
Провідний університет в Стамбулі





Університет «Сабанджі» - провідний світовий університет з 
міждисциплінарною освітою, який фокусується на дослідженнях 
і всебічному розвитку особистості; тут панує атмосфера 
вільного академічного вибору, академічна успішність і впливові 
в світовому масштабі факультети. Наш університет став 
міжнародним орієнтиром завдяки його участі в провідних 
науково-дослідних проектах та інноваційній моделі освіти, яка 
дає своїм студентам повну свободу у виборі спеціалізації.

Університет «Сабанджі» пропонує навчання за 13 програмами 
бакалаврату, 25 програмами магістратури і 13 докторськими 
програмами, видається диплом бакалавра з додатковою 
спеціалізацією і подвійний диплом за напрямками трьох 
факультетів:
 
• Факультет інженерних та природничих наук
• Факультет мистецтва і суспільних наук
• Школа менеджменту 
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Навчання в 
Університеті «Сабанджі»

4500+ студентів, 9000+ випускників, 700+ міжнародних 
студентів з більш ніж 70+ різних країн

Навчання за всіма програмами проводиться англійською 
мовою 

Повні або часткові стипендії для іноземних студентів 

Інноваційне навчання / міждисциплінарні програми 



Співпраця з більш ніж 150 найкращими вищими 
навчальними закладами у всьому світу 

81% (в середньому) зайнятості/працевлаштування після 
закінчення ВНЗ

Академічна свобода: Студенти програми бакалаврату 
можуть вибирати свою дипломну програму в кінці 2-го 
курсу 

Можливість навчання за кордоном (Європа, Північна 
Америка, Азія і т.д.) за програмами обміну 
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Програми подвійних дипломів на програмі бакалаврату в 45 
різних комбінаціях 

Соціальна відповідальність: проекти громадянської залученості 
для студентів програми бакалаврату (10.900 студентів з 1999 
року)

Допоміжні послуги, такі як консультування з питань кар'єри, 
програми Buddy і SU Hosts, Програма іноземних студентів, 
комплексна орієнтаційна програма, курси турецької мови для 
іноземних студентів, консультативна система і т.д.

Літні програми, такі як Гарвардська літня школа «Сабанджі», 
програма літньої школи «Сабанджі», сучасна турецька мова і 
культура
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Науково-дослідний прикладний центр в галузі нанотехнологій 
в Туреччині, створений на основі самих передових технологій, 
Центр політики в м.Стамбулі, IICEC - Стамбулський 
Міжнародний центр з питань енергетики та клімату

Співвідношення активних науково-дослідних проектів до числа 
викладачів ВНЗ становить 1.17

Більше 3000 науково-технічних публікацій з 2000 року

Дослідження в 
Університеті «Сабанджі»

20 технологічних компаній в портфелі Inovent - першому 
технологічному акселераторі Туреччини

118 розкриттів винаходів, 61 патентна заявка, 32 виданих 
патенти (станом на 2015 г.)

Центр підвищення кваліфікації в галузі композитних технологій
 - унікальний приклад університетсько-індустріального 
партнерства в Туреччині

   500,000 ¨ активних дослідницьких фондів на  одного 
викладача ВНЗ 
=~
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Найбільш 
підприємницький і 
інноваційний 
університет 
Туреччини в Індексі 
підприємницьких та 
інноваційних 
університетів за 2016 
рік

Входить в число 
кращих 350-400 
університетів у 
Рейтингу найкращих 
університетів світу за 
2016 рік

Займає 52-е місце 
у Рейтингу 150 
найкращих 
університетів 
молодше 50 років 
за 2016 рік

EMBA є одним з кращих 
програм Executive MBA 
(Програм підготовки магістра 
ділового адміністрування 
для керівників) в світі серед 
100 університетів (індекс FT)



38-е місце в Рейтингу 
найкращих 
університетів Азії за 
2016 рік

Факультет менеджменту є 
стратегічним партнером 
Колумбійської школи бізнесу і 
має акредитацію AACSB 
(Асоціації з розвитку 
університетських бізнес-шкіл)

Займає місце в числі 
450 університетів в 
Рейтингу найкращих 
університетів світу 
QS за 2016 рік

Програми «Інформатика і 
комп'ютерна інженерія» 
та «Електронна 
інженерія» Факультету 
інженерії та природничих 
наук були акредитовані 
MÜDEK* станом на 1 
травня 2016 року.

18-е місце у 
Рейтингу країн 
БРІКС і країн з 
економікою, що 
розвивається, за 
2017 рік

* Асоціація з оцінки та акредитації інженерних програм є єдиною авторизованої асоціацією в 
Туреччині з акредитації інженерних програм рівня бакалаврату.
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Sabancı University Information Center



ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
 БАКАЛАВРІВ 

4 РОКИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 
МАГІСТРІВ 

2 РОКИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ 1 РІК

*10 місяців

ПРОГРАМИ 
ДОКТОРАНТУРИ 4-6 РОКІВ

ФАКУЛЬТЕТИ       ПРОГРАМИ 
БАКАЛАВРАТА

ПРОГРАМИ 
МАГІСТРАТУРИ

ПРОГРАМИ 
ДОКТОРАНТУРИ

ПРОГРАМИ ПОДВІЙНОЇ 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
(ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ)

Інженерні та природничі науки

Молекулярна біологія, генетика і біоінженерія ü ü ü ü

Інформатика та комп'ютерна інженерія ü ü ü ü

Електронна інженерія ü ü ü ü

Матеріалознавство і наноінженерія ü ü ü ü

Мехатроніка ü ü ü ü

Індустріальна інженерія ü ü ü

Фізика ü ü

Математика ü ü

Виробнича інженерія

Інформаційні технології (IT) (професійна програма)

Енергетичні технології і менеджмент 
(професійна програма)

ü ü

ü

ü

Аналіз даних (професійна програма) ü

Мистецтво і суспільні науки

Культурологія ü ü ü

Економіка ü ü ü ü

Образотворче мистецтво і дизайн візуального зв'язку ü ü

Політологія ü ü ü ü

Міжнародні відносини ü ü

Психологія ü

Аналіз та вирішення конфліктів ü

Європеїстика ü

Туркологія ü

Історія  ü ü

Школа менеджменту

Менеджмент ü ü ü

Бізнес-аналітика ü

Магістр в галузі фінансів  (MIF)* ü

Магістр ділового адміністрування (MBA) ü

Professional MBA* (Професійна програма підготовки 
магістра ділового адміністрування) ü

Executive MBA (EMBA) (Програма підготовки 
магістра ділового адміністрування для керівників)  ü

ДОДАТКОВІ БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
• Теорія мистецтва і критика
• Фінанси

• Гендерологія
• Філософія

• Психологія
• Хімія

• Енергетика
• Математика

• Фізика
• Бізнес-аналітика
• Підприємництво
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Розміщення в студентському містечку
- Всі кімнати з ванними кімнатами
- Прибирання в кімнатах гуртожитку 

проводиться два рази на тиждень
- Кухні є в кожному будинку
- Загальні кімнати та кімнати для занять
- Безкоштовні пральні машини, сушильні 

машини і прасувальні приладдя в 
кожному будинку

Життя в студентському 
містечку

Харчування та напої
- Головний кафетерій (місткістю 3000 осіб.)
- Кафе і ресторани
- Торгові автомати в приміщеннях 

факультету та гуртожитках
- Кілька компаній з доставкою їжі в вашу 

кімнату (Domino’s, Burger King...) 

Позааудиторні заходи для студентів
- Понад 40 студентських клубів
- Спортивні команди
- Спортивний центр (гімнастика, 

баскетбол, волейбол, сквош-корти, 
йога, теніс ...)

- Футбольний стадіон (за стандартом 
ФІФА)

- Центр виконавських видів мистецтва: 
дев'ять вистав / виступів на місяць
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Медичні послуги
- Сучасний центр здоров'я, де 

обслуговують повний робочий 
день лікарі і медсестри

- Повністю обладнана машина 
швидкої допомоги, 24/7

- Приватне медичне страхування 
для кожного студента.

Місцезнаходження студентського 
містечка
- 20 хвилин від аеропорту Сабіха 

Гьокчен на азіатській частині
- Регулярне автобусне сполучення з 

міськими центрами 
- 15 хвилин до великого торгового 

центру з понад 200 магазинами
Інші об'єкти в студентському містечку
Кінозал, супермаркет, книжковий магазин, банк, повністю обладнана
бібліотека, амфітеатр, комп'ютерна лабораторія...







Університет Сабанджі
Відділ міжнародних 
відносин
Orta Mahalle
Tuzla 34956
Istanbul / Туреччина

+90 (216) 483 9100
+90 (216) 483 9715
iro-crm@sabanciuniv.edu
sabanciinternational
twitter.com/suiro
iro.sabanciuniv.edu


