Lisans üstü (Ek) Tahsil:
Lisans üstü kurslar:
Kısa süreli özel konular üzerinde eğitim:
“Doğu’da küçük ve orta ölçekli girişimin özellikleri”
“Doğu’da iş yapma ve iş görgüsünün özellikleri”
“Doğu ülkelerinde finans ve banka sistemi”

Öğrenci müsamereleri

DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Kurucusu Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat
Enstitüsü

Şirketlerin Talebi üzerine Eğitim:
Doğu Üniversitesi belirli bir şirketin talebi üzerine düzenlenen eğitimi de sağlanmaktadır. İşbu
eğitim, şirketin gaye ve amaçlarına yönelik olup faaliyet gösterdiği iş alanının ve bölgenin özelliklerini dikkate almaktadır. Öğrenciler, Çin, Arap ülkeleri, Japonya, Türkiye, Güneydoğu Asya ülkeleri, Yakın ve
Orta Doğu ülkelerinin ekonomisi, tarihi, kültürü, iç ve
dış politikası, banka ve finans sisteminin mevcut durumu, milli ve kültürel özellikleri ile iş görgüsü hakkında gereken bilgileri elde etmektedirler.

Eğitim süresi bittikten sonra öğrencilere lisans üstü eğitim hakkında standart bir sertifika
verilmektedir.

Lisans No.: 16-394
Devlet Tescil Sertifikası No.: 25-0750
Öğrencilerin katıldıkları bilim paneli

İkebana Kursu
İkebana kursunda Japonya’dan gelen usta
Yamada Midori, Japon geleneklerine uyarınca, belli
kurallara göre çiçek düzenleme ve demet yapma sanatı
konusunda ders veriyor.

ORIENTAL UNIVERSITY
Adresimiz: Posta kodu 107031, Moskova, Rojdestvenka Sk. 12
Tel./Faks (495) 625-16-04
http://www.orun.ru E-mail: ou.@orun.ru

Genel olrarak çağdaş Şarkiyat bilimi 185 yıldönümünü
dolduran Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü
tarafından temsil olunmaktadır. Enstitü,1994 yılında
Şarkiyat Üniversitesini kurarak bilim ile eğitim
entegrasyonu düşüncesini pratikte gerçekleştirmiştir.
Üniversitede çalışan öğretim üyeleri aynı zamanda
Şarkiyat Enstitüsünün önde gelen bilim adamlarıdır.
85 öğretmenimiz arasında 30 kişi profesör doktor, 35
kişi ise doktordur.
Üniversitede yapılan eğitimin ana amacı,
bilim, öğretim, devlet hizmeti, uluslararası kurumlar,
ticari iş yeri ve bankalar gibi kuruluşlarda çalışacak
olan bölge bilgisi ve ekonomi uzmanları, tarihçiler,
yüksek nitelikli şarkiyatçılar dahil olmak üzere
kadroları kapsamlı şekilde yetiştirmektir.
Birinci ve ikinci yüksek tahsil için kullanılan
eğitim plan ve programları Devlet Standartları
gereğince hazırlanmaktadır. Bütün eğitim programları,
çeşitli ders kitapları ve yeni metotları hazırlayan
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünün
bilim adamları tarafından geliştirildi.
Üniversite şu ihtisalar üzerine eğitim vermektedir:
060600 “Dünya ekonomisi”; uzmanlık
unvanı: ekonomi uzmanı, ihtisas: uluslararası
işbirliği, uluslararası girişimcilik.
350300 “Bölge bilgisi”, uzmanlık unvanı:
bölge bilgisi uzmanı, ihtisas: Çin, Japonya, Arap
ülkeleri, Güney Asya ve Orta Doğu ülkeleri v.b.
020700
“Tarih”, ihtisas: tarihçi, tarih
öğretmeni.
Üçüncü sınıftan itibaren öğrenciler ek meslek
eğitimini görebilirler: “Kendi ihtisas alanında
tercümanlık”.
İşbu program, yabancı dil (İngilizce, Arapça,
Japonca, Çince v.b.) konusunda bilgilerin
pekiştirilmesi, tercüme teorisiyle dili öğrenilen ülke ve
bölge ile ilgili bilgilerin derinleştirilmesi, profesyonel
sözlü ve yazılı tercüme becerilerinin geliştirilmesini
öngörmektedir.

Eğitim-Öğretim ve Teknik Gereçleri
Eğitim bittikten sonra Üniversite mezunlarına ek
meslek ile ilgili devlet standartlarına uygun bir
diploma verilmektedir.
Üniversiteye Giriş Şartları.
Üniversitede öğrenim ücretlidir.
Üstün başarı gösteren öğrenciler imtiyaz
haklarından faydalanmaktadırlar.
Birinci Yüksek Tahsil
Öğrenim süreleri:
4 yıl – bakalorya
5 yıl – uzman
Derslere başlama tarihi: Eylül
Belgeleri kabul süresi: 20 Hazirandan 1 Eylüle kadar
Giriş sınavları: (Rusça ve Rus Edebiyatı testi,
Rusya’nın Tarihi testi, kompozisyon, mülakat) 1 – 5
Temmuz günleri ve 25 – 30 Ağustos günleri
yapılmaktadır.
Giriş için gereken belgeler:
- orta okul bilim sertifikası;
- kimlik belgesi;
- sağlık durumu raporu (086/y formu);
- 6 resim.
İkinci Yüksek Tahsil
Derslere başlama tarihi: Eylül, Şubat
Öğrenim süresi: 3 ile 3,5 yıl arası
Eğitim şekilleri: açıköğretim ve açıköğretimle
uzaktan eğitim (akşam saatlerinde yapılmaktadır).
Bundan başka bireysel, kısaltılmış ve yoğunlaştırılmış
programlara göre eğitim verilmektedir.
Üniversiteye kabul etme: mülakat sonuçlarına göre
Belge verme süresi: bütün yıl
Giriş için gereken belgeler:
- kimlik belgesi;
- birinci yüksek tahsil diploması;
- sağlık durumu raporu (086/y formu);
- 6 resim.
Daha etraflı bilgileri her gün saat 10 – 16 arası
(pazar ve bayram günleri hariç) Üniversitemizin
öğrenci seçme komisyonundan elde edebilirsiniz.
“Açık kapı günü” 15 Mayıs günüdür.

Üniversite, kendi kütüphanesine sahip olup da
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsüne ait tarihi
kütüphaneden yararlanabilmektedir.
Öğretim, ilerici eğitim teknolojisi ve metotlarına
dayanmaktadır. Dersaneler bilgisayarlar, audio-video
aygıtları dahil olmak üzere çağdaş ekipmanla donatılmıştır.
Üniversite kendi dil ve bilgisayar laboratuvarlarına
sahiptir.
Eğitim programında Doğu dillerinden bilgisayar
tercümesi kursu da öngörülmektedir.

Uluslararası İlişkiler
Üniversitemiz
Doğu
ülkelerinin
çeşitli
üniversiteleriyle
dostluk
ilişkilerini
başarıyla
sürdürmektedir. En başarılı öğrencilerimiz Japonya, Çin,
Hindistan ve başka ülkelerin üniversitelerine eğitim görmek
için gönderilmektedir.

Öğretim üyeleriyle öğrenciler Endonezya Moskova
Büyükelçiliğinde

Hazırlama Kursu
Hazırlama kursu Şubat-Mayıs ayları çalışır. Kursta
üstün başarı gösteren öğrenciler Üniversiteye girmelerinde
imtiyaz hakkından fayadalanmaktadırlar.
Doğu Dilleri Kursu
Üniversitede Doğu dillerini öğrenmek istiyenler
için Japonca, Çince, Arapça, Türkçe ve başka diller kursu
açılmıştır. Kursta öğrettikleri dil ana dili olan öğretmenler
dahil olmak üzere çok tecrübeli öğretmenler ders
vermektedirler. Ders kitapları ve yardımcı eğitim yayınları
Japonya Dil Vakfı ile Endonezya, Kore ve başka ülkelerin
Büyükelçiliklerinin yardımıyla sağlanmaktadır.
Kursta dersler akşam saatlerinde verilmektedir.
(Tel.: (495) 623-53-82

