Ukraynada eğitim
Ukraynada Eğitim okumak isteyenler için oldukça şanslı
fırsatlar yaratılmaktadır

Ukrayna üniversitelerinin her geçen gün daha fazla genç
üniversite adayının ilgisini çektiği ve dünyanın farklı
bölgelerinden birçok gencin akademik eğitim için Ukraynayı
tercih ettiği bilinmektedir.
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Dünya standartlarında, modern ve uygulanabilir eğitim hakkından yararlanmak
Yeni dünya düzenine uyumlu, geliştirilebilir ve yaşam boyu öğrenime uyumlu
eğitim alıyor olmak
Dünya genelinde 40+ ülkede geçerli olan Europass mavi diploma hakkı elde
etmek
Bologna kriterlerine uyumlu eğitim sistemlerinin uygulanıyor olması
Bilimsel gelişmelere katılım imkânlarının diğer üniversiteleri nazaran daha
yüksek olması
Taban puanlama sisteminden muaf eğitim hakkının veriliyor olması
Daha etkin ve daha aktif eğitim hayatının imkânı sunuluyor olması
Eğitim harç bedellerinin olabildiğince düşük düzeyde tutuyor olması
Öğrenci yaşam maliyetlerinin düşük seviyede tutulması, öğrencinin konforlu
eğitim hakkına sahip olması olarak değerlendirilebilir. Bu detayların hepsi bir
araya geldiğinde öğrenci adayının hayalini kurduğu üniversite eğitiminin
Ukrayna Üniversiteleri tarafından sağlanıyor olduğu görülmektedir.
Sizde Ukraynada eğitim almak istiyorsanız bizi araya bilirsiniz.

Neden Ukrayna’da Eğitim?
Ukrayna bilimsel çalışmaların beşiği denilebilir, bu sebeple yükseköğretime gösterilen
hassasiyet öğrencinin en nitelikli ve modern eğitim programlarına dâhil edilmesinin yolunu
açmaktadır. Bu durum öğrenciye başarı olarak geri dönmektedir. Dünyanın en gelişmiş
ülkelerindeki üniversiteler ile eşdeğerde eğitim hakkı kazanan öğrencinin geleceğine daha
sağlam adımlar ile yol almasında etkili olmaktadır.

Ukrayna’da Tıp Eğitimi
Ukrayna’da tıp eğitimi almak her genç öğrenci adayının hayalidir. Ülkede bulunan
üniversitelerin tıp bölümleri incelendiğinde öğrencinin pratik eğitim olanaklarından
yararlanmasına destek olunmakta, derslik ortamında aldığı bilgiler laboratuvar ve hastane
ortamında deneyimlendirmesi ve neden sonuç ilişkisine cevap bulması sağlanmaktadır. Tıp
alanında yapılan birçok başarılı gelişmeye ev sahipliği yapan Ukrayna Üniversiteleri,
geleceğin en başarılı tıp adamlarını yetiştirmek için bilimsel tüm gelişmeleri yakından takip
etmekte ve öğrencinin bu gelişmeleri benimsemesine yardımcı olunmaktadır.

Ukrayna’da Diş Hekimliği
Dünyanın en başarılı üniversitelerine ev sahipliği yapan Ukrayna, diş hekimliği eğitimi almak için
tercih edilebilecek ülkelerin başında gelmektedir. İnsan sağlığı adına yapılan birçok olumlu
gelişmeyi takip eden ve kısa süre içinde uygulamaya koyan üniversitelerde, her biri alanında
duayen olmuş akademisyenler eğitimi takip etmekte, mesleğin inceliklerini öğrencilerine
aktararak geleceğin en başarılı diş hekimlerinin yetiştirtilmesinde katkı sağlamaktadır.
Öğrenciler Bologna anlaşması kriterlerine uyumlu olarak uygulanabilen pratik eğitim
sistemlerine tabi tutulmakta, mezun olduğunda sahip olacağı mavi diploma sayesinde istediği
bir coğrafyada kariyer yapma imkânı kazanmaktadır.

Ukrayna’da eczacılık eğitimi
Eczacılık alanında eğitim almak isteyenlere bu noktada tek önerimiz Ukrayna üniversitelerini
tercih etmeleri olacaktır. Yüzyıllardır eğitim alanında en başarılı çalışmaların yapıldığı Ukrayna,
eczacılık bölümlerine her yıl sayısız öğrenci kabul etmektedir. Aynı şekilde birçok öğrenci
donanımlı ve özgüven sahibi olarak mezun olmakta, iş hayatına 1-0 önde başlama fırsatı
yakalamaktadır. Bilimsel çalışmaların yakından takip edildiği yükseköğretim kurumlarında
öğrenciler bu tür çalışmaları deneme ve bilgilerini yükseltme imkânına sahip olmaktadır.

Ukrayna’da İnşaat Mühendisliği
Mühendislik eğitimi almak her gencin hayalidir. Ancak çok azı bu hayalini
gerçekleştirebilmektedir. Oysaki Ukrayna’da mühendislik eğitimi almak, özellikle inşat
mühendisliği gibi geleceğin mesleği sayılan bir bölümde yükseköğretim hakkı kazanmak çok
basittir. Taban puanlama uygulaması olmadan öğrenci kabul eden Ukrayna üniversiteleri
önceki yıllarda olduğu gibi günümüzde de en nitelikli ve donanımlı kalifiye inşat elemanı
yetiştirmektedir. Kurumlarda sunulan eğitimde teknik derslerin yanı sıra saha çalışmaları ve
laboratuvar uygulamaları sayesinde öğrenci geleceğine pratik eğitim sistemleri nazarında
devam edebilmekte, bu sayede özgüven sahibi olarak mezun olabilmektedir. Mezun olduğunda
elde edeceği mavi diploma sayesinde inşaat mühendisliği mesleğini istediği bir ülkede
gerçekleştirebilme hakkı kazanmaktadır.

Ukrayna’da Mimarlık
Mimarlık gibi görsel sanat ve teknik becerinin aynı meslekte arandığı bir alanın eğitimini almak
istiyorsanız, Ukrayna üniversiteleri size tamda aradığınız özellikte eğitim hakkı sunmaktadır.
Tarihine bakıldığında en güzel mimari eserlere ev sahipliği yapan Ukrayna, geçmişinden gelen
güzel sanatlara verdiği önemi yaşam alanlarında da hissettirdiği görülmektedir. Günümüzde
aynı ilkeden taviz verilmeden mimarlık eğitimi verilen Ukrayna üniversiteleri, bu alanda
donanımlı ve uygulanabilir eğitim almak isteyen birçok gence eğitim hakkı sunmaktadır.

Ukrayna’da Makine Mühendisliği
Sanayinin en başarılı adresi sayılan Avrupa’da üniversite eğitimi almak, üstelik makine
mühendisliği gibi ciddi bir bölümün eğitim hakkından yararlanmak için Ukrayna üniversitelerini
tercih etmeniz için birçok sebep var. Ukrayna’nın dünya standartlarında modern ve uygulanabilir
eğitim veriyor olması ilk sebep olarak gösterilebilir. Ayrıca Bologna kriterlerine uyumlu eğitim
programları ve sonrasında Europass mavi diploma imkânına sahip olmakta Ukrayna
üniversitelerini tercih etmeniz gereken nedenler arasında yer almaktadır. Sanayi devlerinin yer
aldığı etkinliklerde yer almak ve bu alanda yapılan gelişmeleri takip etme fırsatı yakalamakta
sayılabilecek nedenlerden birisidir. Bunlar dışında taban puanlama uygulaması olmadan eğitim
hakkı kazanmak ve eğitim harç bedeli olarak çok düşük meblağların talep edilmesi, makine
mühendisliği alanında Ukrayna üniversitelerini tercih etmeniz için yeterli sebepler olarak
gösterilebilmektedir.

Ukrayna’da Elektrik –Elektronik Mühendisliği
Elektrik enerjisi çağımızın en önemli enerji kaynağıdır ve bu alanda yapılan çalışmalar her daim
elektrik ve elektronik kalifiye eleman açığını kapatmaya yetmemektedir. Bu alanda en sağlıklı ve
başarılı eğitimi verildiği Ukrayna üniversiteleri artık kapılarını ülke dışından öğrencilere
açmaktadır. Bu sayede elektrik ve elektronik alanında başarılı mühendisler yetiştirmek ve dünya
genelinde bu açığın kapatılmasını sağlamak asıl hedeftir.
Ukrayna üniversitelerini elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri incelendiği zaman hem
fiziki şartlar açısından hem de öğretim kadrosu açısından ne kadar titiz ve özverili çalışmalara
yer verildiği görülmektedir. Her biri kendi alanında başarılı çalışmalara imza atmış teknik adam
ve bilim adamları, son teknolojiye hâkim derslik ve laboratuvar ortamlarına, uygulamalı eğitim
imkânına sahip olacak öğrencinin pratik bilgiler ile eğitilmesine etkili olmaktadır. Bu şartlar
altında eğitimini tamamlayan öğrenci geleceğine donanımlı olarak hazırlanma imkânını
yakalamış olur.

Ukrayna’da Bilgisayar Mühendisliği
Çağımızda bilgisayar hayatımınız her alanında kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır.
Buna bağlı olarak bilgisayar teknolojileri ve bunun altyapısını sağlayacak eleman açığı da
giderek artmaktadır. Ukrayna üniversiteleri bilgisayar mühendisliği bölümleri ile bu alanda
oluşan kalifiye eleman sıkıntısına çözüm üretmektedir. Günümüzde bilgisayar alanında en
başarılı uygulamalar ve teknik adam olan akademisyenlerin görev aldığı Ukrayna
üniversitelerinde bilgisayar mühendisliği eğitimi almak ayrıcalıktır. Teknolojinin sonuna kadar
uygulandığı ortamda alınılan eğitim neticesinde mezun olan öğrenciler gerek Ukrayna ve
Avrupa’da ya da Türkiye’de kariyer yapabilmekte, iş hayatına üst basamaklardan
başlayabilmektedirler.

Ukrayna’da Uçak Mühendisliği
Uçak mühendisliği gençler tarafından en ulaşılmaz hayal niteliğindedir. Oysa ki Ukrayna’da
uçak mühendisliği eğitimi almak oldukça kolay ve erişilebilir bir hayaldir. Sadece havacılık ve
uçak mühendisliği alanında eğitim hizmeti veren üniversitelerde, konusunda uzman havacılık
öğretim görevlileri yer almakta, öğrenci hiçbir sınav uygulamasına gerek görülmeden bu
havacılık üniversitelerinde eğitim hakkı kazanmaktadır. Teknolojinin son imkânlarına sahip olan
kurumlarda başarılı akademisyenlerin gözetmenliğinde alınan eğitim Avrupa Üniversiteleri Birliği
tarafından denetlenmekte ve bu ciddiyet içinde eğitim programları uygulanmaktadır.
Ayrıca bilimsel gelişmelerin beşiğinde yer alan Ukrayna’da eğitim alan öğrenci bu gelişmeleri
takip edebilmekte fuar, konferans, panel ve seminer, tanıtım gibi etkinliklere katılarak hem
bilgisini tecrübeye dönüştürmek hem de kendisini tanıtma imkânı yakalayabilmektedir. Eğitimini
tamamlayıp mezun olduğunda ise sahip olacağı mavi diploma sayesinde havacılık mesleğini
istediği noktada gerçekleştirebilmektedir.

Dünya En İyi İlk 1000 Sıralamasında Yer Alan Üniversitelerimiz
Akademik personelinin kalitesi, bilimsel etkinliklere katkısı, öğretim gücü, mezunlarına iş
piyasasındaki talep ve yayın sayısı gibi kriterlerle dünya sıralamalarında en iyi yerlerde olan
Ukrayna üniversiteleri sadece isimleri ile değil, tercih edilen bölümlerinin en iyisi olarak
tanımlanan üniversiteler olarak da ön plana çıkmaktadır. Ukrayna üniversitelerini Dünya lideri
olan en iyi üniversiteler olarak adlandırmak yerine bölümün en iyi olduğu üniversiteler olarak
tanımlamak idealdir.

