Hüquq və iqtisadiyyat Universiteti “KROK”
Təhsil və İnsan Resursları İnkişaf Korporasiyası
Universitet haqda məlumat (qısa tarixcə, hal-hazır ki, vəziyyəti)
İqtisadiyyat və Hüquq Universiteti "KROK" 1992-ci
ildə yaradılıb və Ukraynanın ilk özəl ali təhsil
ocaqlarından biridir.
Hazırda "KROK" Universiteti – Ukrayna və dünyanın
43 ölkəsindən 4000 yaxın tələbə, müəllim və dinləyicini
bir araya toplayan demokratik bir təhsil oçağıdır. 2001ci ildən “KROK” da xarici tələbə və dinləyicilər təhsil
alır.
“KROK” Universiteti öz fəaliyyətini Ukraynanın Təhsil Nazirliyinin Lisenziyası ilə
həyata keçirir. “KROK” Universiteti milli akreditasiya sisteminin ən yüksək sayılan 4cü akkreditasiyasına malikdir.
"KROK" Universitetinə daxildir:
Təhsil və Araşdırma İnstitutu magistr və aspirantura təhsili;
"KROK" Biznes Məktəbi;
Təhsil və Təhlükəsizlik İdarəetmə İnstitutu;
Təhsil və Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
İnstitutu; Təbii ehtiyatların idarəsi İnstitutu;
İqtisadiyyat və Biznes fakültəsi;
Beynəlxalq münasibətlər
fakültəsi; Hüquq fakultəsi;
Qiyabi təhsil departamenti;
Daşınmaz Əmlakın Kiev
Kolleci; Kolomıysiy Kollec;
Universitetə qədər Təhsil şöbəsi.
Universitet "KROK" - beynəlxalq standart ISO 9001:2008 uyğun təhsil xidmətlərinin
göstərilməsi keyfiyyət idarəetmə sistemi tətbiq və təsdiq edən ilk Ukrayna ali təhsil
müəssisəsi oldu.
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Universiteti “KROK” xarici vətəndaslara təhsil almag üçün təhlükəsiz yerdi.
Yatagxana 10 dəgigə Universetetində yerləşir və saatlarnan təhlükəsizlik altinda
yerləşir.
Material ehtiyatları:
İnformasiya Mərkəzi
tədris və tədqiqat kitabxanası
tədris laboratoriyaları və mərkəzləri
tələbə kafe və yeməkxanaları
idman zalları
tələbə konutları

Universiteti təmin edir:
Tələbələrin hüquqlarının qorunması;
münaqişələrin qarşısının alınması və
həlli;
Sosial yardımı təmin edilməsi;
tələbə istirahətinin təşkili;
Müstəqil tələbə qəzetinin istehsalı;
tələbə təşəbbüsünə dəstək və inkişafı

Xarici vətəndaşlara
2001-ci ildə "KROK" Universiteti lisenziya alıb və xarici
vətəndaşları Bakalavr, Magistr, Aspirantur, Hazırlıq şöbəsində
habelə təlim proqramları sahəsində təhsil almağa başlamışdi. Bu
müddət ərzində 500-dən çox xarici vətəndaşlara ”KROK”
Universitetinin diplomları verilmişdir.
Xariçi vətəndaşlar üçün hazırlıq şöbəsi
Dil hazırlığı şöbəsini bitirən xarici tələbələrin Universitetlərə qəbul olması asanlaşır.
Dərslər 9-11 şəxsdən ibarət kiçik qruplarda keçirilir. Rus və Ukrayna dilinin
orgənilməsi, riyaziyyat, kompüter tədqiqatlar, tarix və mədəniyyət, iqtisadiyyatın
əsasları və coğrafiyadan ibarətdir. Tədris prosesinə praktiki təlim, sayahətlər, mədəni
tədbirlərdə iştiraklar da daxildir. Təhsilin başlaması qrupun yığılmasından asılıdır.
Müddəti - 7-10 ay təşkil edir.
Zəruri halda "KROK" Universiteti əlavə fərdi dərs təşkil etmək tələbələr üçün hazırdır.
"KROK" Universiteti Hazırlıq şöbəsinin Tələbələrini lazımi dərsliklər və şagird
yurdunda yerlə təmin edir.
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Bakalavr, Magistr və Diplom sanrası sahəsində hazırlıq proqramı
"KROK" Universitetində xarici tələbələr, bütün akkreditə olunmuş ixtisaslar və elmitədqiqat müəssisələrində təhsil ala bilərlər. Çox proqramlar üzrə təhsil Ukrayna dilində
kecirilir. Tələbə “Bakalavr” səviyyəsi almaq üçün 4 il “Maqistr” səviyyəsi üçün əlavə
1,5-2 il təhsil almalıdır. Rus dilində təhsil aşağıdakı ixtisaslar özrə aparılır:
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr (Əyani, Bakalavr, Magistr);
Hüquq (Qiyabi, Bakalavr);
Maliyyə, bankçılıq və sığorta (Qiyabi, Bakalavr);
İdarəetmə (Qiyabi, Bakalavr).
Zəruri halda "KROK" Universiteti Ukrayna və Rus dili örgənmələri üçün əcnəbilərə
əlavə siniflər təşkil edir. İngilis dilini peşəkar səviyyədə bilmək istəyənlər üçün,
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr yönümlü "KROK-Exclusive" proqramı yaradılıb. Dərslər
əsas dil ingilis dilində aparılır.
Məzunlara Beynalxalq səviyyəli Ukrayna diplomu,
eləcədə Avropa standartına uyğun diploma əlavə
alırlar.
Tələbə həyatı yalnız təlimlə məhdudlaşmır. "KROK"
Universitetində idmar zalları, elmi dairələri və
yaradıcılıq studiyaları fəaliyyət göstərir. Mütamadi
olaraq mədəni tədbirlər keçirilir.
Ukrayna- Niderland proqramı "Bakalavr üçün ikili diplom" Tələbələr
üçün layihədə iştirak etmənin əsas məqsədi - Avropa İttifaqının standartlarına uyğun olaraq
lisenziya səviyyəsində keyfiyyətli təcrübə-yönümlü təhsil əldə etmələridir. Proqramın
üstünlükləri öz unikal xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunur, əsas olanları:
- Diplomun Holland universiteti tərəfindən akkreditə olunması;
- Müasir metodik yanaşma;
- Sahibkarlıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə;
- Hollandiyada staj keçmək.
Proqramdani asılı olaraq təhsil 3-4 il nəzərdə tutulmuşdur. Ukrayna-Niderland
proqramının məzunları Universiteti bitirdikdə 2 diplom alır. Ukrayna və Niderland
diplomları.
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Xarici tələbələrin “KROK” Universitetinə daxil olma şərtləri
Xarici vətəndaşlar ərizə və müsahibə yolu ilə "KROK" Universitetinə qəbul olurlar.
Ukraynaya girmək üçün "KROK" UniveritetiTəhsil üçün rəsmi dəvət verir, hansınıki
tələbə vizası almaq üçün hər hansı bir Ukrayna Səfirliyinə təqdim olunur. Dəvət almaq
üçün ərizə formasını nəzərdən keçirilməsi üçün əvvəlcədən seçilmiş olan xarici
vətəndaşlara verilir. Ərizə forması İngilis dili (rus) dili, pasport və təhsil sənədlərinin
əsasında şəxsən ərizəçi tərəfindən doldurulur. Ərizənin (elektron) formasını internet
səhifəmizdən əldə edə bilərsiniz: https://int.krok.edu.ua/en/krok-admission/applicationform

Bizim Universitetinə gəbul olmag üçün sadecs yuxarida geyd olan sənədləri göndərin
(gobul olmag pulsuzdur) və biznən alagə saxlayin. Ukrayna Səfirliyində tələbə vizası
almag üçün ve “KROK” Universitetinə qəbul olmaq üçün lazım olan sənədlər:
1. Standart ərizə forması
2. Pasportun surəti (doğum haqqında çəhadətnamə)
3. Attestat
4. Tibbi arayış
5. GİCS olmaması haqda tibbi arayış
6. Aciq tarixli dönüş bileti
7. 16 ədəd ölçüsü 3.5*4.5 şəkil
8. Sığorta
Lazım gələrsə, Universitet hava limanında tələbənin qarşılanmasını təşkil edir.
Tələbələrə tələbə yataqxanasında yer təşkil olunur.
“KROK” Universiteti xarici vətəndaşların (tələbələrin) Ukrayna ərazisində qanun
cərcivəsində yaşamağını təmin edir, onları dövlət orqanlarında qeydiyyata salır.
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Bizimlə əlaqə
Xarici vətəndaşların təhsil alması haqqında suallarınız olarsa.
Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsi ilə əlaqə saxlayın.

Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin rəhbəri:
Lotarev Andrey Qreqoryevich
e-mail: krok.int@gmail.com
+38 (044) 456-71-91

Ayihə meneceri:
Nazarkeviş Oksana Yevqenyevna
e-mail: manager1@krok.edu.ua
+38 (063) 781-02-96
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Universiteti “KROK” sizs təhsil almag üçün ideal şərait təmin edəcək!
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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 olar.
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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.
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