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Од Ректорот

Универзитетите со своите универзални структури и квалификуваната рабоотна сила се одговорни со давање на услуга на заедницата во која се наогат. Знаењето добиено
по овој пат, треба да му даде живот и биде основен извор за просветлување на тоа општеството.
Универзитетот Нигде, опремена со универзални вредности и со длабоките врски со секој сегмен на општеството во име на приспособување кон научниот и технолошкиот
развој на светот располага со академски кадар кој секојдневно се во развој.
Од овој аспек Универзитетот Нигде соодветно ги дава своите услуги кои се во врка со општествената одговорност, и темелен принцип на нашиот универзитет е создавање
на една демократска, модерна, слободна и универзална универзитетска средина која ке произведува знање за благосостојба и срека на општеството.
Цел на Универзитетот Нигде;едуцирање на индивидуи со јаки социјални односи, кои ке ги прегрнуват националните и универзалните вредности, ке имат почит кон
владеењето на правото, почит кон правата и слободите на човекот, кои ке бидат отворени кон секаков културен, социјален, технолошки и научен развој, кои ке имат
општествена одговорност, кои ке истражуват и испитуват и знаењето што го поседуват да го поделат со општеството во кое се наогат. За таа цел ги нудиме сите свои
ресурси кои се неопходни за исхрана, сместување и едукациски, спортски, здравствени, културни и други социјални активности на нашите студенти. Бидејки знаеме
дека иднината на светот е во рацете на младината и секое вложување во нив е всушност вожување во нашата иднина.
Извор за нашата гордост ке биде тоа да малдината која ке ја гради иднината на најдобар начин да ја искористи можноста која им ја нудиме.
Порф. Др. АДНАН ГОРУР
												
Ректор

Presentation

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.
												Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
												
Rector
www.nigde.edu.tr
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НИГДЕ

Гледано од географска положба, Нигде се наога во централна Анадолија и располага со една добра сообракајна врска која се состои од автопатеви и железнички
сообракај.
Нигде е еден дел на областта Кападокија која е еддна од најубавите места во Анадолија и место каде што се соединуват историјата и природата.
Нигде е град град со 10 вековна традиција во централна Анадолија и која сведочи на повеке историски периоди. Во околината на нигде се наогат голем број на
Историски знаменитости мегу лои се Римскиот базен, Манастирот Гумушлер, Античкиот аквадукт Тиана, подземниот град Кавлактепе, градби од раниот Христијански
период, историски знаменитоти од Периодот на Селџуците идругите цивилизации, светски познатата планина Демирказик која е пригодна за планинарење и
качување, националниот парк Аладаглар, Болкарлар, другите природни убавини и со термалните банји Чифтехан е важен туристички центар.
Универзитетот Нигде е оссован во 1992 година и паралелно со неговиот развој Нигде постана еден универзитетски град.
Градот со својата гостопримливост на народот спрема студентите, економичността, со безпроблематичниот сообракај, доволниот капацитет за сместување, нискиот
процент на криминал и со мирниот и доверлив социјален живот е многу привлечен за студентите.

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.
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АКАДЕМСКИ ЕДИНИЦИ

Во склопот на Универзитетот Нигде се наогат 7. Факултети, 3. Институти, 3 Високи Школи и 6. Високи Сручни Школи.

ФАКУЛТЕТИ

Факултет за образование
Факултет за литература и наука
Факултет за економски и административни единици
Факултет за инжењерство
Архитектонски факултет
Факултет за комуникација
Факултет за технологија и земјоделски науки

ИНСТИТУТИ

Институт за социјални науки
Институт за природни науки
Институт за образовни науки

ВИСОКИ ШКОЛИ

Виша здравствена школа Зубејде Ханум Нигде
Виша школа за спорт и физичко воспитување
Виша школа за странски јазици

ВИСОКИ СТРУЧНИ ШКОЛИ

Виша стручна школа за социјални науки Нигде
Виша стручна школа за технички науки Нигде
Виша стручна здравствена школа Зубејде Ханум Нигде
Виша стручна школа Бор
Виша стручна школа Бор Халил- Зохре Атаман
Виша стручна школа Улукишла

ACADEMIC UNITS

7 Faculties, 3 Institutions, 3 Schools, 6 Vocational Schools are available within the body of Nigde University.

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

Graduate Schools

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

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
Zübeyde Hanım Vocational School of Health Services
Bor Vocational School
Bor Halil Zöhre Ataman Vocational School
Ulukışla Vocational School

www.nigde.edu.tr
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УНИВЕРЗИТЕТОТ НИГДЕ

•
•
•
•
•

Универзитетот Нигде се наога во градот Нигде која е сместена во централна анадолија и град во која не постојат сообракајни и безбедностни проблеми и во
која условите за живот се доста економични.
Основен принцип на Универзитетот Нигде е да им даде на своите студенти квалификувано образование и нивно спремање за живот.
Универзитетот Нигде е светски познат, со мегународна способност за технолошка и научна конкуреност, има партнерства и води мегународни проекти.
Универзитетот Нигде е еден од важните универзитети во нашата земја од аспект на научна и истражувачка дејност.
Универзитетот Нигде располага со лабаароаториии кои се снабдени со најсовремена технологија, разни работилници за давање на стручна едукација и
техничко опремени училници кои се неопходни за образованието на студентите. Гледано од од овој аспект На своите студенти им нуди образование во
светски стандарди.

NIGDE UNIVERSITY

•
•
•
•
•
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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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Академските програми и образовно-едукациските стратегии во Универзитетот Нигде се прилагодени кон ерата во која се наогаме и потребите на бизнисот.
Вработените во Универзитетот Нигде; Поголемиот број од нашиот стручен кадар поседуват мегународно искуство од областта на научното истражување за
таа цел свјата едукација го имат завршено во странство, лесно можат да остварат комуникација со студентите, се самообновуват воедно се продуктивни и
динамични едукативци.
Студентите можат да заземат непосредна улога во научните истражувања кои се водат од страна на образовниот кадар.
Благодарение на програмите за мегународна размена на студенти и образовен кадар Универзитетот Нигде голем број од своите студенти и за различни
семинари и предавање своите професори ги испрака во разни странски Универзитети а во исто време е домакин за странски студенти и едукатори.
Универзитетот Нигде непосредно го прати техничкиот развој во светот и својата инфраструктура го обновува според тие норми.
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.

www.nigde.edu.tr
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СМЕСТУВАЧКИ И ПРЕВОЗНИЧКИ УСЛУГИ

•
•
•
•

Универзитетот Нигде своите студенти во голема мера ги сместува во државни студентски домови а покрај джавните постојат и приватни студентски домови.
За обезбедување на сммештај на своите студенти Универзитетот Нигде има формирано населба под името ,, Студентски град на Универзитетот Нигде“ каде
шо се наогат судентските домови. Во секоја кука постојат по 3 соби и по еден салон. За студентите сместени во овие домови постојат Фрижидери, Перална,
Телевизор, Сателитски ТВ приемници, Работни маси, шифонјери, бесплатен интернет, доручек, бесплатен превоз и вечера за студентите кои го сакат тоа.
Поради евтините цени за изнајмување на приватни станови во Нигде, голем дел од студентите се сместуват и во приватни станови.
Универзитетон Нигде се наога близу центарот на градот а во исто време и студентските домови се во склопот на универзитетскиот простор па поради тоа не
постои проблем за превоз. Постои можност за брз и ефтин превоз во секој дел на градот.

TRANSPORTATION & ACCOMODATION SERVICES

•
•
•
•
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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.

УСЛУГИ ЗА ИСХРАНА

•
•
•

Во склопот на образовните единици на Универзитетот се наогат 8- различни мензи каде што на студентите и вработените им се обезбедуват улуги за
исхранување.
Услугите за исхрана во студентските мензи е под контрола на диететичар и во секоја фаза на приготвувањето на храната големо внимани се обрвнува на
хигиената.
Менито на оброкот се состои од четири вида, се подготвуват под строга контрола на диететичар како месечни мениа а кои треба да ги задоволат сите
енергетски потреби на студентите.

DINING SERVICES

•
•
•

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.

www.nigde.edu.tr
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БИБЛИОТЕКАРСКИ УСЛУГИ

•
•
•
•

Централната Библиотека Сабиха Шахенк на Универзитетот Нигде се вбројува мегу најопремените библиотеки во нашата земја.
Во библиотеката на корисниците им се нудат повеке од 37 000 книги, во електронската база на податоци повеке од 103 илјади книги, повеке од 61 илјада
елекронски списанија како и други услуги.
Во централната Библиотека Сабиха Шахенк на Универзитетот Нигде покрај пространите читални постојат и кафетерии, салон за изложби, салон за
конференции исто така и простории за мултимедијски активности како и бесплатен интернет во секој спрат.
Во библиотеката по желба на корисниците најдени се решенија и се обезбедени простории за групно и поединечно учење.

LIBRARY FACILITIES

•
•
•
•
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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.

СПОРТСКИ, КУЛТУРНИ И СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ
Универзитетот Нигде на студентите покрај можностите за научно истражувачки дејности им нуди и можности за културен социјален и спортски развој и дава голема
важност на истата.
Нуди секакви можности и ги поттикнува за земат учество во социјалните активности, да ги развијат своите социјални односи и обезбедување на простори за спрстски
активности.
Во секоја единица на Универзитетот потојат простори за спорстки активности кои простори студентите бесплатно можат да ги користа.
Спортски терени во склопот на Универзитетот:
• Во отворениот терен кој се наога во склопот на Универзитетот студентите имат можност да играт Фудбал(футсал), кошарка, одбојка, ракомет и тенис. Комплексот
во кои постојат соблекувални и туш кабини секојдневно им дава услуги на студентите, вработените и граганите.
• Во склпот на универзитетот постои фудбалски терен со природна трева со капацитет за 1.500 гледачи а околу теренот има атлетска стаза. Стадионот е опремен
на начин да се може да се користи и ноке бидејки постои осветлување. Покрај фудбалскиот терен постојат соблекувални, 2 ккафетерии и два фудбалски тереи
со вештачка трева.

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.

www.nigde.edu.tr
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Во кампусот на Вишата школа за спорт и физичко вопитување за студентите и граганите постои многу модерен фитнес центар.
Во кампусот на Вишата школа за спорт и физичко вопитување постои полуолимписка спорстска сала со капацитет од 2.300 гледачи во која можат да се вршат
сите спортски активности.
Во кампусот на Вишата школа за спорт и физичко вопитување постои фудбалски терен со вештачка трева и еден тениски корд.
Во кампусот на Вишата школа за спорт и физичко вопитување сеуште се работи на довршувањето на атлетската писта која е во олимписки норми и фудбалскиот
терен со вешачка трева.
Во кампусот на Вишата школа за спорт и физичко вопитување за спортските активности постојат 2 спортски сали. Овие сали се користат за тренинзи и вежби на
студентите на Вишата школа за спорт и физичко вопитувањеВо кампусот Долно Кајабаши постојат фудбалски терен со вештачка трева и тениски корд кои секојдневно им се на располагање на студентите вработените и
граганите.
Во кампусот Долно Кајабаши затворената спортска сала со капацитет за 300 гледачи секој ден е во располагање на студентите и вработените.
Во повекенаменскиот спортски комплекс во Вишата школа Улукишла можат да се играт фудбал, кошарка, одбојка, ракомет и тенис.
Во кампусот Бор постои спорстки комплекс за фудбал со соблекувални тушеви и кафетерии

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.

УСЛОВИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТРАНСКИ СТУДЕНТИ

Пријавувањето на странските студенти се вржи преку њеб страницата на нашиот универзитет www.nigde.edu.tr. Накнадно нема потреба од пракање на било каков
документ по пошта. Документите се барат при конечниот упис на студентите. При конечниот упис во случај на недостиг на било кој еден документ кандидатот го губи
правото на упис.

ОНИЕ НА КОИ ИМ СЕ ПРИФАТЕНИ ПРИЈАВИТЕ

•
•
•
•
•

Странските државјани
Малолетните деца на оние кои што по пат на рагање имале Турско државјанство мегутоа преку Министерството за внатрешни работи добиле дозвола за отпуст
од Турското државјанство со правото која произлегува од законот под број 5203 ,, Право остварено преку измената во Турскиот закон за државјанство“ објавен
под број 25514 од ден 06.07.2004 во службен весник, сопственици на оваа потврда.
Од родење е странски државјанин мегутоа со правото за двојно државјанств се здобиле со Турско државјанство.
Оние Турски државјани кои последните три години од седното бразовани го завршиле во странство со иклучок на Турската Република Северен Кипар.
Државјанин на Турската Република Северен Кипар кој живее во Турската Република Северен Кипар кој го има завршено средното образование во Турската
Република Северен Кипар и е сопственик на испитните резултати ГЦЕ АЛ.

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.

www.nigde.edu.tr
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НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

•
•
•
•
•
•

Пријава за студенти со странско државјанство(некомплетираните пријави нема да се земат во обзир)
Диплома за завршена гимназија: Фотокопија од дипломата треба да биде на Англиски или Турски јазик(скенирана да се додаде на формуларот)
Званична диплома која ги содржи оценките: ги покажува оценките на ученикот и заверена е од страна на директорот на гимназијата, свидетелство за
оценките(Англислки или Турски скенирана фотокопија се додава на формуларо)
Фотокопија од страницата на пасошот во која се прикажани личните податоци(се скенира и додава на формуларот)
Слика (се скенира и додава на формуларот)
Уплатница од банка за уплатени (100 $)како износ за пријава(се скенира и додава на формуларот)
Име на банката: Зираат банка
ИБАН бр. Филијала Нигде, IBAN TR230001000214379742825031
Сопственик на сметка: Универзитет Нигде, Дирекција за развој на стратегија
Кандидатите можат да направат избор најмногу во пет (5 ) области

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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ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

•
•
•
•
•

Оценувањето и распределбата на кандидатите со странско државјанство по смерови/програми се врши од страна на комисија составена од страна на Ректоратот
При сместувањето на студентите во квотата за странски државјани во пред се земат оценките д средното школо. Приемот во квотата се прави спрема листата
која е составена според покажаниот успех на студентите во гимназија. Во слчај на еднакви поени во предвид се земат годините на студентот. Се прави листа на
возраст од млад према постар. Во случај на потреба се отварат нови квоти.
Приемот во универзитетските единици кои примат студенти со испит за посебни таленти се прави преку критериумите кои се наведени во пријавите за прием
во тие факултети/виши школи.
Процентот на примени студенти со странско државјанство неможе да го премине односот од 20% од вкупниот број тој одсек. Додека пак во случај на
неисполнување на квотата се продолжува со прием до пополнување на таа бројка.
Пријавувањето се врши во нагласениот термин во веб страницата во службата за студентски прашања на универзитетот.

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И УПИС

•
•
•

Резултатите и објавувањето ке се извршат преку интернет(за постдипломски студии во содветните единици) во веб страницата на универзитетот. (www.nigde.edu.tr)
На кандидатите коси се здобиле со право на упис Ректоратот( За постдипломски студии соодветниот Институт) ке им испрати писмо за прием.
Уписот ке се изврши преку службата за студентки прашања во објавените термини во веб страницата.

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.

www.nigde.edu.tr
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ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

•
•
•
•
•
•
•
•

Оригинал од дипломата за завршена гимназија ,, Потврда за Еквивалентност(Се зема од Амбасадата или Конзулатот на Република Турција во таа земја или од
Министерството за образование на Турција) која покажува декка земената диплома е еквивалент со она земена во Република Турција.
Оригинал и Нотерски заверен превод на Турски јазик од пасошот
Уплатница од банка која (со износот нагласен за упис и нагласената банка) покажува дека е уплатен износот за студии.
,,Студентска виза“ за студенките од странство земена од најблиското преставништво на Турција додека пак за студентите од земјата земена од подрачната
единица за безбедност
Мегународна призната потврда за познаванје на Турскиот јазик во оригинал заверена од страна на Амбасадата или Конзулатот на Република Турција.
Дозвола за престој (се зема од подрачната единица за безбедност со пимото кое му е доставено на кандидатот за тоа дека е примен)
6 мали слики кои се сликани во текот на последната една година.
Свидетелство за оценките во оригинал и фотокопија на англиски или Турски заверена од страна на Амбасадата или конзулатот на Република Турција.

Necessary documents for the registration:

•
•
•
•
•
•
•
•
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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.

ЦЕНИ И ТРОШОЦИ ЗА ЖИВОТ НА СТРАНСКИТЕ СТУДЕНТИ
ИЗБОР
ОБРАЗОВНИ ЦЕНИ(Годишно)
СМЕСТУВАЊЕ (Месечно)

ПРИБЛИЖНА ЦЕНА (USD)

Дипломски студии

350

Постдипломски студии

350

Изнајмување на стан во град

300

Студентски домови(со вклучен превоз)

150

ПРЕВОЗ

Градски превоз

1

ИСХРАНА

Универзитетска менза(ручек )

1

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ (Годишно)

275

Трошоците за превоз, исхрана, сместување здравство и сл странските студенти сами ги подхесуват

FEES and LIVING EXPENSES FOR FOREIGN STUDENTS
OPTION
TUITION FEES (per Year)
ACCOMODATION (per Month)

APPROXIMATE COST (USD)

Bachelor’s Level

350

Postgraduate Level

350

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.

www.nigde.edu.tr
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DEPARTMENTS AND PROGRAMS

ОДДЕЛИ И ПРОГРАМИ КОИ ПРИМАТ

ACCEPTING FOREIGN STUDENTS

СТРАНСКИ СТУДЕНТИ

Faculty of Education

Факултет за образование

Department of Primary Education

Оддел за основно школо

Science Education

Наставнички програм за природни науки

Elementary School Education

Учители за предучилишна возраст

Social Sciences Education

Наставници по социјални науки

Mathematics Education

Наставници по математика

Department of Turkish Education

Смер за студиипо Турски

Turkish Language Education

Наставници по Турски јазик

Department of Fine Arts Education

Смер за ликовни уметности

* Music Education

*Наставници по Музичко

* Painting Education

*Наставници по ликовна-работа

Department of Education Sciences

Смер за образовни науки

Psychological Counseling and Guidance

Педаггија и психологија

Faculty of Science and Letters

Факултет за Литература и хаука

Biology

Биологија

Chemistry

Хемија

Mathematics

Математика

History of Arts

Историја на уметност

Sociology

Социологија

Modern Turkish Dialects and Literatures

Современа турска литература и дијалекти

History

Историја

Turkish Language and Literature

Турски јазик и литература

* Accepts students via a special skills test.
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*се примат студенти со посебен испит за талент .

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Факултет за економски и административни науки

Economics

Економија

Business Administration

Сметководство

Public Administration

Јавна Административна управа

Politics and International Relations

Политички науки и мегународни односи

Faculty of Engineering

Инжењерски факултети

Electrical and Electronics Engineering

Електро и електроника

Environmental Engineering

Инжењерство за животна средина

Civil Engineering

Градежно инженњерство

Geological Engineering

Геологија

Mechanical Engineering

Машински факултет

Mining Engineering

Рударско инжењерство

Mechatronics Engineering

Мекатронско инжењерство

Food Engineering

Прехрамбено инжењерство

Faculty of Architecture

Архитектонски факултет

Architecture

Архитектра

Faculty of Agricultural Sciences and Technologies

Факултет за земјоделски науки и технологиии

Plant Production and Technologies

Растително производство и технологии

Agricultural Genetics Engineering

Инжењерство за земјоделска генетика

Faculty of Communication

Факултет за комуникација

Public Relations and Advertisement

Односи со јавността и рекламирање

Nigde Zubeyde Hanim School of Health

Виша здравствена школа Зубејде Ханунм Нигде

Midwifery

Акушерство

Nursing

Медицинска сестра

www.nigde.edu.tr
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School of Physical Education and Sports

Виша школа за физичко воспитување и спорт

* Trainer Education

*Тренерско образование

* Physical Education and Sports Teaching

*Наставници за физичко воспитување и спорт

Sports Administration

Спортски менаџмент

Nigde Vocational School of Social Sciences

Виша стручна школа за социјални науки Нигде

Banking and Insurance

Банкарство и осигурателство

Office Management and Executive Assistance

Канцелариски менаџмент и извршен асистент

Business Management

Оперативна администрација

Local Administrations

Локални управи

Accounting and Tax Applications

Сметководство и даночни апликации

Tourism and Hotel Management

Туризам и хотеларство

Private Security and Protection

Приватна безбедност и заштитни програми

Social Security

Пограма за социјална заштита

Nigde Zübeyde Hanım Vocational School of Health Services

Виша стручна здравствена школа Зубејде Ханунм Нигде

Medical Documentation and Secretariat

Медицинска документација и секретарство

Child Development

Детски развој

Elderly Care

Нега на старци

Bor Vocational School

Виша стручна школа Бор

Electric

Струја

Machinery

Машинство

Furniture and Decoration

Мебел и декорација

Computer Programming

Компјутерско програмирање

Electronics Technology

Електронска технологија

Milk and Dairy Products Technology

Технологија за млеко и млечни производи

Food Quality Control and Analysis

Контрола на квалитет и анализа на прехрамбени производи

* Accepts students via a special skills test.
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Cartography and Cadastral

Карта и катастар

Laboratory and Veterinary Health

Програма за лаборант и ветеринарство

Rail Systems Electrical Electronic Technologies

Чински системи Електрични и електронски технологии

Rail Systems Machinery Technologies

Мачински технологии за шински системи

Ulukisla Vocational School

Виша струшна школа Улукишла

Organic Agriculture

Органско земјоделие

Tourism and Hotel Management

Туризам и хотеларство

Accounting and Tax Applications

Сметководств и порезни апликации

Hunting and Wildlife

Лов и живот во дивина

Environmental Cleaning and Inspection

Чистење и контрола на животната средина

Bor Halil Zohre Ataman Vocational School

Виша стручна школа Бор Халил –Зохре Атаман

Leather Technology

Кожна технологија

Textile Technology

Текстилна технологија

Clothing and Manufacturing Technology

Технологија за производство на облека

Handicrafts

Традиционални ракотворби

Fashion Design

Модна креација

Nigde Vocational School of Technical Sciences

Виша школа за технички науки Нигде

Radio and Television Technology

Радио- телевизиска технологија

Mechatronics

Мекатроника

Building Inspection

Градежна контрола

Automotive Technology

Автомобилска технологија

Construction Technology

Геадежна технологија

Occupational Health and Safety

Здравје и безбедност при работа

Natural Gas and Installation Technology

Технологија за природен гас и инсталација

Radio and Television Programming

Радио телевизијско програмерство

www.nigde.edu.tr
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ПРОГРАМИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ИНСТИТУЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ
ГЛАВНА ДИСЦИПЛИНА

НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА

ДОКТОРАТ

ВИСОКО ОБРАЗВАНИЕ СО ТЕЗА

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ И СПОРТ

X

ЕКОНОМИЈА

X

СМЕТКОВОДСТВО

X
Управување и организација

СМЕТКОВОДСТВО

ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ТЕЗА

X

Произвдствен менаџмент и маркетинг
Сметковдство и финсирање

X
X

X

X

X

ЈААВНО УПРАВУВАЊЕ

X

X

СОЦИОЛОГИЈА

X

ИСТОРИЈА

X

ТУРСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА

X

POSTGRADUATE PROGRAMS
GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
DEPARTMENT

PROGRAM

PhD

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

MA with THESIS

ECONOMICS

X

BUSINESS ADMINISTRATION

X
Management and Organization

BUSINESS ADMINISTRATION

X

Production Management and Marketing
Accounting and Financing

X

PUBLIC ADMINISTRATION
SOCIOLOGY
HISTORY
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
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MA without THESIS

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES
DEPARTMENT

ИНСТИТУЦИЈА ЗА ПРИРОДНИ НАУКИ

MSc with Thesis

PhD

X

X

BIOLOGY

ГЛАВНА ДИСЦИПЛИНА
БИОЛОГИЈА

ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ СО ТЕЗА

ДОКТОРАТ

X

X

PHYSICS

X

X

ФИЗИКА

X

X

CHEMISTRY

X

X

ХЕМИЈА

X

X

MATHEMATICS

X

X

МАТЕМАТИКА

X

X

ENVIROMENTAL ENGINEERING

X

ЕКОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

X

ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING

X

X

ЕЛЕКТРО И ЕЛЕКТРОНИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

X

X

CIVIL ENGINEERING

X

X

ГРАДЕЖНО ИНЖЕЊЕЊРТВО

X

X

X

X

GEOLOGICAL ENGINEERING

X

MINING ENGINEERING

X

MECHANICAL ENGINEERING

X

X

ГЕОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

X

РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

X

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

X

X

GRADUATE SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES
DEPARTMENT

PRIMARY EDUCATION

EDUCATIONAL SCIENCES

PROGRAM

MA with Thesis

Social Sciences Education

X

Elementary School Education

X

Science Education

X

Currıculum And Instructıon

X

TURKISH EDUCATION
FINE ARTS

PhD

X
Painting Education

X

Music Education

X
ИНСТИТУЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ

ГЛАВНА ДИСЦИПЛИНА

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВНИ НАУКИ

НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА
Наставна програма за социјални науки

X

Наставна програма Основно образование

X

Образование за природни дисциплини

X

Наставен план и образовни програми

X

ОБРАЗОВАНИЕ ПО ТУРСКИ
ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ

ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ СО ТЕЗА

ДОКТОРАТ

X
Ликовна работн образование

X

Музичко образование

X

www.nigde.edu.tr
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