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ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

I.DÖNEM
2018 -2019
Akadem k Yılı

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.

KLİNİK PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİ

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.

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.

Bu değerler koruyup yaşatarak ülkem z n ve nsanlığın kültürel m rasına katkıda bulunmak,
ün vers ten n esas amacını oluşturmaktadır.

• 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.

PRATİK BİLGİLER

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.

SINAV TARİHLERİ
29 Ocak 2020
30 Ocak 2020

HIZLANRIDILMIŞ DERS 01-09 HAZİRAN 2020
Kl n k Sağlık Ps koloj s (Alan Ders )
.......................................... (Seçmel Ders)

SINAV TARİHLERİ
10 Haz ran 2020
11 Haz ran 2020

Araştırma (doktora tez konusu ve danışmanın atanması ç n başvurunun hazırlanması ve sunulması)
Doktora sem ner – B l msel Makale Yayını - 1
VI.DÖNEM

ETKİNLİK TÜRÜ
Beş nc dönem tez çalışmasının gözden geç r lmes (tez zleme – değerlend rme sürec )
Araştırmanın yıllık kongrede sunumu (Yurtdışı Uluslararas Kongre)
Doktora araştırma ve yayın sonuçları (B l msel Makale Yayını - 2)

SINAV TARİHLERİ
01-05 Ek m 2020
20-28 Ocak 2021
SINAV TARİHLERİ
01-05 Haz ran 202
01 N san - Haz ran 2021
01-10 Haz ran 2021

ETKİNLİK TÜRÜ
Doktora Sem ner (Tez zleme - değerlend rme sürec )
Doktora araştırma ve yayın sonuçları ( B l msel Makale Yayını - 3)
VIII.DÖNEM

SINAV TARİHLERİ
01-05 Ek m 2021
01-31 Aralık 2021

ETKİNLİK TÜRÜ
Araştırma prat ğ üzer ne atölye çalışması ve tez zleme – değerlend rme sürec
Doktora Tez n n İnt hal Başvuru Tar h
Doktora Tez Savunması

SINAV TARİHLERİ
20-28 Ocak 2022
01- 05 Şubat 2022
10-18 Haz ran 2022

BARINMA VE YURTLAR
Uluslararası V zyon Ün vers tes , modern ﬁz k olanaklara sah p yurtlarını kız ve erkek öğrenc ler m z n
h zmet ne sunmuştur.
Yurtlarımız ün vers te hayatınızda s zlere a le ortamını aratmayan, eğ t m n ze katkıda bulunmak ç n
alanında başarılı danışmanlar le ün vers te hayatınızı kolaylaştırmayı lke ed nen kurumlardır.
Yurtlarımızda, eğ t m öğret mde başarıyı arttıracak etkenler n yanı sıra sosyal gel ş m n z ç n yıl
çer s nde çeş tl faal yetler düzenlenmekted r.

Yurtlarımız, Türk ye’n n ve Makedonya’nın b r çok l nden gelen öğrenc lerle çok kal tel , çok kültürlü ve
çok renkl küçük b r dünya hüv yet nded r. Renk ve kültür moza ğ olan yurtlarımız, farklı ülkelerden
gelen öğrenc lerle tanışıp dost olduğunuz ulv mekanlardır. Gayem z, s zler m ll b rl k ve beraberl k
duyguları çer s nde, dostluk ve kardeşl k bağlarını güçlend rerek geleceğ n yen dünyasına
hazırlamaktır.

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.

HIZLANRIDILMIŞ DERS 20-28 Ocak 2020
Ps kometr (Alan Ders )
Kl n k Değerlend rme (Alan Ders )
IV.DÖNEM

VII.DÖNEM

2021-2022
Akadem k Yılı

Üniversite adayı öğrenciler yüksek öğrenimlerine iki statüde devam etme hakkına sahiptir.

SINAV TARİHLERİ
19 Haz ran 2019
20 Haz ran 2019

ETKİNLİK TÜRÜ

EĞİTİM MEVZUATI
Makedonya Cumhuriyeti yüksek öğrenim kanununun 150. maddesine istinaden:

HIZLANRIDILMIŞ DERS 10-18 Haz ran 2019
Ps koloj de Trednler ve Yen Eğ l mler (Zorunlu Ders)
Gel ş m Ps kopatoloj s (Zorunlu Ders)

V.DÖNEM

2020 -2021
Akadem k Yılı

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.

SINAV TARİHLERİ
30 Ocak 2019
31 Ocak 2019

III.DÖNEM
2019 -2020
Akadem k Yılı

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.

HIZLANRIDILMIŞ DERS 21-29 Ocak 2019
Araştırma Metodoloj s (Zorunlu Ders)
Kl n k Ps koloj (Zorunlu Ders)
II.DÖNEM

BAŞVURU KOŞULLARI
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Başvuru Formunu Doldurmak.
Özgeçm ş ve adayın yayımlanmış makaleler ,
Akadem k N yet Mektubu,
İng l zce b ld ğ n ze da r belge,
K ml k yada Pasport fotokop s
L sans ve Yüksek L sans D ploması (orj nal -apost ll )
L sans ve Yüksek L sans Transkr ptler (orj nal -apost ll )

