
„ცოდნისა და ფასეულობების უნივერსიტეტი“

რეჯეფ ტაიფ 
ერდოღანის 

უნივერსიტეტი



 რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტი დაარსდა 
2006 წლის 17 მარტს რიზეს უნივერსიტეტის სახელით და 
2012 წლის 11 აპრილს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 
გადაწყვეტილებით მიენიჭა რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის სახელი.
 რიზეს უნივერსიტეტის ისტორია იწყება 1976 
წლის 1 მარტს დაარსებული რიზეს სახელობის უმაღლესი 
სკოლით. 1976 წელს დაწყებული საგანათლებლო საქმიანობა 
გრძელდება რიზეში გახსნილი პირველი ფაკულტეტებით: 
თეოლოგიისა და წყლის პროდუქტების ფაკულტეტები 
(1992 წ.); ფინდიქლის პროფესიული კოლეჯით (1996 წ.); 
განათლებისა და საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტებით (1997 წ.). აღნიშნული 
პროცესი დასრულდა 2006 წელს რიზეს უნივერსიტეტის 
დამოუკიდებელ უნივერსიტეტად გამოცხადებით. 
 ამჟამად ჩვენს უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 
ფაკულტეტები: არდეშენის ტურიზმის ფაკულტეტი, საზღვაო 
ფაკულტეტი, სტომატოლოგიური ფაკულტეტი, განათლების 
ფაკულტეტი, საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ხელოვნების, დიზაინისა 
და არქიტექტურის ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის 
ფაკულტეტი, ეკონომიკური და ადმინისტრირების 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თეოლოგიის ფაკულტეტი, 
საინჟინრო ფაკულტეტი, წყლის პროდუქტების ფაკულტეტი, 
მედიცინის ფაკულტეტი, სასოფლო-სამეურნეო და ბუნების 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი; კოლეჯები: ფიზკულტურისა 
და სპორტის კოლეჯი, ფინდიქლის გამოყენებითი 
დისციპლინების კოლეჯი, გიუნეისუს ფიზიოთერაპიისა 
და ფიზიკური რეაბილიტაციის კოლეჯი, სამედიცინო 
კოლეჯი, უცხო ენების კოლეჯი, სამართალმცოდნეობის 
პროფესიული კოლეჯი, არდეშენის პროფესიული კოლეჯი, 
ფინდიქლის პროფესიული კოლეჯი, ფაზარის პროფესიული 
კოლეჯი, სოციალურ მეცნიერებათა პროფესიული კოლეჯი, 
ტექნიკურ მეცნიერებათა პროფესიული კოლეჯი, სოციალურ 
მეცნიერებათა პროფესიული კოლეჯი და ჯანდაცვის 
მომსახურების პროფესიული კოლეჯი. 
 დღესდღეობით ჩვენს უნივერსიტეტში არის 3 
ინსტიტუტი, 13 ფაკულტეტი,  5 კოლეჯი, 7 პროფესიული 
სკოლა, 12 კვლევითი და გამოყენებითი ცენტრი და 
რექტორატის დაქვემდებარებაში მყოფი 6 განყოფილება. 
არსებული შესაძლებლობებით რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის 
უნივერსიტეტში წინა პლანზეა საბუნებისმეტყველო და 
სამედიცინო დარგები.

 უნივერსიტეტები ისლამურ 
კულტურასა და ცივილიზაციაში არა 

მარტო უმაღლესი განათლების კერებია, 
არამედ აქ ხდება მორალური  ფასეულობების 

ჩამოყალიბება და დაცვა. უმაღლეს სასწავლებელს 
თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი 

ადგილი უჭირავს და, ვფიქრობ, იგი დიდ როლს 
ასრულებს ერის ისტორიის შექმნაში. ერის ისტორია გაიგივებულია 
უნივერსიტეტებში აღზრდილი პიროვნებების ისტორიასთან. ცოდნის 
შეძენის, ინდივიდუალური აზროვნებისა და სიახლეების დანერგვის ზრდა 
მეტწილად დამოკიდებულია  უმაღლესი სასწავლებლების რაოდენობაზე.
 „ცოდნისა და ფასეულობების უნივერსიტეტის“ დევიზითა და ასევე 
საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტატუსის მისაღებად წამოწყებული ჩვენი 
საგანმანათლებლო საქმიანობა საკმაოდ წარმატებულად და სერიოზული 
ნაბიჯებით გრძელდება, რაც წაადგებათ როგორც უნივერსიტეტსა და 
სტუდენტებს, ასევე ჩვენს ქვეყანას, ქალაქს, საზოგადოებას. ჩვენ ძალიან 
დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტატუსის 
მინიჭებას, რითაც შესაძლებელი გახდება არა მარტო სრულყოფილი 
განათლების უზრუნველყოფა, არამედ საზოგადოებრივი მომსახურების 
ხარისხის გაზრდაც. 
 რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტი დაარსების პირველი 
წლებიდანვე გაწეული საქმიანობითა და მიღწეული წარმატებებით დიდი 
პასუხისმგებლობით ემსახურება ქალაქისა და ქვეყნის წინაშე დასახული 
მიზნების განხორციელებას.
 რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტმა, რომელიც 
დაარსებულია 2006 წლის 17 მარტს,  ათი წლის თავზე ფიზიკური 
შესაძლებლობებით, განათლების ხარისხითა და ჩატარებული კვლევების 
მიხედვით სხვა უნივერსიტეტებს შორის  გაითქვა სახელი. 2015 წელს 
ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იგი აკადემიური ხარისხისა და 
წარმატების თვალსაზრისით მეოთხე ადგილზეა 2000 წლის შემდეგ 
დაარსებულ 62 უნივერსიტეტს შორის, ხოლო ორმოცდამეათე ადგილზე – 
მთელს თურქეთში არსებულ ყველა უნივერსიტეტს შორის.
 უნივერსიტეტის მიზანია არ გაიმეოროს ის, რაც ყველასთვისაა 
ცნობილი, გააკეთოს ის,  რაც ყველასთვის იქნება ახალი. ამ მიზნების 
გათვალისწინებით დიდ მადლობას ვუხდით იმ პიროვნებებსა თუ 
ცალკეულ ჯგუფებს, რომლებიც დახმარებას უწევენ ჩვენს უნივერსიტეტს 
დაარსებიდან დღემდე, კერძოდ: თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს 
რეჯეფ ტაიფ ერდოღანს, ჩვენი ქალაქის პოლიტიკოსებს, რეჯეფ ტაიფ 
ერდოღანის უნივერსიტეტის განვითარების ფონდის წევრებს, სახელმწიფო 
მოხელეებს, ბიზნესმენებს, თანამემამულეებს, მშობლებს, უნივერსიტეტის 
აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს. 

 სიყვარულითა და პატივისცემით…

რექტორის 
გზავნილი

რეჯეფ ტაიფ 
ერდოღანის 

უნივერსიტეტი

რექტორი,
პროფ. დოქტ. ჰუსეინ ქარამანი



ფაკულტეტები

არდეშენის ტურიზმის ფაკულტეტი,
თურგუთ ქირანის საზღვაო ფაკულტეტი
სტომატოლოგიური ფაკულტეტი
განათლების ფაკულტეტი
საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ხელოვნების, დიზაინისა და 
არქიტექტურის ფაკულტეტი
სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
ეკონომიკური და ადმინისტრირების 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თეოლოგიის ფაკულტეტი
საინჟინრო ფაკულტეტი
წყლის პროდუქტების ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი
სასოფლო-სამეურნეო და ბუნების 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

კოლეჯები

ფიზკულტურისა და სპორტის კოლეჯი 
ფინდიქლის გამოყენებითი 
დისციპლინების კოლეჯი
გიუნეისუს ფიზიოთერაპიისა და 
ფიზიკური რეაბილიტაციის კოლეჯი
სამედიცინო კოლეჯი 
უცხო ენების კოლეჯი

პროფესიული კოლეჯი

სამართალმცოდნეობის პროფესიული 
კოლეჯი
არდეშენის პროფესიული კოლეჯი
ფინდიქლის პროფესიული კოლეჯი
ფაზარის პროფესიული კოლეჯი
ჯანდაცვის მომსახურების 
პროფესიული კოლეჯი
სოციალურ მეცნიერებათა 
პროფესიული კოლეჯი
ტექნიკურ მეცნიერებათა 
პროფესიული კოლეჯი

ინსტიტუტები

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა ინსტიტუტი
მედიცინის მეცნიერებათა 
ინსტიტუტი 
სოციალურ მეცნიერებათა 
ინსტიტუტი

სპეციალობები



 ფაკულტეტის მიზანია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში 
მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა და ტურიზმის სექტორისათვის 
კვალიფიციურობის მინიჭება. აქ ყველა პირობაა შექმნილი 
იმისათვის, რომ სტუდენტმა თეორიული ცოდნა გამოიყენოს 
პრაქტიკაში. ფაკულტეტი ახლადგახსნილია და სტუდენტთა   
მიღება ჯერ არ ჰქონია.
 თურქეთის რესპუბლიკა ტურიზმის განვითარების 
მხრივ სხვა ქვეყნებს კონკურენციას უწევს მუდმივად სიახლეების 
მოყვარული და ამ მიმართულებით მცოდნე სტუდენტთა 
აღზრდით. ფაკულტეტის ძირითადი მიზანიც სწორედ ის არის, 
რომ პრიორიტეტად აქციოს ტურიზმის სექტორსა და აკადემიურ 
სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება და 
იბრძოლოს ტურიზმის განხრით ხარისხიან საგანმანათლებლო 
დაწესებულებად ჩამოყალიბებისათვის.

მიმართულება:
• ტურიზმის მენეჯმენტი.

არდეშენის ტურიზმის 
ფაკულტეტი

 თურგუთ ქირანის სახელობის საზღვაო კოლეჯი 
დაარსდა 2009 წლის 16 მაისს. იგი 2016 წლიდან ფაკულტეტად 
არის გადაკეთებული
 მისი მიზანია, აღზარდოს  თავისუფალი 
აზროვნების, კომუნიკაბელური, ჯგუფური მუშაობის 
მოყვარული, თანამედროვე ცივილიზებული ადამიანისათვის 
დამახასიათებელი უნარ-ჩვევების მქონე კვალიფიციური 
სპეციალისტი, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილას 
შეძლებს პროფესიული საქმიანობის წარმართვას.
 ქვეყნისა და რეგიონის ეკონომიკის განვითარების 
პარალელურად ვითარდება საზღვაო სექტორიც.  აქედან 
გამომდინარე, ფაკულტეტის კურსდამთავრებულები 
დასაქმდებიან პროფესიულ სფეროში არა მარტო თურქეთის 
რესპუბლიკის, არამედ მსოფლიო მასშტაბითაც.  
 კოლეჯის ლაბორატორიები: საზღვაო-სანაოსნო, 
ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებისა და მეტეოროლოგიის, 
ინფორმატიკის, საზღვაო მიმოსვლის, რუკებისა და ტექნიკური 
დაგეგმარების, ფიზიკა-ქიმიის ლაბორატორიები.

მიმართულება:
• საზღვაო ტრანსპორტი და ლოჯისტიკის საინჟინრო

თურგუთ ქირანის საზღვაო 
ფაკულტეტი

ardesen.erdogan.edu.tr denizcilik.erdogan.edu.tr



სტომატოლოგიური 
ფაკულტეტი

dis.erdogan.edu.tr

 რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური 
ფაკულტეტი დაარსდა 2010 წლის  15 ნოემბერს. ფაკულტეტმა 
სტუდენტების პირველი ნაკადი მიიღო  2013-2014 სასწავლო წელს. 
იგი მოწოდებულია სწავლებისა და კვლევის გზით ცოდნის შეძენის, 
შეფასებისა და გავრცელებისათვის, მოსახლეობის სამედიცინო 
მომსახურების ფუნდამენტური და პრაქტიკული საფუძვლების 
შემუშავებისა და განვითარებისათვის.
 ფაკულტეტზე სწავლება, კვლევა და სამედიცინო 
საქმიანობა ერთმანეთისგან განუყოფელია, რაც უზრუნველყოფს 
აკადემიური პროცესის დაგეგმვასა და წარმართვას საზოგადოების 
პროგრესულად ცვლადი მოთხოვნებისა და თანამედროვე 
სამეცნიერო ცოდნის შესაბამისად. 
 უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური ფაკულტეტის მისიაა: 
მომავალ სპეციალისტში კლინიკური აზროვნების, უნარ-
ჩვევების აუცილებელი ელემენტებისა და კონკურენტუნარიანი 
თვისებების ჩამოყალიბება; სავალდებულო დისციპლინის 
პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებთან სიმბიოზი; მედიცინის, ზოგადად, 
და, კერძოდ, სტომატოლოგიის, სფეროში დამოუკიდებელი, 
თანმიმდევრული და ლოგიკური აზროვნების განვითარება; 
სტომატოლოგიური მედიცინის პრინციპებზე დაფუძნებული 
ცოდნა; სტომატოლოგიური ფაკულტეტის კლინიკის გაძლიერება 
და გააქტიურება.
 სტომატოლოგიურ ფაკულტეტზე სწავლა 5 წლიანია. 

 მიმართულება: 
 • სტომატოლოგია.

   განათლების ფაკულტეტი დაარსდა 1997 წლის 3 სექტემბერს ჩაიელის 
რაიონში.
 ფაკულტეტის მიზანია ისეთი სპეციალისტების აღზრდა, რომლებიც 
თურქულ კულტურასთან ერთად ეზიარებიან სხვა ხალხების კულტურებსაც, 
კარგად ეცოდინებათ მშობლიური ენა, რომელსაც გამოიყენებენ  მომავალი 
თაობების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად აღზრდის პროცესში.
 ჩაიელის რაიონში მდებარე განათლების ფაკულტეტის 
კამპუსში სალექციო აუდიტორიები აღჭურვილია სათანადო პროგრამების 
შესაბამისი უახლესი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით; ასევე, მათემატიკის, 
კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საბუნებისმეტყველო დარგებს აქვთ 
ლაბორატორიული მუშაობის შესაძლებლობები.
 სტუდენტები თეორიულ განათლებასთან ერთად იძენენ პრაქტიკულ 
ცოდნასაც. საზოგადოებასთან უფრო მეტი სიახლოვისა და ზოგად განათლებაში 
წვლილის შეტანის მიზნით სტუდენტს საშუალება ეძლევა სხვადასხვა 
დაწესებულებაში გაიაროს პრაქტიკა. გარდა ამისა, ყველა მიმართულების 
სტუდენტი პედაგოგიური პროფესიის სრულყოფისათვის დამამთავრებელ 
კლასებთან გადის პრაქტიკას. 
 ფაკულტეტზე ლექტორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის 
ხორციელდება გაცვლითი პროგრამები ქვეყნის ფარგლებში და საერთაშორისო 
ასპარეზზე. ესენია: „ერასმუსი“ და „მევლანა“ (სტუდენტთა საერთაშორისო 
გაცვლითი პროგრამები) და „ფარაბი“ (ქვეყნის ფარგლებში ლექტორ-
მასწავლებლებისა და სტუდენტებიის გაცვლითი პროგრამა). პროგრამებში 
ჩართვისადმი სტუდენტებისა და ლექტორ-მასწავლებლების  ინტერესი და 
აქტივობა ყოველწლიურად მატულობს. 
 ფაკულტეტზე არსებული ლაბორატორიებია: ფიზიკის, ქიმიის, 
საბუნებისმეტყველო  და კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა.
მიმართულებები:
• ინფორმატიკა და სწავლების ტექნოლოგიები
• საბუნებისმეტყველო
• დაწყებითი განათლება (მათემატიკა)
• სასკოლო ფსიქოლოგია 

განათლების 
ფაკულტეტი 

egitim.erdogan.edu.tr

• დაწყებითი განათლება
• სოციალური მეცნიერებები
• თურქული ენის სწავლება.



 მიმართულებები:
•  ბიოლოგია
•  ქართული ენა და ლიტერატურა
•  ინგლისური ენა და ლიტერატურა
• ქიმია
•  მათემატიკა
•  ისტორია
•  თურქული ენა და ლიტერატურა.

საბუნებისმეტყველო 
და საზოგადოებრივ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

fef.erdogan.edu.tr

 საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი დაარსდა 1997 წლის 3 სექტემბერს. 
 ფაკულტეტის მიზანია სტუდენტს მისცეს ყველა 
საფეხურის შესაფერისი უმაღლესი განათლება; მოამზადოს 
ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ მეცნიერული 
მსოფლმხედველობა, მაღალი კულტურა და საერთაშორისო 
მოთხოვნათა შესაბამისი ზოგადი და დარგობრივი 
კომპეტენციები. 
 ზიჰნი დერინის კამპუსში მდებარე ფაკულტეტზე 
სტუდენტებს  ეძლევათ არა მარტო საფუძვლიანი განათლების 
მიღების საშუალება, არამედ მათ იქ ხვდებათ თბილი და 
მყუდრო გარემო.
 ფაკულტეტის ლაბორატორიებია: ფიზიკის (4 ოთახი), 
ბიოლოგიის (3 ოთახი), ქიმიის (3 ოთახი), ორგანული 
კვლევების ლაბორატორია (2 ოთახი), კომპიუტერული 
ტექნოლოგიების (2 ოთახი), ანალიზური ქიმიის, ფიზიკისა და 
ქიმიის, ბიოქიმიის კვლევითი ლაბორატორიები, არაორგანული 
ქიმიის, მოლეკულური ბიოლოგიის, ბოტანიკის, ზოოლოგიის, 
მცენარეთა ფიზიოლოგიის, მიკრობიოლოგიის, მყარი ფიზიკის,  
ბირთვული და მოლეკულური ფიზიკის, ელექტრონული და 
ბიოქიმიური ლაბორატორიები.

 ხელოვნების, დიზაინისა და არქიტექტურის 
ფაკულტეტი დაარსდა 2012 წლის 23 ივნისს. ფაკულტეტმა 
სტუდენტების პირველი ნაკადი მიიღო 2014-2015 სასწავლო 
წელს პეიზაჟის არქიტექტურის მიმართულებაზე.
 ფაკულტეტი, რომლის დევიზია „ისტორიის 
სათავეებიდან მეცნიერებისა და ხელოვნების ჰორიზონტამდე!“, 
მიზნად ისახავს ისეთი კადრების აღზრდას, რომლებიც 
დიდ ყურადღებას დაუთმობენ როგორც ინდივიდებს, ასევე 
საზოგადოებას, სიღრმისეულად  ჩასწვდებიან კულტურისა 
და ხელოვნების   ფესვებს, იმოქმედებენ თანამედროვეობის 
მოთხოვნებით და  ჩამოყალიბდებიან ეროვნული 
ფასეულობების, თავისუფალი აზრისა და კრიტიკის მატარებელ, 
ინიციატივიან და თავდაჯერებულ ადამიანებად. ისინი 
იზრუნებენ საზოგადოებაში ხელოვნების სათანადო ადგილის  
დამკვიდრებისათვის და საერთაშორისო დონეზე მიაღწევენ 
ისეთ წარმატებებს, რაც ფაკულტეტს თავის სფეროში ერთ-ერთ 
მოწინავედ აქცევს.  
 ეთიკისა და ეროვნული ფასეულობების დაცვა, 
სიახლეების დანერგვა, გამჭვირვალეობა და თავისუფალი 
აზროვნება ფაკულტეტის პრიორიტეტებია.

 მიმართულება: 
 •     პეიზაჟის არქიტექტურა.

ხელოვნების, დიზაინისა და 
არქიტექტურის ფაკულტეტი

gsf.erdogan.edu.tr



სამართალმცოდნეობის 
ფაკულტეტი

hukuk.erdogan.edu.tr

 სათანადო აკადემიური ხარისხის მქონე კადრების 
ნაკლებობის გამო ფაკულტეტზე სტუდენტთა მიღება ჯერ 
კიდევ არ დაწყებულა. ამჟამად იგი დაკომპლექტებულია 
თურქეთის რესპუბლიკის უნივერსიტეტების მხოლოდ 
მაგისტრანტებითა და დოქტორანტებით. 
 სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი მიზნად 
ისახავს სტერეოტიპით განთქმული, კლასიკური 
მოდელის სამართალმცოდნეების აღზრდას. 
მისი  ამოცანაა სტუდენტზე ორიენტირებული 
სასწავლო პროცესის შეთავაზებით ანალიტიკური, 
ინდივიდუალური, კონსტრუქციული აზროვნების 
მქონე სტუდენტების აღზრდა-განათლება. ფაკულტეტის 
კიდევ ერთი მიზანია, რომ იგი გახდეს საერთაშორისო 
ასპარეზზე ანგარიშგასაწევი სამართლის კვლევითი და 
საგანმანათლებლო ცენტრი და მოემსახუროს ქვეყანასა და 
საზოგადოებას.
 ძირითადი პრინციპი: სამართალმცოდნეებსა 
და მოქალაქეებს,   მთავრობასა და პიროვნებებს 
შორის ურთიერთობების, ორმხრივი უფლებებისა და 
მოვალეობების მომწესრიგებელი სპეციალისტების 
ჩამოყალიბება.

ეკონომიკისა და 
ადმინისტრირების 

ფაკულტეტი

iibf.erdogan.edu.tr

 ეკონომიკისა და ადმინისტრირების ფაკულტეტი 
დაარსდა 2007 წლის 28 ნოემბერს. ფაკულტეტმა სტუდენტების 
პირველი ნაკადი მიიღო 2009-2010 სასწავლო წელს. ამჟამად 
სტუდენტები  ეუფლებიან ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის 
სპეციალობებს.  
 ფაკულტეტი მიზნად ისახავს საერთაშორისო მოთხოვნათა 
შესაბამისი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციებისა და 
მეცნიერული მსოფლმხედველობის მქონე სპეციალისტების 
მომზადებას. მისი ამოცანაა თანამედროვე მეცნიერული 
მეთოდებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით ქვეყნისა და 
რეგიონის მოთხოვნათა შესაბამისად ხარისხიანი კვლევების 
წარმოება, სამეცნიერო ნაშრომების გამოცემა და ამის საფუძველზე 
მოპოვებული პოტენციალის ფარგლებში პროექტების შექმნა და 
განხორციელება.
 ფაკულტეტის მენეჯმენტის, ეკონომიკის, პოლიტიკური 
მეცნიერებებისა და საჯარო მართვის პროგრამები სტუდენტთა 
ხვალინდელი დღისათვის მომზადების საუკეთესო  საშუალებაა.

მიმართულებები:
• ეკონომიკა
• ეკონომიკა (საღამო სექტორი)
• ბიზნესმართვა
• ბიზნესმართვა (საღამო სექტორი)
• პოლიტიკური მეცნიერებები  და საჯარო მართვა
• სოციალური მომსახურება



თეოლოგიის 
ფაკულტეტი

ilahiyat.erdogan.edu.tr

 თეოლოგიის ფაკულტეტი დაარსდა 1992 წლის 3 
ივლისს. სტუდენტთა მიღება დაიწყო 1993-1994 სასწავლო წელს.  
ფაკულტეტმა, რომელსაც ჰქონდა სამი აკადემიური მიმართულება  
(„ისლამის ძირითადი მეცნიერებები“, „ფილოსოფიისა და 
რელიგიის მეცნიერებები“, „ისლამის ისტორიის ხელოვნება“),  
1988 წელს პირველი კურსდამთავრებულები გამოუშვა. 
 ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს საშუალება 
ეძლევათ,  იმამ ქადაგის (რელიგიური პირისა და მქადაგებლის) 
სტატუსით დასაქმდნენ სხვადასხვა დეპარტამენტის რელიგიურ 
სფეროში.  ამასთან,  ლიცეუმებსა და სკოლებში რელიგიის, 
კულტურისა და ზნეობრივი ფასეულობების პედაგოგს, 
სწავლების მეთოდიკის საგნების გავლის შემდეგ, ეძლევა 
რელიგიურ უმაღლეს სასწავლებლებში პროფესიული ლექციების 
ჩატარების უფლება. სტუდენტების განათლების მაღალი დონის 
განსაზღვრისათვის მნიშვნელოვანია მაგისტრატურისა და 
დოქტორანტურის კურსის გავლაც.
 თეოლოგიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულები 
წარმატებით ეწევიან პროფესიულ საქმიანობას თეოლოგიის 
დეპარტამენტებში, სასულიერო სკოლებსა და მეჩეთებში.
ფაკულტეტზე სწავლის დაწყებისას სავალდებულოა არაბული 
ენის კურსების გავლაც. 

მიმართულებები:
რელიგიური საქმე
რელიგიური საქმე (საღამოს სექტორი).

 რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტის საინჟინრო 
ფაკულტეტი დაარსდა 2011 წლის 4 აპრილს. ენერგოსისტემებისა 
და საინჟინრო გეოლოგიის მიმართულებებმა სტუდენტთა 
პირველი ნაკადი მიიღეს 2012-2013 სასწავლო წელს.
 ფაკულტეტის მიზანია, უნივერსიტეტის მისიის 
გათვალისწინებით მოამზადოს ისეთი სპეციალისტები, 
რომლებიც დაეუფლებიან მსოფლიო სტანდარტების შესაბამის 
ცოდნას და მუდმივად ეცდებიან აიმაღლონ განათლების დონე.
 ფაკულტეტი, საზოგადოების მოთხოვნათა 
გათვალისწინებით, ხელს უწყობს ისეთი საინჟინრო კადრების 
ჩამოყალიბებას, რომლებიც იქნებიან ბუნებისა და გარემოს 
მიმართ მგრძნობიარე, ტექნოლოგიების განვითარების მიმდევარი 
და გამომყენებელი; დაეუფლებიან მეცნიერულ საფუძვლებს; 
შეძლებენ: სხარტი და ლოგიკური გადაწყვეტილებების მიღებას, 
საინჟინრო საკითხებში  ეროვნული და საერთაშორისო დონის 
კვლევების ჩატარებას, შეძენილი შეხედულებების ხალხისთვის 
სასარგებლოდ გაზიარებას, ადამიანთა უფლებების დაცვასა 
და დაფასებას, თავისუფლად აზროვნებასა და ეთიკის 
ღირებულებებზე დამყარებულ შემოქმედებით საქმიანობას.
 ფაკულტეტის მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო 
პროგრამები საწინდარია იმისა, რომ უნივერსიტეტი ყოველთვის 
იდგეს მოწინავეთა რიგებში როგორც ეროვნული, ისე 
საერთაშორისო მასშტაბით.

მიმართულებები:
• ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
• ენერგოსისტემების საინჟინრო მიმართულება
• სამშენებლო საინჟინრო მიმართულება
• მანქანათმშენებლობის საინჟინრო მიმართულება.

საინჟინრო 
ფაკულტეტი

muhendislik.erdogan.edu.tr



წყლის პროდუქტების 
ფაკულტეტი

suf.erdogan.edu.tr

 წყლის პროდუქტების ფაკულტეტი დაარსდა 1992 წლის 3 
ივლისს.  სტუდენტთა პირველი ნაკადის მიღება დაიწყო 1993-1994 
სასწავლო წელს.
 კურსდამთავრებულთა პირველი გამოშვება განხორციელდა 
11997-1998 სასწავლო წელს. 2003 წლიდან ამოქმედდა სამაგისტრო 
პროგრამა.
 წყლის პროდუქტების ფაკულტეტი არის საგანმანათლებლო 
დაწესებულება, რომელიც ამზადებს ქვეყანაში სწრაფად განვითარებადი 
წყლის პროდუქციის სექტორისათვის ახალი ტექნოლოგიების 
მწარმოებელ ინჟინრებს. კურსდამთავრებულებს საშუალება ეძლევათ 
თავიანთი სპეციალობით დასაქმდნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
წყლის პროდუქციის საინჟინრო დარგში, აგრეთვე მკვლევრის სტატუსით 
ქვეყნის სხვადასხვა უნივერსიტეტში. მათ შეუძლიათ იმუშაონ 
როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ წყლის პროდუქციის 
სხვადასხვა კერძო ფირმაშიც (კალმახების მომშენებელი, ზღვის თევზთა 
მომშენებელი, ზღვის გაღმა ნაპირის სისტემები, აკვარიუმის თევზების 
მომშენებელი, წყლის პროდუქტების ობიექტების ტექნიკურობა და 
პროექტირება, თევზის დაავადებათა დიაგნოზირება და მკურნალობა, 
წყლის პროდუქტების მოყვარული და პროფესიონალი მეთევზეები, 
წყლის პროდუქციის მენეჯმენტის ფაბრიკები, ფირმათა ქსელი, წყალქვეშა 
სკოლები). სასწავლო პროცესის განმავლობაში სტუდენტებს  უპირატესობა 
აქვთ ისარგებლონ სტაჟირებით მიმართულებების მიხედვით და მიიღონ 
პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება.
 ფაკულტეტზე არსებული ლაბორატორიები: მიკროსკოპული, 
სანადირო საშუალებათა და თევზაობის ტექნოლოგიები, კომპიუტერული 
ტექნოლოგიები, თევზის დაავადებათა, წყლის ქიმიური ლაბორატორიები, 
მენეჯმენტის ტექნოლოგიები, მოლეკულური ბიოლოგიისა და გენეტიკის, 
ჰისტოლოგიისა და ასაკის განმსაზღვრელი ლაბორატორიები, თევზების 
ბიოლოგიის ლაბორატორიები, აკვარიუმის ლაბორატორიები (2), 
თევზის მუზეუმი, წყლის ტოქსიკოლოგიის ლაბორატორიები, წყალქვეშა 
კვლევითი ლაბორატორიები.

 მედიცინის ფაკულტეტი დაარსდა 2006  წლის 1 მარტს. 
ფუნქციონირება დაიწყო 2008-2009 სასწავლო წელს.
 მედიცინის ფაკულტეტი ახორციელებს მსოფლიოსა 
და თურქეთის სამედიცინო სფეროს განვითარების ფარგლებში 
შემუშავებულ საგანმანათლებლო პროგრამას, რომლის 
პრიორიტეტებია: „განათლება“, „კვლევა“ და „მომსახურება“.
 ფაკულტეტი მიზნად ისახავს საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო განათლების მიღებას. 
იგი ხელს უწყობს: ქვეყნის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 
პრობლემებზე ორიენტირებული, აკადემიური ცოდნითა და 
ხერხებით აღჭურვილი მკვლევრების, მუდმივად სიახლეების 
მოყვარული, პროფესიულ ცოდნასთან ერთად სხვა კუთხითაც 
განვითარებული, მორალისა და ადამიანის უფლებათა დამცველი 
და ხარისხის სტანდარტების სფეროში კომპეტენტური ექიმების 
აღზრდას.
 ფაკულტეტი დაარსების პირველივე დღიდან ღირსეულ 
კონკურენციას უწევს სხვა უნივერსიტეტების სამედიცინო 
ფაკულტეტებს  და ქვეყანაში საპატიო ადგილს იმკვიდრებს. 
იგი გამოირჩევა სასწავლო პერსონალის რაოდენობითა და 
ინფრასტრუქტურით. სტუდენტთა მცირედი რაოდენობა იძლევა 
სასწავლო პერსონალსა და სტუდენტებს შორის   უშუალო და 
ახლო ურთიერთობის საშუალებას. სტუდენტები თეორიულ და 
პრაქტიკულ მეცადინეობებზე იღებენ ცოდნის მაქსიმუმს.

მიმართულება:
• სამკურნალო მედიცინა.

მედიცინის 
ფაკულტეტი

tip.erdogan.edu.tr

მიმართულება:
• წყლის პროდუქტების საინჟინრო.



სასოფლო-სამეურaნეო და 
ბუნების მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი

ziraat.erdogan.edu.tr

 ფაკულტეტი დაარსდა 2012 წლის 16 აპრილს. 
2013-2014 სასწავლო წელს მიიღო სტუდენტთა პირველი 
ნაკადი. 
 სასოფლო-სამეურნეო და ბუნების მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი მიზნად ისახავს იქცეს ისეთ ანგარიშგასაწევ 
ცენტრად, რომელიც იქნება ცოდნის მიმწოდებელი, 
ქვეყნის ეკონომიკისა და საზოგადოებისათვის 
სარგებლობის მომტანი, გარემოსადმი ყურადღებიანი 
და ბუნებრივი რესურსების დამცველი, ეროვნული და 
უნივერსალური ფასეულობებით მაგალითის მიმცემი. 
იგი მნიშვნელოვანწვლილს შეიტანს ქვეყნის ეკონომიკურ, 
სოციალურ და კულტურულ განვითარებაში. 
 ფაკულტეტის  ამოცანაა თანამედროვე სოფლის 
მეურნეობის ტექნოლოგიური სიახლეების შესაბამისი, 
პროვინციის, რეგიონისა და ქვეყნის სასოფლო-სამეურნეო 
დარგში პრობლემების გადამჭრელი და საერთაშორისო 
სტანდარტების მქონე სპეციალისტების, მკვლევრების 
აღზრდა. 

მიმართულებები:
• საბოსტნე კულტურების მიმართულება
• ნათესი კულტურების მიმართულება.

 რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის უმაღლესი კოლეჯი სპორტის, 
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში მსოფლიო 
უნივერსიტეტების  კონკურენტუნარიან ლიდერ 
დაწესებულებად ჩამოყალიბებას ისახავს მიზნად. მისი 
ამოცანაა თანამედროვე უნივერსალური ღირებულებებისა 
და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის, მწვრთნელისა  და 
სპორტის ადმინისტრატორის აღზრდა, აგრეთვე  სპორტის 
კულტურის გავრცელება ქვეყანაში. იგი ხელს უწყობს   
თანამედროვე სპორტული განათლების განვითარებასა და 
შესაბამისი პროგრამების განხორციელებას. 
 სტუდენტთა შესაძლებლობების მაქსიმალური 
გამოყენებითა და შესაბამის გარემოში გამომჟღავნებით, 
უახლესი ინფორმაციის წვდომით, თანამედროვე 
მიღწევების მცოდნე განათლებული ინდივიდების 
აღზრდით სასწავლებელი სამაგალითო დაწესებულებად 
ჩამოყალიბდება.

მიმართულებები:
• სპორტის ადმინისტრირება.

ფიზიკური აღზრდისა 
და სპორტის უმაღლესი 

კოლეჯი

erdogan.edu.tr/yuksekokul/besyo



ფინდიქლის  გამოყენებით 
მეცნიერებათა 
პროფესიული კოლეჯი

erdogan.edu.tr/yuksekokul/fubyo

 ფინდიქლის გამოყენებით მეცნიერებათა პროფესიული 
კოლეჯი ჩამოყალიბდა 2012 წლის 23 ივნისს და ფუნქციონირება 
დაიწყო 2013-2014 სასწავლო წელს. სკოლის მიზანია, 
კურსდამთავრებულებმა მიღებული ცოდნით ადვილად შეძლონ 
მომავალში მათზე დაკისრებულ მოვალეობასთან შეგუება 
და დასახული ამოცანების სწრაფად შესრულება, აგრეთვე, 
კვალიფიციური მუშახელით სამრეწველო სფეროსათვის 
მეტად მნიშვნელოვანი  სიცარიელის შევსება, გამოცდილი 
და მიზანდასახული კადრების აღზრდა და საერთაშორისო 
სტანდარტებზე მორგებული განათლების უზრუნველყოფა, რაც 
ჩვენს ქვეყანას საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებაში 
დაეხმარება.
 კოლეჯში ისწავლება: საბანკო საქმე, საერთაშორისო 
ვაჭრობა და ლოჯისტიკა, ფინანსები, საინფორმაციო სისტემების 
მენეჯმენტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, დაზღვევა და 
რისკის მართვა, საბაჟო მენეჯმენტი.
 სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ თეორიული 
ცოდნა განამტკიცონ დარგის შესაბამისად პრაქტიკის გავლით.

მიმართულება: 
• საბანკო საქმე და ფინანსები
• საერთაშორისო ვაჭრობა და ლოჯისტიკა

 რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტის 
გიუნეისუს ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის 
კოლეჯი დაარსდა 2006 წლის 12 დეკემბერს. 
 თურქეთის რესპუბლიკის სტატისტიკის 
სამსახურის მიერ 2000 წელს ჩატარებული აღწერით 
მოსახლეობის 12,29% არის უნარშეზღუდული. კოლეჯის 
კურსდამთავრებულები მომავალში სწორედ ამ 
მიმართულებით განახორციელებენ თავიანთ პროფესიულ 
საქმიანობას. ისინი იქნებიან ფიზიოთერაპევტები. 
სასწავლო პროცესის მიზანია უნარშეზღუდული 
ინდივიდების დახმარება მათი საზოგადოებაში 
სრულყოფილი ინტეგრაციის მიზნით და სათანადო 
კადრების მომზადება. 
 ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის 
კოლეჯში სტუდენტების მიღება დაიწყო 2015-2016 
სასწავლო წლიდან. 4 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს 
საშუალება მიეცემათ, რომ იმუშაონ თეორიულ თუ 
კლინიკურ დეპარტამენტებში, საუნივერსიტეტო 
და უნივერსიტეტთან არსებულ სამკურნალო-
პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში.

მიმართულება: 
• ფიზიოტერაპია და რეაბილიტაცია.

გიუნეისუს ფიზიკური 
მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის კოლეჯი

erdogan.edu.tr/yuksekokul/ftryo



ჯანდაცვის 
უმაღლესი კოლეჯი

erdogan.edu.tr/yuksekokul/syo

 რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის 
უმაღლესი კოლეჯი დაარსდა 2006 წლის 17 მარტს.
 კოლეჯში  ბაკალავრიატის დონეზე სწავლების მიზანია 
ჯანდაცვის სექტორში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების 
განვითარების შესაბამისად  კვალიფიციური პერსონალის 
მომზადება, აქტიური პროფესიული კადრებისა და პედაგოგების 
აღზრდა. მისი მთავარი ამოცანაა,  სტუდენტთა ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესებისა და დაცვისადმი პროფესიული მიდგომა, 
ინდივიდის, ოჯახისა და საზოგადოების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, 
განვითარება და შენარჩუნება, განათლება და პრაქტიკული მუშაობა, 
კვლევა, მართვის გზით ლიდერის თვისებების ჩამოყალიბება. 
 სტუდენტებს ეძლევათ  მკვლევრებად ჩამოყალიბების 
შესაძლებლობა. ამ მიზნით ლექციაზე მიღებული პროფესიული 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება ხდება თეორიულ ლექციებთან 
ინტეგრირების გზით. 
 რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტის სასწავლო 
პროგრამები მომზადებულია ისე, რომ სტუდენტებმა საუკეთესო 
ფორმით მიიღონ ჰუმანიტარულ, ფიზიკის, სოციალურ, სამედიცინო 
და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ინფორმაციისა და ტექნოლოგიის 
შემცველი ცოდნა. 
 კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ დასაქმდნენ როგორც 
სახელმწიფო, ასევე კერძო უნივერსიტეტების საავადმყოფოებში, 
პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაციებსა და სკოლებში. 

მიმართულება:
• საექთნო საქმე.

 უცხოურ ენათა კოლეჯი სტუდენტებს დაეხმარება 
არა მარტო  წერა-კითხვის შესწავლასა და საუბრის 
უნარ-ჩვევების განვითარებაში, არამედ ხელს შეუწყობს 
მათ, გამოიყენონ პროფესიულ ცხოვრებაში საკუთარი 
შესაძლობლებები და უცხოურ ენათა კოლეჯში მიღებული 
განათლებით მომავალში მიაღწიონ წარმატებებს. ამასთან, 
იგი სტუდენტებს ტრადიციულის ნაცვლად სთავაზობს 
უახლეს მეთოდებს.  
 საერთაშორისო სასწავლო-მეთოდური მასალების, 
აუდიოტექნიკის გამოყენებით სტუდენტი კოლეჯში 
გაიუმჯობესებს წერის, კითხვის, საუბრისა  და მოსმენის 
უნარ-ჩვევებს, გამოთქმას, ინტონაციას, გრამატიკის ცოდნას, 
გაიმდიდრებს ლექსიკას, შეიძენს პრაქტიკულად საჭირო 
სიტყვათა მარაგს.
 კოლეჯი საინჟინრო ფაკულტეტისა და თურგუთ 
ქირანის სახელობის საზღვაო კოლეჯის სტუდენტებისთვის 
ატარებს ინგლისური ენის მოსამზადებელ კურსებს 
ერთი წლის ვადით. გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, იგი 
მოემსახურება სტუდენტებს, უნივერსიტეტის პერსონალსა 
და ენის შესწავლით დაინტერესებულ პირებს.

უცხოურ ენათა 
კოლეჯი

erdogan.edu.tr/yuksekokul/ydyo



იუსტიციის 
პროფესიული სკოლა 

erdogan.edu.tr/myo/adalet

 იუსტიციის პროფესიული სკოლა შეიქმნა 2013-
2014 სასწავლო წელს. იგი ამზადებს მოსამართლეებისა და 
პროკურორებისათვის დამხმარე პერსონალს. 
 სკოლაში სწავლება ჯერჯერობით იუსტიციის 
დეპარტამენტით შემოიფარგლება. სწრაფი 
გლობალიზაციის პროცესში კანონი და სამართლიანობა, 
როგორც ყოველთვის, დღესაც ყურადღების ცენტრშია. 
ამ სფეროში მეტად საჭიროა ისეთი მოსამართლეები, 
რომლებიც მაღალ დონეზე ფლობენ საერთაშორისო 
ენებსა და კანონებს. იუსტიციის პროფესიული სკოლა 
სწორედ ამ მისიას ემსახურება. აქ აღზრდილი კადრები 
ადვილად შეეგუებიან სამუშაო პირობებს, მაღალ დონეზე 
შეასრულებენ მათზე დაკისრებულ ვალდებულებებს, 
იმუშავებენ სახელმწიფო სტრუქტურებსა და 
პრესტიჟულ იურიდიულ ბიუროებში,  ჩამოყალიბდებიან 
პროფესიონალებად.  

მიმართულება:
• სამართალი
• სამართალი (საღამოს სექტორი). 

 პროფესიული სკოლა დაარსდა 2003 წლის 24 
იანვარს. მისი მიზანია, არსებული წყაროების გამოყენებითა 
და აკადემიური პერსონალისათვის შექმნილი ხელსაყრელი 
სამუშაო პირობებით თავის სფეროში გახდეს მოწინავე 
სასწავლებელი, რომელშიც აღიზრდებიან ღრმა ცოდნით 
აღჭურვილი ახალგაზრდები. 
 ამჟამად სასწავლებელში 21 აკადემიური პერსონალი 
და 502 სტუდენტი არის ჩართული სასწავლო პროცესში. 
იგი მიზნად ისახავს რესურსებითა და ინფრასტრუქტურით, 
აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შესაბამისი 
სამუშაო გარემოს მეშვეობით ყველა ასპექტში პროფესიული 
კადრების აღმზრდელ მოწინავე უმაღლეს სასწავლებლად 
დამკვიდრებას.
 არდეშენის პროფესიული სკოლა დიდ როლს 
შეასრულებს კურსდამთავრებულთა სამუშაო სფეროში 
ღირსეული ადგილის დამკვიდრებაში, დასაქმებაში, 
პროფესიულ ზრდასა და განვითარებაში.

მიმართულებები:
• საბანკო და სადაზღვევო სისტემები
• კომპიუტერული პროგრამირება
• კომპიუტერული პროგრამირება (საღამოს სექტორი)
• ტურიზმი და სასტუმროების მართვა
• ტურიზმი და სამგზავრო მომსახურება.

არდეშენის 
პროფესიული სკოლა

erdogan.edu.tr/myo/armyo



ფაზარის გამოყენებითი 
დისციპლინების 
პროფესიული სკოლა

erdogan.edu.tr/myo/pmyo

 ფაზარის გამოყენებითი დისციპლინების პროფესიული 
სკოლა გაიხსნა 2008 წლის 31 მარტს და სტუდენტების მიღება 
დაიწყო 2009-2010 სასწავლო წლიდან. სკოლის ძირითადი 
მიმართულებებია: ორგანული მიწათმოქმედება; მედიცინა; 
არომატული მცენარეები.
 სკოლის მიზანია თანამედროვე ინფრასტრუქტურის 
გამოყენებით მიწათმოქმედების სფეროს განვითარება და 
დანერგვა, რასაც უკანასკნელ პერიოდში თურქეთსა და 
მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებში დიდი ყურადღება ექცევა. 
 სტუდენტებს სკოლაში მიღებული თეორიული 
ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების საშუალება ეძლევათ 
თავიანთი მიმართულების შესაბამის სექტორებში, კერძოდ, 
მცენარეთა ანალიზის, მიწისა და მოლეკულური გენეტიკის 
ლაბორატორიებში. 
 სკოლას აქვს სათანადო ბაზა (მიწის ნაკვეთები...) 
კვლევითი და პრაქტიკული საქმიანობისათვის.

მიმართულებები:
• ორგანული მიწათმოქმედება
• მედიცინა და არომატული მცენარეები.

 ჯანდაცვის პროფესიული სკოლა შეიქმნა 2007 წლის 
11 ივლისს. იგი მიზნად ისახავს ორწლიანი სწავლების 
პერიოდში ისეთი კადრების აღზრდას, რომლებიც მათზე 
დაკისრებულ მოვალეობას პირნათლად შეასრულებენ. 
 სკოლა მიზნად ისახავს საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო განათლების 
მიღებას. იგი ხელს უწყობს: ქვეყნის ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული პრობლემებზე ორიენტირებული, 
შესაბამისი ცოდნითა და ხერხებით აღჭურვილი 
მკვლევრების, მუდმივად სიახლეების მოყვარული, 
პროფესიულ ცოდნასთან ერთად სხვა კუთხითაც 
განვითარებული, მორალისა და ადამიანის უფლებათა 
დამცველი და ხარისხის სტანდარტების სფეროში 
კომპეტენტური სპეციალისტების აღზრდას.

მიმართულებები:
• ანესთეზია
• პირველადი დახმარება
• სამედიცინო ლაბორატორიების ტექნოლოგიები
• ხანდაზმულთა მოვლა
• ფიზიოტერაპია.

ჯანდაცვის 
პროფესიული სკოლა

erdogan.edu.tr/myo/shmyo



სოციალურ მეცნიერებათა 
პროფესიული სკოლა

erdogan.edu.tr/myo/sbmyo

 სოციალურ მეცნიერებათა პროფესიული სკოლა 
გაიხსნა 2011 წელს რიზეს პროფესიული სკოლის ტექნიკურ 
მეცნიერებათა და სოციალურ მეცნიერებათა გამოყენებითი 
დისციპლინების პროფესიულ სკოლებად დაყოფის 
საფუძველზე. სკოლის მიზანია აღზარდოს თავიანთი 
საქმის მცოდნე, შრომისმოყვარე, ერუდირებული 
სპეციალისტები. 
 სოციალურ მეცნიერებათა პროფესიული სკოლა 
ითვალისწინებს იმ მოთხოვნებს, რაც სჭირდება კერძო თუ 
სახელმწიფო სტრუქტურებს.
 სკოლაში იყო რამდენიმე მიმართულება, მაგრამ 
ბოლოს შეტანილი ცვლილებების შედეგად დარჩა მხოლოდ 
ოთხი.

მიმართულებები:
• მენეჯმენტი და თანამშემწე
• მენეჯმენტი და თანაშემწე (საღამოს სექტორი) 
• ექსპორტი
• ექსპორტი (საღამოს სექტორი) 
• საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
• ბიზნესმართვა
• ბიზნესმართვა (საღამოს სექტორი)
• საბუხჰალტრო და საგადასახადო საქმეები 
• საბუხჰალტრო და საგადასახადო საქმეები (საღამოს 
სექტორი).

 ტექნიკური მეცნიერების პროფესიული სკოლა, რიზეს 
პროფესიულ უმაღლეს სასწავლებლად წოდებული, 1976 წლის 
1 მარტს ეროვნული განათლების სამინისტროს მფარველობით 
დაარსდა და ამავე წელს დაიწყო სასწავლო პროცესი. სკოლამ 1986 
წელს დღევანდელი ცხენის მოედანზე მიიღო ნაკვეთი და 1992 
წელს შენობების გახსნით დაიწყო ფუნქციონირება.
 მანამდე რამდენიმე მიმართულებისა და პროგრამის 
მფლობელი პროფესიული სკოლა, პროფესიულ უმაღლეს 
სასწავლებლებს შორის  ბოლო დროს ჩატარებული ცვლილებების 
გამო, ამჟამად ახორციელებს ცამეტ სასწავლო პროგრამას.
 ტექნიკური მეცნიერების პროფესიულ სკოლში არის 
რამდენიმე ლაბორატორია: კომპიუტერული  (ექვსი), სამშენებლო, 
კლიმატიზაციისა და კონდიცირების ლაბორატორიები.

მიმართულებები:
• ჩაის თესვა და დამუშავების ტექნოლოგიები
• ელექტროენერგია 
• ელექტროენერგია  (საღამოს სექტორი)
• ელექტროტექნოლოგიები
• ბუნებრივი აირისა და გაზიფიკაციის ტექნოლოგიები
• ტრადიციული ხელსაქმე
• კლიმატოლოგია-მეტეოროლოგიის ტექნოლოგიები
• სამშენებლო ტექნოლოგიები 
• სამშენებლო ტექნოლოგიები (საღამოს სექტორი)
• ქიმიური ტექნოლოგიები
• მექანიკა
• მექანიკა (საღამო სექტორი)
• ტექნიკური მექანიკა, ხაზვა და კონსტრუქციები
• მექატრონიკა
• ავეჯი და დეკორაცია
• მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიები
• საფეიქრო მრეწველობის (ტექსტილის) ტექნოლოგიები 
• სამშენებლო საქმის კონტროლი.

 ტექნიკური მეცნიერების 
პროფესიული სკოლა

erdogan.edu.tr/myo/tbmyo



ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა ინსტიტუტი

erdogan.edu.tr/enstitu/fbe

 რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტის დაარსების 
მთავარი მიზანია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ინსტიტუტის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სამაგისტრო და 
სადოქტორო განათლების ხელშეწყობა, მართვა და კონტროლი. 
ინსტიტუტი მიზნად ისახავს სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების ფარგლებში მაღალკვალიფიციური აკადემიური 
კადრების მომზადებას. 
 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ინსტიტუტის ამოცანაა მეცნიერებისა და საინჟინრო დარგში  
წვლილის შეტანის მიზნით უმაღლესი დონის სამაგისტრო 
პროგრამების, მეცნიერული და ტექნოლოგიური სამუშაოების 
განხორციელებით პროფესიონალების, მეცნიერების 
ჩამოყალიბება.

სამაგისტრო პროგრამები:
• ბიოლოგია
• ენერგოსისტემების საინჟინრო
• დაწყებითი სწავლება (საბუნებისმეტყველო)
• ფიზიკა
• სამშენებლო საინჟინრო.
• საინჟინრო გეოლოგიური 
• ქიმია
• მანქანათმშენებლობის საინჟინრო
• მათემატიკა
• წყლის პროდუქტები

სადოქტორო პროგრამები:
• ბიოლოგია
• ფიზიკა
• ქიმია
• წყლის პროდუქტები
•     საბუნებისმეტყველო. 

 რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტის მედიცინის 
მეცნიერებათა ინსტიტუტში სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, 
აირჩიონ საბაკალავრო,  სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები 
და მიიღონ საფუძვლიანი განათლება. 
ინსტიტუტში ამ დროისათვის ხორციელდება ორი სამაგისტრო 
პროგრამა.
 უახლოეს მომავალში სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამებზე ინსტიტუტი დაიწყებს სტუდენტთა მიღებას. 
რეგიონსა და ქვეყანაში ადამიანთათვის ჯანდაცვის სფეროში  
კომპეტენტური პერსონალის ჩამოყალიბება  ხალხის უპირველესი 
მოთხოვნის შესრულების ტოლფასი იქნება. 

სამაგისტრო პროგრამები: 
• სამედიცინო ბიოქიმია
• სამედიცინო მიკრობიოლოგია
•      ფიზიკური არზრდა და სპორტი
•      სამედიცინო ბიოლოგია.

სადოქტორო პროგრამები:
• სამედიცინო მიკრობიოლოგია
• ჰისტოლოგია და ემბრიოლოგია (ერთობლივი პროგრამა 
ათათურქის უნივერსიტეტთან).

მედიცინის მეცნიერებათა 
ინტიტუტი

erdogan.edu.tr/enstitu/sabe



სოციალურ მეცნიერებათა 
ინსტიტუტი

სამაგისტრო პროგრამები:
• განათლების მენეჯმენტი, კონტოლი, დაგეგმა და ფინანსური 
მართვა.
• ფილოსოფია და რელიგია
• ეკონომიკა
• ისლამის ისტორია და ისლამური ხელოვნება 
• ბიზნესმართვა
• დაწყებითი განათლება 
• ფუნდამენტური ისლამური მეცნიერებები
• თურქული ენა და ლიტერატურა
• სოციალური მეცნიერები. 

სამაგისტრო პროგრამები (სამაგისტრო ნაშრომის გარეშე):
• ბიზნესმართვა (საღამო სექტორი)
• ეკონომიკა (საღამო სექტორი)
• ადგილობრივი თვითმმართველობა და დეცენტრალიზაცია. 

სადოქტორო პროგრამები:
• ფილოსოფია და რელიგია
• ფუნდამენტურ ისლამურ მეცნიერებები
• თურქული ენა და ლიტერატურა
•      ბიზნესმართვა.

erdogan.edu.tr/enstitu/sbe

 სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი მიზნად 
ისახავს საერთაშორისო სტანდარტების მაღალკვალიფიციური 
აკადემიური და ადმინისტრაციული კადრების მომზადებას. მისი 
ამოცანაა ინსტიტუტის კვლევითი ცენტრის  უნივერსალური  
ფასეულობების, ინფორმაციის მიწოდების მეცნიერული 
მეთოდების საფუძველზე წარმატებულ საგანმანათლებლო 
დაწესებულებად ჩამოყალიბება, სტუდენტთა ცოდნისა და 
უნარების საშუალებით, აგრეთვე თანამედროვე მეცნიერული 
ინფორმაციის შემქმნელთა დახმარებით პრინციპული 
საზოგადოების ფორმირება. 
 დასახული მიზნის განსახორციელებლად ინსტიტუტში  
ყოველგვარი პირობა არსებობს სწავლა-განათლების, მეცნიერული 
კვლევისა და მასწავლებელთა და  შემსწავლელთა  პროფესიული   
განვითარებისათვის.

გამოყენებითი და 
კვლევითი ცენტრები:

მცენარეთა და მიწის მოვლა-დამუშავების გამოყენებითი და კვლევითი 
ცენტრი

შავი ზღვის სანაპიროს გამოყენებითი და სტრატეგიული კვლევითი 
ცენტრი

კარიერის განვითარების გამოყენებითი და კვლევითი ცენტრი

მავი იემიშის გამოყენებითი და კვლევითი ცენტრი

მედიცინის გამოყენებითი და კვლევითი ცენტრი

ცენტრალური კვლევითი ლაბორატორია და გამოყენებითი ცენტრი

შეფასების კვლევითი და გამოყენებითი ცენტრი

ფსიქოლოგიური კონსულტაციების გამოყენებითი და კვლევითი 
ცენტრი

მედიცინის გამოყენებითი და კვლევითი ცენტრი

გახანგრძლივებული სწავლების კვლევითი და გამოყენებითი ცენტრი

წყლის პროდუქტების გამოყენებითი და კვლევითი ცენტრი

თურქული ენის სწავლების გამოყენებითი და კვლევითი ცენტრი

დისტანციური სწავლების გამოყენებითი და კვლევითი ცენტრი.



ქვეყნის შიდა და საზღვარგარეთის 
უნივერსიტეტებს შორის 
სტუდენტთა გაცვლითი 

პროგრამები
 ქვეყნის შიდა და საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებს 
შორის   სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამების, უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო ადგილის დამკვიდრების, ხარისხის ამაღლების 
მიზნით ამოქმედდა რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტის 
საგარეო საქმეთა ოფისი, რომლის მეშვეობითც ეროვნულ და 
საერთაშორისო დონეზე მსოფლიოს ბევრ  უნივერსიტეტთან 
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის  ხელშეკრულებები. ამ 
ხელშეკრულებათა ფარგლებში მოქმედებს „ფარაბის“ეროვნული 
გაცვლითი პროგრამა, „ერასმუსისა“ და „მევლანას“ საერთაშორისო 
გაცვლითი პროგრამები და დამყარებულია აქტიური კონტაქტები 
საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებთან. 
 ოფისის წამყვანი დარგებიდან ერთ-ერთია უნივერსიტეტში 
დარეგისტრირებულ სტუდენტთა საერთაშორისო კრიტერიუმებით 
აღიარებული  სწავლების მეთოდი. ეს მეთოდი სტუდენტებს 
დაეხმარება სოციალურ და კულტურულ დარგში საჭიროების 
დაკმაყოფილებასა და პრობლემების მარტივი გზით გადაჭრაში. 
 „ერასმუსისა“ და „მევლანას“ საერთაშორისო გაცვლითი 
პროგრამების მეშვეობით თურქეთისა და საზღვარგარეთის 
უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებთან  ყველა დარგში 
სტუდენტთა გაცვლას ჩაეყარა საფუძველი. გაცვლით პროგრამაში 
მონაწილეობის მიღების მსურველ სტუდენტებს სულ მცირე 1 
სასწავლო წლით მსოფლიოს სხვადასხვა სასწავლო პროგრამით 
შეუძლიათ  სარგებლობა. 

რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო ცხადი ხდება მრავალი  ენისა 
და კულტურის უდიდესი მნიშვნელობა.  ამჟამად თურქული ენა 
ჩართულია მსოფლიო ენათა შესწავლის სისტემაში, რაც, ცხადია, 
თურქეთის საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი წარმატებაა.

უდიდესი ისტორიის, წარსულის, კულტურული საზოგადოების 
მქონე თურქული ენის მსოფლიოსათვის გაცნობის მიზნით და, 
ამასთან, სხვადასხვა უცხო ენაზე განათლების მისაღებად, რეჯეფ 
ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტში, რომელიც განთქმულია 
სლოგანით „ჩვენ არა მარტო გავცემთ ცოდნას, არამედ ვაფასებთ 
კიდეც მას“, 2012 წელს  დაარსდა თურქული ენის სწავლების 
კვლევითი ცენტრი (თომერი).

„თომერის“ დაარსების მიზანია  განათლების მისაღებად 
ჩამოსულ უცხოელ სტუდენტებს შეასწავლოს თურქული ენა 
და შესთავაზოს ევროპულ ენათა საერთო სტანდარტების 
შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამები სამ ძირითად 
დონეზე: ელემენტარული, საშუალო და უმაღლესი.

„თომერში“ ჩამოყალიბებულია ენის სწრაფად და ხარისხიანად 
შესწავლის სტრუქტურა. სწავლების პროცესს წარმართავენ 
გამოცდილი, კვალიფიციური სპეციალისტები.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ 
უნივერსიტეტის ვებგვერდი:

www.rteuniv.org.tr
www.erdogan.edu.tr

„თომერი“თურქული ენის 
სწავლების კვლევითი ცენტრი



www.erdogan.edu.tr

რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტი  
მისამართი: რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის 

უნივერსიტეტი, თურქეთი, 53100, ქ. რიზე, ფენერის 
უბანი, ზიჰნი დერინის კამპუსი.

ტელ.:  +90 464 223 6126
ფაქსი:  +90 464 223 53 76


