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Yabancı vatandaşlar 
için Baranovichi  
Devlet Ü niversitesi 
nde Eğitim  

Belarus’un görülmeye değer yerlerini ziyaret 

etme fırsatı tanınmaktadır: Brest Kalesi, 

Dudutki, Minsk, Mir ve Nesvizh Şatosu vs…  

“Baranovichi  

Devlet Üniversitesi”  

ğitim Kurumu  

Eğitim hizmetleri hakkında 

bilgilendirme  

Üniversitemiz, gelen gruplara Minsk 

Havaalanı’ndan Baranovichi’ye transfer 

otobüsü sağlamaktadır.  

Üniversitemiz yabancı öğrencilere konforlu 

yurt imkanını sağlamaktadır.  

“Baranovichi Devlet Üniversitesi”  

eğitim Kurumu  

Voykova Caddesi, 21,  

225404 Baranovichi, Brest Bölgesi,  

Belarus Cumhuriyeti  

 E-mail: barsu@brest.by 

 Internet: www.barsu.by 

Baranovichi Devlet Üniversitesi Rektörü  

 Vasiliy Ivanovich KOCHURKO  

Uluslararası İlişkiler Bürosu  

 Inessa Aivazova GUSEYNOVA   

 Tel./Fax +375 163 45-78-60  

 E-mail: inessa-sobol@rambler.ru 

Hazırlık Fakültesi   

 Igor Viktorovich Duben  

 Tel./Fax +375 163 45-87-99 

 E-mail: fdp@barsu.by 

Baranovichi Devlet Üniversitesi,  

13 ülkeden 50 eğitim kurumu ile beraber 

çalışmaktadır.  



Üniversite Fakültelerinde 

Eğitim Görme     

Baranovichi Devlet Üniversitesi, önceki 

eğitimlerinde yeterli seviyeye sahip yeterli 

seviyede Rusça bilen yabancılara Baranovichi 

Devlet Üniversitesi fakültelerinde  

(Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, 

Ekonomi ve Hukuk Fakültesi, Yabancı Diller 

Fakültesi) yüksek eğitim imkanı sağlamaktadır.  

Davetiye alımı için gerekli belgeler:   

Alınan dersleri ve notları gösteren 
eğitim belgesi (diploma, transkript);  

Pasaportun fotokopisi (kişisel bilgilerin 
yer aldığı sayfalar ve pasaportun 
sü resini gösteren sayfa).  

Tüm fotokopiler noter tasdikli olmak 

zorundadır.   

Davetiye için gerekli belgeler  

5 Temmuz’dan önce teslim edilmelidir.  

Pasaport ve ayrıca Belarus Cumhuriyeti 

kanunlarına göre düzenlenmiş eğitim 

vizesi, sağlık sigortası gerekmektedir.  

Bu belgeler, kişi Belarus Cumhuriyeti’ne 

giriş yaptıktan sonra 20 Ağustos —  

15 Ekim tarihleri arasında teslim 

edilmelidir.  

Yabancı vatandaşlar 
için Baranovichi  
Devlet Ü niversitesi 
nde Eğitim  

Yabancı vatandaşlar için hazırlık 

bölümü    

Baranovichi Devlet Üniversitesi hazırlık 

fakültesi,Belarus Cumhuriyeti orta öğretim 

kurumlarındaki genel eğitime uygun olarak eğitim 

almış yabancı vatandaşları, üniversiteye giriş amacına 

yönelik olarak davet etmektedir.   

Eğitim Süresi — 20 Ekim ile 20 Haziran arası  

Belgelerin Alımı — 20 Ekim’e kadar.  

Öğrenciler, seçtiği uzmanlık alanına göre giriş 

sınavlarında çıkacak üç konunun derslerini alırlar.  

Ekonomi  

Alanı: 

Rusça, Matematik, 

Yabancı Dil  

Mühendislik  

Alanı: 

Rusça, Matematik, 

Fizik  

Hazırlık sınıfından mezun olanlara,uzmanlık  

alanlarına uygun olarak yüksek öğretim kurumlarına 

giriş hakkı tanıyan özel bir sertifika verilir.  

Davetiye işlemleri için gerekli belgeler  

15 Eylül’e kadar teslim edilmelidir.  

Davetiye alımı için üniversitenin posta adresine faks 

aracılığı ile veya elektronik posta aracılığı ile aşağıdaki 

belgelerin gönderilmesi gerekmektedir:  

Başvuru formu (Rusça olarak doldurulmalıdır); 

Alınan dersleri ve notları gösteren eğitim  
belgesinin noter tasdikli fotokopisi (diploma  
ve transkript); 

Pasaportun tüm dolu sayfalarının fotokopisi. 

Yabancılar İçin Rusça Kursu  

Baranovichi Devlet Üniversitesi, yabancılar için 

Rusça Dil Kursunu basit, temel ve ileri seviye 

olarak sunmaktadır.  

Eğitim Süresi: 2-6 ay arası  

Bir gruptaki 

öğrenci sayısı:  

12-15 kişi Kurs 

bitiminde Rusca  

Dil Kursu 

öğrencilerine, 

sınavı geçmeleri 

halinde sertifika 

verilir.  Davetiye almak için aracı firmaya 

müracaat edilmeli ya da üniversite adresine 

faks aracılığı ile veya üniversitenin elektronik 

posta adresine doldurulmuş başvuru formunun 

ve pasaportun fotokopisinin gönderilmesi 

gerekmektedir.  

2007-2011 yılları arasında Türkiye, Çin, 

Sri Lanka ve Mısır’dan tam 350 yabancı 

öğrenci Rusça Dil Kursunu başarı ile 

tamamlamıştır.  

Baranovichi Devlet Üniversitesi’nde yabancı 

öğrenciler için eğitim hakkında ek bilgiyi 

üniversitenin web sitesinde bulabilirsiniz:  

www.barsu.by  


