Universidade Medipol
de Istambul

Sobre nós
Como uma Universidade fundação Istanbul
Medipol University (IMU), fornece serviços
educacionais para aproximadamente 1230
estudantes internacionais vindos de 75 países
diferentes. Com o objetivo de produzir ciência e
tecnologia.
Os serviços nomeados são implementados
com a mais alta qualidade em procedimentos
educacionais. Devido aos nossos acadêmicos
com méritos internacionais em suas áreas e
equipamento educacional de vanguarda, os
departamentos da IMU tem o potencial para um
futuro brilhante.

Programas de graduação
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faculdade de Medicina
Faculdade Internacional de Medicina
Faculdade de Farmácia
Faculdade de Odontologia
Faculdade de Comunicação
Faculdade de Ciências da Saúde
Faculdade de Direito
Faculdade de Educação
Faculdade de Belas Artes, Design e Arquitetura
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Faculdade de Gestão e Ciências Administrativas
Faculdade de Engenharia e Ciências Naturais
Escola de Ciências da Saúde

Programas de Licenciatura
•
•
•
•

Escola Vocacional Imu
Escola Vocacional de Ciências da Saúde
Escola Vocacional de Ciências Sociais
Escola Vocacional de Direito

Programas de Mestrado e Doutorado
•
•
•
•

Instituto de Ciências da Saúde
Instituto de Ciências Sociais
Instituto de Ciências Naturais
Instituto de Ciências Forenses

Programas
Medicina Internacional
O Medipol IFM habilita seus estudantes a
pesquisar a nível internacional, é a única faculdade
que possui as 3 características requeridas para
educar estudantes de sucesso; uma infraestrutura
que os habilita a serem cientistas, Educação em
Inglês a qual os traz ao nível de um nativo da língua,
possibilidade de ter experiência no exterior e de
ter uma rede de contatos com os profissionais no
exterior.
Nossos estudantes os quais completam o 4º
ano com grande sucesso pode completar seu
período de estágio e podem ser acompanhados
nas pesquisas na Universidade de Harvard, com
a oportunidade de acordo assinado pela nossa
universidade.

Medicina

Farmácia

Pesquisas médicas e práticas se fundem na
faculdade de medicina Medipol graças ao REMER,
um dos melhores centros de pesquisa na Turquia, e
ao Medipol Mega Hospital Universitário.
Além disso, mais ensino do idioma Inglês para o
Inglês Prep
é possível pelas Instituições nos Estados Unidos
com base no MOU assinado entre estes. Ao
fazê-lo, pesquisadores médicos academicamente
dedicados ao IMU são apontados para serem
treinados pela faculdade.

Nossa equipe acadêmica para treinar os futuros
cientistas são todos com diferentes formações
educacionais possuindo méritos e credenciais
nacionais e internacionais. A faculdade de Farmácia
prepara interrogadores, investigadores, farmacistas
analisadores os quais tomam responsabilidade
efetiva em cada etapa baseados em axiomas
universais da ciência e tecnologia, da produção ao
consumo de medicamentos, contribuindo para o
bem-estar da sociedade, produzindo, honrando e
dignificando a profissão.

Escola de Odontologia

Escola de Direito

O modelo de Educação dental aprovado pela
Associação de Educação Odontológica na Europa
(ADEE) é conduzido na faculdade IMU. O objetivo
mais importante deste novo modelo de educação
é ajudar os alunos da IMU a obter habilidades de
pesquisa e aprendizado individual em ambos
doutrina e prática durante o ano acadêmico.

A Escola de Direito tem como objetivo treinar
profissionais que
1- são equipados com uma sólida visão da lei e
legitimidade.
2- podem contribuir na sociedade como
advogados, procuradores, promotores, e juízes. A
educação em direito dura por 4 anos, sendo 30%
em Inglês e 70% em Turco. Para alunos interessados
também são oferecidos cursos intensivos
integrados de treinamento da língua inglesa.

Escola de Odontologia
O modelo de Educação dental aprovado pela
Associação de Educação Odontológica na Europa
(ADEE) é conduzido na faculdade IMU. O objetivo
mais importante deste novo modelo de educação
é ajudar os alunos da IMU a obter habilidades
de pesquisa e aprendizado individual em ambos
doutrina e prática durante o ano acadêmico.

Escola de Negócios

Treinar estudantes que
1- são universalmente qualificados e prontos para
o setor
2- podem ultrapassar o resto em suas carreiras
3- podem pensar criticamente com alta
autoconfiança
possível graças a nossa equipe acadêmica,
responsáveis pela economia e comércio no setor
real. A escola tem como objetivo habilitar seus
estudantes a ter a oportunidade de trabalhar no
mundo todo tendo ganhado experiência em mais
de uma área beneficiando-se de nossos programas
híbridos.
Os programas oferecidos pela escola são como
abaixo:
• Administração de Empresas
• Economia e Finanças
• Comércio e Finanças Internacionais
• Gestão Logística Internacional
• Gestão de Recursos Humanos
• Banco e Seguros
• Sistemas de Gerenciamento de Informação

Comunicações
Os programas oferecidos na faculdade de
Comunicação
• Jornalismo
• Relações Públicas e Publicidade
• Mídia e Artes Visuais
• Novas Mídias e Comunicação
• Rádio, Televisão e Cinema

Engenharia e Ciências Naturais

Os programas oferecidos pela faculdade de
Ciências Naturais:
• Engenharia Civil
• Engenharia da Computação
• Engenharia Industrial
• Engenharia Elétrica e Eletrônica
• Engenharia Biomédica

Belas Artes, Desenho e Arquitetura
Os programas oferecidos pela faculdade de Belas
Artes, desenho e Arquitetura:
• Desenho Industrial
• Comunicação Visual – Desenho
• Desenho Urbano e Paisagismo
• Gastronomia e Artes Culinárias
• Arquitetura
• Arquitetura e Desenho Ambiental
• Música Turca

Ciências Humanas e Sociais
A escola de Ciências Humanas e Sociais conduz
pesquisas no campo das ciências sociais
oferecendo 5 programas de licenciatura no âmbito
de três diferente departamentos:
• Psicologia
• Ciências Políticas
• Administração Pública
• Ciências Políticas
• Relações Internacionais
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