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Завдяки міждисциплінарному навчанню, зосередженному на 
дослідженнях і особистостях, вільним академічним перевагам і 
середовищу продуктивності, а також, завдяки академічному 
персоналу, який має престиж у всьому світі, Університет 
Сабанджи став одним з провідних глобальних університетів. 

Завдяки участі в флагманському дослідницькому проекті, а також 
разом з інноваційною освітньою моделлю, яка надає студентам 
повну свободу вибору галузі навчання, наш університет став 
міжнародною опорною точкою. Разом з 13 освітніми програмами 
бакалавріату, 23 освітніми програмами аспірантури та 12 
освітніми програмами докторського ступеня, Університет 
Сабанджи під дахом трьох факультетів пропонує отримати 
диплом вузької спеціальності, диплом з відзнакою і подвійний 
диплом.

• Факультет Інженерних Та Природничих Наук
• Факультет Гуманітарних І Соціальних Наук
• Факультет Менеджмента
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Більш ніж 4000 студентів, понад 7000 випускників і 
більш ніж 700 міжнародних студентів

Всі програми в університеті викладають англійською 
мовою.

Повні і часткові стипендії для іноземних студентів

Інноваційна Освіта / Міждисциплінарні Програми

Навчання  в
Університеті Сабанджи



Співпраця з такими кращими в світі університетами, як 
Массачусетський Технологічний Інститут, Бостонський 
Університет, Університет Дрекселя та Гонконгський 
Університет Науки І Технології

90% випускників (в середньому) працевлаштовані 
відразу після закінчення навчального закладу

Академічна свобода: Студенти, які навчаються за 
програмами бакалаврату, вибирають профіль в кінці 2-го 
року навчання

У рамках програми Еразмус можливість навчання за 
кордоном (в Європі, Північній Америці чи в Азії).
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Разом із 36 різними комбінаціями програми "подвійний 
диплом" бакалавра 

Соціальна відповідальність: Проекти соціального обов'язку 
для студентів програми бакалавріату

Самий передовий центр дослідження і застосування 
нанотехнологій в Туреччині

На кожного викладача   припадає близько 1.5 наукових і 
технічних публікацій, всього понад 3,000* публікацій (2014)

Джерело: Web of Science, період між 2000-2014 рр.



1.3 Активних дослідних проектів, які фінансуються із 
зовні, на кожного викладача близько   500,000₺ 
активних дослідницьких фондів (на 2015 рік)

Центр Вдосконалення Композитних Технологій - 
Унікальний приклад співпраці між університетом та 
індустрією в Туреччині
 

Оголошення 104 відкриттів (винаходів), 54 заявки на 
видачу патенту, видано 19 патентів (на 2015 рік)

18 технологічних компаній в портфелі Inovent, перший 
прискорювач технології Туреччини
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Входить до числа перших 
350-400 університетів в 
рейтингу найкращих 
університетів світу (THE)

Згідно міжнародної 
акредитації Executive 
МВА, входить до 
числа перших 100 
програм менеджерів з 
активних методів і 
форм навчання МВА у 
світі (індекс FT)

Є самим 
підприємницьким та 
інноваційним 
університетом в 
Туреччині в Індексі 
Підприємницьких Та 
Інноваційних 
Університетів 
2015 року

В рейтингу найкращих 
університетів світу (THE) 
займає 13-е місце серед 100 
університетів світу, вік яких 
становить менше 50 років



Займає 21-е місце в 
рейтингу Азіатських 
університетів (THE)

Займає 441-450 місце в 
списку кращих 
університетів світу за 
рейтингами QS 2015/2016 

Займає 22-е місце в 
рейтингу 
університетів BRICS і 
країн з економікою, 
що розвивається 
(THE, 2016)

Управління Факультету є 
стратегічним партнером 

MIT Sloan School of Man-
agement і має акредитацію 

AACSB 
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ДОДАТКОВА
ПРОГРАМА
ОСВІТИ

Інформатика та інженерія

Електроніка

Матеріалознавство та наноінженерія

Механітроніка

Фізика

Промислова інженерія

Математика

Енергетичні технології та менеджмент

Інформаційні технології (IT)

Нанотехнології

Виробництво 

Аналіз даних

Хімія

Енергоресурси

Молекулярна біологія, Генетика та біоінженерія

Культурологія
Економіки

Турецькі дослідження

Теорія мистецтва та критика

Гендерні науки

Міжнародні науки
Міжнародні відносини

Аналіз та вирішення конфліктів

Європейські науки

Історія

Громадська політика
Психологія
Політологія
Філософія

Візуальне мистецтво та дизайн

Менеджмент

Менеджмент

Магістратура з управління бізнесу (MBA)

Фінанси

Аналітика бізнесу
Підприємництво

Менеджмент операційних фірм та фірм з постачання 
Магістратура для фінансів (MIF)

Бакалаврат для молодших спеціалістів

Виконання бакалаврської роботи (EMBA)

4 РОКИ 2 РОКИ 1 РІК 4-6 РОКІВ

ОСНОВА
ПРОГРАМА БАКАЛАВРАТ МАГІСТРАТ

ПІСЛЯДИП
ЛОМНА
ОСВІТА

Інженерні та природничі науки

Факультети

БАКАЛАВРАТ
PROGRAMS

МАГІСТРА
ТУРА

MiF, EMBA 
and IT 
PROGRAMS

післядиплом
на освіта
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Життя Кампусу
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Sabancı University
International 
Relations Office
Orta Mahalle
Tuzla 34956
Istanbul / Turkey

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


