
 

 

 

ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტი “KROK” 

უნივერსიტეტი “KROK”  დაარსდა  1992 წელს, ის გახლავთ  ერთ-ერთი 

საუკეთესო უმაღლესი სასწავლებელი უკრაინაში, მას განათლების 

სამინისტროს მიერ მინიჭებული აქვს უმაღლესი, მეოთხე დონის 

აკრედიტაცია და მსოლფიოს საუკეთესო 50 უკრაინის უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებები დამსაქმებლები (2017). 2003 წელს 

უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ აკრედიტაცია 

გაუწია უნივერსიტეტს IV (უმაღლესი) დონეზე. 

 

"KROK" უნივერსიტეტი დაახლოებით 4000 სტუდენტის გუნდია, მათგან 

700+ არის საერთაშორისო სტუდენტი მსოფლიოს 40 – ზე მეტი ქვეყნიდან, 

ხოლო 450 – მდე აკადემიური პერსონალი, 70% არის დოქტორანტის 

მფლობელი. ახლა "KROK" უნივერსიტეტი გთავაზობთ შემდეგ 

საბაკალავრო პროგრამებს: 

• საერთაშორისო ურთიერთობები 

• სოციოლოგია 

• ფინანსები 

• საბანკო საქმე 

ფსიქოლოგია 

• ბუღალტერია და დაბეგვრა 

• საერთაშორისო ეკონომიკა 

• მარკეტინგი 

• მენეჯმენტი 

• ტურიზმი 

• დიზაინი 

• ფსიქოლოგია 

• კანონი 

•  სამაგისტრო პროგრამები:  

  მენეჯმენტი 

- ფინანსური და ეკონომიკური უსაფრთხოების მენეჯმენტი 



- ფინანსური და ეკონომიკური უსაფრთხოების ინფორმაციული და 

ანალიტიკური უზრუნველყოფა 

- ქონების და ფიზიკური უსაფრთხოების მენეჯმენტი 

- როექტის მენეჯმენტი 

- ადმინისტრაციული მენეჯმენტი 

- ხარისხი, სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია 

- იზნესის ადმინისტრირება 

- საგანმანათლებლო დაწესებულების მენეჯმენტი 

- საჯარო მენეჯმენტი და ადმინისტრაცია 

- ინოვაციური საქმიანობის მენეჯმენტი 

 საერთაშორისო ურთიერთობები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და 

რეგიონული კვლევები 

 ფინანსები, საბანკო საქმე და დაზღვევა 

 ბუღალტერია და დაბეგვრა 

 მარკეტინგი 

 ეკონომიკა 

 მეცნიერება განათლებაზე 

- უმაღლესი განათლების პედაგოგიკა 

საერთაშორისო ოფისი 

"KROK" უნივერსიტეტის საერთაშორისო ოფისი შეიქმნა საერთაშორისო 

ურთიერთობებისა და "KROK" უნივერსიტეტის ინიციატივების განვი 

თარების მიზნით. 

 

საერთაშორისო ოფისი თავდაპირველად შეიქმნა 1999 წელს, რათა 

პასუხობდეს მზარდი საერთაშორისო სტუდენტების საჭიროებებზე, 

რომლებიც ჩამოდიან უკრაინაში სასწავლებლად. დღეს უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეების ტრენინგი კვლავ რჩება ოფისის ერთ-ერთ პრიორიტეტად. 



საერთაშორისო სტუდენტთა პირველი ჩარიცხვა შედგა 2001 წელს. 

საერთაშორისო სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ კვალიფიკაციის 

ბაკალავრის ან მაგისტრის დიპლომები სხვადასხვა დარგში. 

მოსამზადებელი კურსი 

მოსამზადებელი კურსი საერთაშორისო სტუდენტებისთვის წარმოადგენს 

საერთაშორისო ოფისის სტრუქტურულ ნაწილს «KROK» 

უნივერსიტეტში. ის გთავაზობთ მომსახურებას მომავალ სტუდენტებს - 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც აპირებენ უმაღლესი განათლების 

მიღებას უკრაინაში. კურსი ლიცენზირებული იყო უკრაინის 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2001 წელს, ხოლო 2011 

წელს სალიცენზიო პროცედურამ დაადასტურა უცხოელი მოქალაქეების 

გადამზადების მაღალი დონე. 

მოსამზადებელ კურსზე სტუდენტებს სთავაზობენ 1-წლიან (7-10 თვიან) 

ენობრივ ტრენინგებს შემდგომი სწავლისთვის უკრაინის 

უნივერსიტეტებში. იგი გთავაზობთ ინფორმაციას თემების ფართო 

სპექტრის შესახებ, მათ შორის საემიგრაციო საკითხებზე (სამუშაო 

ნებართვები, მოგზაურობა), ფინანსური კითხვები, სოციალური და 

კულტურული განსხვავებები და რესურსები «KROK» უნივერსიტეტში და 

საზოგადოებაში. 

მოსამზადებელი კურსების კურსდამთავრებულთა მიერ შეძენილი 

სპეციალობაა ეკონომიკა, ინჟინერია და ა.შ. ინსტრუქციები ტარდება 

რუსულ, უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე. 

 

მეცადინეობები, ჩვეულებრივ, იწყება 15 სექტემბრიდან 15 ნოემბრამდე 

პერიოდში. მათ შორისაა: რუსული / უკრაინული / ინგლისური ენები, 

მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ეკონომიკა, კომპიუტერული სწავლება, 

ფიზიკა, ქიმია, ნახაზი, ბიოლოგია და ფიზიკური მომზადება 

(არასავალდებულო ) 



უფრო მეტიც, მოსამზადებელი კურსი გთავაზობთ დამატებით 

სავალდებულო მომსახურებებს - სამედიცინო დაზღვევა და სავიზო 

დახმარება. 

კურსზე სწავლის პერიოდში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ 

მიიღონ განთავსება უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში 

ოთხადგილიან ოთახებში. 

მოსამზადებელი კურსი საერთაშორისო სტუდენტებისათვის გთავაზობთ 

მაღალი დონის ტრენინგებს უკრაინის უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში წარმატებით მიღებისთვის. პროგრამის 

კურსდამთავრებულები კომპეტენტურნი არიან საბაზისო 

დისციპლინებში, რომლებიც საჭიროა უკრაინის უნივერსიტეტში 

ჩასაბარებლად და აქვთ ღრმა ცოდნა უკრაინულ, რუსულ ან ინგლისურ 

ენებზე, რაც მათ საშუალებას აძლევს მიმართონ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. 

საერთაშორისო სტუდენტების ტრენინგი 

მიღება სრული საშუალო / უმაღლესი განათლების საფუძველზე 

ბაკალავრის / მაგისტრის ხარისხის მისაღებად 

სრული ტრენინგი უკრაინულ ენაზე * / ინგლისური 

სტუდენტები იღებენ ბინადრობის ნებართვას სწავლის პერიოდში 

უკრაინაში დროებითი ყოფნისთვის 

 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები (ბაკალავრი, მაგისტრი) 

 მენეჯმენტი (ბაკალავრი, მაგისტრი) 

 ტურიზმის მენეჯმენტი (ორმაგი ხარისხის პროგრამა უნგრეთის 

უნივერსიტეტთან) 

- ფინანსური და ეკონომიკური უსაფრთხოების მენეჯმენტი 

- როექტის მენეჯმენტი 

- ინოვაციური საქმიანობის მენეჯმენტი 

- ბიზნესის ადმინისტრირება (ორმაგი ხარისხის პროგრამა ჰოლანდიის 

უნივერსიტეტთან) 

ნახევარ განაკვეთზე ტრენინგი უკრაინულ ენაზე * 

 ფინანსები, საბანკო საქმე და დაზღვევა 

 მენეჯმენტი 

 ანონი 



* უკრაინის კანონის "უმაღლესი განათლების შესახებ" 48-ე მუხლის თანახმად, 

სასწავლო ენებია უკრაინული და ინგლისური. აღნიშნულ პროგრამებზე სწავლის 

დროს, იმ სტუდენტებს, რომლებიც ფლობენ უკრაინულ ენას, მაგრამ თავისუფლად 

საუბრობენ რუსულ ენაზე, უფლება აქვთ შეასრულონ დავალებები რუსულ ენაზე. 

აშვების წინაპირობები 

ყველა საერთაშორისო სტუდენტმა, ვისაც სურს ისწავლოს «KROK» უნივერსიტეტში, 

უნდა შეავსოს განაცხადის წინასწარი ფორმა და თან დაურთოს დოკუმენტაცია 

დასაშვებობის შემოწმების მიზნით. როდესაც დადებით პასუხს მიიღებთ, გთხოვთ 

მოამზადოთ შემდეგი დოკუმენტები და დაიწყოთ განაცხადის წარმოება. 

დოკუმენტები უცხოელი განმცხადებლების 

მისაღებად:  

 

 

 სწავლის მოსაწვევი (ორიგინალი) - გაიგზავნება უნივერსიტეტის მიერ "KROK"; 

 პასპორტის ნოტარიულად დამოწმებული 2 ასლი უკრაინულად (ან დროებითი 

ბინადრობის ნებართვა); 

 საშუალო სკოლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ორიგინალი ასლი (ნიშნით 

/ შეფასებით) + მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი უკრაინულად 

(გაითვალისწინეთ, რომ უცხოელმა განმცხადებლებმა უნდა დააკანონონ 

თავიანთი საბუთები განათლების შესახებ მის ქვეყანაში უკრაინის საელჩოში). 

 12 ფოტო 3,5x4,5 სმ 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამები 

"KROK" უნივერსიტეტის თავისებურებაა ორიგინალური საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს სტუდენტების დამატებითი 

შესაძლებლობების შექმნას. 

ევროპულ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით, "KROK" ახორციელებს ორ ორმაგი 

ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელთა ტრენინგი ტარდება ინგლისურ 

ენაზე და მოთხოვნების წარმატებით შესრულების შემდეგ სტუდენტები მიიღებენ 

ავსტრიის ან ნიდერლანდების უნივერსიტეტის ბაკალავრის / მაგისტრის და 

მაგისტრის ხარისხს . 

ორმაგი ხარისხის პროგრამა ტურიზმსა და მასპინძლობაში 

პროგრამას ახორციელებენ ,, KROK ”უნივერსიტეტი და Kodolányi János გამოყენებითი 

მეცნიერების უნივერსიტეტი (უნგრეთი). იგი აკრედიტირებულია უნგრეთის 

აკრედიტაციის კომიტეტის მიერ. პროგრამის მიზანია სტუდენტების მომზადება 

ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, ორი კვალიფიკაციის შემდგომი 

მინიჭებით: ტურიზმის მენეჯერი (უკრაინის ხარისხი) და ეკონომისტი ტურიზმისა და 

კვების დარგში, სპეციალობა: სასტუმროს მენეჯმენტი (უნგრული ხარისხი). ეს ასევე 

ითვალისწინებს ტრენინგებს საქართველოში უნგრეთი, ასევე სტაჟირება 

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


საზღვარგარეთ და მონაწილეობა მობილობის პროგრამებში, რომელიც 

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. 

უკრაინულ-ჰოლანდიური ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა 

ბიზნესის ადმინისტრირებაში 

პროგრამა ხორციელდება ნიდერლანდების უმაღლესი სასწავლებლების 

თანამშრომლობით. მისი ისტორია იწყება 1999 წელს. პროგრამა განკუთვნილია 

უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ ეკონომიკურ ან 

მენეჯერულ სპეციალობას. ახალგაზრდები პარალელურად სწავლობენ „KROK“ 

უნივერსიტეტში ან უკრაინის სხვა დაწესებულებაში და ნიდერლანდებში მდებარე 

ბიზნესის პროფესიონალთა გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტში. 

სტუდენტებს საშუალება აქვთ მიიღონ ორი ბაკალავრის დიპლომი - უკრაინული და 

ჰოლანდიური, რომელიც აღიარებულია ევროპის ყველა ქვეყანაში. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის, საერთაშორისო სტუდენტების 

სწავლის შესახებ “KROK” უნივერსიტეტში და უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შემოთავაზებულ 

პროგრამებთან დაკავშირებით, მიმართეთ საერთაშორისო ოფისს: 

 

 

 

 

 

Andrii Lotariev      Anastasiia Shepelia 

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


 

 

უკრაინა 

 

ოფიციალური ენა: უკრაინული 

დედაქალაქი: კიევი 

დამოუკიდებლობის მოპოვება: 1991 წლის 24 აგვისტო 

მდებარეობა: ცენტრალ-აღმოსავლეთ ევროპა, აღმოსავლეთ ევროპის დაბლობის 

სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი, ჩრდილოეთის გრძედის 44''20 'და 52'20' და 

აღმოსავლეთის გრძედის 22''5 'და 41''15' შორის. 

ფართობი: 603,700 კმ 2 

კლიმატი: ზომიერი-კონტინენტური, ყირიმის სამხრეთ სანაპიროზე - 

სუბტროპიკული, ხმელთაშუა ტიპის. ტრანსკარპატიაში ჰავა ზომიერია, თბილი 

თოვლის ზამთარი და წვიმიანი ზაფხული. 

საშუალო ზამთრის ტემპერატურა: -8 ° -დან -12 ° C (+ 17,6 ° F- დან + 3 ° F). სამხრეთ 

რეგიონებში ზამთრის ტემპერატურა იცვლება დაახლოებით 0 ° C (+ 32 ° F). 

ზაფხულის საშუალო ტემპერატურა: + 18 ° –დან + 25 ° C– მდე (+ 64,4 ° F– დან + 77 ° F– 

მდე), თუმცა დღისით მან შეიძლება მიაღწიოს + 35 ° C– ზე მეტს (+ 95 ° F). 

საუკეთესო დრო უკრაინის მოსანახულებლად: ზაფხული, გვიან გაზაფხული და 

შემოდგომის დასაწყისი. 

მოსახლეობა: 47,732,079 (სიმჭიდროვე - 80 ადამიანი / კვ.კმ) 

ვალუტა: გრივნა (გრივნის ასოთა კოდი - UAH, ციფრული კოდი - 980, შემოკლებით 

სახელწოდება - UAH) 

ყველა დრო არის GMT + 2 (UTC + 2) 

უმაღლესი დონის ინტერნეტ დომენი: ua 

საერთაშორისო სატელეფონო კოდი: +380 

ინფორმაცია კიევის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ: 

https://kyivcitytravel.com.ua/en/main/ 

დამატებითი ინფორმაცია უკრაინის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ: 

https://ukraine.ua/  

https://kyivcitytravel.com.ua/en/main/
https://ukraine.ua/

