
KROK ÜNİVERSİTESİ 

1992 yılında kurulan «KROK» Üniversitesi Ukrayna’nın en iyi özel 

üniversitesidir (2012 yılından bu yana Ukrayna üniversitelerinin Konsolide 

sıralamasına göre, TOP-200 Ukrayna (2015, 2016, 2017), Ukrayna'nın TOP-50 

yüksek eğitim kurumlarının işverenlerinin tahminlerine göre (2017). 2003 yılında 

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Üniversite'nin IV.(en yüksek) seviyede 

olduğunu ilan etmiştir. 

KROK »Üniversitesi yaklaşık 4000 öğrenciden oluşan bir ekip olup,bunun 

yaklaşık 550'sini dünyanın her yerinden, 40'tan fazla ülkeden gelen uluslararası 

öğrenciler oluşturmaktadır ve yaklaşık 450 akademik personelin,% 70'i doktora 

ünvanına sahiptir. Şu anda  «KROK» Üniversitesi aşağıdaki  

Lisans Programlarını sunmaktadır: 

• Uluslararası Ekonomik İlişkiler

• Uluslararası İlişkiler, Sosyal İletişim ve Bölge Çalışmaları

• Bilgisayar Bilimleri

• Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

• Girişimcilik, Ticaret ve Değişim Etkinliği

• Muhasebe ve Vergilendirme

• Psikoloji

• Ekonomi

• Pazarlama

• Yönetim

• Turizm

• Tasarım

• Hukuk

• Gazetecilik

• Hemşirelik



Yüksek Lisans Programları: 

• Yönetim

- Finansal ve Ekonomik Güvenlik Yönetimi

- Finansal ve Ekonomik Güvenlik’e Danışmanlık ve Analitik Destek

- Mülkiyet ve Fiziksel Güvenlik Yönetimi

- Proje Yönetimi

- İdari yönetim

- Kalite, Standardizasyon ve Sertifikasyon

- İş idaresi

- Eğitim Kurumu Yönetimi

- Kamu Yönetimi

- İnovasyon Etkinlik Yönetimi

• Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Bölge Çalışmaları

• Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

• Muhasebe ve Vergilendirme

• Pazarlama

• Ekonomi

• Eğitim Bilimleri

- Yükseköğretim Pedagojisi

Uluslararası Ofisi 

«KROK» Üniversitesi Uluslararası Ofisi «KROK» Üniversitesi’nin uluslararası 

ilişkilerini ve inisiyatiflerini geliştirmek için kuruldu. 

Uluslararası Büro, 1999 yılında, Ukrayna'da öğrenim görmeye başlayan 

giderek artan sayıda uluslararası 

öğrencinin ihtiyaçlarına cevap 

vermek üzere kurulmuştur. Bugün 

yabancı vatandaşların eğitimi hala 

büronun önceliklerinden biri olmaya 

devam etmektedir. Uluslararası 

öğrencilerin ilk kaydı 2001 yılında 

yapılmıştır. Uluslararası öğrenciler, 

çeşitli alanlarda nitelikli bir lisans 

veya yüksek lisans diploması almaya 

hak kazanmaktadır. 

Hazırlık Kursu 

Uluslararası Öğrenciler için Hazırlık Kursu, «KROK» Üniversitesindeki 

Uluslararası Büro’nun yapısal bir parçasıdır. Ukrayna'da yüksek öğrenim almayı 



planlayan yabancı uyruklu öğrencilere hizmet sunmaktadır. Kurs, 2001 yılında 

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından lisanslanmıştır ve 2011 yılında 

ruhsat prosedürü, yabancı vatandaşların yüksek seviyedeki eğitimini 

doğrulamıştır. 

Hazırlık Kursunda, öğrencilere Ukrayna üniversitelerinde ileri eğitim için 1 yıllık 

(7-10 ay) dil eğitimi sunulmaktadır.Bu öğrencilere; göçmenlik konuları (çalışma 

izinleri, seyahat), finansal sorular, sosyal ve kültürel farklılıklar ve «KROK» 

Üniversitesindeki ve toplumdaki kaynaklar da dahil olmak üzere çok çeşitli 

konularda bilgi sağlar. 

Hazırlık kurslarının mezunları tarafından edinilen uzmanlık, ekonomi, 

mühendislik vb. dir. Bu talimatlar Rusça, Ukraynaca ve İngilizce olarak 

verilmektedir. 

Sınıflar genellikle 15 Eylül - 15 Kasım döneminde başlar. Diğer kurslar arasında 

- Rusça / Ukraynaca / İngilizce Dilleri, Matematik, Tarih, Coğrafya, Ekonomi,

Bilgisayar Çalışmaları, Fizik, Kimya, Çizim, Biyoloji ve Fiziksel Eğitim (isteğe

bağlı).

Ayrıca, Hazırlık Kursu ek zorunlu hizmetler sunmaktadır - sağlık sigortası ve vize 

desteği. 

Kursdaki öğrenim süresi boyunca üniversite yurtlarında dört yataklı odalarda 

konaklama imkanı sağlanmaktadır. 

Uluslararası Öğrenciler için Hazırlık Kursu, herhangi bir Ukrayna yüksek 

öğrenim kurumuna başarılı bir giriş için yüksek düzeyde eğitim sunmaktadır. 

Program mezunları Ukrayna üniversitesine giriş için gerekli temel disiplinlerde 

yetkin ve yüksek öğrenim kurumlarına başvurmalarını sağlayan Ukraynaca, 

Rusça veya İngilizce dilleri hakkında derin bir bilgiye sahip olur. 



Uluslararası Öğrenciler Eğitimi 

Lise Mezunları Lisans Eğitimi için/Lisans mezunları Yüksek Lisans için 

Rusça / İngilizce Tam zamanlı Eğitim 

Öğrencilere öğrenim dönemi boyunca Ukrayna'da geçici kalmak için ikamet izni 

verilir. 

• Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Lisans, Yüksek Lisans)

• Yönetim (Lisans, Yüksek Lisans)

- Turizm Yönetimi (Macar Üniversitesi ile Çift Diploma Programı)

- Finansal ve Ekonomik Güvenlik Yönetimi

-Proje Yönetimi

- İnovasyon Etkinlik Yönetimi

- İşletme (Hollanda Üniversitesi ile Çift Diploma

Programı)

Rusça Yarı zamanlı Eğitim 

• Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

• Yönetim

• Hukuk

Kabul Şartları 

«KROK» Üniversitesinde okumak isteyen tüm uluslararası öğrenciler ön 

Başvuru Formunu doldurmalı ve  öğrenime uygun olup olmadığının kontrolü 

için gerekli belgeleri göndermelidirler. Olumlu bir yanıt aldığınızda, aşağıdaki 

belgeleri hazırlayıp başvuru sürecini başlatırsınız. 

Yabancı başvuru sahipleri için kabul edilen belgeler: 

• Öğrenim daveti (orjinal) - «KROK» Üniversitesi

tarafından gönderilecektir; 

• Pasaportunuzun noterde Ukraynaca’ya çevrilmiş 2

adet kopyası(veya geçici oturma izni) 

• Lise diplomasının aslı (kaşeli,imzalı / notları içeren) + Ukraynaca'ya noter

onaylı tercümesi (lütfen yabancı başvuru sahiplerinin ülkelerindeki Ukrayna 

http://int.krok.edu.ua/en/krok-admission/application-form


Büyükelçiliği’nde eğitim belgelerini yasallaştırması gerektiğini aklınızda 

bulundurun); 

• 12 adet fotoğraf 3,5x4,5 cm

Uluslararası Eğitim Programları 

«KROK» Üniversitesinin ilginç yanı, öğrenciler için ek fırsatlar sunmayı 

amaçlayan özgün eğitim programlarının uygulanmasıdır. 

Avrupalı üniversitelerle işbirliği yaparak «KROK», İngilizce eğitim verilen çift 

diploma eğitim programını uygulamaktadır ve gereksinimlerin başarılı 

uygulanmasından sonra, öğrenciler Ukrayna, Hollanda ve Avusturya’dan lisans 

ve yüksek lisans diploması alırlar. 

Turizm ve Konuklama Çift Diploma Programı 

Program «KROK» Üniversitesi ve Kodolányi János Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi (Macaristan) tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır. Macar 

Akreditasyon Komitesi tarafından akredite edilmiştir. Programın amacı 

öğrencilere AB standartlarına uygun olarak iki nitelik kazandırmaktır: Turizmde 

Yönetici (Ukrayna) ve Turizm ve Yemek Ekonomisti, uzmanlık: Otel Yönetimi 

(Macarca derecesi). Ayrıca, Macaristan'da eğitim seansları ve yurtdışında stajlar 

ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen hareketlilik programlarına katılımı 

öngörür. 

İşletme Ukrayna-Hollanda Çift Diploma Lisans Programı 

Program Hollanda Yüksek Öğretim Kurumları ile işbirliği içinde 

yürütülmektedir. Tarihi 1999 yılına dayanıyor.Program, Ekonomi veya Yönetim 

ana bölümünü okuyan üniversite öğrencileri için tasarlanmıştır. Gençler, 

«KROK» Üniversitesinde veya Ukrayna'nın başka bir kurumunda ve Hollanda'da 

bulunan Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Üniversitesi'nde paralel 

olarak eğitim görürler. Öğrenciler tüm Avrupa ülkelerinde tanınan Ukrayna ve 

Hollanda olmak üzere iki lisans diploması alma şansına sahip olurlar. 

http://int.krok.edu.ua/en/internationalization/double-degree/european-diploma-hungary
http://int.krok.edu.ua/en/internationalization/double-degree/european-diploma-dutch


İhracata Yönelik Yönetimde Ukrayna-Avusturya Programı 

Program Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Krems, Avusturya) ile işbirliği içinde 

geliştirilmiştir. Öğrencilerin Avrupa Diplomasını almasını sağlar. Çalışmalar, 

ihracat faaliyetlerine doğrudan katılan yüksek nitelikli öğretim üyeleri ve 

uygulayıcılar tarafından yürütülmektedir. Konuların % 60'ı İngilizce 

öğretilmektedir. Avusturya Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, programın 

uygulamasında yer almaktadır. 

Bu programlar, eğitim kurumlarının yeterlilik programlarının tecrübelerini 

birleştiren Bologna sistemi kapsamında “KROK” Üniversitesi ve Avrupa Yüksek 

Öğretim Kurumları tarafından akademik planların ortak gelişiminin bir 

sonucudur. 

«KROK» Üniversitesindeki Uluslararası Öğrencilerin eğitimi ve yüksek öğrenim 

kurumunun sunduğu programlar hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Uluslararası 

Ofise başvurun 

Andrii Lotariev  Oksana Serdiuk 

Uluslarası Ofis Müdürü   Proje Müdürü  

tel.: +380 44 455 69 86    tel.: +380 44 455 69 86 

cep: +380 63 296 96 62 cep: +380 97 832 97 42 

e-mail: AndrewL@krok.edu.ua e-mail: manager1@krok.edu.ua

Our partner in Turkey - ISC Overseas Education (www.isc-tr.com)
Üniversite adayı Türk gençlere çok özel fırsat. Türkiye’den İSC Eğitim 
Danışmanlık şirketinin işbirliğiyle, Türk gençleri dil bilen iyi birer hukukçu 
olarak yetiştirmek üzere hazırız. Bu özel proğramımızla ilgili Ayrıntılar ve kayıt 
İçin Türkiye’deki tek yetkili partnerimiz İSC’ye başvurabilirsiniz. 

http://int.krok.edu.ua/en/internationalization/double-degree/european-diploma-austria
mailto:AndrewL@krok.edu.ua
mailto:manager1@krok.edu.ua
www.isc-tr.com


Öğrencilerimizin Üniversite Hakkında Yorumları 

 

Hüseyin Can Koru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 yılında internetden araştırdım ve Ukrayna’ya gitmeye karar verdim. Kiev’de 

Krok Üniversitesi’ni çok met ettiler ve bende burada eğitim almaya 

başladım.Sadece 1 yılllık rusça eğitimi için gelmiştim fakat üniversitede ki 

sıcaklığı ve mükemmel öğretmenler eşliğinde rusça ingilizce eğitimi gördükten 

sonra kalan eğitimimin burada devam etmesini ailem ve ben çok istedik.Çok güzel 

geçen yıllar sonunda diplomamı aldım. Profesyonel kadro eşliğinde harika bir 

eğitim alabileceğiniz bir üniversite.Herkese tavsiye ederim. 

 
 

Demre Altuğ Arslan 

 

 



 

Krok Üniversitesi’nin Ukrayna’daki en iyi özel üniversite olduğunu duyar 

duymaz burada olmalıyım diye düşündüm.Krok Üniversitesi’nin en çok sevdiğim 

özelliği bir eğitim kurumundan ziyade çok önemli bir fırsat olması. Çünkü burada 

hem İngilizce hem de Rusçamı , aynı zamanda Ukraynacamı geliştirme fırsatına 

sahip oldum.Burada farklı bir kültürü tanıma ve yaşama ayrıcalığına da sahip 

oldum.Ayrıca önemli bir akademik personalle güzel bir eğitim aldım. Adeta ikinci 

ailem oldular. Böylece hem eğitim anlamında hem sosyal anlamda burası beni 

daha farklı, daha geniş perspektifte düşünen, vizyon sahibi biri haline getirdi 

diyebilirim. 
 

 

UKRAYNA VE KİEV HAKKINDA BİLGİLER 

 
 

- Son sayımlara göre 45 milyon ile Avrupa da artmaya devam eden 

popülasyonlardan biri olarak öne çıkmaktadır. 

 

- Slavik ya da slav olarak nitelendirebileceğimiz Letonya, Litvanya, Rusya, 

Belarus, Gibi Rus dili ve lehçelerini konuşan ülkeler ile aynı soydan 

gelmektedirler. 

 

- Ayrıca Rusça ile %95 oranında aynı kelimeler ve alfabe kullanılmaktadır.  

-Kiev şehri Dinyeper Irmağı çevresinde bulunur ve tarihte olduğu gibi bütün 

önemli ve gelişen şehirlerde nehirlerin ırmakların etrafında oluşurlar. 

 

- Kiev şehri 430 – 460 yılları arasında kurulmuştur. 2,5 – 3,5 milyon arasında 

değişen bir nüfusu bulunuyor. Şehir merkezinde yaşayanlar 2,5 civarındadır fakat 

çevresiyle birlikte bu rakam 3,5 a ulaşılıyor. 

 

- Ukrayna, iklim açısından kışları soğuk ve yağışlı (ocak-şubat aylarında -20 

dereceye kadar düşmektedir) yazları ise ılık ve nemli (temmuz-ağustos aylarında 

30 dereceye kadar çıkıyor) geçmektedir.  

 


