
Бiлiмге апаратын қақпа

Көкжиектерді кеңейтіңіз!

Қосымша ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз:
international@ticaret.edu.tr 

БІТІРУШІГЕ ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР
1. Диплом
(PhD докторантура бағдарламалары үшін: бакалавриат және 
магистратура)
2. Транскрипт
(PhD докторантура бағдарламалары үшін: Бакалавриат және 
магистратура транскрипциясы)
3. Паспорттың көшірмесі
4. Оферта хатында көрсетілген салымның төленгені туралы түбіртек
5. Ағылшын немесе түрік тілі сертификаты (бар болса)

БАКАЛАВРИАТ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР
1. Орта білім туралы диплом
2. Орта мектептің транскрипциясы
3. Паспорттың көшірмесі
4. Ұсыныс хатында көрсетілген салымның төленгені туралы түбіртек
5. Ағылшын немесе түрік тілі сертификаты (бар болса)

* Өтінім беру күні internationaloffice.ticaret.edu.tr және әлеуметтік 
желілерде жарияланады

ӨТІНІМ БЕРУ ТӘРТІБІ
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internationaloffice.ticaret.edu.tr/apply/ көмегімен онлайн 
режимінде қолдану

Нұсқауларды орындаңыз және өтінімнің онлайн нысанын 
толтырыңыз.

Қажетті құжаттарды жүйеге жүктеу.

Бағдарламаңызды біздің веб-сайтта бақылаңыз
international.ticaret.edu.tr/app-check/

Бағалаудан кейін кандидаттарға ұсыныс-хат беріледі.

Табысты кандидаттарға ресми қабылдау хаттары жолданады.

Стамбул коммерциялық университетін ұсынды

барлық халықаралық студенттерге арналған шәкіртақы алу 
мүмкіндіктері бүкіл әлемде Стамбул коммерциялық 

университетінде оқиды

100% 75% 50% 25%

ОҚУ АҚЫСЫН ТӨЛЕУ

СТИПЕНДИЯ АЛУ МҮМКІНДІКТЕРІ

* Жылына қосылған ҚҚС (2 бөліп-бөліп есептегенде)
Ескертпе: Ағылшын тілі бағдарламаларының 30%- ы үшін оқу ақысы түрік бағдарламаларымен 
бірдей соманы құрайды

* қосылған ҚҚС (бүкіл бағдарлама, 2 бөліп төлеу)
** Кілттегі ҚҚС (бүтін бағдарлама, 4 бөліп төлеу) 

 4000
АҚШ доллары

5000
АҚШ долларыБакалавриаттың барлық бағдарламалары

БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

           PhD докторантураның барлық бағдарламалары

PhD докторантура бағдарламалары

 

 

МАГИСТРАТУРА БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Диссертациясы бар магистратура 
бағдарламалары (4 семестр)

Диссертацияға қатысы жоқ магистрлік 
бағдарламалар (2 семестр)

ТҮРКИЯ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Ағылшын тілі
бағдарламалары

Ескертпе: * қашықтықтан оқыту бағдарламалары бойынша оқу ақысы түрік бағдарламаларымен 
бірдей сомада

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ АЛУШЫЛАР

ТҮРКИЯ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Ағылшын тілі
бағдарламалары

ТҮРКИЯ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Ағылшын тілі
бағдарламалары

3000
АҚШ доллары*

4500
АҚШ доллары**

3400
АҚШ доллары*

5000
АҚШ доллары**

4700
АҚШ доллары*

6000
АҚШ доллары**



www.ticaret.edu.tr

ticaretinternational

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

СТАМБУЛ КОММЕРЦИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОФИСІ

Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2
Beyoğlu-İstanbul, 34445, TURKEY

international@ticaret.edu.tr

Whatsapp (тек сөйлесу)
+90 507 157 70 15

+90 444 0 413

Халықаралық Офис веб-парақшасы

international.ticaret.edu.tr

БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

МАГИСТРАТУРА БАҒДАРЛАМАСЫ
PhD докторантура бағдарламалары

БИЗНЕС ФАКУЛЬТЕТІ
• Бизнесті басқару (ағылш)
• Экономика (ағылш.)
• Қаржы және банк ісі (ағылш.)
• Халықаралық сауда (ағылш.)
• Бизнесті басқару
• Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган
• Экономика
• Логистиканы басқару

ИНЖЕНЕРЛІК ФАКУЛЬТЕТ
• Электротехника және электроника инжинириясы (ағылш.)
• Мехатроника инженериясы (ағылш)
• Компьютерлік инженерия (% 30 ағылш.)
• Өнеркәсіптік машина жасау (% 30 ағылш.)

СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН ФАКУЛЬТЕТІ
• Интерьер архитектурасы және экологиялық дизайн (% 30 ағылш.)
• Архитектура
• Өнеркәсіптік дизайн
• Тоқыма және сән дизайны

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ
• Заң

БАЙЛАНЫС ФАКУЛЬТЕТІ 
• Бұқаралық ақпарат құралдары және байланыс
• Жұртшылықпен байланыс және жарнама
• Визуалды байланыс дизайны

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ
• Саясаттану және халықаралық қатынастар (ағылш.)
• Психология (% 30 ағылшынша)
• Математика
• Әлеуметтану
• Статистика

ЖОҒАРЫ ҚАРЖЫ МЕКТЕБІ
• Халықаралық қаржы (ағылш.)
• Банктік қызмет
• Капитал нарығы
• Қаржы қызметтерінің маркетингі
• Халықаралық банкинг және қаржы

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ АСПИРАНТУРАСЫ
• Компьютерлік инжиниринг (ағылш.)
• Басқару инженериясы (ағылш.)
• Мехатроника инженериясы (ағылш.)
• Компьютерлік техника
• Киберқауіпсіздік
• Электроника және байланыс инжиниринг
• Өнеркәсіптік машина жасау
• Математика
• Статистика
• Консервациялау және қалпына келтіру
• Интерьер дизайны
• Тоқыма және сән дизайны
• Қала құрылысы жүйелерi және көлiктi басқару

СЫРТҚЫ САУДА АСПИРАНТУРАСЫ
• Халықаралық сауда (ағылш.)
• Жахандық маркетинг  және брендтi басқару
• Халықаралық сауда және Еуропалық Одақ құқығы
• Халықаралық сауда

БАЙЛАНЫС ҒЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ АСПИРАНТУРАСЫ
• Кинематограф
• Корпоративтік байланыс
• Бұқаралық ақпарат құралдары және байланыс саласындағы зерттеулер

МАГИСТРАТУРАНЫҢ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 
(ДИССЕРТАЦИЯСЫЗ)
• Бухгалтерлiк есеп және аудит
• Бизнесті басқару
• Индустриялық саясат және технологияларды басқару
• Халықаралық банкинг және қаржы
• Халықаралық сауда

ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР АСПИРАНТУРАСЫ
• Бизнесті басқару (ағылш)
• Бухгалтерлiк есеп және аудит 
• Бизнесті басқару 
• Индустриялық саясат және технологияларды басқару
• Маркетингті басқару
• Саясаттану және халықаралық қатынастар
• Жеке құқық

БАЙЛАНЫС ҒЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ АСПИРАНТУРАСЫ
• Кинематограф
• Бұқаралық ақпарат құралдары және байланыс саласындағы зерттеулер
• Жұртшылықпен байланыс және жарнама

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ АСПИРАНТУРАСЫ
• Компьютерлік техника
• Математика

СЫРТҚЫ САУДА АСПИРАНТУРАСЫ
• Халықаралық сауда (ағылш.) 
• Халықаралық сауда және Еуропалық Одақ құқығы
• Халықаралық сауда

ЖОҒАРЫ ҚАРЖЫ МЕКТЕБІ
• Банктік қызмет
• Қаржы экономикасы

ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР АСПИРАНТУРАСЫ
• Африкантану және халықаралық қатынастар (ағыл.)
• Бизнесті басқару (ағылш)
• Коммерциялық дипломатия (ағылш.)
• Цифрлық экономика және маркетинг (ағылш)
• Экономика (ағылш.)
• Маркетингті басқару (ағылш)
• Бухгалтерлiк есеп және аудит
• Жарнама және стратегиялық бренд байланысы
• Қолданбалы психология
• Қолданбалы әлеуметтану
• Бизнесті басқару
• Бизнес-интеллект
• Коммерциялық дипломатия
• Салыстырмалы халықаралық кәсіпкерлік құқық
• Цифрлық экономика және маркетинг
• Экономика
• Білім беру басқармасы (диссертациясыз)
• Отбасылық консультация беру және білім беру
• Адам ресурстарын басқару
• Индустриялық саясат және технологияларды басқару
• Логистиканы басқару
• Маркетингті басқару
• Саясаттану және халықаралық қатынастар
• Жеке құқық
• Қоғамдық құқық
• Туризмді басқару * Егер басқаша көрсетілмесе, барлық бағдарламалар түрік болып табылады


