
• Құжат тапсыру ақысыз
• «Құжат тапсыруда» түпнұсқаны (оригинал) 

жіберудің  қажеті жоқ
• Бір мезгілде бірнеше мамандыққа құжат тапсыру 

мүмкіндігі бар
• Онлайн құжат тапсыру үшін: 
    www.ohu.edu.tr/studentaffair/page/international-application ҚҰ
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• Барлық шетелдік студенттер үшін жалпы  жылдық оқу 
ақысы шамамен 350 - 600 $
• Басқа қалаларға қарағанда өмір сүру шығыны қолжетімді.
• Орташа өмір сүру шығыны айына 250 - 350 $
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• Кампус ішінде және сыртындағы жатақханалар
• Қала ішінде жалдамалы пәтерлер
• Қосымша мәлімет үшін:  
   www.ohu.edu.tr/healthculture/page/accommodationБа
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    алмасу бағдарламасы мүмкіндіктері
    Толық мәлімет алу үшін: 
     www.ohu.edu.tr/internationalrelationsoffice 
•   Мевлана алмасу бағдарламасы 
    Толық мәлімет алу үшін:
     www.ohu.edu.tr/mevlanaexchange
•   Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша екі 
    жақты келісімшарттар

Академиялық ұтқырлық бағдарламалары

Нигде қаласы Каппадокия қақпасы деп аталатын 
Түркияның Ішкі Анатолия бөлігінде орналасқан. 
Нигде қаласында (Аладағлар,Ыхлара Вадисы),   
табиғи парктары,(Демирқазық, Эрджиес сияқты) 
қысқы шаңғы тебу курорттары, (Гюмишлер 
монастырі, Тьяна су қоймалары, Рим хауызы 
және Алаадин мешіті секілді) тарихи жерлері 
бар. Сондай-ақ Жерорта теңізіне де жақын.
Нигде қаласына Стамбул, Анкара, Адана және 
Кайсери қалалары арқылы баруға болады. 
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ТҮРКИЯ
УНИВЕРСИТЕТІ

ӨМЕР ХАЛИСДЕМИР 
НИЙДЕ 

Халықаралық байланыстар бөлімі

 +90 388 225 21 48
 +90 388 225 23 85
 international@ohu.edu.tr

Тел
Факс

E-mail

Студенттермен жұмыс басқармасы                           

                        +90 388 225 27 00-02
        +90 388 225 27 01
         oidb@ohu.edu.tr

Білімге ұмтылыс

Әлеуметтік ғылымдары институты
Денсаулық сақтау институты
Педагогикалық ғылымдар институты
Жаратылыстану ғылымдары институты

Институттар
l

l

l

l

Түрік тілін оқыту орталығы
Шет тілі жоғарғы мектебі 
(ағылшын тілі мектебі)

Тіл мүмкіндіктері
l

l

Медицина факультеті
Өнер факультеті
Педагогика факультеті
Инженерлік факультеті
Сәулет факультеті
Байланыс факультеті
Ислам ғылымдары факультеті
Жаратылыстану және әдебиет факультеті

Факультеттер

Ауылшаруашылық және технологиялар факультеті
Экономика және әкімшілік басқару факультеті
Дене шынықтыру және спорт факультеті
Бор денсаулық ғылымдары факультеті
Стоматология факультеті
Түрік музыкасы мемлекеттік консерваториясы
Денсаулық сақтау жоғары мектебі

l

l

l

l

l

l

l 

l

l

l

l

l

l

l

l 

сағат

сағат

Тел
Факс

E-mail

Стамбул

Анкара

Кайсери 

Адана

Нигде

сағат

сағат

сағат

• Университет қала орталығына жақын жерде орналасқан 
(шамамен 4 км)
• Қауіпсіз, жайлы, тыныш атмосферасы бар студенттік қалашық.
• Академиялық тұрғыдан және жеке көмек көрсету, кеңес беру
• Орталық кітапханада түрлі дерекқорларға және ресурстарға 
қол жеткізу мүмкіндігі
• Университетте шектеусіз және тегін Wi-Fi байланысы
• Кампус ішінде автобуспен жүру тегін 
• Жүзу хауызы, басқа түрлі ашық жабық спорт алаңдары
• Азық-түлік дүкендерінен басқа, киім-кешек, әшекей 
бұйымдары секілді түрлі дүкендер, сауда-саттық орындары бар
• Заманауи залдармен қамтылған мәдени орталығы бар
• Қолжетімді бағаға түрлі асханалар, кафе, ресторандар бар
• Әртүрлі салаларда қызығушылық танытқан түрлі студенттік 
клубтар мен қауымдастықтар бар 
• Түрлі әлеуметтік іс-шаралар
• Кең спектрлі медициналық көмек
• Кампус ішінде почта және барлық банкалардың банкоматтары 
орналасқан



Ф
ак

ул
ьт

ет
те

р И
нституттар

Өз
 бо

ла
ша

ғы
ңы

зды
 бі

зді
ң б

ак
ал

ав
ри

ат
 ба

ғда
рл

ам
ал

ар
ым

ыз
 ар

қы
лы

 қа
лы

пт
ас

ты
ры

ңы
з

Ескерту:  
* Ауыл шаруашылығы және технологиялары факультетінің 
бакалавриат бағдарламаларына қабылданған студенттерге Айхан 
Шахенк қоры тарапынан 9 ай бойы  600 (түрік лирасы) көлемінде 
шәкіртақы беріледі.

Инженерлік факультеті
Құрылыс инженері
Тамақ өнеркәсібі
Геодезия
Машина жасау
Мехатроника
Электротехника және электроника

Педагогика факультеті
Музыкалық білім
Мектепке дейінгі білім беру
Бейнелеу өнер және сурет 
Жаратылыстану ғылымын оқыту
Бастауыш мектепте математика мұғалімі
Әлеуметтік ғылымдарды оқыту
Бастауыш оқыту педагогикасы
Түрік тілін оқыту
Әлеуметтік Психология

Жаратылыстану және әдебиет факультеті
Биология
Физика
Химия
Математика
Биотехнология
Тарих
Әлеуметтану
География
Өнер тарихы
Түрік тілі және әдебиеті
Қәзіргі түркі тілдері және әдебиеттері
Ағылшын тілі және әдебиеті

Экономика және әкімшілік басқару факультеті 
Экономика
Менеджмент
Қаржы
Банк ісі және қаржы
Мемлекеттік басқару
Саясаттану және халықаралық қатынастар
Халықаралық сауда және логистика

Сәулет факультеті
Сәулет
Ландшафт сәулеті

Ислам ғылымы факультеті
Негізгі ислам ғылымдары

Байланыс факультеті
Қоғаммен байланыс және жарнама ісі
Журналистика
Радио телевизия және кино

Медицина факультеті
Жалпы медицина

Өнер факультеті
Cурет
Тоқыма және сән дизайны

Дене шынықтыру және спорт факультеті
Жаттықтырушы
Спортты басқару
Дене шынықтыру және спорт

Ауыл шаруашылығы және технологиялары факультеті
Өсімдік шаруашылығы және технологиясы (ағылшынша)*
Ауылшаруашылық генетикалық инженериясы (ағылшынша)*
Жануарларды өндіру және технологиясы (ағылшынша)*

Ескерту: ** Халықаралық студенттерге ағылшын және түрік 
тілдерін үйренулері үшін арнайы бағдарламалары қамтылған. 

Магистратура Докторантура     Жаратылыстану ғылымдары институты

Мейірбике ісі
Биология
Физика
Химия
Математика
Биотехнология
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік
Энергетика ғылымдары және технологиялары
Құрылыс инженері
Тамақ өнеркәсібі
Геодезия
Тау-кен ісі
Геология
Машина жасау
Экологиялық инженериясы
Электротехника және электроника
Ауылшаруашылық генетикалық инженериясы (түрікше & ағылшынша)**
Өсімдік шаруашылығы және технологиясы (түрікше & ағылшынша)**
Жануарларды өндіру және технологиясы (түрікше & ағылшынша)**

      Әлеуметтік ғылымдары институты

Тарих
Әлеуметтану
Музыкалық білім
Еуразия зерттеулері
Денсаулықты басқару
Дене шынықтыру және спорт
Түрік тілі және әдебиеті
Қәзіргі түркі тілдері және әдебиеттері
Экономика
Қаржы
Банк ісі және қаржы
Мемлекеттік басқару
Есеп және аудит
Басқару және ұйымдастыру
Өндірісті басқару және маркетинг
Саясаттану және халықаралық қатынастар
Халықаралық сауда және логистика

Денсаулық сақтау жоғарғы мектебі
Мейірбике ісі
Акушерлік бөлім
Денсаулықты басқару                     Зерттеу орталықтары 

• Таза энергияны зерттеу орталығы
• Нанотехнологиялық  зерттеу орталығы
• Өнеркәсіптік шикізат және құрылыс материалдарын 
   зерттеу орталығы

Құндылықтарымыз            Жалпы пікір және қатысу            Академиялық еркіндік            Пәнаралық жұмыс жасау мәдениеті               Инновациялық          Бейтараптық пен есептілік         Салауатты, экологиялық таза және қауіпсіз өмір сүру      Әлеуметтік жауапкершілік

1008

Професс
ор-

оқытушылар 

құрамы

55 ӘРТҮРЛІ  

МЕМЛЕКЕТТЕН

24530

СТУДЕНТ

703
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ

СТУДЕНТТЕР

ЗАМАНАУИ 

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ 

ЗЕРТХАНАЛАРЫ 

Магистратура Докторантура

      Денсаулық сақтау институты

Жаттықтырушы

Магистратура Докторантура

              Педагогика факультеті

Музыкалық білім
Білім беруді басқару
Жаратылыстану ғылымдарын оқыту
Математика
Әлеуметтік ғылымдарды оқыту
Бастауыш оқыту педагогикасы
Білім беру бағдарламалары және оқыту
Әлеуметтік психология

Магистратура Докторантура

М
агистратура және докторантура бағдарламаларымыз  арқылы академиялық дәрежеңізді  көтеріңіз.



• Құжат тапсыру ақысыз
• «Құжат тапсыруда» түпнұсқаны (оригинал) 

жіберудің  қажеті жоқ
• Бір мезгілде бірнеше мамандыққа құжат тапсыру 

мүмкіндігі бар
• Онлайн құжат тапсыру үшін: 
    www.ohu.edu.tr/studentaffair/page/international-application ҚҰ
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• Барлық шетелдік студенттер үшін жалпы  жылдық оқу 
ақысы шамамен 350 - 600 $
• Басқа қалаларға қарағанда өмір сүру шығыны қолжетімді.
• Орташа өмір сүру шығыны айына 250 - 350 $
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• Кампус ішінде және сыртындағы жатақханалар
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•   Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша екі 
    жақты келісімшарттар

Академиялық ұтқырлық бағдарламалары

Нигде қаласы Каппадокия қақпасы деп аталатын 
Түркияның Ішкі Анатолия бөлігінде орналасқан. 
Нигде қаласында (Аладағлар,Ыхлара Вадисы),   
табиғи парктары,(Демирқазық, Эрджиес сияқты) 
қысқы шаңғы тебу курорттары, (Гюмишлер 
монастырі, Тьяна су қоймалары, Рим хауызы 
және Алаадин мешіті секілді) тарихи жерлері 
бар. Сондай-ақ Жерорта теңізіне де жақын.
Нигде қаласына Стамбул, Анкара, Адана және 
Кайсери қалалары арқылы баруға болады. 
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сағат

сағат

• Университет қала орталығына жақын жерде орналасқан 
(шамамен 4 км)
• Қауіпсіз, жайлы, тыныш атмосферасы бар студенттік қалашық.
• Академиялық тұрғыдан және жеке көмек көрсету, кеңес беру
• Орталық кітапханада түрлі дерекқорларға және ресурстарға 
қол жеткізу мүмкіндігі
• Университетте шектеусіз және тегін Wi-Fi байланысы
• Кампус ішінде автобуспен жүру тегін 
• Жүзу хауызы, басқа түрлі ашық жабық спорт алаңдары
• Азық-түлік дүкендерінен басқа, киім-кешек, әшекей 
бұйымдары секілді түрлі дүкендер, сауда-саттық орындары бар
• Заманауи залдармен қамтылған мәдени орталығы бар
• Қолжетімді бағаға түрлі асханалар, кафе, ресторандар бар
• Әртүрлі салаларда қызығушылық танытқан түрлі студенттік 
клубтар мен қауымдастықтар бар 
• Түрлі әлеуметтік іс-шаралар
• Кең спектрлі медициналық көмек
• Кампус ішінде почта және барлық банкалардың банкоматтары 
орналасқан


