
 

 

 

“KROK” Universitet 

1992-ci ildə qurulan «KROK» Universiteti Ukraynanın ən yaxşı özəl universitetidir 

(Ukrayna universitetlərinin Konsolide reytinqinə görə 2012-ci ildən bəri, TOP-200 

Ukrayna (2015 - 2018, 2020), Ukraynanın TOP-50 ali təhsil müəssisələrinin 

qiymətləndirmələrinə görə işəgötürənlər (2017) .2003-cü ildə Ukraynanın Təhsil və 

Elm Nazirliyi Universiteti IV (ən yüksək) səviyyədə akkreditə etdi. 

 

«KROK» Universiteti təxminən 4000 tələbədən ibarət komandadır, bunlardan 

təxminən 550 nəfəri dünyanın hər yerindən 40-dan çox ölkədən gələn beynəlxalq 

tələbədir və təxminən 450 akademik heyət, 70-i% doktorantdır. İndi «KROK» 

Universiteti aşağıdakı bakalavr dərəcəsi proqramlarını təklif edir: 

• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 

• Beynəlxalq əlaqələr, sosial rabitə və regional tədqiqatlar 

• Kompüter elmləri 

• Maliyyə, bank işi və sığorta 

• Sahibkarlıq, Ticarət və Mübadilə Fəaliyyəti 

• Mühasibat və vergi 

• Psixologiya 

• İqtisadiyyat 

• Marketinq 

• İdarəetmə 

• Turizm 

• Dizayn 

• Hüquq 

• Jurnalistika 

• Tibb bacısı 

Magistr dərəcəsi proqramları: 

     • İdarəetmə 

- - Maliyyə və İqtisadi Təhlükəsizlik İdarəetmə 

- - Maliyyə və İqtisadi Təhlükəsizliyin Məlumat və Analitik Dəstəyi 

- - Əmlak və Fiziki Təhlükəsizlik İdarəetmə 

- Project Management 

- İnzibati İdarəetmə 



- Keyfiyyət, Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma 

- İdarəetmə 

- Təhsil Təşkilatı İdarəetmə 

- Dövlət İdarəetmə və İdarəetmə 

- İnnovasiya Fəaliyyəti İdarəetmə 

• Beynəlxalq əlaqələr, ictimaiyyətlə əlaqələr və regional tədqiqatlar 

• Maliyyə, bank işi və sığorta 

• Mühasibat və vergi 

• Marketinq 

• İqtisadiyyat 

• Təhsil elmləri 

- Ali Təhsil Pedaqogikası 

Beynəlxalq ofis 

«KROK» Universitetinin beynəlxalq ofisi, «KROK» Universitetinin beynəlxalq 

əlaqələrini və təşəbbüslərini inkişaf etdirmək üçün yaradılmışdır.

 

Beynəlxalq Ofis əvvəlcə 1999-cu ildə Ukraynada təhsil almağa gələn getdikcə 

artan beynəlxalq tələbələrin ehtiyaclarını ödəmək üçün qurulmuşdur. Bu gün xarici 

vətəndaşların təhsili hələ də Ofisin prioritetlərindən biri olaraq qalır. 

Xarici tələbələrin ilk qəbulu 2001-ci ildə həyata keçirilmişdir. Beynəlxalq tələbələr 

müxtəlif sahələrdə ixtisaslı bir bakalavr və ya magistr diplomu ala bilərlər. 

Hazırlıq kursu 

Beynəlxalq Tələbələr üçün Hazırlıq Kursu, «KROK» Universitetindəki Beynəlxalq 

Ofisinin struktur hissəsidir. Ukraynada ali təhsil almağı planlaşdıran gələcək 

vətəndaşlara - xarici vətəndaşlara xidmətlər təklif edir. Kurs, 2001-ci ildə 

Ukraynanın Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən lisenziyalaşdırıldı və 2011-ci ildə 

lisenziya proseduru xarici vətəndaşların yüksək səviyyədə təlim keçməsini 

təsdiqlədi. 



Hazırlıq Kursunda tələbələrə Ukrayna universitetlərində əlavə təhsil üçün 1 illik (7-

10 ay) dil təhsili verilir. Burada immiqrasiya məsələləri (iş icazələri, səyahət), 

maliyyə məsələləri, sosial və mədəni fərqlər və «KROK» Universitetindəki və 

cəmiyyətdəki mənbələr daxil olmaqla geniş mövzularda məlumat verilir. 

Hazırlıq kurslarının məzunlarının qazandıqları ixtisas iqtisadiyyat, mühəndislik və 

s. Təlimatlar rus, ukraynaca və ingilis dilində aparılır. 

 

Dərslər ümumiyyətlə 15 sentyabr - 15 noyabr tarixlərində başlayır. Digər kurslar 

arasında Rus / Ukrayna / İngilis Dilləri, Riyaziyyat, Tarix, Coğrafiya, İqtisadiyyat, 

Kompüter Araşdırmaları, Fizika, Kimya, Rəsm, Biologiya və Bədən Tərbiyəsi 

(istəyə bağlı deyil) ). 

Bundan əlavə, Hazırlıq Kursu əlavə məcburi xidmətlər təklif edir - tibbi sığorta və 

viza dəstəyi. 

Kursda təhsil aldığı müddət ərzində xarici vətəndaşlara Universitetin 

yataqxanasında dörd yataqlı otaqlarda yaşayış verilir. 

Beynəlxalq Tələbələr üçün Hazırlıq Kursu, hər hansı bir Ukrayna ali təhsil 

müəssisəsinə uğurlu qəbul üçün yüksək səviyyəli təlimlər təklif edir. Proqramın 

məzunları Ukrayna universitetinə qəbul üçün tələb olunan əsas fənlər üzrə 

səriştəlidirlər və ali təhsil müəssisələrinə müraciət etmələrini təmin edən Ukrayna, 

rus və ya ingilis dillərini dərindən bilirlər. 

Beynəlxalq Tələbə Təhsili 

Bakalavr / Magistr dərəcəsi almaq üçün tam orta / ali təhsil bazasında qəbul 

Ukraynada * / İngilis dilində əyani təhsil 

Tələbələr, təhsil müddətində Ukraynada müvəqqəti qalmaq üçün oturma izni alırlar 

 Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr (bakalavr, magistr) 

 İdarəetmə (bakalavr, magistr) 

 Turizm menecmenti (Macarıstan Universiteti ilə ikiqat dərəcə proqramı) 

 Maliyyə və İqtisadi Təhlükəsizlik İdarəetmə 

 Layihənin idarə olunması 

 İnnovasiya Fəaliyyəti İdarəetmə 

 Biznes İdarəetmə (Holland Universiteti ilə ikiqat dərəcə proqramı) 



Ukrayna dilində qiyabi təhsil * 

• Maliyyə, bank işi və sığorta 

• İdarəetmə 

• Hüquq 
 

“Ali Təhsil haqqında” Ukrayna Hüquq 48-ci maddəsinə əsasən, tədris dilləri 

Ukrayna və İngilis dilləridir. Sözügedən proqramlarda oxuyarkən Ukrayna dilini 

mənimsəyən, lakin rus dilində səlis danışan tələbələrə tapşırıqları rus dilində 

yerinə yetirməyə icazə verilir. Admission Requirements 

«KROK» Universitetində təhsil almaq istəyən bütün xarici tələbələr ilkin Müraciət 

Formasını doldurmalı və uyğunluğun yoxlanılması üçün sənədləri əlavə etməlidirlər. 

Müsbət cavab aldıqda, aşağıdakı sənədləri hazırlamaq və müraciət prosesinə 

başlamaq üçün xoş gəlmisiniz. 

Xarici abituriyentlər üçün giriş sənədləri:  

 

 

• Təhsilə dəvət (orijinal) - «KROK» Universiteti tərəfindən göndəriləcək; 

• 2 nüsxə pasportun Ukraynaya notariat qaydasında təsdiq edilmiş tərcüməsi (və ya 

müvəqqəti yaşayış icazəsi); 

• Lisey sertifikatının orijinal nüsxəsi (qiymətləri / qiymətləri ilə) + Ukrayna dilinə notarial 

qaydada tərcüməsi (zəhmət olmasa, xarici müraciətçilərin ölkəsindəki Ukrayna 

səfirliyində təhsil sənədlərini leqallaşdırması lazım olduğunu unutmayın); 

• 3,5x4,5 sm ölçülü 12 şəkil 

Beynəlxalq Təhsil Proqramları 

«KROK» Universitetinin özəlliyi tələbələr üçün əlavə imkanlar yaratmağa yönəlmiş orijinal 

təhsil proqramlarının həyata keçirilməsidir. 

Avropa universitetləri ilə iş birliyi ilə «KROK» iki İngilis dilində təhsil proqramı həyata keçirir 

və bu təlimlər İngilis dilində aparılır və tələblər uğurla həyata keçirildikdən sonra tələbələr 

Ukrayna dövlətinin Avstriya və ya Hollandiya Universitetlərinin bakalavr / magistr dərəcələrini 

və bakalavr / magistr dərəcələrini alırlar.  

    Turizm və qonaqpərvərlikdə ikiqat dərəcə proqramı 

Proqram «KROK» Universiteti və Kodolányi János Tətbiqi Elmlər Universiteti (Macarıstan) 

tərəfindən birgə həyata keçirilir. Macarıstan Akkreditasiya Komitəsi tərəfindən akkreditə 

edilmişdir. Proqramın məqsədi tələbələri Avropa Birliyi standartlarına uyğun olaraq iki ixtisas 

dərəcəsinin verilməsi ilə yetişdirməkdir:  

https://int.krok.edu.ua/en/krok-admission/application-form
https://int.krok.edu.ua/en/krok-admission/application-form
https://int.krok.edu.ua/en/internationalization/double-degree/european-diploma-hungary


Turizm üzrə menecer (Ukrayna dərəcəsi) və Turizm və iaşə üzrə iqtisadçı, ixtisas: Otel 

menecmenti (Macarıstan dərəcəsi). Həm də Macarıstandakı təlim sessiyalarının, xaricdə təcrübə 

keçməyin və Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşdirilən hərəkətlilik proqramlarında iştirak 

etməyi nəzərdə tutur. 

Ukrayna-Holland ikili dərəcə bakalavr Proqramı İdarəetmə 

Proqram Hollandiyanın ali məktəbləri ilə əməkdaşlıqda həyata keçirilir. Tarixi 1999-cu ildə 

başlayır. Proqram İqtisadi və ya İdarəetmə ixtisası üzrə təhsil alan universitet tələbələri üçün 

hazırlanmışdır. Gənclər paralel olaraq «KROK» Universitetində və ya başqa bir Ukraynada və 

Hollandiyada yerləşən İş Mütəxəssisləri üçün Tətbiqi Elmlər Universitetində təhsil alırlar. 

Tələbələr bütün Avropa ölkələrində tanınan iki Bakalavr Diplomunu - Ukrayna və Holland dilini 

almaq imkanı qazanırlar. 

«KROK» Universitetində Beynəlxalq Tələbələrin təhsili və ali təhsil müəssisəsi 

tərəfindən təklif olunan proqramlar barədə daha ətraflı məlumat üçün Beynəlxalq 

Ofisə müraciət edin: 

 

 

 

 

 

 

 

Andrii Lotariev      Anastasiia Shepelia 

Beynəlxalq ofis rəhbəri              Layihə meneceri 
tel.: +380 44 455 69 86                                                         tel.: +380 44 455 69 86    

mob.: +380 63 296 96 62      mob.: +380 96 745 56 37  

e-mail: AndrewL@krok.edu.ua     e-mail: inter_students@krok.edu.ua 

  

https://int.krok.edu.ua/en/internationalization/double-degree/european-diploma-dutch
mailto:AndrewL@krok.edu.ua
mailto:inter_students@krok.edu.ua


 

 

   Ukrayna 

 

 

Ukrayna – öz milli ənənələri, yaradıcılığı və mədəniyyəti ilə məşhur olan 

özünəməxsus bir ölkədir. 

 

Ukrayna – Qara və Azov dənizlərinə çıxışı olan Mərkəzi şərqi Avropa dövlətidir. 

O Rusiya, Belarus, Polşa, Macarıstan, Rumıniya və Moldova ilə sərhədlərə malikdir. 

Coğrafiya 

 

Ukraynanın ərazisi 604 min kv. Km sahəni təşkil edir. 
Ərazisinə görə Avropanın Fransa, İspaniya, İsveç, 

Almaniya və Polşa kimi ölkələrindən üstündür. 
Avropanın mərkəzində tutduğu sərfəli coğrafi 

mövqeyinə, şaxələnmiş hava, dəmir yolu, dəniz və 
avtomobil nəqliyyatı şəbəkələrinə görə Ukrayna müxtəlif 

ölkələrin sərnişin və yük daşınması üçün tranzit bir 
ölkədir. Ukraynanın inzibati - ərazi quruluşu Krım 

Muxtar Respublikası və 24 vilayətdən ibarətdir. 
 

Əhalisi 

 

2011 – ci ilin mart ayına olan hesablamalara görə 
Ukraynanın əhalisi 45,7 milyon nəfərdir. Əhalisinin 

sayına görə Avropada beşinci dünyada iyirmi 
birinci yeri tutur. Orta yaş həddi kişilərdə 62 yaş, 

qadınlarda 73 yaş təşkil edir. 
 

İqtisadiyyat 

 

Ukrayna – inkişaf etmiş elmi və sənaye bazasına malik dövlətdir. İnkişaf etmiş 
əczaçılıq sənayesindən başqa, ölkədə ağır maşınqayırma, qara və əlvan 

metallurgiya, gəmiqayırma, maşın və təyyarə istehsalı, neft – qaz və kimya 
sənayesi, inkişaf etmiş yeyinti sənayesi də vardır. Ukraynada müxtəlif mövsum 

texnikaları xüsusən də kondisionerlərin ticarəti genişlənməkdədir. Ukrayna 



qüdrətli elektrik enerjisi hasilatçısıdır.  

 
Ukrayna dünyanın 190 ölkəsi ilə xarici ticarət əməliyyatları həyata keçirir. Ən 

böyük ticarət partnyorlarından Rusiya, Avropa Birliyi, ABŞ, Türkiyə və Çini 
göstərmək ola. 

 

Təbiət və iqlim 

 

İqlim – mötədil koninental, Krımın cənub sərhədlərində subtropik aralıq dənizi 

iqlimi. Yanvarda ölkədə orta temperatur - 8C dən 2C – yə iyulda orta temperatur 

17C dən 25C arasındadır. Ukraynanın təbii diqqətəlayiq yerləri içərisində gözəl 

qumlu çimərlikləri olan Azov dənizini və Krımın çoxlu sayda kurortlarını qeyd 

etmək lazımdır. Karpat dağlarında dağ xizəyi idmanı geniş yayılmışdır və çoxlu 

sayda turist bazaları vardır. 

Kiyev 

 

 

 

Kiyev – Ukraynanın paytaxtı, Avropanın ən qədim və ən böyük şəhərlərindən 

biri olub əsası V əsrdə qoyulmuşdur. İnzibati, iqtisadi, elmi, mədəni və maarif 

mərkəzi olub, özünün 3 milyon əhalisi ilə Dnepr çayının sahilində yerləşən 

mənzərəli bir şəhərdir. 

 
Mədəni həyat 

Paytaxt bir çox mədəni tarixi mərkəzlər, muzeylər və teatrlarla zəngindir. Onlara 

getmək digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə çox ucuz başa gəlir. Teatrlarda 

əsərlərin quruluşu əsasən ukrayna dilindədir. Kinoteatrlarda filmlər rus və 

ingilis dillərinə dublyajla nümayiş etdirilir. Gənclər həmçinin öz vaxtlarını 

Kiyevin gecə klublarında keçirə bilərlər. 

 


