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Universities have the responsibility of serving the society they live in and humanity by means of universal frames of mind and qualified manpower. With this aspect, the information 
obtained must be the main source that enlighten the society and bring it into existence. 
Equipped with universal values and having strong ties with all segments of the society, Nigde University has the academic structure that is in a continuum of development for the 
sake of harmonizing with the scientific and technological environment that the developing world brings. With this aspect, carrying out responsibility thoroughly it has shouldered, 
Nigde University has adopted performance of knowledge generation as well as production of a democratic, contemporary, independent and universal education environment as a 
fundamental principle.
Objective of Nigde University is to educate individuals presenting the information that they produced to the benefit of the society, making research, questioning, having conscious 
of social responsibility, open to all kinds of scientific, technological, social and cultural development, respectful to human rights and freedoms as well as the rule of law, embracing 
national and universal values, having strong social relations. In line with this objective, we are using every means available so as to meet our students’ needs in education, health, food 
services, accommodation, culture, sports and other areas. We believe that the future depends on our youth and every opportunies provided to them would be meant to the future 
of mankind.
A happy future to be established by our youth who will utilize from the opportunities provided to them will be our primary source of pride. 
          

Universitetet, me forcat e mendimit universal dhe përvojë njerëzore kane përgjegjësinë për t’i shërbyer njerëzimit dhe shoqërisë me të cilat jetojne. Në këtë drejtim, informacionet 
e perfitura; për ndriçimin e shoqërisë,  duhet të jenë burimi kryesor.
Universiteti Niğde pajisur me vlera universale, me lidhje të forta me të gjitha pjesët e shoqërisë, me strukturën akademike i përshtatet mjedisit me shkencën dhe teknologjinë 
siç kërkohet nga bota duke evoluar në zhvillim dhe vazhdimisht. Në këtë drejtim, Universiteti Niğde në kuadër të shërbimeve sociale në mënyrë adekuate duke përmbushur 
përgjegjësitë qe i takojne, ka si parim themelore krijimin e një mjedisi të lirë universitar për mirëqenien dhe lumturinë e njerëzimit, për të realizuar prodhimin e dijeve ne menyre 
demokratike dhe moderne.
Qëllimi i Universitetit Niğde, per ti ofruar informacionin e prodhuar ne dobi shoqërise, edukon individë te fuqishem hulutues, kerkues, me një sens të përgjegjësisë sociale, 
shkencore, zhvillimin teknologjik, social dhe kulturor të hapur për të gjitha llojet e zhvillimeve, të drejtave dhe lirive të njeriut, respektit për sundimin e ligjit kombëtare, vlerat 
universale dhe per marrëdhëniet sociale. Për këtë qëllim per studentët arsimin, shëndetësinë, të ushqyerit dhe strehimin, kulture, sporti dhe të tjera nevojat sociale i mobilizojmë me 
të gjitha mjetet tona duke i përmbushur kërkesat në nivelin më të lartë. Sepse ne e dimë se e ardhmja është në duart e të rinjve dhe çdo mundësi e paraqitur për ta, do të paraqites 
të ardhmen e njerëzimit.
Te rinjtë do ta ndërtojnë te ardhmen, me mundësitë në dispozicion duke i vlerësuar ne mënyra sa më te mirë do të krijojne në te ardhme botë te lumtur dhe kjo per ne eshte krenari 
kryesore dhe e rëndësishme.          Prof. Dr. Adnan GÖRÜR

Rektor

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Rector
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NIGDE
Nigde, geographically located in the middle of Anatolia is quite favorable in terms of road transport and railway access.
Nigde is a part of Cappadocia region, one of the most beautiful sites of Anatolia where the nature and history meets. It is also a 10 thousand-year old city of civilizations 
witnessing many era of the history in the center of Anatolia.  Nigde is an important tourism place with its Rome Pool, Gumusler Monastery, Kemerhisar Tyana Antique Aqueducts, 
Kavlaktepe Underground City, Early-Period Christian architecture, historical artifacts inherited from the Seljuks and other civilizations, Demirkazik Mountain globally known in 
mountaineering and climbing, Aladaglar National Park, Bolkarlar, other natural beauties and Ciftehan Thermal Spring. 

Nigde has become a university town in parallel with the foundation and development of Nigde University in 1992. Nigde is quite a charming city for university students, since 
living there is economic, accommodation opportunities are sufficient, inhabitants’ approach to students are warm and they make things easier for students in every respect, 
crime rate is low, the city has a calm and sound social structure.

NİĞDE
Si pozite gjeografike, Niğde ndodhet në mes të Anadollit, është vendosur në një vend shumë te përshtatshëm në drejtim të transportimit rrugor dhe hekurudhor.
Niğde, integruar me natyrën dhe historinë, ne te cilen ndodhet Kapadokia e cila është një nga pjesët e vendet më të bukura të Anadollit. Është një qytet vjeçar prej 10 mijë 
qytetërimeve në mes të Anadollit dhe periudhen e historisë e ka dëshmuar dhe jetuar shumë. Pishina romane, Manastiri Gümüşler, ujësjellës Tyana i lashtë, Qyteti nentoke 
Kavlaktepe, ndërtesat e hershme te krishterë, Selçuklu dhe faqet historike të mbetura nga qytetërimet e tjera, alpinizëm ngjitje ne male dhe Mali Demirkazık i njohur me famë 
botërore, Parku Kombëtar Aladaglar, Bolkarlar, bukuri te tjera natyrore dhe qendrat klimaterike te ngrohta Çiftehan e bejne një qytet të rendesishem turistik. 

Niğde, paralelisht me zhvillimin e qytetit eshte bërë një qytet universitar me themelimin në vitin 1992 te Universitetit Nigde. Me ane te jetes ekonomike, sigurimi i një transporti 
pa problem, përshtatshmërinë e strehimit, afrimi i studentëve miqësorishte me popullesine në të gjitha aspektet, me shkallen e krimeve qe është e ulët, me qetësine dhe 
besueshmërine në aspektin e strukturës shoqërore, per studentët e universitetit eshtë një qytet shumë tërheqës.
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ACADEMIC UNITS
7 Faculties, 3 Institutions, 3 Schools, 6 Vocational Schools are available within the body of Nigde University.

NJËSİTË AKADEMİKE
Në perberje te Universitetit Niğde gjenden 7 Fakultete, 3 institute, 3 shkolla te larta, 6 Shkolla profesionalete larta.

Faculties
Faculty of Education
Faculty of Arts and Science
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Faculty of Engineering
Faculty of Architecture
Faculty of Communication
Faculty of Agricultural Sciences and Technologies

Fakültetet
Fakulteti i arsimit
Fakulteti i Shkencave
Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative
Fakulteti i Inxhinierisë
Fakulteti i Arkitekturës
Fakulteti i Komunikimit
Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bujqësore

Graduate Schools
Graduate School of Social Sciences
Graduate School of Natural and Applied Sciences  
Graduate School of Educational Sciences

İnstitutet
Instituti i Shkencave Sociale
Instituti i Shkencave
Instituti i Shkencave Arsimore

Shkollat e larta
Shkolla e Lartë Shëndetesore Nigde Zübeyde Hanım 
Shkolla e Lartë e Edukimit Fizik dhe Sporteve
Shkolla e Lartë Gjuhëve të Huaja

Schools
Nigde Zübeyde Hanım School of Health
School of Physical Education and Sports
School of Foreign Languages

Vocational Schools
Nigde Vocational School of Social Sciences
Niğde Vocational School of Technical Sciences
Nigde Zübeyde Hanım Vocational School of Health Services
Bor Vocational School
Bor Halil Zöhre Ataman Vocational School
Ulukışla Vocational School

Shkollat  e Larta Profesionale
Nigde Shkolla e Lartë e Shkencave Sociale
Nigde Shkolla e Lartë Profesionale e Shkencave Teknike
Nigde Zübeyde Hanım Shkolla e Lartë Profesionale e Shërbime shëndetësore 
Bor Shkolla e Lartë Profesionale 
Bor Halil-Zöhre Ataman Shkolla e Lartë Profesionale
Ulukışla Shkolla e Lartë Profesionale 
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NIGDE UNIVERSITY

•	 Nigde University is founded in Nigde which is located in the middle of Anatolia, is highly favorable in terms of transportation and safety, and offers an economic way 
of living.  

•	 Nigde University has a student-oriented educational perspective which aims at equipping students with quality education and preparing them for business life.
•	 Nigde University is a respectable, internationally recognized university which has competitive power in the field of science and technology at international level, and 

acts both as a partner and coordinator in international projects.   
•	 Nigde University is one of the most important universities in our country in terms of scientific research activities. 
•	 Nigde University has modern laboratories equipped with the latest technological equipment which respond the needs of students, ateliers for various vocational 

training in different professional fields, and technology classrooms. In view of these facilities it offers an education and training environment in compliance with the 
international standards to its students.

ÜNİVERSİTETİ NİĞDE

•	 Universiteti Niğde, vendosur në mes të Anadollit, në Nigde me kushtet e jetesës jashtëzakonisht ekonomike dhe ne lidhje me transportin dhe sigurinë nuk eziston 
problem.

•	 Universiteti Niğde siguron për studentet arsim cilësor dhe duke u bazuar në parimet bazë te arsimit dhe duke i përgatitur për jetën.
•	 Universiteti Niğde, e cila është e njohur ndërkombëtarisht, ka fuqine e konkurrencën ndërkombëtare në shkencë dhe teknologji, eshte një universitet mbikëqyrës i 

projekteve ndërkombëtare dhe një partner i respektuar.
•	 Universiteti Niğde është një nga universitetet më të rëndësishme të vendit në drejtim të veprimtarive kërkimore-shkencore.
•	 Universiteti Niğde, eshte i kualifikuar për të përmbushur nevojat e studentëve me të gjitha llojeve të laboratorë moderne e pajisur me teknologjinë më të fundit, 

punëtori për trajnim profesional në fusha të ndryshme, ka deget teknologjike dhe klasat. Për studentët me të gjitha këto mundësitë dhe mjedise të trajnimit ofrojme 
arsim në pajtim me standardet ndërkombëtare.
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•	 Academic programs and education and training strategies in Nigde University are determined and developed in a way that will meet the requirements of our era and 
business life.

•	 Academic staff of Nigde University consists of instructors most of whom have been abroad for education and scientific research, who have experience on international 
scientific research, who can easily establish a close communication with students, who improve themselves, and are productive and dynamic.

•	 Students have the opportunity to work directly in the scientific researches, studies and projects conducted by the instructors.
•	 Thanks to international instructor and student exchange programs, Nigde University sends a large number of its instructors and students to various universities abroad 

to give lectures and seminars and to take courses, and hosts academicians and students coming from abroad. 
•	 Nigde University is a university which follows all kinds of technological development closely and accordingly renovates its technological infrastructure in line with the 

requirements of our era.

•	 Ne Universiteti Niğde me programet akademike dhe strategjitë arsimore te trajnimit; janë dizajnuar për të përmbushur kërkesat e kohës dhe nevojat në botën e biznesit.
•	 Universiteti Niğde me personelin akademik; përbëhet nga stafi ne te cilen shumica ka përvoje ndërkombëtare kërkimore dhe jane trajnuar jashtë vendit ne lidhje me 

kryerjen e studimeve shkencore dhe arsimore, me studentën komunikojnë lehtë, vetë rinovim,  stafin produktiv dhe dinamik ne mësimdhënie.
•	 Studentët, kanë mundësinë për të marrë detyrë ne studimet, projektet dhe kërkimet shkencore qe kryhet nga personeli mësimdhënës.
•	 Universiteti Niğde, si anëtar i edukimit ndërkombëtare dhe programeve të këmbimit të studentëve, për të arsimuar një numër të madh të studenteve, në mënyrë që të 

japin kurse dhe seminare dërgon në universitete të ndryshme jashtë vendit, kryen mirepritje per stafin akademikët dhe studentët te cilet vijne nga jashtë vëndit.
•	 Universiteti Niğde, eshte një universiteti i cili ripërtëritet ne të gjitha llojet e zhvillimit teknologjike dhe në këtë drejtim ndjek nga afër dhe në përputhje kërkesat e sotme 

të infrastrukturës.
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•	 A considerable part of accommodation services for Nigde University students is provided by means of state-owned student dormitories, and furthermore, private 
student dormitories are also providing accommodation services.  

•	 Nigde University built a campus named “Nigde University Student’s Town” which consists of students’ houses in order to make a contribution to the fulfillment of 
accommodation needs of students. There are 4 rooms in each of the houses. Students residing in these houses are provided with a refrigerator, washing machine, 
television, satellite receiver system, study tables, cupboards, bookshelves, free internet connection, breakfast, free transportation facilities, and finally dinner service is 
given on request.  

•	 Since apartment rents are economic in Nigde, significant number of the students meet their need of accommodation by renting apartments. 

•	 As Nigde University campus is located close to the city center and most of the dormitories are located within the campus transportation is easily carried out. Fast and 
economical transportation facilities are available from all over the city.

•	 Universiteti Niğde, dispozicion ne lidhje me strehimin e një pjesë të madhe të studenteve konvikte shtetërore, ka gjithashtu në dispozicion konvikte shtetërore 
studentore private.

•	 Nga ana e Universiteti Niğde me qëllim të përmirësimit të strehimit te studentëve ka ne dispozicjon një kampus me emrin”Qyteti Studentor Universitar Nigde “ku 
ndodhen shtëpitë per studentë. Çdo shtëpi ka 3 dhoma gjumi dhe 1 sallë. Studentët që banojnë në shtëpi frigorifer, makine larje, televizor, sistem satelitor, tavolina pune, 
dollape, bibliotekë, internet falas, mëngjesi falas, mundesi transportim falas dhe ofrohet shërbim darkë për studentët që dëshirojnë.

•	 Ne Niğde per arsye të banesave me qira ekonomike një pjesë të konsiderueshme studenteve plotësojne nevojat duke zene shtëpi me qira.

•	 Kompleksi i Universitetit Niğde është shumë afër në qendër të qytetit dhe një pjesë e madhe e konvikteve studentore ndodhen në kompleksin e Universitetit dhe nuk 
ekziston problem per transportin. Në gjithë qytetin transporti kryhet mënyrë të shpejtë dhe ekonomike.

TRANSPORTATION & ACCOMODATION SERVICES

STREHIMI DHE SHËRBIMET TRANSPORTUESE
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•	 Food service is regularly provided to the students and staff at 8 different cafeterias of Nigde University.    

•	 Food services are provided under dietician control and in each step from cooking and serving of the meal, all kinds of hygiene 
rules are followed meticulously. 

•	 A monthly four-course-meal menu is prepared by the dietician taking into consideration the features of the student group, 
which will meet the adequate and balanced nutritional needs of them.

•	 Ne Universitetin Niğde sherbehet per njësite arsimore ne 8 lokale te veçantë për studentët dhe stafin duke dhene shërbimin e ushqimit të rregullt.

•	 Ne universitet mbikëqyrjen e shërbimeve të ofruara dhe të ushqyerit jepen sipas kontrollit dietist dhe respektohen në mënyrë rigoroze të gjitha rregullave të higjienës në 
të gjitha fazat e ushqimit.

•	 Menuja e ushqim përbëhet nga katër llojeve, përgatitur nga një dietist dhe duke marrë parasysh karakteristikat e grupit të studentëve per te plotësuar energji të 
mjaftueshme të përcaktuar në përputhje me parimet dhe të ekuilibruar çdo muaj menuja e dietës.

DINING SERVICES

SHËRBIMET USHQIMORE
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•	 Sabiha Sahenk Library of Nigde University is one of the most equipped libraries among Turkish university libraries.  

•	 The library offers extensive collection to users with more than 37000 printed books, more than 103000 e-books and more than 61000 e-journals within electronic data 
bases.  

•	 Besides spacious and peaceful reading rooms, cafeteria, exhibition hall, conference room, and multimedia room, wireless internet access is also available on each floor of 
Sabiha Sahenk Library of Nigde University.  

•	 There are also facilities for the students desiring to work individually and as a group, and carrels and group study rooms are brought into use.

•	 Biblioteka Sabiha Sahenk e Universitetit Niğde, eshtë nje ndër bibliotekat universitare më të mirat e pajisur në vend.
•	 Ne bibliotekës jane ne dispozicion më shumë se 37 libra të shtypura, në bazat me të dhëna elektronike më shumë se 103 libra elektronike dhe më shumë se 61 revista 

elektronike.
•	  Perveç dhomave te bollshme te mëdha leximi gjendet dhe lokal, sallë ekspozitë, salla e konferencave, dhomë multimedia për aktivitete sociale si dhe ne Sabiha Sahenk 

Bibliotekën Universitare Nigde ekzistonë internet wireless në çdo kat.
•	 Ne bibliotekë eshte bërë zgjidhje duke krijuar për ata që duan të punojnë si një grup individuale si dhe dhoma studimi per grupe dhe dhoma individuale studimore.

LIBRARY FACILITIES

SHËRBİMET E BİBLİOTEKËS
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SOCIAL, CULTURAL AND SPORTS FACILITIES
Nigde University attaches great importance to cultural and social activities with an eye to creating an opportunity for students to improve themselves not only in scientific studies 
but also in social and cultural, and sports fields. 
Students are given opportunities for their participation into social activities, improving their individual and social skills, and taking part in the sports activities in their personal 
fields of interest.    
There are sports areas in all education units for sports activities of our students, and these areas are free of charge for our students.   

The sports areas in our University are as follows:
•	 In central campus, there is an outdoor sports center eligible for futsal, basketball, volleyball, handball, and tennis. With its dressing rooms, shower cabins and parking area, 

it is open to students, staff and public 7 days a week.  
•	 In central campus, there is a football stadium with a capacity of 1500 spectators, covered with natural turf, serving to our students and staff. And around this stadium there 

is an athletics track. This well-lit stadium can also be used at nights.  Besides this stadium, there are two astro-pitches with dressing rooms, shower cabins and a cafeteria. 

Ne Universitetin Niğde, studentëve perveç studimet shkencore dhe sociale, në fushat kulturore dhe sportive lejojnë edukimin e vete studenteve duke u siguruar dhe dhënë 
rëndësi të madhe aktiviteteve kulturore dhe sociale.
Për të inkurajuar studentët të marrin pjesë në aktivitete sociale, per zhvillimin e aftësive personale dhe shoqërore sigurojne duke u interesuar dhe vene ne dispozicion të gjitha 
mjetet për lojrat sportive.
Për çdo aktivitete sportive te studentëve ekzistojne institucioneve arsimore për të gjitha fushat, studentët gëzojnë përdorimin e lirë pa pagese të objekteve sportive.

Zonat palestër qe ndodhen ne universitet:
•	 Në Qëndrat Komplekse gjenden objekte sportive në natyrë(Futsal), basketboll, volejboll, hendboll dhe sporte tenisi. Dhoma per zhveshje, kabina per dush dhe objektit e 

parkimit ne zonë i shërbejnë studenteve, personelit dhe publikut ne çdo ditë të javës.
•	 *Në Qëndrat Komplekse, per perdorim te studenteve, personelit dhe publikut ndodhet në dispozicion fushe futbolli me bar natyrore e cila ka një kapacitet prej 1500 

spektatorëvedhe rreth fushes një pistë atletikë. Ndriçimi i fushës është projektuar për t’u përdorur në gara dhe gjatë natës. Anash fushës se futbollit, dhoma zhveshjes, 
dushe, lokale kafene dhe 2 fusha futbolli të veçanta me bar artificiale janë gjithashtu në dispozicion.

SHËRBIMET SOCIALE, KULTURORE DHE SPORTIVE

11www.nigde.edu.tr



•	 In School of Physical Education and Sports Campus, there is a modern fitness center which is open to students, staff and public. 
•	 In School of Physical Education and Sports Campus, there is a semi-Olympic sized indoor sports center with a capacity of 2300 spectators, which is eligible for all indoor 

sports. 
•	 In School of Physical Education and Sports Campus,  an astro pitch and a tennis court are found.
•	 In School of Physical Education and Sports Campus, infrastructure for the Olympic-sized athletics track is completed, and necessary studies still continues to put it into 

service along with a football field.
•	 In School of Physical Education and Sports Campus, there are two sports halls eligible for indoor sports. These sports halls are used for applied courses of students of 

Physical Education and Sports School and for training.  
•	 In Asagi Kayabasi Campus, the astro pitch and the tennis court serve to students, staff and public 7 days a week. 
•	 In Asagi Kayabasi Campus, there is an indoor sports center with a capacity of 300 spectators, which serves to our students and staff.  
•	 In Ulukisla Vocational School, there is a multi-purpose outdoor sports center which is eligible for football (futsal), basketball, volleyball, handball and tennis. 
•	 In Bor Campus, there is a recreational facility with its astro pitch, shower cabins and a cafeteria.

•	  Në Kompleksin e Edukimit Fizik dhe Shkollën e Lartë të Sporteve për studentët e Universitetit dhe stafin ekziston ne dispozicion një dhomë palestër moderne të hapura 
dhe për publikun.

•	 Në Kompleksin i Edukimit Fizik dhe Shkollën e Lartë të Sporteve, ekziston me një kapacitet prej 2300 spektatorësh sallë sporti me madhësisë gjysmë-olimpike palestër per te 
•	 bërë të gjitha llojet e sporteve sallë të përshtatshme.
•	 Në Kompleksin i Edukimit Fizik dhe Shkollën e Lartë të Sporteve, ekziston një fushe futbolli dhe një fushë tenisi me bar artificial.
•	 Në Kompleksin i Edukimit Fizik dhe Shkollën e Lartë të Sporteve,  me madhësisë olimpike në infrastrukturë ka përfunduar dhe janë duke u zhvilluar punimet për hapjen e 

shërbimit piste atletikë se bashku me fushen e futbollit.
•	 Në Kompleksin i Edukimit Fizik dhe Shkollën e Lartë të Sporteve ka ne perberje salle sportive të përshtatshme me 2 palestër të veçantë. Këto salla, përdoren për praktikë 

aplikimi, trajnime stërvitje dhe në edukimin fizik per studentet e shkollave sportive.
•	 Në Kompleksin Kayabasi Aşağı gjendet me bar artificiale fusha e futbolli dhe fushë tenisi, sherben per çdo ditë të javës per studentët, stafin dhe popullsise së qytetit.
•	 Në Kompleksin Kayabasi Aşağı u shërben studentëve të universitetit dhe stafit palestër sportive e mbyllur me një kapacitet prej 300 vendesh,
•	 Shkolla e Lartë Profesionale Ulukışla kryhen sporte ne objekte sportive per shumë qellime në natyrë per, futbol l(Futsal), basketboll, volejboll, hendboll dhe tenisi.
•	 * Në Kompleksin Bor ekziston një strukturë sociale me fushe futbolli me bar artificiale ekziston dhe dhoma zhveshjeje, dushe,  kafene.
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RREGULLAT DHE PROCEDURAT E APLIKIMIT PER STUDENTËT E HUAJ
Aplikimet për kuotë e Studentëve me shtetesi te huaj, kryhen nepermjet internetit në faqen e adresen Universitetit  www.nigde.edu.tr   Përveç kësaj, 
ne universitet nuk është e nevojshme të dërgohet çdo dokumenti me postë.  Dokumentet e kanditave te vendosur do te meren gjate regjistrimit 
përfundimtar, nese gjate regjistrimit ekziston ndonjë mungesës e dokumenteve të regjistrimit kandidati e humb të drejtën për tu regjistruar.
Aplikimet e te Pranuarve:
•	 Ata qe jane Shtetas te huaj,
•	 Nese me lindje janë shtetas Turk dhe ka marre lejen për heqje dorë nga shtetësia Turke ne Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe nese keta 

fëmijë jane të mitur me dokumentin e marre vërtetojnë se ata janë pronar per përdorimin e të drejtave të njohura, bazuar sipas ligjit i marre 
ne datën 07.06.2004 dhe me numrin 25514  “Ligji në lidhje me kryerjen e ndryshimit te Ligjit per Shtetësisë turke”  neni 5203 e cila u botua në 
Gazetën Zyrtare,

•	 Nese ka qene shtetas i huaj nga lindja dhe me pas ka fituar shtetësinë e Republikës së Turqisë,  shtetesi e dyfishtë,
•	 Shtetas i Republikës së Turqisë, dhe nëse tre vitet e fundit të arsimit i ka përfunduar në një vend të huaj perveç Republikës Turke të Qipros 

Veriore, 
•	 Shtetas i Republikës Turke të Qipros Veriore, banor i Republikën Turke të Qipros Veriore dhe nese ka përfunduar arsimin e mesëm në Republikën 

Turke të Qipros Veriore, do te merren me me rezultatet e provimit GCE AL 

CONDITIONS AND PROCEDURES for FOREIGN STUDENT ADMISSION 
Applications for foreign student admissions are made online via the website of our University, www.nigde.edu.tr. There is no need for candidates to 
send any document to our university. Documents are necessary during the exact registration stage of the eligible candidates. Candidates are to submit 
all of the necessary documents for exact registration, otherwise the right to register will be lost.
Eligible applicants are:
•	 Foreign citizens,
•	 The children of  former Turkish citizens who renounced their citizenship by approval of Ministry of Internal Affairs, and their under-age children 

who are recorded on the document of renunciation of Turkish citizenship, and who hold a document demonstrating that they are entitled to use 
the rights defined in the Law no 5203, published in the Official Gazette dated 06.07.2004 and numbered 25514,

•	 Dual citizens, who are foreign citizens by birth but acquired Turkish citizenship as well,
•	 Turkish citizens who have completed the last three years of their secondary school education in a foreign country other than Turkish Republic of 

Northern Cyprus,
•	 Turkish Republic of Northern Cyprus citizens who reside and have completed their secondary school education in Turkish Republic of Northern 

Cyprus, and have attended GCE AL are eligible for application. 
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Metoda e aplikimit:
•	 Formulari i Aplikimit për Pranimin e Studentëve Jashtë Shtetit (forma e pa kompletuar nuk merren parasysh)
•	 Diploma e shkollës së mesme: Kopja e diplomës të shkollës së mesme në gjuhën angleze ose turke. (Skanohet duke shtuar formën)
•	 Certifikata Zyrtare me Statusin e Notave: Kandidatët lendet dhe notat në të shkollës së mesme uhet te jene te miratuara zyrtarisht nga drejtoria e 

shkolles transkripti (kopje ne anglisht ose turqish, skanohet duke shtuar formën)
•	 Fotokopje e pasaportës, faqes qe tregon kredencialet e te dhenave. (Skanohet duke shtuar formën)
•	 Foto (Skanohet duke shtuar formën)
•	 Tarifa e aplikimit ($ 100) kuponi ku tregohet pagesa bankare (Skanohet duke shtuar formën)
Emri i Bankës: Banka Ziraat
IBAN Nr: Nigde Dega IBAN TR230001000214379742865031
Mbajtësi i llogarisë: Niğde Universiteti, Kryesia e Departamenti i Zhvillimit të Strategjive

Kandidatët, mund të aplikojne në maksimum zgjedhje për pesë (5) programe te veçanta.

How to apply:
•	 Application Form for Foreign Student Admission (Incomplete application forms will not be considered)
•	 High School Diploma: Turkish or English copy of high school diploma (Scanned and attached to the form)
•	 Official Transcript: Official transcript certified by the high school directorate, documenting the courses and scores received by the applicants in 

high school (English or Turkish copy scanned and attached to the form)
•	 Photocopy of the pages of passport holding personal identity information (Scanned and attached to the form)
•	 Photograph  (Scanned and attached to the form)
•	 Bank receipt documenting application fee payment (100 $ ) (Scanned and attached to the form)
Name of the Bank: Ziraat Bankası
IBAN No: Nigde Branch IBAN TR230001000214379742865031
Holder of the Account: Nigde University, Directorate of Strategy Development

Candidates can apply for five (5) different programs at most. 
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Vlerësim i Aplikimit:
•	 Universiteti procedurat per vendosjen e kuotes per kandidatët aplikues te jashtëm vlerësimet dhe departamentet / programet, veprimet kryhen 

nga komisioni i krijuar nga Rektoriati. 
•	 Ne vendosjen e kuotës universitar për studentëve të huaj meret parasysh grada e diplomimit shkollës, Vendosja, llogaritet kryhet sipas notave te 

diplomimit të shkollës së mesme, duke marrë parasysh rezultati dhe renditja behet brenda kuotave sipas listës nga larte deri në fund. Në rast të 
pikëve të barabarta meret parasysh mosha e kandidatëve. Kryhet radha nga mosha e vogel në moshë të mëdha. Nëse është e nevojshme, mund 
të shpallet dhe kuota shtesë.

•	 Departamentet universitare që pranojnë studentët me provim per aftësi te veçante, për të vlerësuar aplikimet, fakultet përkatëse/aplikimin e 
pranimit ne shkollat e larta dhe regjistrimi kryhet sipas kritereve te pranimit manuale.

•	 Pranimi i numrin te studentëve të huaj nga të njëjtin vend, ne kete fakultetit ose në programeve te shkollës se larte nuk mund të tejkalojë 20% të 
kuotës totale. Në rast se kuota nuk është e mbushur kuota mund të rritet deri në kuotën e mbetur.

•	 Regjıstrımet behen në rrjetin universitar ne datat e caktuara nga Departamenti i Çështjeve Studentore të Universitetit.

Evaluation of Applications:
•	 A commission assigned by the Rectorate shall evaluate and place the applicants applying for quotas determined for foreign students to 

department/programs of the University. 
•	 High school graduation grade from is considered for placement of foreign students to the University programs. Placement of the students 

is carried out in accordance with the high school graduation grade list which is formed in descending order, considering the availability of 
the quotas. In the case that the grades are the same, ages of the prospective students are considered. Ages of the applicants will be listed in 
ascending order. Additional quotas could be announced if and when necessary.   

•	 The evaluation of the applications made to University departments, which accept students by means of aptitude tests, is carried out in 
accordance with the criteria determined in the special skills test application registration and acceptance guidelines of the relevant faculty/school.

•	 The number of the students, who are accepted and nationals of the same country, cannot exceed 20% of the quotas of the programs in the 
relevant faculty or school. In the case that there are quotas available, this limit could be increased to the number that of the quotas available.

•	 Registrations are carried out by University Student Affairs Department between the dates announced on the University website.

Announcement of the results and registration:
•	 Application results are announced online on the website of the University www.nigde.edu.tr
•	 Prospective students who are accepted to the University are sent an acceptance letter by the Rectorate (by the Institute for graduate programs).
•	 Registrations are carried out by University Student Affairs Department between the dates announced on the University website.

Lajmërimi i Rezultateve dhe Rregjistrimi:
•	 Rezultatet e aplikimeve  (Instituti në lidhje me programet pasuniversitare) do te shpallen ne kompjuter ne rrjetin e Universitetit. (www.nigde.edu.tr)
•	 Kandidatët të cilët kane fituar te drejten per regjistrim në Universitet (Instituti në lidhje me programet pasuniversitare) i dërgohet një letër 

pranimi nga zyra e rektoriatit.
•	 Rregjistrimet njoftohen në rrjetin e Universitetit nër datat e njoftuara nga Departamenti i Çështjeve Studentore të Universitetit.
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Dokumentet e Nevojshme për Rregjistrim:
•	 Diploma origjinale e shkollës së mesme dhe diploma ekuivalente me diplomën e shkollës së mesme Turke e cila duhet marre ne (Ambasaden 

Turke në vendin e tyre ose Konsullata ose në Republikën e Turqisë ne Ministrinë e Arsimit) “Certifikata Ekuivalente”
•	 Pasaporta origjinale dhe kopje të përkthyera ne Turqisht dhe të noterizuar.
•	 Tarifa e shkollimit (përmendur në njoftim shuma e shpallur nga banka) faturë pagese e bankës,
•	 Kantidatet e erdhur nga jashtë Turqise ose ne vendin e tyre përfaqësimeve Turke te jashtëm, per kandidatët në Turqi në Drejtorinë Provinciale te 

Sigurimit duhet te marrin”Visa Studentore”.
•	 Çertifikata të njohura ndërkombëtarisht e aftësisë në Gjuhën e Huaj-Turke ne vendet e tyre ne Ambasade ose ne Konsullata originale dhe e 

miratuar,
•	 Fotokopje e lejes së qëndrimit (Kantidaten qe kane fituar te drejten e të regjistrohen,  letër dërguar per pranim te kanditatit me dokumentin e 

marre nga Drejtoria Provinciale e Sigurimit),
•	 6 fotografi pasaporte të dale brenda vitit,
•	 Dokumenti origjinali i gjendjes se notave dhe ne vendin e tyre ne Ambasaden e Republikës së Turqisë ose nga Konsullata një shembull aprovuar 

në Anglisht ose ne Turqisht.

Necessary documents for the registration:
•	 Original copy of high school diploma and the “Certificate of Equivalence” showing that it is equivalent to the diplomas taken from Turkish high 

schools (this document shall be taken from the Turkish Embassy or Consulate in their countries or from the Ministry of National Education of 
Republic of Turkey), 

•	 Original copy or notary-certified Turkish translation of passport,
•	 Bank receipt showing that the tuition fee has been paid (at the amount announced and to the relevant bank announced),
•	 “Student Visa” to be obtained from their countries’ or the closest Turkish foreign missions for the students outside Turkey; and from the Provincial 

Directorate of Securities for students in Turkey,
•	 Original copy of internationally valid certificate of competence of Turkish as Foreign Language certified by Turkish Embassy or Consulate in their 

countries,
•	 Photocopy of the permit of residence (acceptance letter sent to the prospective student stating that he/she is eligible for registration as well as 

document received from Provincial Directorate of Securities),
•	 Passport photograph taken within the last 1 year – 6 copies, 
•	 Original copy of transcript and its true copy in English or Turkish certified by Turkish Embassy or Consulate in their countries. 
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 FEES and LIVING EXPENSES FOR FOREIGN STUDENTS 

  OPTION APPROXIMATE COST (USD)

TUITION FEES (per Year) 
 Bachelor’s Level 350

 Postgraduate Level 350

ACCOMODATION (per Month)
 House Rental Within City 300

 University Student’s Houses (including transportation) 150

TRANSPORTATION Transportation within city 1

DINING  University Dining Hall (Lunch Fee) 1

HEALTH INSURANCE (per Year) 275

Foreign students will bear their own living expenses such as accommodation, dining, transportation and health etc. by themselves. 

  ZGJEDHJET KOSTOJA E PËRAFËRT (USD)

 TARİFAT E STUDİMİT (Vjetore)
 Diplonim 350

 Pasuniversitar 350

 STREHİMİ (Mujore)
 Marje Shtepi me Qira ne Qytet 300

 Strehimi i Studenteve Universitar (përfshire dhe transportin) 150

 TRANSPORTİ  Transporti Brenda Qytetit 1

 USHQIMİ  Mensë ne Universitet(Dreka) 1

  SIGURIMI SHËNDETËSOR (Vjetore) 275

Studentët e huaj strehim, ushqim, transport, shëndetësi, etj kosto te jetesës të tilla, përballohet nga vetë studentet.

PËR STUDENTËT E HUAJ TARİFAT dhe SHPENZİMET E JETESËS
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Faculty of Education

Department of Primary Education

Science Education

Elementary School Education

Social Sciences Education

Mathematics Education

Department of Turkish Education

Turkish Language Education

Department of Fine Arts Education

* Music Education

* Painting Education

Department of Education Sciences

Psychological Counseling and Guidance 

Faculty of Science and Letters 

Biology

Chemistry

Mathematics

History of Arts

Sociology

Modern Turkish Dialects and Literatures

History

Turkish Language and Literature 

DEPARTMENTS AND PROGRAMS 

ACCEPTING FOREIGN STUDENTS

DEGET DHE PROGRAMET E MARRA NGA 

STUDENTËT E HUAJ

* Accepts students via a special skills test.

Fakuteti i Arsimit

Departamenti i Arsimit Fillor

Mësues për İnformacione Shkencore

Mësues Klasë Fillore

Mësues për İnformacione Sociale

Mësues për Matematikë 

Mësues për Arsimin Turk

Mësimi për Gjuhën Turke

Departamenti i Arsimit te Arteve të Bukura

* Mësues Muzike

* Pikture - Mësues për Mjeshtëri 

Departamenti i Shkencave Arsimore

Udhëzime dhe Këshilla Psikologjike

Fakulteti i Literarturave Shkencore

Biologji

Kimia

Matematikë

Historia e Artit

Sociologji

Dialektet Bashkëkohore Turke dhe Letërsitë

Historia

Gjuha Turke dhe Letërsia 

* Pranohen Studentë me në një provim aftësie të veçantë.
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Faculty of Economics and Administrative Sciences 

Economics

Business Administration 

Public Administration

Politics and International Relations

Faculty of Engineering

Electrical and Electronics Engineering

Environmental Engineering

Civil Engineering

Geological Engineering

Mechanical Engineering

Mining Engineering

Mechatronics Engineering

Food Engineering

Faculty of Architecture

Architecture

Faculty of Agricultural Sciences and Technologies

Plant Production and Technologies

Agricultural Genetics Engineering 

Faculty of Communication

Public Relations and Advertisement

Nigde Zubeyde Hanim School of Health

Midwifery

Nursing

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative

Ekonomi

Biznes

Administrata Publike

Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Inxhinierisë

Inxhinieria Elektrike dhe Elektronikë 

Inxhinieri Mjedisi

Inxhinieri Ndertimi

Inxhinieri Gjeologjike

Inxhinieri Mekanike

Inxhinieri e Minierave

Inxhinieri Mechatroni

Inxhinieri ushqimi

Fakulteti i Arkitekturës

Arkitekturë

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bujqësore

Prodhim Bimësh dhe Teknologjitë 

Inxhinieri Gjenetike Bujqësore

Fakulteti i Komunikimit

Marrëdhëniet Publike dhe Reklamat

Nigde Zübeyde Hanım Shkolla e Larte Shëndetesore 

Mami

İnfermieri
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School of Physical Education and Sports

* Trainer Education

* Physical Education and Sports Teaching

Sports Administration

Nigde Vocational School of Social Sciences

Banking and Insurance

Office Management and Executive Assistance 

Business Management

Local Administrations

Accounting and Tax Applications

Tourism and Hotel Management

Private Security and Protection 

Social Security

Nigde Zübeyde Hanım Vocational School of Health Services

Medical Documentation and Secretariat

Child Development

Elderly Care

Bor Vocational School

Electric

Machinery

Furniture and Decoration

Computer Programming

Electronics Technology

Milk and Dairy Products Technology

Food Quality Control and Analysis

* Accepts students via a special skills test.

Edukimi Fizik dhe Shkolla e Larte e Sporteve

* Arsimi per Trajner Stërvites

* Edukimi Fizik dhe Mesues Sporti

Drejtures Sporti

Niğde Shkolla e Larte Profesionale e Shkencave Sociale

Banka dhe Sigurues

Drejtues Zyre dhe Menaxher Asistente 

Administrata e Biznesit

Drejtuesit Lokale

Kontabilitet dhe Zbatimet Tatuese

Turizmi dhe Menaxhimi Hoteli

Siguria private dhe Programi Mbrojtes

Programi i Sigurimeve Shoqërore

Niğde Zübeyde Hanım Shkolla e Larte Profesionale per Shërbime shëndetësore 

Dokumentacioni Mjekësor dhe Sekretari

Zhvillimit të Fëmijës

Kujdesi per te Moshuar

Bor Shkolla e Larte Profesionale 

Elektricitet

Makinë

Mobilje dhe Dekorimi

Programim Kompjuteri

Teknologji Elektronike

Qumështi dhe Teknologjia e Produkteve

Kontrolli  i Cilësise se Ushqimit dhe Analiza

* Pranohen Studentë me në një provim aftësie të veçantë.
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Cartography and Cadastral

Laboratory and Veterinary Health

Rail Systems Electrical Electronic Technologies

Rail Systems Machinery Technologies

Ulukisla Vocational School

Organic Agriculture

Tourism and Hotel Management

Accounting and Tax Applications

Hunting and Wildlife

Environmental Cleaning and Inspection 

Bor Halil Zöhre Ataman Vocational School

Leather Technology

Textile Technology

Clothing and Manufacturing Technology

Handicrafts

Fashion Design

Nigde Vocational School of Technical Sciences

Radio and Television Technology

Mechatronics

Building Inspection

Automotive Technology 

Construction Technology

Occupational Health and Safety 

Natural Gas and Installation Technology

Radio and Television Programming

Harta dhe Kadastër

Laborant dhe Programi Veterinare Shëndetësore

Sistemet Hekurudhore Elektrike dhe Teknologjia Elektronike

Teknologji Makine e Sistemeve Hekurudhore  

Ulukışla Shkolla e Larte Profesionale

Bujqësia Organike

Turizmi dhe Menaxhim Hoteli

Kontabilitet dhe Zbatimet e Tatimeve

Gjuetia dhe Jeta e Eger

Pastrim Mjedisore dhe Kontrolli

Bor Halil Zöhre Ataman Shkolla e Larte Profesionale 

Teknologjia Lëkurë 

Teknologjia Tekstile

Teknologjia e Prodhimit te Veshmbathjes

Mjeshtëri Tradicionale

Dizajne Mode

Nigde Shkolla e Larte Profesionale e Shkencave Teknike

Radio dhe Teknologji Televizioni

Mechatronics

Inspektim Ndërtimi 

Teknologjia Automobilistikë

Teknologji Ndërtimi

Shëndeti në Punë dhe Siguria

Gazi Natyror dhe Teknologji Instalimi

Radio dhe Programim Televizioni
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POSTGRADUATE PROGRAMS
GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

 DEPARTMENT PROGRAM PhD MA with THESIS MA without THESIS

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS   X

ECONOMICS X

BUSINESS ADMINISTRATION X

BUSINESS ADMINISTRATION

 Management and Organization X

 Production Management and Marketing X X

 Accounting and Financing X X X

PUBLIC ADMINISTRATION X X

SOCIOLOGY X

HISTORY X

TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE X

PROGRAMET PASUNİVERSİTALE
INSTITUTI I SHKENCAVE SHOQERORE

DEPARTAMENTI I SHKENCORE KRYESORE DEPARTAMENTI İ SHKENCAVE DOKTORATË DİPLOME MASTER ME TEZË DİPLOME MASTER PA TEZË

EDUKATA FIZIKE DHE SPORT   X

EKONOMIA X

BIZNES X

BIZNES

Menaxhimi dhe Organizimi X

Menaxhim Prodhimi dhe Marketingu X X

Kontabilitet dhe Financa X X X

ADMINISTRATA PUBLIKE X X

SOCİOLOGJİ X

DATA X

GJUHË DHE LETËRSİ TURKE X

22



GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

 DEPARTMENT MSc with Thesis PhD

 BIOLOGY X X

 PHYSICS X X

 CHEMISTRY X X

 MATHEMATICS X X

 ENVIROMENTAL ENGINEERING X

 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING X X

 CIVIL ENGINEERING X X

 GEOLOGICAL ENGINEERING X X

 MINING ENGINEERING X

 MECHANICAL ENGINEERING X X

INSTITUTI I SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË

DEPARTAMENTI I SHKENCORE KRYESORE MASTER PASUNİVERSİTAL ME TEZË DOKTORATA

 BIOLOGJI X X

FIZIKË X X

 KIMIA X X

 MATEMATIKE X X

 İNXHINİERI MJEDISI X

 İNXHINİERI ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE X X

 İNXHINİERI NDËRTİMİ X X

İNXHINİERI GJEOLOGJİKE X X

 İNXHINİERI E MINIERAVE X

İNXHINİERI MEKANIKE X X

GRADUATE SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES

DEPARTMENT PROGRAM MA with Thesis PhD

PRIMARY EDUCATION

Social Sciences Education X

Elementary School Education X

 Science Education X

EDUCATIONAL SCIENCES  Currıculum And Instructıon X

 TURKISH EDUCATION X

 FINE ARTS
Painting Education X

 Music Education X

INSTITUTI İ SHKENCAVE ARSIMORE 

DEPARTAMENTI İ SHKENCAVE

ARSİMİ FILLORE

X

X

X

 ARSIMİ İ SHKENCAVE X

 ARSIMI TURQİSHT X

 ARTE TË BUKURA
X

X

DOKTORATA
MASTER 

PASUNİVERSİTAL 
ME TEZË

DEPARTAMENTI I 
SHKENCAVE KRYESORE

Programi Mësimdhënes i İnformacioneve Sociale

Mësimdhënës Klase

Arsimi i İnformacioneve Shkencore

Programet Arsimore dhe Programi Mësimdhënës

Pikturë- Arsimi për Mjeshtëri

Arsimi Muzikor
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