Milli Pedagoji Üniversitesi M.P Drahomanova
Uzaktan Eğitim Enstitüsü
Eğitim-Yabancı Vatandaşlar için Hazırlık Bölümü
( Ukrayna Lisans Bilim 903 767 AA № )

Üniversite Hakkında
Milli Pedagoji Üniversitesi M.P Avrupa'da (1835 yılından beri) eski ve seçkin
öğretim üniversitelerinden biridir.Eğitim süresince üniversitede 1500 tam
zamanlı öğretim üyeleri 297 yarı zamanlı eğitim üyeleri, 19 akademisyen ve
NASU üyeleri,110 doktora,profesörler,400 den fazla mastır almışlar ve
doçentler bulunmaktadır.Universitede 1600 öğrenci,ve bunların arasında 500
yabancı öğrenci bulunmaktadır. Üniversitede 19 tane enstitü, spor kompleksi
ve 6 öğrenci yurtları vardır.Unıversite Kiev’in merkezindedir.

Yabancı vatandaşlar için hazırlık kursları
Öğrenciler için rusça ve Ukraynaca dil eğitimi fırsatı,ayrıca üniversitedeki
istediğiniz bölümüne girmeye hazır olucaksınız. Lisansüstü ders müfredatın
başarılı bir şekilde uygulanması için tabi bir sertifika almalısınız. İsterseniz
unıversite öğrencilere vize için yardım ediyor ve kalmak için rahat yurt
sağlıyor.
Yabancı öğrenciler için birçok bölüm bulunmaktadır,örneğin; müzik, doğal
coğrafya ve fizik - matematik.

Öğrenim Form:
Eğitim Süresi:
Başlangıç tarihleri:

- Yüksek
- 9 ay
- 1 Ekim

(Akademik yıl başına) REFERANS ÜCRETLERİ
Dil öğrenme programı
Ukraynaca, Rusça
Hazırlık Bölümü $1000

-birinci dönem - Anlatım dersleri (haftada 18 saat)
- İkinci dönem - Anlatım dersleri (haftada 28 saat

Hazırlık kurslarına kayıt için gerekli evraklar

Eğitim belli bir sözşleşmeye dayanmaktadır,bu sözleşme üniversite idaresi ile
öğrenciler arasında ve bu sözleşme uluslararası anlaşmaların temelinde kabul
görülür.
Giriş koşulları:
25 yaşa gelmemiş
Universite öncesi diploma şartı
Sağlıklı olması
Olması gereken zorunku belgeler
Yabancılaraın ukraynaya gelmeleri için aşağıdaki belgeleri olmalıdır
1 ukraynaya girmek için öğrenci vizesi

2) resmi davet NPU. Drahomanova;
3) Ortaöğretim Belgesi ve ders notları
4)AIDS enfeksiyonu olmadığına dair belge (orijinal) olmaması;
5 sağlık raporu(bütün sağlık otoriterleri tarafından onaylı olmalı ve en gec 2 ay
öncesinden yapılmalı)
6) doğum belgesinin bir kopyası;
7) 6 fotoğraf 60x40 mm büyüklüğünde;
8) Pasaport
9 1 yıl açık bilet(gidiş-dönüş)
3,4,5 ve 6 bulundukları ülkenin kanunları ve yasallaştırma prosedüre uygun
olarak sertifikalı Ukraynaca ya da rusça tercümesi gerekli.
Yabancıların en erken 15 ağustos en gec 15 kasım tarihleri arasında ukraynaya
girmeleri gereklidir.
Koşullar
Eğitim korpüsü ukraynanın başkenti kievde bulunmaktadır. Öğrenciler,
üniversite yurtlarında yerleştirilir.Konaklama Yaklaşık maliyeti 9 aylık 1836hrn
(360 dolar). Bir oda da 3 öğrenci yaşamaktadır. Yaşam koşulları ayrı bir
anlaşma ile belirlenir
Öğrenim süresi
Hazırlık fakültesi-1 yıl
Yabancı uyruklu kendi alanlarında başarılı ve kaliteli,yabancı öğrencileri
başarılı okutmaktakta deneyimli ve ayrıca farklı ders öğretme yöntemleri olan
öğretmenler bulunmaktadır. Öğrenciler aşağıdaki alanlarda okuma fırsatı:
"Biyoloji"
- "Coğrafya"
- "Ekoloji"
- "Öğretmen Eğitimi"
- "Psikoloji"
- "Fizik"

- "Matematik"
- "Ekonomi ve İş"
- "Yönetim"
- "Tarih"
- "Yabancı filolojisi"
- "Müzik"
Eğitimini başarılı bi şekilde tamamlayarak bitiren öğrencilerin,üniversite
sonunda sınavsız bi şekilde her türlü ukraynadaki devlet dairelerinde çalışma
imkanı.
Danışma hattı
Ukrayna, 01054, Kiev-054, str. Pirogov 9, 3rd Floor
telefon. +38-044-235-95-84
Faks: - 235-95-83 +38 044
E-posta: npv@npu.edu.ua
Eğitim ve yabancı öğrenciler için hazırlık kursları Başkanı
Kirkovska Oksana.

