЛУГ (догляд за 
літніми, робота з оз дітьми)





УНІВЕРСИТЕТ АБАНТ ІЗЕТ 
БАЙЗАЛ провінції БОЛУ

дата заснування 1992 рік

16,000 студентів (виключн іноземці)

4 інститути (16 факультетів) + 2 коледжі 
(молодший бакалавр) + 8 шкіл 
професійних курсів

900 викладачів (550 - викладачів 
університету, 350 - співробітники та 
запрошені спеціалісти НДІ та дослідних 
центрів в складі університету)

49 програм Бакалаврату

36 програм Магістратури

3 НДІ і 8 дослідних центрів



ФАКУЛЬТЕТИ
Факультет сільського господарства та природничих наук

Архітектурний факультет

Факультет комунікації

Стоматологічний факультет

Факультет економіки та адміністративних наук

Педагогічний факультет

Факультет Інженерії

Факультет образотворчих мистецтв

Факультет наук про здоров'я

Юридичний факультет

Медичний факультет

Факультет наук та літератури

Факультет спортивних наук

Технологічний факультет

Богословський факультет

Факультет туризму





http://ajanda.ibu.edu.tr/ukrayna-h-s-skovoroda-
kharkiv-ulusal-pedagoji-universitesi-ile-is-birligi-

protokolu-imzalandi/



НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ

підвищення привабливості власних 
академічних програм через залучення 
курсів університету-партнеру

розшірення співпраці за програмами 
ЕРАЗМУС+ та МЕВЛЯНА

рамкові договори між структурними 
підрозділами

профільні індивідуальні стажування 
викладачів

спільні публікації та публікації за квотами

спільні раукові розробки (за тематикою 
структурних підрозділів)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


