Avrupa’da, Anad lde Eğ t m n Adres
Uluslararası V zyon Ün vers tes
TÜRK ÖĞRENCİLERİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. ÜNİVERSİTE DİPLOMASI ( 4 yıllık Ün vers te L sans D ploması aslı v layet makamından
apost l ed lmel d r.)
2. TRANSKRİPT ( Ün vers te Not Dökümü )
3. ULUSLARARASI DOĞUM BELGESİ ( Nüfus müdürlüğünden alınmaktadır.)
4. SAĞLIK RAPORU ( Devlet hastaneler nden sağlık müdürlüğü onaylı “res ml “ notar tasdıklı belge.)
5. ADLİ SİCİL KAYDI ( V layet makamından ( Adl ye’den ) alınmaktadır.)
6. İKAMETGAH ( Nüfur Müdürlüğü veya muhtarlıktan alınacaktır )
7. PASAPORT FOTOKOPİSİ ( En Az 4 Yıl sürel Pasaportun res ml olan bölümün fotokop s .)
8. VEKALETNAME
9.TAAHÜTNAME
10. SGK PROVİZYON BELGESİ (Sosyal S gortası Olmayan aday öğrenc ,
özel sağlık s gortası yaptırması gerekmeted r)
11. FOTOĞRAF (6 Adet ves kalık res m arka zem n beyaz olması gerek r.)
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ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

EĞİTİM MEVZUATI

Uluslararası V zyon Ün vers tes , Merkez Makedonya’nın Gost var şehr nde bulunan “Şar-Vardar İl m
Kültür ve Sanat Vakfı”nın 17 Haz ran 2014 tar h nde Makedonya Cumhur yet Hükümet ne “Uluslararası
V zyon Ün vers tes ”n n kurulması ç n ç n yapmış olduğu başvuru, 07 Ek m 2014 tar h nde, Makedonya
Cumhur yet Hükümet Bakanlar Kurulu kararının ve 20 Ek m 2014 tar hl resm gazeten n 153 sayılı ve
4781 nolu yayımlanması le, Uluslararası V zyon Ün vers tes , M.C. Bakanlar Kurulu Kararı le Avrupa ve
Balkanlarda kurulan ve Türk ye dışında anad lde eğ t m yapma hakkına sah p olan ve resm akred te
ed len lk ve tek ün vers te hüv yet n kazandı.
24 Ek m 2014 tar h t barı le Makedonya Cumhur yet Akred tasyon kurulunun 15-98/6 sayılı kararı le,
Uluslararası V zyon Ün vers tes akred te ed l p resm hüvv yet n kazanmış oldu.
Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürüleb l r kalkınma, gel şme ve var olma vasfı eğ t mden
geçmekted r. Genelde Balkanlar, yerelde Makedonya’da yaşayan Türkler n de yer aldığı tüm azınlıkların,
azınlık statüsünün get rd ğ sıkıntıların en başında, yüksek öğren mde ana d lde eğ t m sorunu yer
almaktadır.
Buna st naden kurulan Uluslararası V zyon Ün vers tes le eğ t m alanında mevcut olan eks kl kler n
g der l p, eğ t ml kadroların ve akadem syenler n lg l Balkan ülke s stemler ne dah l olmasıyla b rl kte,
entegrasyon sağlanacak, toplumsal d nam kler tekrardan körüklen p, Balkanlarda azınlık unsurunun
ülke ve bölgede yapıcı varlığını devam ett recekt r.
Ülke ve bölge nsanının geleneksel b r k m n , çağdaş b lg y ve tekn kler kullanarak bel rlemek,
değerlend rmek ve yen den yorumlamak m syonunu gütmekted r.

Makedonya Cumhuriyeti yüksek öğrenim kanununun 150. maddesine istinaden:
Üniversite adayı öğrenciler yüksek öğrenimlerine iki statüde devam etme hakkına sahiptir.
• Örgün Eğ t m (Klas k) teor k derslerde % 70 uygulamalı derslerde % 80 devamlılık zorunludur.
• Örgün Eğ t m (Mazeretl ) devam zorunluluğu yoktur
Örgün eğ t m (mazeretl ) olab lmek ç n adayın:
• Kron k Rahatsız Olması (muayene görmüş olduğu devlet hastanes nden rapor)
• Evl Olması (evl l k cüzdanının noter tasd kl nüshası braz ed lmel )
• İş l şk s ne tab olması (çalıştığı kurumdan çalıştığına da r tey d mektubu veya sgk h zmet dökümü)
Örgün Eğ t m (Mazeretl ) Uygulaması
Her dönem akadem k takv m başlamasına mütak ben 15 ş günü çer s nde öğrenc lere sorumlu
oldukları dersler n ders notları gönder lemekted r.Dönem sonlarında lg l adaylara hızlandırılmış ders
ver lmekted r.Hızlandırılmış dersler akadem k takv mde öngörülen tar hlerde gerçekleşmekted r.Güz
Dönem Şubat ayının lk haftasında lk dönem n sınavları,Bahar Dönem Haz ran ayının lk haftasında
k nc dönem n sınavları yapılmaktadır.
Örgün Eğ t m (Mazeretl ) Başvurusu ve Muaﬁyet
Muaﬁyet ve İnt bak İşlemler Yönerges ne st naden lg l adayın kaç kred den muaf olacağı ve kaç kred
tamamlaması gerekt ğ tesp t ed lmekted r.
BAŞVURU KOŞULLARI

Uluslararası V zyon Ün vers tes başlangıç olarak beş fakülte, beş l sans ve altı yüksek l sans olmak üzere
toplam 10 program dah l nde faal yet göstermekted r. Hedeﬂer ve toplumsal ht yaçların karşılanması
doğrultusunda, Sağlık B l mler Fakültes ’n n açılması ç n çalışmalar devam etmekted r.
Araştırma ve İnceleme yoluyla elde ed len sonuçlar b l m dünyasıyla ve toplumla paylaşmak
ün vers ten n projeks yonları bünyes nded r.
Ün vers tem z n lg l bölümler nde yet şecek genç, donanımlı ve uzman tekn k elemanlar le özel ve
kamunun ht yaç duyduğu n tel kl nsan gücünü oluşturacaktır.
Bu değerler koruyup yaşatarak ülkem z n ve nsanlığın kültürel m rasına katkıda bulunmak,
ün vers ten n esas amacını oluşturmaktadır.

BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI
I. Yarıyıl / Güz

II. Yarıyıl / Bahar

No Ders Adı
1
2
3
4

ECTS

Sayısal Yöntemler
Ver tabanı Tasarımı
Programlama D ller n n Tasarımı
Seçmel Ders
– Matemat ksel Programlama ve Opt m zasyonu
– Mult medya S stemler n n Gel şt r lmes
– B yo nformat k

8
8
8
6

No Ders Adı
1

2
3

Seçmel Ders
– Yazılım Gel şt rme
– B l msel Çalışma Metodoloj s
Ün vers te L stes nden Seçmel Ders
Master Tez

ECTS
6

6
18

PRATİK BİLGİLER
Uluslararası V zyon Ün vers tes Avrupa eğ t m standartlarında Makedonya Cumhur yet ve Gost var
Beled yes resm d ller nde eğ t m vermekted r.
Uluslararası V zyon Ün vers tes Hukuk Fakültes Bolonya Eğ t m Standarlarına uygun müfredatları le
Türk ye müfredatlarına uyumlu b r bütünlüğe sah pt r.
Uluslararası V zyon Ün vers tes AVRUPA UK NARIC ONAYLI ve YÖK TARAFINDAN TANINMAKTADIR.
Mezun olan öğrenc ler m z İNGİLİZCE, TÜRKÇE, MAKEDONCA d ploma almaktadırlar. Alınan
d plomalar L zbon esaslarına uygunluğu le Uluslararası geçerl d r. Ayrıca öğrenc ler m z Uluslararası
geçerl D ploma Supplement (D ploma Ek ) sah b olmaktadırlar.

Mülakat Kayıt Formunu Doldurmak.
NOT: Mülakattan başarılı olan öğrenc ler m z, kayıt ç n gereken aşağıdak belgeler eks ks z tesl m ed p,
öngörülen mal yükümlülüğü yer ne get rd kler nden t baren ün vers tem ze kaydı gerçekleşecekt r

