
Harkov Ulusal Teknik Üniversitesi 

Mühendislik Eğitimi ve Bilim Teknolojileri



Harkov Ulusal Teknik Üniversitesi  Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığınca En üst akredite seviyesi 
olan IV seviye ile akredite edilmiştir. Üniversite bünyesinde 42 fakülte bulunmaktadır.

Üniversite 2000 yılında Ukrayna devlet başkanlığı kararnamesi ile ulusal statüsü 
kazanmıştır

Harkov Teknik Üniversitesi Kapmüs



Üniversitemiz Lisans – Y.Lisans ve 
Doktora kademelerinde eğitim 
vermektedir

Harkov Teknik Üniversitesinin 4200 
çalışanı bulunmakta olup Üniversitede 

14000 den fazla öğrenci eğitim 
almaktadır.

Öğrencilerin ortalam 1400 kadarı 
dünyanın49 ülkesinden gelen yabancı 

öğrencilerden oluşmaktadır



Üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimiz 
eğitimden arta kalan zamanları üniversitemizin 
modern spor kompleksinde yada zengin 
kütüphanesinde değerlendirebilirler



Üniversite Sıralaması

• 2019 yılı QS Dünya Üniversite Sıralamasında, dünyanın en iyi 

üniversiteleri arasında 701. sırada yeralmaktadır.



Elektronik  Elektromekanik Eğitim ve 
Bilim Fakültesi

Elektrik mühendisliği

Güç mühendisliği

Termal güç

Elektronik

Demiryolu Taşımacılığı

Makine Mühendisliği ve Ulaştırma 
Fakültesi

Sektörel Makine mühendisliği

Uygulamalı Mekanik 

Malzeme Mühendisliği 

 Karayolu Taşımacılığı

Demiryolu Taşımacılığı Mühendisliği

 Hidroelektrik Mühendisliği 

Otomotiv Mühendisliği

 İş Güvenliği

Mekatronik Mühendisliği



Bilim Mühendisliği ve Fizik Fakültesi

Mikro ve Nano Sistem Teknolojileri 

Kimya Teknolojileri Mühendisliği

Biyoteknoloji - Biyoenerji Mühendisliği

Telekominikasyon Mühendisliği 

Medya – Bilgi sistemleri Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Kimya Teknolojileri Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği



İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Ekonomi

Gazetecilik

Muhasebe 

Finans

bankacılık ve sigorta 

Pazarlama

Uluslar arası Ticaret ve Değişim faaliyetleri 
Uluslararası Ekonomi 

Sosyal Bilimler Fakültesi 

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Filoloji 

Psikoloji 

Sosyoloji 

Pedagojik bilimler

Kamu yönetimi 

Alman dili ve edebiyatı 



Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım 
Mühendisliği Fakültesi

Uygulamalı matematik 

Yazılım mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği

Sistem analizi

Bilgi sistemleri ve teknolojileri

IT alanında proje yönetimi

Geometrik modelleme grafik teknolojisi

Siber güvenlik

Otomasyon ve bilgisayarla bütünleşik 
teknoloji mühendisliği

Metoroloji ve bilgi ölçüm mühendisliği



Uluslar arası Eğitim Dekanlığı

Faliyet Alanları 

•Yabancı uyruklu öğrencilerin Harkov Teknik 

Üniversitesinde (NTU "KPI" ) her türlü eğitim şekli 

için sözleşmeli olarak ve Ukrayna devletinin 

uluslararası anlaşmalarına ve üniversite tarafından 

tüzel kişilerle yapılan anlaşmalara ve uygun olarak  

kabullerin gerçekleştirilmesi

•Yabancı uyruklu vatandaşların üniversite öncesi 

eğitiminin ( Hazırlık Sınıfı Eğitimi ) Rusça, 

Ukraynaca veya İngilizce olarak düzenlenmesi 

faliyetleri

• Yabancı uyruklu vatandaşların lisans, yüksek 

lisans, ve doktora  programlarında üniversitenin tüm 

bölümlerinde lisanslı uzmanlık eğitimi alması



•Yabancı uyruklu vatandaşları lisans ve 

lisansüstü programlarda İngilizce yeterlilik 

seviyelerine göre eğitmek

Üniversitemizde Tüm Bölümler Rusça ve 

Ukraynaca dillerinde eğitim vermekte olup 

bazı bölümlerde ingilizce eğitim olanağıda

mevcuttur. 

İngilizce Eğitim Lisans Programları 
Psikoloji

Yazılım mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği 

Elektrik mühendisliği 

Elektronik ve elektro manyetik  

Mekanik Mühendisliği

Kimyasal teknoloji ve mühendislik

Petrol ve gaz mühendisliği 

Mekatronik Mühendisliği 

Finans

Bankacılık ve sigortayönetimi

Uluslararası ekonomik ilişkiler

Uluslar arası Ticaret

Uluslar arası işletme 



Bilimsel Faaliyetler

Ukrayna'da yüksek öğretim sisteminin önde gelen araştırma komplekslerinden biri olan 
Harkov Teknik Üniversitesi ‘nin bilimsel potansiyeli yaklaşık 200 profesör doktor  ve 800'den 
fazla aday bilim ve doçent düzeyinde akademik personelden oluşmaktadır.

В состав университета входят:

Üniversitemizin  Bilim alanında bulunan fakülteleri Ukrayna’nın sınırlarının çok ötesinde tanınmaktadır. 



Uluslararası faaliyetler

Üniversitemiz Avrupa projeleri de dahil olmak üzere, 
yıllık 35'ten fazla eğitim ve bilimsel uluslararası proje 
yürütmektedir: Erasmus + KA2 (3 proje), Erasmus + KA1 
(25 proje), DAAD programları, hükümetlerarası
anlaşmalar çerçevesinde bilimsel ve teknik projeler 
bunlardan bazılarıdır.

Halen, NTU “KPI”, Almanya, Avusturya, Fransa, Polonya, 
Kore Cumhuriyeti ve Çin'deki üniversitelerde 16 “Çift 
Diploma” programına sahiptir. Çift diploma programları, 
NTU “KPI” öğrencilerine, kendi üniversitelerinde 
öğrenimlerine paralel olarak, yabancı bir üniversiteden 
ikinci bir diploma alma fırsatı sunar.

İTÜ Rektörü Prof Dr.Mehmet Karaca ve heyeti Harkov
Teknik Üniversitesini ziyaret etmişler , Üniversitemiz ve  
İstanbul Teknik Üniversitesi arasında eğitim , araştırma , 
geliştirme alanlarında iş birliği protokolü 1 Şubat 2018 
tarihinde imzalanmıştır



Üniversitemize  toplam 6400 yataklı 15 Yurt  bulunmaktadır. Yurtlardan 4 
tanesine yabancı öğrencilerde kabul edilmektedir. Yurtlarda spor salonları, 
Öğrencilerin ortak kullanımına kendi yemeklerini hazırlayabilecekleri açık 

mutfaklar  modern ekipmanlarla Çamaşır yıkama alanları bulunmaktadır. Yabancı 
öğrencilerin kabul edildiği yurt binaları ukrayna ortalamasının üzerindedir 



Üniversite kütüphanesinde modern standartlarına göre yaklaşık 1,5 milyon ciltlik 
kitap fonuna sahip bilimsel ve teknik bir kütüphane bulunmaktadır.



Dans ve sergi salonlarına sahip öğrenci kültür ve sanat merkezimiz , üniversite 
kültürünün güçlü bir merkezidir.



Üniversitemizin Spor komplekleri Ukrayna Olimpiyat antrenman takımlarının 
temelidir durumundadır. Üniversitemizde eğitim alan tüm öğrenciler spor 
komplekslerimizden yararlanabilmektedir. atletizm arenada, iki yüzme havuzu14 
spor salonu bulunmaktadır.



Harkov Ulusal Teknik Üniversitesi’ne Hoşgeldiniz ! 

Türkiye Resmi Temsilcilik         Türkiye Resmi Temsilcilik             Harkov Teknik Üniversitesi

Batı Akdeniz Yurtdışı Eğitim       Atlas Özel Eğitim ve Danışmanlık      ул. Кирпичева, 2

Halaskargazi cad. No:137 / 7        İnönü Cad. Hariciye sok. Ozanhan Харьков, 61002, Украина

Şişli / İstanbul                              No:9 K:3  / Gümüşsuyu / İstanbul      тел.:   +38(057)707-66-00

İstanbul : 0212.247.1214                İstanbul : 0212.249.5310                        факс: +38(057)707-66-01

Bursa    : 0224.502.4953             

İzmir      : 0232.407.0809

Yasal Uyarı 

“Bu Eğitim Rehberinde yer alan yazı, fotoğraf ve içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da 
tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Ürünün tüm 
telif hakları Harkov Teknik Üniversitesince  ve Türkiye Resmi Temsilcilerince  saklıdır.”


