ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ :ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﺷﮑﻮه آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ و ﻟﺬت ﺗﻔﺮج
اﮔﺮ ﺑﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ً
در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻣﺎ ﺟﺬاب آن را ﭼﺸﯿﺪه اﯾﺪ .ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺳﺮاغ اﺳﮑﯽ ،ﮐﻮﻫﻨﻮردی ،دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺻﺨﺮه ﻧﻮردی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﯾﺒﺎ ﻧﺮﻓﺖ.
اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰ﻣﺆﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و اﻗﺘﺼﺎد آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮل ﺷﻬﺮ
ﮐﯿﻒ ،زاﭘﺮوژﯾﺎ ،دﻧﯿﭙﺮو ،ﻟﻮوف و اودﺳﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ
ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ِ

ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اروﭘﺎ و ﺟﻬﺎن ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ
ﺷﺶ ﻧﻮع ﻣﺆﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در اوﮐﺮاﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻋﺘﺒﺎر
دارﻧﺪ .دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را دارﻧﺪ و
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎه ،آﮐﺎدﻣﯽ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﺮواﺗﻮار ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ اﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﮏ رﺷﺘﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﮐﺎدﻣﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﮏ رﺷﺘﻪ ای
روی ﺷﺎﺧﻪ ی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ از داﻧﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ.
ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اوﮐﺮاﯾﻦ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ،
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺸﺎورزی ،آﻣﻮزش ،ﻓﻨﺎوری )ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ( ،اﻗﺘﺼﺎد )اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ( ،ﻓﺮﻫﻨﮓ )ﻫﻨﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ( ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ،و ﺣﻘﻮق را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اوﮐﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻠﯽ« دارﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺧﺸﺎن
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﺑﺎن ﻫﺎی روﺳﯽ ،اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ
ً
ﻓﺮاﻧﺴﻮی )ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ( ،زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺪرک ﺗﺴﻠﻂ

ﺑﻪ زﺑﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎن روﺳﯽ و/ﯾﺎ اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﻼس
ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوره ای ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ روﺳﯽ ﯾﺎ اوﮐﺮاﯾﻨﯽ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺬﯾﺮش ،زﺑﺎن دوره ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ:
ﮐﯿﻒ

ﮐﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ از
ﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺟﺮا ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎی
ورزﺷﯽ ،آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﺎ ،و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﯿﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﮕﺎه و اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﺎن ﺳﺮ ﻧﺮود.
اﮔﺮ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﺖ و آرام ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﮐﯿﻒ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺣﻮزه ی ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرک  ۲۰۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم

اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرﯾﺎ در ﺑﯿﻼ ﺗﺴﺮﮐﻮا.

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺗﺎراس ِﺷﻮﭼﻨﮑﻮ ﮐﯿﻒ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در رده ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۳-۱۴ﺑﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی  ۴۴۱ﺗﺎ  ۴۵۰ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .دوﻣﯿﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﮐﯿﻒ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﯿﻒ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﻠﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ  ۶۰۱ﺗﺎ  ۶۵۰در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﮐﯿﻒ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﺆﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ِ
دوﻧﺘﺴﮏ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ دوﻧﺘﺴﮏ از ﺟﺎده ﻫﺎی ﺻﺎف ،ﻣﻌﻤﺎری ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز و ﺟﻮ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ
ی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی
ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.
دوﻧﺘﺴﮏ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ وﺳﯿﻊ و  ۶آﺑﮕﯿﺮ زﯾﺒﺎ
دارد .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد در دوﻧﺘﺴﮏ از روی ﭘﻞ درﯾﺎﭼﻪ ی First City
 Pondﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﻬﺮ و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮان ﻣﺤﻠﯽ آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ.

دوﻧﺘﺴﮏ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دوﻧﺘﺴﮏ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی
وزارت آﻣﻮزش اوﮐﺮاﯾﻦ ،در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﺗﺒﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ را دارد(.
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻧﺘﺴﮏ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت دوﻧﺘﺴﮏ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ دوﻧﺘﺴﮏ
ﻧﯿﺰ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻧﺘﺴﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎی ورزﺷﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺬاب ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺎرﮐﯿﻒ

ﺧﺎرﮐﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﻣﺘﻔﮑﺮان روس زﺑﺎﻧﺶ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ۱۳ .داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرﮐﯿﻒ )ﯾﺎ ﺧﺎرﮐﻮف در زﺑﺎن روﺳﯽ( را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﺎرﮐﯿﻒ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ی ﺑﺎﻻی ۷۰۰
در ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و اﺗﻮﺑﺎن ﺧﺎرﮐﯿﻒ،

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎرﮐﯿﻒ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺧﺎرﮐﯿﻒ ،و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی
ﻫﻮاﻧﻮردی ﺧﺎرﮐﯿﻒ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرﮐﯿﻒ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دوﺳﺘﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺎزه وارد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
اودﺳﺎ

ﻣﻮزه ﻫﺎ ،ﭘﺎرک ﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮ اودﺳﺎ ﻣﻌﺮوف اﻧﺪ اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﻠﮑﺎن ﭘﻮﺗﻤﮑﯿﻦ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﮏ ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ از ﺳﻤﺖ درﯾﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺗﻤﺎم ﭘﻠﻪ ﻫﺎی آن ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎن ﻧﺰﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﻄﺎر ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺮوﯾﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ اودﺳﺎ ﺷﻬﺮ رؤﯾﺎ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ ی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ
ً
آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﮋداﻧﻮوای ﺷﻬﺮ اودﺳﺎ )ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ(،
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اودﺳﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اودﺳﺎ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺷﻬﺮ اودﺳﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ

ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را
)ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎن
ً
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی داﻧﺸﮕﺎه( ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً

ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ای ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺗﺄﺪ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺸﮕﺎه ،ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورودی ژاﻧﻮﯾﻪ )ﻣﻬﺮ ﻣﺎه( و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه( اراﺋﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای در ﺑﺮ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  ۳۰۰دﻻر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ً
ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و  ۴۰۰دﻻر ﺑﺮای دﮐﺘﺮا ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻤﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻮرد ﺗﺄﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و وزارت ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﭙﯽ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﭙﯽ ﻣﺪرک آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،و ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﺪه ی درﺧﻮاﺳﺖ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵روز ﮐﺎری زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
اﯾﻦ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﺗﻀﻤﯿﻦ وﯾﺰا ،ﯾﺎ دﻋﻮت رﺳﻤﯽ
ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﻋﻠﻮم ،و ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ آن را
ﺗﺄﺪ ﮐﻨﺪ .وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻔﺎرت اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از
آﻧﮑﻪ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت  ۹۰ﺗﺎ  ۱۸۰روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻋﺘﺒﺎر دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ در ﺑﺎزه
ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰای ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای اوﮐﺮاﯾﻦ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺑﻼروس ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﻣﻮﻟﺪاوی ،روﺳﯿﻪ ،و ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ و اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺰا ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آﻧﺪورا ،ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی
اروﭘﺎ ،آﯾﺴﻠﻨﺪ ،ژاﭘﻦ ،ﻟﯿﺨﺘﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ،ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ،ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ ،ﻧﺮوژ ،ﺳﻦ ﻣﺎرﯾﻨﻮ ،ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺳﻮﺋﯿﺲ و اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺗﺎ  ۹۰روز ﺑﻪ وﯾﺰا ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ورود
و ﻣﺎﻧﺪن در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﺰا ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اوﮐﺮاﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
وﯾﺰای اوﮐﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺪان دﺷﻮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ی اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺻﻞ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﭙﯽ ﻣﺪارک زﯾﺮ را ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ )ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت ﭼﮏ
و
ً
ﮐﻨﯿﺪ(:
دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰا
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
 ۸ﺗﺎ  ۱۵ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ )ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ۲ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﻃﻠﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(
ﺗﺄﺪﯾﻪ ی ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺳﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺷﻤﺎ رد ﻃﻮل ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺘﺘﺎن در اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد )اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﻮد(
ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در اوﮐﺮاﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺗﺄﺪﯾﻪ ی ﺑﯿﻤﻪ ی درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎن اﯾﺪز و اچ آی وی ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺗﺤﺼﯽ در اوﮐﺮاﯾﻦ

در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اچ آی وی ﯾﺎ اﯾﺪز
ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل

ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن دوره ی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روﻧﻮﺷﺖ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل اول
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺪارک ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪرک آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،روﻧﻮﺷﺖ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آدرس داﺋﻤﯽ ﯾﺎ آدرس دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارﯾﺪ.
ﺳﻔﺎرت اوﮐﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺒﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺄﺪ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺪارک را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ی ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻓﺮودﮔﺎه اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ
دﻫﯿﺪ .ﮐﺎرت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺮودﮔﺎه اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ را
ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرت در ﻣﺤﻠﯽ اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از اوﮐﺮاﯾﻦ
ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ در اوﮐﺮاﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﯿﻒ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اوﮐﺮان ﮔﺮان ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ

از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺳﺎل اوﻟﺸﺎن از ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ی ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،ﻣﺸﺎوره ی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﺋﻪ

ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﻦ  ۲۵۰۰ﺗﺎ  ۵۸۰۰دﻻر در ﺳﺎل را داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ .دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  ۱۸۰۰دﻻر ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آن دﺳﺘﻪ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وارد ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﺳﺎل اول ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻣﯿﮏ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺪو ورود ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۱۰ﺗﺎ  ۳۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ
اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺰﯾﺜﻨﻪ ی اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی اروﭘﺎ اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﯽ واﺣﺪ ﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از رﺷﺘﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ واﺣﺪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اداﻣﻪ ی ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در اوﮐﺮاﯾﻦ
اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اوﮐﺮاﯾﻨﯽ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺘﻞ و ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺠﺒﻮر
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ً
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ دا دو داﻧﺸﺠﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﮕﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی ﭘﺮدﯾﺲ
داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

