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Університет «Сабанджі» - провідний світовий університет з 
міждисциплінарною освітою, який фокусується на дослідженнях 
і всебічному розвитку особистості; тут панують 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 14 докторськими 
програмами, також є можливість отримати диплом бакалавра з 
додатковою спеціалізацією і подвійний диплом за напрямками 
трьох факультетів:
 
• Факультет інженерії та природничих наук
• Факультет мистецтва та соціальних наук
• Школа менеджменту 
     



Навчання в 
Університеті «Сабанджі»

5000+ студентів, 10000+ 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 200 найкращими вищими 
навчальними закладами у всьому світі

83% (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 



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



Дослідження в 
Університеті «Сабанджі»

22 технологічних компаній в портфоліо Inovent - першому 
технологічному акселераторі Туреччини

Науково-дослідний прикладний центр в галузі нанотехнологій
в Туреччині, створений на основі найпередовіших технологій,
Центр політики в м.Стамбулі, IICEC - Стамбулський Міжнародний
центр з питань енергетики та клімату

137 розкриттів винаходів, 70 патентна заявка, 32 виданих 
патенти (станом на 2017 г.)

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

Більше 4000 науково-технічних публікацій з 2000 року

   520,000 ¨ активних дослідницьких фондів на  одного 
викладача ВНЗ 
=~

Співвідношення активних науково-дослідних проектів до числа
викладачів ВНЗ становить 0.83



18-е місце у Рейтингу країн
БРІКС і країн з економікою,

що розвивається, за 2017 рік

Найбільш 
підприємницький
та інновативний 
університет за 
індексом 
Міністерства Науки, 
Виробництва та 
Технологій 
Туреччини.

Займає місце в числі 500
університетів в Рейтингу найкращих

університетів світу QS за 2017 рік

Займає 44-е місце у Рейтингу 
200 найкращих університетів
молодше 50 років за 2017 рік

33-е місце в Рейтингу найкращих
університетів Азії за 2017 рік



 

• Теорія мистецтва і критика
 • Фінанси

• Гендерні Студії
• Філософія

• Психологія
• Хімія

• Енергетика
• Математика

• Фізика
• Бізнес-аналітика
• Підприємництво

ДОДАТКОВІ БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ

ФАКУЛЬТЕТИ                 ПРОГРАМИ
БАКАЛАВРАТА 

ПРОГРАМИ
МАГІСТРАТУРИ

ПРОГРАМИ
ДОКТОРАНТУРИ

ПРОГРАМИ ПОДВІЙНОЇ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

(ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ)

Інженерні та природничі науки

Молекулярна біологія, генетика та біоінженерія ü ü ü ü

Інформатика та комп'ютерна інженерія ü ü ü ü

Електронна інженерія ü ü ü ü

Матеріалознавство та наноінженерія ü ü ü ü

Мехатроніка ü ü ü ü

Індустріальна інженерія ü ü ü

Фізика ü ü

Математика ü ü

Виробнича інженерія ü ü

Енергетичні технології і менеджмент* ü

Інформаційні технології (IT)* ü

Аналіз даних* ü

Мистецтво та соціальні науки

культурознавство 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

Туркознавство ü

Гендерні Студії 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* ü

Executive MBA (EMBA)* ü

ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
БАКАЛАВРІВ 4 РОКИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ

МАГІСТРІВ 2 РОКИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ *1 РІК ПРОГРАМИ 

ДОКТОРАНТУРИ 
4-6 РОКІВ



Розміщення в студентському містечку
- Всі кімнати з ванними кімнатами
- Прибирання в кімнатах гуртожитку 

проводиться два рази на тиждень
- Кухні 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 театральних видів мистецтва: 
дев'ять вистав / виступів на місяць



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 

Ґьокчен 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...



1. Заповнена форма заяви 6. Заява про цілі навчання   
2.  Офіційний академічний транскрипт 7. Резюме / CV 
3.  Рекомендаційні листи 8. Фотографія
4.  Результати іспитів  (GMAT, GRE or  GAT) 9. Портфоліо (тільки програма VACD) /  
5.  Результати іспиту на знання англійської мови Написання зразка (Якщо є)
(TOEFL, PTE, т.п.)                                                                       
   
          

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУНАПРОГРАМИ
МАГІСТРАТУРИ ТА АСПРАНТУРИ

Будь ласка, заповніть нашу форму онлайн-заяви на iro.sabanciuniv.edu
Завантажте Ваші документи і відправте!

Середина квітня

Середина Квітня

Початок Червня

Початок Червня

Початок Червня

Кінець травня

Початок Березня

Середина Травня

Середина Серпня

Середина Травня

Середина квітня

Середина Листопада 

Середина Листопада

ТЕРМІН ПОДАЧІ 

Початок Червня

  ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВ ДЛЯ ВСІХ ВИПУСКНИХ ПРОГРАМ 

Зверніть увагу, що приблизно 75% всіх наших студентів мають повні / часткові стипендії. Відвідайте наш веб-сайт
iro.sabanciuniv.edu для отримання додаткової інформації.

МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ

НАВЧАННЯ І ВАРТІСТЬ

Витрати на проживання: Інші витрати на проживання, такі як книги, харчування, проїзд складатимуть близько
3.000 - 4.000 USD в рік.

ВИПУСКНІ ПРОГРАМИ ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Інженерія и Природничі Науки 18.000 USD (за рік)

Мистецтвознавство і Соціальні Науки 18.000 USD (за рік)

MBA 15.000 USD (повна програма)

Магістр Фінансів 11.000 USD (повна програма)

Всі Програми Аспірантури 18.000 USD (повна програма)

Випускні Програми без дисертації 
(Енергетичні технології та менеджмент,
Інформаційні технології, Аналітика даних)

12.000 USD (повна програма)

ФАКУЛЬТЕТ І ПРОГРАМА

Рання подача

Рання подача

Рання подача

Подача на стипендію і звичайнаподача

Подача на стипендію і звичайнаподача

Звичайна подача

Звичайна подача

Пізня подача

Звичайна подача

Подача на Весняний Семестр

Пізня подача

Подача на Весняний Семестр

Звичайна подача

ТИП ПОДАЧІ ЗАЯВИ
Мистецтвознавство і Соціальні Науки

Інженерія і Природничі Науки

MBA

Магістр Фінансів

Менеджмент Аспірантура

Звичайна подача Бізнес Аналітика

Програми Аспірантури для Інженерної
Справи і Природничих Наук

Програми Аспірантури для Мистецтвознавства і
Соціальних Наук

Інформаційні технології (IT), Аналітика даних,
Енергетичні технології та управління

(Магістерські програми без дисертації)



Будь ласка, заповніть нашу форму онлайн-заявки на iro.sabanciuniv.edu 
Завантажте ваші документи і відправте!

 

 

 

 

 
ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ НА
ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ 

1. Форма онлайн заяви
2. Копія результату(ів) іспиту / диплома
3. Офіційний академічний транскрипт
4. Один академічний рекомендаційний лист і будь-який документ, який показує позаучбову діяльність 
(необов'язково)
5. Результати іспиту на рівень англійської мови (якщо отримані раніше TOEFL, PTE, або здача іспиту з англійської 
мови Університету Сабанджі після прибуття)

Останній термін для ранньої подачі: початок лютого         Останній термін для пізньої подачі: початок серпня

НАВЧАННЯ І ВАРТІСТЬ І СТИПЕНДІЇ

ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ (2018-2019)

 РОЗМІЩЕННЯ НА КАМПУСІ   

Для однієї людини в 4-х місних кімнаті

Для однієї людини в 2-х місних кімнаті

~ 2.500 USD (на рік)

18.000 USD*

~ 3.500 USD (на рік)

ВСІ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ

 
Стипендії Навчання

100% навчання

Вільне Розміщення
(для кімнати на 4-x чоловік)

25% навчання

50% навчання

75% навчання

0 USD + Вартість гуртожитку

4.500 USD + Вартість гуртожитку

9.000 USD + Вартість гуртожитку

13.500 USD + Вартість гуртожитку

18.000 USD

Вартість навчання для Академічного Року становить 18.000 USD, включаючи ПДВ, в рік, виплачується двома
внесками на початку кожного навчального року.

Витрати на проживання:  Інші витрати на проживання, такі як книги, харчування, проїзд складатимуть близько

3.000 - 4.000 USD в рік.

* Ставка підвищення плати за навчання, вказана в Турецьких лірах, може бути паралельною рівню 
нфляції за попередній рік







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

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


