
Odesa Milli Denizcilik Akademisi, yabancı ülke vatandaşlarına aşağıdaki 

meslekler üzerinde eğitim vermektedir: 

 Gemi Kaptanlığı 

 Gemi Enerji Denetim İşletmeleri 

 Elektrik sistemleri ve Ulaştırma Kompleksleri 

 Navigasyon Teknolojisi 

 Radyo-Elektronik Yapıları, Sistemleri ve Sistem Kompleksleri 

 Deniz Hukuk bilimi 

 İşletme ve İktisat 

Orta eğitim diplomasına sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Odesa Milli 

Denizcilik Akademisi’nde yüksek lisans eğitimine başvurabilir. Akademimiz’de 

yüksek lisans haricinde ayrıca master ve doktora programlarıda mevcuttur. Odesa 

Milli Denizcilik Akademisi ‘nde eğitim almak isteyen tüm yabancı öğrenciler, 

okulumuz bünyesinde sağlık kontrolünden geçirilirler. Sağlık muayenesine 

girmeyen veya rapora göre uygun olmayan öğrenci adayları eğitime kabul 

edilmezler. Akademimizde eğitim Rusça dilinde verilir. Rusça bilmeyen yabancı 

öğrenciler özel olarak hazırlık bölümünde 10 aylik Rusça eğitimi alırlar ve bunun 

yanında ayrıca bu süreçte Ukrayna tarihi, enformasyon, çizim gibi diğer konuların 

rusça eğitimi de verilmektedir. Rusça hazırlık yılını başarı ile tamamlayan 

öğrencilerin 1. Sınıfa kayıt başvuruları kabul görür. Odesa Milli Denizcilik 

Akademisi’nin dışında eğer öğrenci hazırlık sınıfını başka bir okulda bitirdi ise 

kendisi ile Rusça ve matematik konularında mülakat yapılır. Uygun görülürse 1. 

Sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık bölümünde eğitim tutarı (2015-16) - 21800 grivna. 

Eğitim süresi: hazırlık – 1 yıl, lisans - 4 yıl, uzman ve üst lisans(isteğe bağlı) - 1,5 

yıl olmak üzere toplam 5 yıldır. ‘Uzman’ ve ‘Üst Lisans’ eğitimi almak için 

yüksek lisans mezunu olduktan sonra İnglizce sınavına girmek gerekiyor ve lisans 

diploması ve sınav sonuçlarına göre ‘Üst Lisans’ eğitimine kayıt yaptırabilirsiniz. 

Diğer Ukrayna üniversitelerinden mezun olan öğrenciler içinde aynı şekilde 

prosedür geçerlidir. Lisans eğitim ücreti toplam 174  400 grivna (43 600 grivna bir 



sene), master – 69 000 grivna (1. sınıf – 46 000 grivna 2. sınıf – 23 000 grivna), 

doktora – 72 000 grivna (1. sınıf – 48 000 grivna, 2. sınıf – 24 000 grivna). 

Ukrayna’da eğitim alabilmek için öğrenci vizesi gerekmektedir. Öğrenci vizesini 

almak için Akademimizden eğitim davetiyesi alınmalıdır. Davetiye için Türkiye 

Temsilcimize aşağıdaki bilgileri sunmanız gerekmektedir: soyadı, adı, doğum 

tarihi, pasaport seri numarası, vatandaşlık, vize alınacak ülke. Davetiyeler yabancı 

vatandaşlara veya Türkiye temsilcimize her yılın 06.01 tarihinden itibaren verilir. 

Akademimize kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki belgeleri Türkiye Temsilcimiz 

vasıtasıyla Ukrayna’ya geldiğinizde sunmanız gereklidir. 

 anket; 

 pasaport ve sureti; 

 lisans diploması ve transkript; 

 Sağlık Raporu (geçerlilik süresi 2 ay,Türkiye Cumhuriyeti makamlarından 

verilir) 

 Doğum belgesi ve süreti 

 12 renkli fotograf, 3,5 х 4,5 cm; 

 Sigorta poliçleri (Akademisyona girdikten sonra yapılır/eğitim sürecine 

başlamadan yapılır). 

Pasaport, lisans diploması, transkript, sağlık raporu, doğum belgesi apostil tastikli 

olmalıdır ve Ukraynaca’ya noter tastikli tercüme olarak sunulmalıdır. Eğitim her 

yılın Eylül ayının 1. Gününde ününde başlar.  

 


