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О нама
Као универзитетска групација Медипол 
Универзитет Истанбул (МУИ) обезбеђује високо 
образовање за 648 страних студената из 63 
различите земље. Усмерен је на производњу 
науку и технологију, наведене услуге 
имплементира кроз пружање високо школских 
образовних студија. Захваљујући нашем 
академском кадру са међународно признатим 
заслугама у својим делатностима и напредним 
образовним механизмима, одсеци МУИ имају 
потенцијал за светлију будућност.

Програми
Стоматолошки Факултет
На МУИ Стоматолошком Факултету се спроводи 
модел образовања стоматолога одобрен од 
Удружења за cтоматолошко oбразовање у 
Европи (ADEE). Најважнија сврха овог модела 
образовања је да омогући МУИ студентима да 
у току академске године стекну истраживачке и 
индивидуалне вештине учења како у науци тако и 
у пракси. 

Правни Факултет 
Правни Факултет тежи да обучи професионалце 
који
1- су потковани чврстим разумевањем права и   
 законитости.
2- могу да допринесу друшту као адвокати,   
 правобраниоци, тужиоци, и судије.

Правно образовање траје четири године а језик 
образовања је 30% eнглески и 70% турски. 
Заинтересованим студентима се нуде интензивни 
интегрисани курсеви усавршавања eнглеског 
језика.

Медицина  
Медицински истраживачки принципи и пракса 
прожимају се у Медипол mедицинском факултету 
захваљујући РЕМЕР-u, једном од најбољих 
истраживачких центара у Турској и Медипол Мега 
yниверзитетској болници. Поред тога, додатно 
усавршавање енглеског језика за English Prep је 
омогућено путем институција у САД-у базирано на 
MOU inked in between меморандуму о разумевању. 
Тако се лекари истраживачи посвећени МУИ 
циљно обучавају од стране факултета.

Фармацеутски факултет  
Наш академски кадар за обуку будућих научника 
је из разноликог образовног окружења и поседују 
националне и међународне заслуге и признања. 
Фармацеутски факултет треба да обучи 
испитиваче, истраживаче, анализере фармације 
који предузимају ефективну одговорност 
засновану на универзалним аксиомима у свакој 
фази од науке до технологије, од производње до 
конзумирања лекова, доприносећи благостању 
друштва кроз производњу, части и достојанству 
професије.



Економски факултет
Обука студената који
1- су универзално квалификовани и спремни за   
 сектор;
2- могу надмашити остале у каријери;
3-  могу критички размишљати са високим   
 самопоуздањем
је омогућена помоћу академског кадра, у сврху 
економије и трговине у реалном свету.
Факултет има за циљ омогућити својим 
студентима прилику да раде у целом свету 
стицањем предности  наших хибридних програма. 
Факултет нуди следеће програме:

• Пословна aдминистрација
• Економија и финансије 
• Међународна трговина и финансије
• Менаџмент mеђународне логистике
• Управљање људским pесурсима
• Банкарство и осигурање
• Менаџмент информациони cистеми

Педагошки факултет
Овај факултет је основан 2015 године у МУИ и 
нуди пет различитих доле наведених програма:

• Психолошко cаветовање и вођење (ПЦГ)
• Учење eнглеског језика (ЕЛТ) 
• Учење математике (ПМТ)
• Васпитавање у предшколским yстановама (ПСТ)
• Учење са посебним потребама (СЕТ).

Медицинске науке
Програми који се нуде на Факултету mедицинских 
наука:

• Радна-oкупациона терапија 
• Социјализација
• Говор и логопедија
• Исхрана и дијететика
• Физиотерапија и pехабилитација
• Медицинска нега
• Менаџмент у здравству
• Развој детета
• Акушерство
• Аудиологија
• Ортопедија-протетика



Новинарство и комуникације
Програми који се нуде на Факултету за 
комуникације и новинарство:

• Журналистика
• Односи са jавношћу и oглашавање
• Медији и графичка yметност
• Нови медији и комуникације
• Радио, телевизија и филм

Инжињеринг и природне науке
Програми које се нуде на Факултету за 
инжињерство и природне науке:

• Грађевинарство
• Рачунарско инжињерство
• Индустријско инжињерство
• Инжињерство eлектронике и eлектротехнике
• Биомедицински инжињеринг

Примењена yметност, дизајн и 
aрхитектура
Програми који се нуде на Факултету примењене 
yметности, дизајнa и aрхитектуре:

• Индустријски дизајн
• Дизајн визуелних комуникација
• Урбани дизајн и пејзажна aрхитектура
• Гастрономија и кулинарска yметност
• Архитектура
• Арх. и eколошки дизајн 
• Турска музика

Хуманистика и друштвене науке
Факултет Хуманистике и друштвених наука се 
бави истраживањима у области друштвених наука 
нудећи пет програма стручних студија у оквиру 
три различита одсека:

• Психологија
• Политичка наукa и jавна aдминистрација
• Политичка наукa и међународни oдноси
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