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18-23 iyun, 2019-cu il tarixlərində Azərbaycan-Çin Elmi Araşdırmalar və Təhsil Mərkəzinin rəhbərliyi   
Çin Xalq Respublikasının Jiangsu əyaləti Təhsil Departamentinin “Nanjing Hanjia Cultural Exchange”  
beynəlxalq təşkilatının rəhbərliyi ilə anlaşma memorandumu imzalandı. Memorandumun 
imzalanmasında əsas Çin Xalq Respublikasının dövlət dəstəyi ilə Azərbaycanlı tələbələr üçün   tanınmış 
Çin universitetlərində təqaüdlü təhsil, tələbə-müəllim mübadilə proqramları, Azərbaycanlı 
mütəxəssislərə Çin universitetlərində dərs demək imkanları, Çin-Azərbaycan universitetləri arasında ikili 
diplom proqramlar, iki ölkə arasında elmi tədbirlər, Çin dilinin öyrədilməsi ilə bağlı Çin müəllimləri ilə 
təminat, bütün dərs materialları ilə birbaşa təmin olunacaqdır.

Mərkəzimizin əsas məqsədi beynəlxalq aləmdə elm, təhsilin rolu və nüfuzunun artması üçün yerli və 
xarici ziyalılarının bilik - səylərini birləşdirməkdən ibarətdir. Dünyanın ən nüfuzlu universitetləri 
siyahısında yer alan, əməkdaşlıq etdiyimiz 50-yə yaxın Çin universitetlərinə bakalavr, magistratura, 
doktorantura dərəcələri üzrə tələbələrin qəbul olunmasını yüksək səviyyədə təşkil edirik.

Mühəndislik, Sənaye, Kənd Təsərrüfatı, Ətraf mühit, Tibb Elmləri və Sağlıq, Hüquq, Beynəlxalq 
Münasibətlər, Aviasiya, İnformasiya və Texnologiya, İqtisadiyyat, Maliyyə, İncəsənət, Biznes və 
İdarəetmə, Psixologiya, humanitar və sosial elmlər kimi  sahələr üzrə 160-a yaxın ixtisas üzrə  təhsil ala 
bilmə şansınız vardır. Çində təhsil alaraq dünyanın ən çox danışılan dillərindən birini - Çin dilini də  
öyrənə bilərsiniz.

Bizim dəstəyimizlə Çində təhsil aldıqdan sonra əməkdaşlıq etdiyimiz  təşkilatlarda  karyeranızı qura 
bilməniz tam zəmanətlidir, eyni zamanda dünya vizyonunuzda fərqlər yarada bilmə imkanına sahib ola 
biləcəksiniz.

Çində universitetlərdə Çin dilində təhsil almaq istəyən namizədlər ilk öncə Mərkəzimizdə fəaliyyətə 
başlayan yüksək-ixtisaslı Çinli müəllimlərin rəhbərliyi ilə həyata keçiriləcək çin dili tədrisi proqramına (8-9 
ay) qoşularaq, sonunda imtahan verdikdən sonra  Mərkəzin HSK sertifikatını əldə etməklə, yüksək 
təqaüdlü təhsil proqramına qoşulacaqdır. Və ya bizim dəstəyimizlə təhsil alacağı hər hansı Çin 
universitetində bir il akademik müddətində davam edən Çin dili hazırlıq sinifinə qatılaraq, sonunda 
imtahanı verərək, yetərli nəticəni aldıqdan sonra ixtisas üzrə  birbaşa yüksək təqaüdlü təhsil proqramına 
qoşulacaqdır.

Əməkdaşlıq etdiyimiz bir sıra tanınmış Çin universitetləri 
haqqında qısa məlumat:



BEİHANQ 
UNİVERSİTETİ 

Universitet Çin Təhsil Nazirliyinin yüksək səviyyəli universitetləri siyahısına daxil 
edilmişdir.  Beihanq universiteti "Layihə 985" fondu və "Layihə 211" fondu tərəfindən 
maliyyələşdirilən Çin universitetlərindən biri hesab olunur. İlk olaraq, 25 Oktyabr 
1952-ci ildə 100 hektardan çox sahəni əhatə etməklə təsis edilmişdir.

Beihanq müəssisəsi 1952-ci ildə Tsinqhua, Peiyanq Universitetinin, Xiamen, 
Sichuan, Yunnan,, Şimal-qərbi Mühəndislik Kolleci, Şimali Çin Universitetinin və 
Cənub-qərbi Aeronavtika İnstitutunun birləşməsindən yaradılıb. 

Pekin Aeronavtika İnstitutu (BİA) yaradılmasının elan edildiyi yığıncaq 25 Oktyabr 
1952-ci ildə Pekin Texnologiya İnstitutunun auditoriyasında keçirilmişdir. 
Universitetin ilk günlərində tələbələrin çoxu Tsinqhua Universitetinin və Pekin 
Texnologiya İnstitutunun kampusunda qalırdılar,  sonradan isə 1953-cü ilin mayında 
qurulmuş kampus binasına köçürülmüşdürlər. Kampus binalarının tikintisi 1953-cü il 
iyunun 1-də başlamışdır. Altı ay ərzində 60 metr kvadratlıq bina sahələri tikilmişdir. 
1953-cü ilin oktyabrına qədər bütün tələbə və bəzi personal üzvləri yeni kampusa 
köçürüldü və gündəlik iş, eyni zamanda, dərslərinə başladılar. İlkin olaraq burada bir 
neçə şöbə yaradılmışdır: Təyyarə Mühəndisliyi şöbəsində Təyyarə Dizaynı və Uçuş 
Texnologiyası, Təyyarə Mühərriki Mühəndisliyi şöbəsində isə Mühərrik Dizaynı və 
Mühərrik Texnologiyası fakültələri.

Universitet adının dəyişdirilməsi
1952-ci ildə bu universitet "Pekin Aeronavtika İnstitutu" adlandırıldı. 1988-ci ilin 
mayında "Pekin Aviasiya və Astronavtika Universiteti" adını alan bu təhsil 
müəssisəsi 2002-ci ildə universitet şurasının qərarı ilə "Beihanq Universiteti" adını 
qəbul etdi. 
Universitetin bir Milli Laboratoriya və yeddi əsas Dövlət Laboratoriyası da daxil 
olmaqla, 89 laboratoriyası var. Universitet bütün texnoloji qurğularla təchiz 

Daha əvvəl Pekin Aeronavtika və Astronavtika Universiteti 

kimi tanınan Beihanq Universiteti mühəndislik, texnologiya 

və texniki elmlər üzrə ixtisaslaşan və Pekində yerləşən 

ictimai tədqiqat universiteti kimi təsnif olunur. 



olunmuşdur. 24.000 m2-dən çox sahəsi olan kitabxanasının tutumu 1,2 milyondur. 
2018-ci ildə Fransız Mülki Aviasiya Universiteti Hanqzhou şəhərində Mülki Aviasiya 
universitetinin yaradılması məqsədilə bu universitetlə əməkdaşlıq müqaviləsi 
imzalamışdır.
Hazırda universitetdə 40 bakalavr, 65 magistr proqramı və 36 doktorantura proqramında 
dərslər tədris edilir.
Hal-hazırda Universitetin 59 bakalavr proqramı, 38 magistr, 21 doktorantura proqramı 
vardır. Universitetdə 10 əsas ixtisası əhatə edən 27 məktəb var. Fakültə işçiləri və digər 
heyətin ümumi sayı 3,759-dir, buraya Çin Akademiyasının 20 akademiki və Çin 
Mühəndislik Akademiyasından 1666 dosent professor daxildir.  
BUAA 27.811 bakalavr və magistr tələbəsinə, 668 beynəlxalq tələbəyə ev sahibliyi edir.

 
Məktəblər 
Beihanq Universiteti tərkibində bir ibtidai məktəb, orta məktəb və ali məktəbi ehtiva edir. 
Bu məktəblər, adətən, universitet işçi heyətinin uşaqları üçün nəzərdə tutulmuşdur.

BUAA, Çinin əsas milli tədqiqat laboratoriyalarının mərkəzidir. Bu laboratoriyalar 
arasında Proqramın İnkişaf mühiti üzrə Milli Laboratoriya, Maye Dinamikası üzrə Milli 
Laboratoriya, Aero-mühərrik və Hava İstiliyi Milli Laboratoriyası, Aeronavtika və 
Astronavtika Milli Laboratoriyası  daxildir. Universitet Kanada, Böyük Britaniya, Fransa, 
Almaniya, Rusiya, ABŞ və Şri Lanka daxil olmaqla, 40 ölkədə 152 universitet və tədqiqat 
institutları ilə əməkdaşlıq yaratmışdır. 122 alim Beihanq Universitetinə fəxri 
professoraqonaq qismində dəvət olunmuşdur. Hər il orta hesabla təxminən 1000 xarici 
mütəxəssis və alim mühazirələr vermək və elmi əməkdaşlıq etmək üçün beynəlxalq 
konfranslarda və müzakirələrdə iştirak etmək üçün BUAA-ya gəlir. Hər il 600-dən 
universitet nümayəndəsi mühazirələr vermək, akademik konfranslarda iştirak etmək və 
kooperativ elmi tədqiqatlar aparmaq üçün xarici ölkələrə gedir.

1990-cı illərdən etibarən, Beihanq Universiteti Çində bütün beynəlxalq magistratura və 
doktorantura proqramlarında ilkin vasitə kimi İngilis dilindən istifadə edən bir neçə 
universitetdən biridir. İngilis dilində çox sayda bakalavr proqramı da təklif olunur.1993-cü 
ildən etibarən 80-dən çox ölkədən 9000-dən çox tələbə Beihang Universitetində təhsil 
almaq üçün Çinə gəlmişdir. Universitetin bakalavr təhsili əsaslı bilikləri olan yaradıcı 
ixtisaslaşmış mütəxəssislərin hazırlanması və onların elmi sahədə lazımi bacarıqlar ilə 
müstəqil şəkildə təhsil almasına və işləməsinə xidmət edir. Bu məqsədlə, Beihanq 
universitetinin  tələbələrin kollecdə təhsil həyatlarını düzgün planlaşdırmalarına 
yönəlmiş kredit əsaslı təhsil proqramı vardır. 

Aspirantura təhsili
Beihanq universiteti Çinin ali təhsil  mərkəzinə malik ilk universitetlərindən biridir. 
Həmçinin, bu müəssisə doktorantura proqramlarında təhsil alan tələbələrə 
supervayzerlik etmək üçün öz akademik personalı arasından rəhbər seçmək 
səlahiyyətinə malik olan universitetlərdən biridir.
2005-ci ildə tələbə tədqiqatlarına dair tədris proqramından (SRTP) istifadəni 
asanlaşdırmaq üçün müxtəlif kredit planlarından istifadəyə başlanılmışdır başlamışdır. 
Bütün layihələr Tələbə Akademik Ofisi tərəfindən maliyyələşdirilməkdədir. Layihə 
rəhbərlərinə onların nailiyyətləri qarşılığında əlavə ödənişlər edilir. Tələbələr isə 
müntəzəm olaraq, təlim proqramında iştirak edirlər.

Məktəb İxtisaslar

Elektron və İnformasiya Mühəndisliyi Məktəbi

Avtomatika Elm və Elektrik Mühəndisliyi Məktəbi

Maşınqayırma və Avtomatika Məktəbi 

Nəqliyyat Elmləri və Mühəndisliyi Məktəbi

Ümumi Mühəndislik Məktəbi

İqtisadiyyat və İdarəetmə Məktəbi

Elektron İnformasiya Mühəndisliyi

Avtomatlaşdırma

Mexanika Mühəndisliyi

Mülki mühəndislik

Aerokosmik mühəndislik

Beynəlxalq İqtisadiyyat və Ticarət
Sənaye mühəndisliyi



MƏRKƏZİ CƏNUB 
UNİVERSİTETİ

Çin Xalq Respublikasının cənubundakı Hunan əyalətində 

yerləşən milli universitetdir. Universitet 2000-ci ilin aprel 

ayında 3 özəl yerli universitetin birləşməsi əsasında 

yaradılmışdır. 

Məşhur tarixi və mədəni şəhərdə yerləşən Mərkəzi Cənubi Universiteti (CSU) Çin 
Təhsil Nazirliyinin birbaşa rəhbərliyi altında hərtərəfli və milli universitetdir. 
Universitet XXI əsr dünya səviyyəli universitetlər barəsində Çin hökuməti və yerli 
hökumətlərin birgə konstruktiv layihəsində siyahılanmış əsas milli yerli 
universitetlərdən biridir. Mərkəzi Cənub Universiteti üç ayrı universitetin 
birləşdirilməsi ilə 29 aprel 2000-ci ildə Dövlət Şurasının təsdiqi ilə yaradılıb: Hunan 
Tibb Universiteti (HMU), Çangşa Dəmir Yolu Universiteti (CRU) və Cənubi Çin 
Texnologiya Universiteti (CSUT). 1960-cı ildən başlayaraq isə Universitetin 
əsasının qoyulması ilə bağlı fikirlər irəli sürülmüşdür.

Mərkəzi Cənub Universiteti Wuhan Universiteti, Sun Yat-sen Universiteti, Guangxi 
Universiteti, Hunan Universiteti, Nançanq Universiteti və Pekin Texnologiya 
Kollecini əhatə edən altı universitetin Mədənçilik və Metallurgiya prinsipləri 
əsasında qurulmuşdur.

Çin Təhsil Nazirliyinin birbaşa rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bu milli mərkəzi 
universitet Yüksək keyfiyyətli universitetlərin inkişafı istiqamətində əsas milli 
konstruksiya layihələri olan Layihə 211 və Layihə 985-nin üzvü kimi yüksək 
qiymətləndirilmişdir.  Yuxarı Yuelu Dağı ətəyində Xiangjiang çayı üzərində yerləşən 
kampuslarla 392.4 hektar sahəni əhatə edən (2.76 milyon kvadratmetr sahəsi olan) 
Mərkəzi Cənub Universiteti (CSU) mənzərəli görünüşü və mühiti ilə tədqiqat üçün 
ideal universitetdir. 

CSU, bu 31 kollec və institut səviyyəsində 83 bakalavr, 282 magistr və 142 
doktorantura proqramını təklif edir:

• Xiangya Tibb Mərkəzi
• Dəmir yolu kampusu
• Ədəbiyyat və Jurnalistika



• Xarici dillər
• Memarlıq və İncəsənət
• Biznes mərkəzi
• Hüquq mərkəzi
• Marksizm
• Dövlət idarə etməsi
• Riyaziyyat və Statistika
• Fizika və Elektronika
• Kimya və Kimya Mühəndisliyi
• Mexanika və Elektrik Mühəndisliyi
• Enerji araşdırmaları və mühəndislik
• Material araşdırmaları və Mühəndisliyi
• Toz Metallurgiyası Araşdırma İnstitutu
• Daşıma və Nəqliyyat Mühəndisliyi
• Mülki mühəndislik
• Metallurgiya və Ətraf Mühit
• Geologiya və Ətraf Mühit Mühəndisliyi
• İnformasiya-Fizika və Geomatika Mühəndisliyi
• Resurslar və Təhlükəsizlik Mühəndisliyi
• Minerallerin işlənməsi və Biomühəndislik
• İnformasiya elmləri və mühəndislik
• Xiang-ya Tibb Mərkəzi
• Əczaçılıq elmləri
• Xalq təbabəti
• Əsas tibb elmləri
• Stomatologiya
• Həyat göstəriciləri Elmləri üzrə mərkəz
• Fiziki  tədqiqat şöbəsi
• Aeronavtika və kosmonavtika mərkəzi
• Oftalmologiya Mərkəzi

Üç əsas milli laboratoriya:
Çinin Toz Metallrgiyası üzrə Dövlət Laboratoriyası
Çinin Tibbi Genetika üzrə əsas Dövlət Laboratoriyası
Çinin Yüksək Performanslı Kompleks İstehsalat üzrə əsas Dövlət Laboratoriyası

Altı kampus:
Əsas kampus, ofis binasının yerləşdiyi və bir sıra mühəndislik məktəblərinin bakalavr və 
magistr pillələri üçün yataqxana və tədris binasını təmin edir. Eyni zamanda, iki əsas milli 
laboratoriyası mövcuddur.

Cənubi kampus, bütün birinci kurs tələbələri üçün yataqxananı təmin edir və ofis binasına 
malikdir. 

Yeni kampus, bütün birinci kurs tələbələri və humanitar, sosial, elmi mərkəzdə təhsil alan 
aspirantlar üçün tədris binasını ehtiva edəcək. Elmi və sosial məktəblərin kitabxanası və 
ofis binası da burada yerləşir.

Qədim Hsiangya, Xiangya Xəstəxanası və Çin Tibet Genetikası üzrə əsas Dövlət 
Laboratoriyasında təhsil alan tibbi aspirantlar üçün yataqxana və tədris binasını təmin 
edir.

Dəmir yolu kampusu, mülki mühəndislik, nəqliyyat mühəndisliyi, proqram mühəndisliyi 
və memarlıq üzrə aspirantlar üçün yataqxana və tədris binasını əhatə edir. Müəssisənin 
ofis binası və mülki və nəqliyyat kitabxanası burada yerləşir.
Yeni Hsiangya tibb tələbələri üçün yataq və tədris binasını özündə ehtiva edir, həmçinin,  
Üçüncü Xiangya Xəstəxanası və tibbi kitabxana da burada yerləşir.

Fakültələr və tələbələr
Mərkəzi Cənub Universitetində 33,000-dən çox bakalavr və 12,000 magistr tələbəsi 
təhsil alır. CSU-da itəhsil alan tələbələrin təxminən 1000-i dünyanın müxtəlif ölkələrindən 
gəlmiş xarici tələbələrdir. Fakültə-tələbə nisbəti təxminən 1: 8dir.

Nailiyyətlər:
CSU-nun sabiq direktoru Zhang Yaoxue 9 yanvar 2015-ci il tarixində Çin elitasının Təbiət 
Elmləri mükafatına layiq görülmüşdür.



ÇİN AQRAR 

UNİVERSİTETİ 

Aqrar sənaye, kənd təsərrüfatı, biologiya, mühəndislik, 

baytarlıq, iqtisadiyyat, idarəetmə, humanitar və sosial 

elmlər üzrə ixtisaslaşaraq Pekində ən önəmli 

universitetlərdən birinə çevrilmilşdir. 1995-ci ildə Pekin 

Aqrar Universiteti və Pekin Aqrar Mühəndislik 

Universitetinin birləşdirilməsi ilə əsası qoyulmuşdur. 

Hal-hazırda universitetdə təxminən 12.500 bakalavr və 7000 magistr tələbəsi var. 
Yeni gimnaziya 2008-ci il Yay Olimpiya Oyunlarında güləş yarışlarına ev sahibliyi 
etmişdir.Aqrar Universitet Çinin Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan Layihə 211-
də iştirakçı universitetlər sırasında yer almışdır.

Çin Aqrar Universitetinin tarixi 1905-ci ildə Aqrar Kollecin Pekində əsası qoyulan 
tarixə qədər gedib çıxır. Pekin Aqrar Universiteti Pekin Aqrar Kolleci ilə Tsinghua 
Universitetinin Aqrar Kolleci və Şimali Çin Universitetinin Aqrar Kollecinin 1949-cu 
ildə birləşdirilməsi ilə əsası qoyulmuşdur. Eyni zamanda, universitet həm 
konstruksiya, həm də inkişaf baxımından Dövlət Şurasının "Ən güclü Milli 
Universitetlər" siyahısında yer almışdır. 1952-ci ildə Pekin Aqrar Universitetinin 
Aqrar Mexanika şöbəsi, Şimali Çin Aqrar Mexanika Kolleci və Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin Mərkəzi Aqrar Mexanika Mərkəzinin birləşməsi ilə yaradılan Pekində 
Mexaniki Aqrar Kollec sonradan Pekin Aqrar Mexanika İnstitutu adını qazanmışdır. 
Sonralar Pekin Aqrar Mühəndislik Universiteti adlandırılan bu təhsil müəssisəsi XX 
əsrin sonlarında Çin Aqrar Universiteti olaraq adlandırılmışdır. 

 
FAKÜLTƏLƏR VƏ KOLLECLƏR

• Agronomiya Kolleci
• Bağçılıq Kolleci
• Bitkilərin Qorunması üzrə Kollec
• Bioloji Elmlər Kolleci
• Heyvanlar üzeə araşdırma və Texnologiya Kolleci



• Baytarlıq üzrə Kollec
• Qida Elmləri və Qidalanma Mühəndisliyi Kolleci 
• Resurslar və Ətraf Mühit Elmləri Kolleci
• İnformasiya və Elektrik Mühəndisliyi Kolleci
• Mühəndislik Kolleci
• Suyun Mühafizəsi və İnşaat Mühəndisliyi Kolleci
• Elmi Kollec
• İqtisadiyyat və İdarəetmə Kolleci
• Bəşəriyyət və İnkişaf Kolleci
• Pekində Beynəlxalq Kollec
• Davamlı Təhsil Məktəbi
• İncəsənət və Fizioloji şöbəsi
• İdeoloji Təhsil Şöbəsi
• Yantai Akademiyası- Çin Aqrar Universiteti (Yantai Kampusu)
• Pekin İnşaat Universiteti

Çin Aqrar Universiteti Gimnaziyası
Çin Aqrar Universiteti Gimnaziyası Pekin şəhərində Çin Aqrar Universitetinin 
kampusunda yerləşən açıq arenadır. Onun tikintisi 2005-ci ilin birinci yarısından 
başlamış və 2007-ci ilin iyul ayında başa çatmışdır. 2008-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına ev 
sahibliyi etmişdir. O, 23,950 kvadratmetrlik ərazini əhatə edir. Olimpiya Oyunlarından 
sonra Gimnaziya Çinin Aqrar Universitetinin tələbələri üçün idman kompleksinə 
çevriləcəkdir. 

Reqbi birliyi
Çin Aqrar Universiteti Reqbi birliyinin müasir Çin dövlətinə yenidən təqdimatında əsas rol 
oynayıb.

Dərəcə proqramları:
Bakalavr proqramları: 64, 
Magistr proqramları: 171, 
Doktorantura proqramları: 95.



Şərqi Çin Normal 
UNİVERSİTETİ 

Şərqi Çin Normal Universiteti (ECNU) Şanxayda 

genişmiqyaslı ictimai araşdırma universitetidir. 1924-cü ildə 

əsası qoyulan Böyük Çin Universitetinin və 1879-cu ildə 

şəhərdə yaradılmış Müqəddəs John Kollecinin 

birləşdirilməsi ilə 1951-ci ildə yaradılmışdır. 

ECNU artıq Minhang və Putuo ərazisində iki kampusda yerləşən 22-dən çox 
məktəb, kollec və institutu ehtiva etmişdir. Universitetin Şanxay metropoliteni 
ərazisində 2 filialı vardır: Pudonqda NYU Şanxay və Zizhu Beynəlxalq Təhsil 
Parkında Asiya-Avropa Biznes Məktəbi. Eyni zamanda, universitet Çində ən nüfuzlu 
universitetlərdən biri sayılır və dünya səviyyəli təşkilatlarla əməkdaşlıq etdiyi kimi 
beynəlxalq səviyyədə də tanınır. "Layihə 211" və "Layihə 985" milli proqramı ilə 
dəstəklənən universitet  layihələrdə "Şərq Kolumbiyası" adlandırılmışdır. 

Universitet həmçinin Çin Meteorologiya İdarəsi, Dövlət Okean Administrasiyası və 
Çin Elmlər Akademiyası ilə də sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdir.

Şərqi Çin Normal Universitetinin 1879-cu ildə əsasının qoyulması Müqəddəs John 
Kollecinin tarixinə əsaslanır və Çində müasir və qabaqcıl təhsilin inkişafında dərin 
təsirə malikdir. 1905-ci ildə Müqəddəs John Kolleci Universitetə çevrildi və ABŞ 
Vaşinqtonda qeydiyyata salındı. 1907-ci ildən başlayaraq Çində bakalavr dərəcəsi 
verən ilk təşkilat hesab olundu.1925-ci il May ayının 30-da baş verən  hərəkatdan 
sonra bir çox akademik və tələbələr Müqəddəs John Universitetindən ayrılaraq 
xüsusi Kwang Hua Universitetini təşkil edirlər. 1924-cü ildə Fujian əyalətinin Xiamen 
Universitetində tələbə etirazından sonra bəzi alimlər şimaldan Şanxaya qaçdılar və 
burada Böyük Şərqi Normal Çin Universitetinin yenidən əsasını qoydular.
Universitetin inkişafında beynəlxalq yönümdə tədbirlərə böyük əhəmiyyət verilir. O, 
dünyada böyük nüfuza sahibdir. Universitet  Pennsylvania Universiteti, ABŞ-da 
Cornell Universiteti, Yaponiyada Tokio Universiteti və Yaponiyanın Kobe 
Universiteti, Avstraliya Melbourne Universiteti kimi dünyanın tanınmış universitetləri 
ilə strateji əməkdaşlıq qurmuşdur. İngiltərə, Warwick Universiteti və s. Böyük 



Britaniya, Fransa, Almaniya, Yaponiya, ABŞ, Kanada, Avstraliya, Koreya və Rusiyanın 
150-dən çox universitet və institutları ilə akademik əməkdaşlıq əlaqələrinə sahibdir.

MƏKTƏB, KOLLEC VƏ FAKÜLTƏLƏR

• Təhsil Fakültəsi
• İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi
• Humanitar və Sosial Elmlər Məktəbi
• Sosial İnkişaf Məktəbi
• Xarici Dillər Məktəbi
• Beynəlxalq Çin Araşdırmaları Kolleci
• Psixologiya və bilik elmləri məktəbi
• Məktəbəqədər və Xüsusi Təhsil Məktəbi
• İdman və Sağlamlıq Məktəbi
• Ünsiyyət məktəbi
• İncəsənət məktəbi
• Dizayn Məktəbi
• Şəhər və Regional Elmlər Məktəbi
• Ekologiya və Ətraf Mühit Elmləri Məktəbi
• Coğrafiya Elmləri Məktəbi
• Həyat Elmləri Məktəbi
• Kimya və Molekulyar Mühəndislik məktəbi
• Elm və Mühəndislik Fakültəsi
• İnformatika və Texnologiya Məktəbi
• Kompüter Elmləri və Mühəndislik Məktəbi
• Beynəlxalq Müəllimlər Kollecinin Çin dili və mədəniyyəti fakültəsi
• Meng Xiancheng Kolleci (Müəllimlik Kolleci)
• İnformasiya elmləri və mühəndislik məktəbi
• Qeyri-ənənəvi kolleclər
• Davamlı Təhsil Kolleci
• Ətraflı tədqiqat institutları
• Beynəlxalq və Regional Araşdırmalar İnstitutu
• Fənlərarası tədqiqatlar İnstitutu
• İncəsənət İnstitutu
• Humanitar Elmlər üzrə Qabaqcıl Araşdırmalar İnstitutu

Şimali Zongşan Kampusu (Putuo Kampus) 
Əvvəlki əsas kampus Şanxayın Putuo qəsəbəsində Böyük Çin Universitetinin bir 
kampusunda yerləşirdi. Bura Şanxayın mərkəzində əlverişli bir ərazidə yerləşən, müasir 
tikililərlə yanakı olan bağları və tarixi binaları olan kampusdur. Kampus hələ də Əsas  
Dövlət Laboratoriyası kimi elmi tədqiqat institutlarına malikdir. Universitetin idman 
obyektləri açıq park, basketbol meydançaları, qapalı basketbol meydançaları, qapalı 
tennis və badminton kortları da burada yerləşir. 

Minhanq kampusu
Minhanq kampusu Şanxay ərazisində Minhanq qəsəbəsində yerləşir. Universitetin ən 
çox inzibati və akademik personalı, bakalavr və magistr tələbələrinin əksəriyyəti bu 
kampusda təhsil alır və işləyir.

Məzunlar Assosiasiyası
Şərqi Çin Normal Universiteti Məzunlar Assosiasiyası 
ABŞ-da Şərqi Çin Normal Universiteti Məzunlar Assosiasiyası 
Şimali Kaliforniyada  Çin Normal Universiteti Məzunlar Assosiasiyası  



LANTJOU 
UNİVERSİTETİ 

Çində böyük bir tədqiqat universitetidir. 1909-cu ildə əsası 

qoyulan universitet, Çin Təhsil Nazirliyi nəzdindəki 

qabaqcıl universitetlərdən biridir. 

Çin Xalq Respublikası qurulduqdan sonra, Çin Kommunist Partiyasının təhsil 
strategiyasını həyata keçirərək və inkişafa doğru istiqamətlənərək, müəssisə daha 
da genişlənmiş və qısa müddət ərzində tərəqqi etmişdir. Əsas kampusdan təxminən 
30 kilometr uzaqlıqa və  üçü Lantjou şəhər mərkəzində, biri isə Yunkou şəhərində 
olmaqla həm bakalavr, həm də magistr tələbələri üçün 4 kampus mövcuddur. 
Burada, ümumilikdə, 20 min tələbə təhsil ala bilər. Tətbiqi Milli Laboratoriya, Qərbi 
Çin mühiti, Ekologiya və Təhsil Nazirliyində Maqnetik materiallar və Maqnetizm 
Laboratoriyası, həmçinin Kənd Təsərrüfatının Aqro-ekosistem Laboratoriyası 
nəzdində 35 əlavə instituta malikdir. Lantjou Universiteti 1981-ci ildə təhsil 
sistemində bakalavr, magistr və doktorantura dərəcələrini tətbiq edən ilk 
universitetlərdən biri idi. Lantjou Universiteti dünyanın müxtəlif yerlərində aparılan 
tədqiqatlara əsasən beynəlxalq jurnallarda akademik nəşrlərə töhfə verən ilk on 
universitetdən biridir.

Lantjou Universiteti əvvəllər Çinin Şimal- qərb hissəsindəki ən yaxşı universitet kimi 
tanınan ali təhsil müəssisələrindən biri olmuşdur. Lantjou Universiteti Çinin fizika, 
kimya, atmosfer elmləri, geoqrafiya, informasiya elmləri, riyaziyyat, botanika, 
biologiya, tarix, jurnalistika, ekologiya və Çin ədəbiyyatında doktorantura səviyyəsi 
üzrə təhsil sisteminə görə ilk 10 universitetindən biridir. 

Lantjou Universitetinin quruluşu
Universitetin əsas kampusu Lantjou qatar stansiyasından 10 metrlik məsafədədir. 
Kampus son dərəcə sənayeləşdirilmiş və kiçik park, kiçik göllə əhatə olunmuşdur. 
Eyni zamanda universitet tələbələri üçün yeni yataqxanalar tikilmişdir.  
Lantjou Universitetində Çindən başqa digər ölkələrdən gəlmiş (Amerika Birləşmiş 
Ştatları, Fransa, Yeni Zelandiya, Rusiya və Yaponiyadan) xarici dillər (ingilis, fransız, 
rus və yapon dili) və fizika üzrə müəllimlər işləyir, həmçinin tez-tez universitetə 
qonaq qismində müxtəlif sahələr üzrə təlimçilər dəvət edilir. Burada keçirilən 
tədbirlərə qeyri-universitet tələbələrinin gəlməsinə də icazə verilir.



LANTJOU UNİVERSİTETİ NƏZDİNDƏ İNSTİTUT VƏ KOLLECLƏR

• Yer kürəsi araşdırmaları İnstitutu
• Təhsil Institutu
• İdman və Araşdırma Şöbəsi
• İncəsənət institutu
• İdarəetmə Institutu
• İkinci Kliniki Məktəb
• Birinci Kliniki Məktəb
• Əczaçılıq institutu
• Əsas Tibb Elmləri Institutu
• Kənd Təsərrüfatı və Texnologiya Institutu
• Yer və Ətraf Mühit Araşdırmaları Institutu
• Atmosfer Elmləri Institutu
• Həyat Elmləri Institutu
• Nüvə Araşdırmaları və Texnologiya Institutu
• Fizika Elmləri və Texnologiya Institutu
• Fəlsəfə və Sosiologiya Institutu
• Xarici dillər və ədəbiyyat institutu
• Beynəlxalq Mədəniyyət Mübadiləsi Institutu
• Hüquq institutu
• İqtisadiyyat institutu
• Marksizm institutu
• Tarix və Mədəniyyət Institutu
• Jurnalistika və kommunikasiya institutu
• Çin dili və ədəbiyyatı institutu
• Riyaziyyat və Statistika Institutu
• Kimya və Kimya Mühəndisliyi Institutu
• Ətraf Mühit və İqlim Dəyişikliyi Tədqiqat Institutu
• İnformasiya elmləri və mühəndislik institutu
• İnşaat Mühəndisliyi və Mexanika Institutu
• İctimai Səhiyyə İnstitutu
• Stomatologiya Institutu
• Davamlı Təhsil Institutu

Uzun tarixi olan bu universitet zaman keçdikcə Çinin ən yaxşı universitetləri 
arasında yer almışdır.



NANJİNQ
UNİVERSİTETİ 

Nanjinq Universiteti - Çin Xalq Respublikasının Nanjinq 

şəhərində yerləşən ali təhsil müəssisəsidir. Universitetin 

əsası 1902-ci ildə qoyulmuşdur. Çində qızların qəbul 

edildiyi ilk ali məktəbdir. 
1937-ci il İkinci Çin-Yapon müharibəsi dövründə Nanjinq Universiteti Tsinxua və 
Pekin Milli universitetləri ilə, daha sonra isə Kunmin əyalətində yerləşən Birləşmiş 
Cənub-Qərbi Milli Universiteti ilə Çanqşa şəhərində Çanqşa Müvəqqəti Universiteti 
adı altında birləşdirilmişdir
Tarixindən əlavə, Nanjinq universitetinin zəngin ixtisas və fakültələrinə nəzər 
salmaq lazımdır. 1500 il bundan əvvəl ədəbiyyat, tarix fakültələri olan universitetdə 
müasir dövrlərdə incəsənət, gimnastika, biologiya, psixologiya, biznesin idarə 
edilməsi və s. fakültələri yaradıldı. 1921-ci ildə universitet 5 şöbədən ibarət idi: 
liberal incəsənət, təhsil, kənd təsərrüfatı, mühəndislik və biznes. 1928-ci ildə isə 
humanitar elmlər, sosial elmlər, təbiət elmləri və tibb elmləri institutları açıldı. Eyni 
zamanda, Çində ilk Müasir Elmi Araşdırma laboratoriyası (Fizika və Kimya üzrə), 
Çinin Elmi Biologiya Cəmiyyətinin əsası burada qoyulmuşdur.  
Universitetin zəngin kitabxana fondu var. Eyni zamanda, Şərqi Asiya Tədqiqat 
Universitetləri Assosiasiyasının üzvüdür

İNSTİTUTLAR VƏ ŞÖBƏLƏR
• Liberal İncəsənət İnstitutu (Ədəbiyyat Məktəbi və ya Ədəbiyyat Kolleci)
• Dram incəsənəti
• Çin dili və dilçilik 
• Ədəbiyyat- Filologiya 
• Tarix fakültəsi
• Çin tarixi 
• Dünya tarixi 
• Arxeologiya şöbəsi
• Fəlsəfə şöbəsi; Din
• Xarici Araşdırmalar İnstitutu
• İngilis; Rus; Yapon; Fransız; Alman; İspan; Koreya dilləri
• Beynəlxalq Biznes
• Dövlət İnstitutu



• Siyasət; Hökumət İdarəsi; Əmək, Personal və İctimai Təhlükəsizlik; Diplomatiya 
  və Beynəlxalq əlaqələr
• Hüquq fakültəsi
• Sosial Elmlər
• Sosiologiya; Sosial İş və Sosial Siyasət; Psixologiya 
• Antropologiya (institut)
• Biznes Məktəbi (NUBS)
• İdarəetmə institutu 
• Biznesin İdarə edilməsi; İnsan Resursları; İqtisadiyyat fakültəsi; Marketinq və 
  Elektron ticarət; Sənaye İqtisadiyyatı; Beynəlxalq İqtisadiyyat və Ticarət; Maliyyə
• İnformasiya İdarəsi şöbəsi 
• Jurnalistika və kommunikasiya institutu
• Riyaziyyat fakültəsi
• Fizika fakültəsi
• Fizika; Müasir fizika; Fotoelektron Elmləri; Akustik Elm və Mühəndislik
• Astronomiya və Kosmik Elmlər İnstitutu
• Astronomiya; Kosmos elmi 
• Kimya və Kimya Mühəndisliyi institutu
• Kimya mühəndisliyi 
• Geologiya fakültəsi 
• Atmosfer Elmləri İnstitutu 
• Meteorologiya; Atmosfer fizikası
• Yer kürəsi üzrə araşdırmalar və Mühəndislik İnstitutu 
• Yer kürəsi araşdırmaları; Su haqqında araşdırmalar, Geoloji Mühəndislik və 
  İnformasiya Texnologiyaları
• Coğrafiya və Okean Araşdırmaları İnstitutu
• Geoqrafiya; Torpaq; ehtiyatlar və turizm; Yer kürəsi İnformasiya Elmləri; Sahil və 
  Okean Araşdırmaları
• Biologiya; Biokimya
• Tibb Məktəbi
• Kliniki tibb; Stomatologiya; İlkin Tibb Elmləri; Laboratoriya elmi sahəsi; Xalq 
  Təbabəti (İnstitutu); Ətraf mühit institutu
• Memarlıq və Planlaşdırma institutu
• Memarlıq; Şəhər Planlaması və Dizaynı
• Elektronika və mühəndislik institut
• Elektronika Mühəndisliyi; Mikro elektronika və Optoelektronika; İnformasiya 
  Elektronikası; Rabitə Mühəndisliyi
• Kompüter elmləri və texnologiyası şöbəsi; Proqramlaşdırma İnstitutu
• Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər Kolleci
• Materiallar; Enerji; Kvant Elektronikası və Optik Mühəndislik; Biomedikal 
  mühəndislik

Xianlin kampus şəhərciyində olan institut və fakültələr:
Təhsil İnstitutu
Gimnastika İnstitutu
İncəsənət İnstitutu
Humanitar və Sosial Elmlər üzrə qabaqcıl İnstitut
İlkin elmlər üzrə təhsil mərkəzi
Beynəlxalq Mərkəz: Xaricdə Təhsil Tələbələri mərkəzi 
Tətbiqi kollec
Johns Hopkins Universitet müəssisəsi-Çin və Amerika Araşdırmaları mərkəzi 
Afrika və Yəhudi xalqları barədə Araşdırmalar İnstitutu

Aparılan tətqiqatların nəticələrinə gəldikdə isə, 2017- ci ildə Nanjinq Universiteti 
təhsil səviyyəsinə görə Çində 2-ci, Asiya qitəsində 3-cü, dünyada isə 12-ci sırada 
yer almışdır.



Şimal-qərbi Politexnik 
UNİVERSİTETİ 

Şimal-qərbi Politexnik Universiteti (NPU) Xianda yerləşən 

Çin Xalq Respublikasının Sənaye və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən idarə olunan Əsas 

Milli Universitetlərdən biridir. 

Universitet Aviasiya, Astronavtika və Dəniz mühəndisliyi sahələrində təhsil və 
tədqiqatlarda ixtisaslaşmışdır. Bu universitetin mühəndisliyi Çin mühəndislik 
universitetləri arasında 10-cu sırada yer alır. 2012-ci ildən etibarən NPU 13,736 ali 
məzun (3,063 fəlsəfə doktorantura, 7,087 magistr namizədi, 3,586 professional 
namizəd) və 14,395 bakalavr tələbəsinin təhsil ocağına çevrilmişdir. Universitet, 
Layihə 985 və Layihə 211-in üzvüdür.
NPU özündən əvvəlki üç digər müəssisələrə əsaslanır. 

Şimal-qərb Mühəndislik İnstitutu 
1938-ci ildə, Yaponiyanın şimal-qərb hissəsinin Çin tərəfindən işğalı səbəbi ilə, bir 
çox təhsil müəssisəsi Şanxidə yerləşdirildi. Bunlar arasında Milli Beiyanq 
Mühəndislik İnstitutu, Beipinq Universitetinin Mühəndislik mərkəzi, Milli Şimal-Şərqi 
Universitetinin Mühəndislik mərkəzi və Jiaozuo Mühəndislik İnstitutu birləşdirildi və 
bundan sonra Şanxi, Hanzhong şəhərindəki Milli Neft Mühəndisliyi İnstitutu 
yaradıldı. 1946-cı ildə II Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra NPU-nun üç 
sələfindən biri olan Milli Neft Mühəndislik İnstitutu Xianyang şəhərinə 
köçürülmüşdür. Çin Xalq Respublikasının qurulduqdan sonra, bütün institutlar 
milliləşdirildi və 1950-ci ildə Milli Neft Mühəndislik İnstitutu Şimali-Qərb Mühəndislik 
İnstitutu  1952-ci ildə, mərkəzləşdirilmiş aeronavtika tədqiqatına olan tələbatı 
qarşılamaq üçün keçmiş  Jiaotong Universiteti, Milli Mərkəzi Universitetin (daha 
sonra Nanjinq Universiteti) Çin Aeronavtika İnstitutu şöbəsi Zhejiang Universitetinin 
aeronaviqasiya mühəndisliyi şöbələri Nanjinqə köçürüldü.
1957-ci ildə Şimal-qərbi Mühəndislik İnstitutu və Xian Aeronavtika İnstitutu 
birləşdirilərək NPU yaradılmışdır ki, burada da aeronavtika, astronavtika və dəniz 
mühəndisliyinə yönəlmiş tətqiqatlar aparılmağa başladı.

Kampuslar
NPU-nun Xianda yerləşən Youyi, Çanqan ərazisindəki Çanqan və Jianqsudakı 



Taicanq kampusu birlikdə təxminən 
4,58 km2 ərazini təşkil edir. 

Youyi Kampusu
 "Qədim kampus" adlanan Youyi 
Kampusu üç hissəyə bölünür: Cənub, 
Qərb və Şimal sahə. Kampusda təhsil 
müəssisələri, müəllimlər və tələbələr 
üçün mənzillər, stadionlar, logistika 
mərkəzləri, uşaq bağçası və NPU ilə 
əlaqəli ibtidai və orta məktəb vardır.

Çanqan Kampusu
"Yeni kampus" adlanan Çanqan 
Kampusu iki hissəyə bölünür: Şərq və 
Qərb sahə. Bu kampusda bir çox yeni 
tikilmiş binalar, məktəb binaları, 
eksperiment mərkəzlər i ,  idman 
mərkəzləri və s. vardır. Bu NPU-nun 
bakalavr təhsili üçün əsas baza rolunu 
oynayır. 

Taicanq Kampusu
Suzhou və Şanxay arasında sərhəddə 
yerləşən Taicanq Kampusu hazırda 
tikinti mərhələsindədir və 2021-ci ilin 
sentyabrında fəaliyyətə başlamalıdır. 
Bu kampusda Süni Zəka Məktəbi, 
Elektronika Məktəbi, Biznes Məktəbi və 
s. daxil olmaqla 10 məktəb mövcud 
olacaq. 10 min şagirdə xidmət göstərir.
Universitetdə tədris olunan ixtisas və 
fakültələr
Material Elmləri və Mühəndisliyi 
Aviasiya və Astrologiya elmi və 
texnologiyası
 Silahlanma Elmi və Texnologiyası
 Dənizçilik Elmi və Tətbiqi 
Dinamika 
Kompüter elmləri və texnologiyaları 
Mexanika Mühəndisliyi 
Nəzarət elmi və mühəndisliyi
Nəqliyyat Mühəndisliyi 
Elektronika elmi və mühəndisliyi 
Alətlər üzrə araşdırma və Texnologiya 
Energetika Mühəndisliyi və Mühəndis 
Termofizikası
İnformasiya və kommunikasiya 
mühəndisliyi 
Elektronika Mühəndisliyi 
Biomedikal Mühəndislik 
Optik mühəndislik 
Memarlıq 
Riyaziyyat 
Kimya 
Mülki Mühəndislik 
Biznesin İdarə Edilməsi 

Xarici dillər və ədəbiyyat 
Dövlət idarəetməsi 
Tətbiqi İqtisadiyyat 
Biologiya 
Marksizm nəzəriyyəsi
Hüquq

Akademik məktəblər
NPU tərkibində 15 akademik məktəb, 1 
təhsil tədris məktəbi ("Honors College"), 
1 müstəqil məktəb və bir sıra digər 
inzibati məktəblər vardır. Universitet 
tələbələrə 58 bakalavr proqramı, 117 
magistr proqramı, 67 doktorantura 
proqramı və 14 postdoktoral proqramını 
təklif edir. Həmçinin, müəssisə daxilində 
Nazirlik səviyyəsində Mühəndislik 
Tədqiqatları Mərkəzi var. NPU-nun 15 
akademik məktəbi aşağıdakı siyahıda 
rəsmi qaydada əks etdirilmişdir:

• Aeronavtika məktəbi
• Astronavtika məktəbi
• Dənizçilik  Elmi və Texnologiya 
  Məktəbi
• Materiallar üzrə araşdırma elmi və 
  Mühəndislik Fakültəsi
• Mexanika Mühəndisliyi Məktəbi
• Mexanika, Mülki və Memarlıq 
  məktəbi
• Energetika və Enerji Məktəbi
• Elektronika və İnformasiya Məktəbi
• Avtomatlaşdırma Məktəbi
• Kompüter Elmləri və Texnologiya 
  Məktəbi
• Təhsil üzrə araşdırmalar məktəbi
• İdarəçilik Məktəbi
• Bəşəriyyət, İqtisadiyyat və Hüquq 
  fakültəsi
• Proqramlaşdırma və 
  Mikroelektronika Məktəbi
• Təbiət Elmlər Məktəbi
• Xarici Dillər Məktəbi

 Digər təhsil müəssisələri 
  (institutları) da mövcuddur. Onlar:
• Mühəndislik Təcrübəsi üzrə İş 
  Mərkəzi
• Fiziki təhsil şöbəsi
• Davamlı Təhsil Məktəbi
• Beynəlxalq kollec
• Milli Konspirativlik məktəbi

QEYD: Əməkdaşlığı olan universitet: 
Malaysia Universiti Tunku Abdul 
Rahman



ŞANDONQ 
UNİVERSİTETİ 

Şandonq Universiteti Şandonq şəhərində ictimai 

universitetdir. Universitet hökumət və tələbə birlikləri 

tərəfindən dəstəklənən ən böyük universitetlərdən biridir. 

Hazırda mövcud olan Şandonq Universiteti bir sıra əvvəlki akademik müəssisələrin 
birləşdirilməsinin nəticəsidir. Şandong Universitetinin əsasının qoyulmasında baza 
rolunu oynayan ən önəmli müəssisələrdən biri olan Cheeloo Universiteti 19-cu əsrin 
sonlarında Amerika və İngilis missioner qurumları tərəfindən təsis edilmişdir. 
Tenqçou Kolleci Çində ilk ali təhsil müəssisəsi idi. 1901-ci ilin noyabrında isə Jinan 
şəhərində ölkənin ikinci müasir milli universiteti kimi Şandonq universiteti təsis 
edilmişdir. Şandong Universitetində səkkiz kampus var, lakin bunlardan ikisi paytaxt 
Jinan şəhərində yerləşir. Bu kampuslardan ən yeni olanı Qinqdao liman şəhərinin 
şimal-şərqində yerləşir. 2016-cı ilin sentyabr ayında universitetin yeniden açılış 
mərasimi keçirilmişdir. Universitet 1960-cı ildən Çin Təhsil Nazirliyi tərəfindən Əsas 
Milli universitet olaraq təsnif edilmişdir. 
Layihə 985 və Layihə 211-də qeyd olunan yüksək səviyyəli universitetlərin 
siyahısına daxil edilmişdir. Şandonq Universiteti bəşəriyyət, elm və mühəndislik, 
eləcə də tibbi əhatə edən bütün əsas akademik fənlər üzrə magistr və doktorantura 
proqramlarını təklif edir.
Luoyuan Akademiyası Qinq sülaləsinin dövründə Yonqzenq İmperatorun fərmanı ilə 
1733-cü ildə Jinan şəhərində yaradılıb.  Akademiya ilk əvvəllər Çin klassiklərinin 
müəllim övladlarına öyrədilməsinə həsr olunmuşdu. Akademiya alimləri arasında Bi 
Yuan, Sang Tiaoyuan, Shen Qiyuan , He Shaoji, Kuang Yuan, Wang Zhihan, Liu 
Yaochun, Zhu Xuedu və Miao Quansun yer alır. 
Müharibələr dövründə akademiyaya zərər dəymişdir, lakin 1896-cı ildə Şandonqda 
ən böyük qurum olaraq yenidən inşa edilmişdir. Beş il sonra (1901-ci ildə) isə onu 
yenidən qurulan Şandonq Kolleci əvəz etdi.

Kampuslar
Mərkəzi Kampus
Hongjialou Kampusu
Ruanjianyuan Kampusu
Baotuquan Kampusu



Qianfoshan Kampusu 
Weihai Kampusu 
Qinqdao Kampusu

Cənubi Hongjialou Kampusu
Hongjialou Kampusu adını Hongjialou 
meydanından götürmüşdür və 1936-cı 
ildə Franciscan bacıları tərəfindən idarə 
olunan Jinan Yifan Qız Orta məktəbində 
oxuyan tələbələr üçün istifadə edilməyə 
başlamışdır. 1958-ci ilin oktyabrında 
Hong j ia lou  Kampusu  Q ingdao  
şəhərindən Jinan'a köçdükdən sonra 
ŞandongqUniversitetinin ilk kampusu 
olmuşdur. 
Bao tuquan  Kampusu  Chee loo  
Universitetinin qədim kampusudur və 
1909-cu ildə qurulmuşdur. Kampusun 
dizaynında dizayn, Chicagodakı 
"Prairie Məktəbi" üslubundan istifadə 
edilmişdir. Baotuquan kampusundakı 
tarixi binalar arasında Bergen (Biologiya 
və Kimya) Elm Mərkəzi, Mateer (Fizika 
və Fiziologiya üçün) Elm Mərkəzi, 
McKormik Zalı və Tələbə Assosiasiyası 
yer alır. Baotuquan Kampusu ictimai 
səhiyyə, tibb bacılığı, stomatologiya, 
əczaçılıq və tibbi mərkəzlərə ev sahibliyi 
edir. 

Qianfoşan kampusu
Qianfoşan kampusu  əsas binalardan 
biri hesab olunur. Qianfoşan kampusu 
1949-cu ildə yaradılıb və Şandonq 
Texnologiya Universitetinin kampusu 
kimi tanınmışdır. Şandonq Texnologiya 
Universiteti 2000-ci ilin iyul ayında 
Şandonq Universitetinə birləşdirildikdən 
sonra kampus Şandonq Universitetinin 
kampusu hesab edilmişdir. Mühəndislik, 
Elektrik Mühəndisliyi, Mexanika 
Mühəndisliyi, Kompüter Elmləri və 
Texnologiyaları, Mühəndislik Elmləri, 
Enerji və Energetika, Bədən tərbiyəsi və 
İnşaat Mühəndisliyi məktəbləri bu 
kampusun bir hissəsini təşkil edir. 

Xinqlonqşan kampusu
2005-ci  i ldə Kampus Şandonq 
Universitetinin ən yeni kampusu kimi 
təsnif olundu və Jinan şəhərindəki ən 
böyük kampus kimi tanınmağa 
b a ş l a m ı ş d ı r .  E y n i  z a m a n d a  
Xinqlonqşan kampusunda Tələbə 
Assosiasiyası Fəaliyyət Mərkəzi də 
mövcuddur. 
Qilu Proqramlaşdırma Kolleci Kampusu
Burada 3000-dən çox tələbə yaşayır. 
Kampus Çin Beynəlxalq İKT İnnovasiya 
Xidməti ilə ticarət əməkdaşlığı edir və bu 
müəssisələrlə öz təhsil resurslarını 
bölüşür.

Weihai kampusu
Kampus 1984-cü ildə yaradılaraq 
Şandonq Universitetinin ən böyük 
kampusu adını qazanmışdır. Şandonq 
Universiteti Weihai Kampusu Koreya 
Tədq iqa t la r ı  Ko l lec in i ,  B iznes  
M ə k t ə b i n i ,  H ü q u q  M ə k t ə b i n i ,  
Jurnal ist ika və Kommunikasiya 
Məktəbini, İncəsənət İnstitutunu, Okean 
E lm lə r i  Ko l lec in i ,  İn fo rmas iya  
Mühəndisliyi Məktəbini, Elektrik və 
Mexanika Mühəndisliyi, Kosmik Elm və 
Fizika İnstitutu, Riyaziyyat və Statistika 
İnstitutu, Beynəlxalq Təhsil Məktəbi və 
Kollecini əhatə etməklə 13 şöbədə təşkil 
olunmuşdur.

MƏKTƏB VƏ ŞÖBƏLƏR
• Biznesin İdarə Edilməsi Məktəbi
• Kimya və Kimya Mühəndisliyi 
  Məktəbi
• İnşaat Mühəndisliyi Məktəbi
• Kompüter Elmləri və Texnologiya 
  Məktəbi
• Elm və Mühəndislik Elmləri Məktəbi
• Stomatologiya Məktəbi
• İqtisadiyyat fakültəsi
• Elektrik Mühəndisliyi Məktəbi
• Enerji və Energetika Məktəbi
• Ətraf Mühit və Mühəndislik 
  Fakültəsi
• Gözəl Sənətlər Məktəbi
• Xarici dillər və ədəbiyyat məktəbi
• Tarix və Mədəniyyət Məktəbi
• İnformasiya elmləri və mühəndislik 
  məktəbi
• Beynəlxalq Təhsil Məktəbi
• Jurnalistika Məktəbi
• Hüquq fakültəsi
• Təbiət Elmləri Məktəbi
• Ədəbiyyat və Jurnalistika Məktəbi
• Makroelektronika Məktəbi
• Marksizm nəzəriyyəsi məktəbi
• Material üzrə araşdırma elmi və 
  Mühəndislik Fakültəsi
• Riyaziyyat və Sistem Elmləri 
  Məktəbi
• Mexanika Mühəndisliyi Məktəbi
• Tibb Məktəbi
• Tibb bacılığı məktəbi
• Əczaçılıq məktəbi
• Fəlsəfə və Sosial İnkişaf Məktəbi
• Bədən tərbiyəsi məktəbi
• Fizika fakültəsi
• Siyasət elmləri və ictimai idarəetmə 
  məktəbi
• İctimai Səhiyyə Məktəbi
• Taişan Kolleci 
• Nişan Kolleci 
• Ümumi təhsil proqramı



SİCHUAN 
UNİVERSİTETİ 

Sichuan Universiteti Çinin Sichuan əyalətinin paytaxtı 

Çenqdu şəhərində yerləşir. Uzun tarixi olan bu universitetin 

digər bəzi təhsil müəssisələri kimi özündən əvvəlki 

institutların birləşdirilməsi nəticəsində əsası qoyulub. 

Özündən əvvəki universitetlərin ən qədimi 1740-cı ildə 

yaranmışdır. Bu 1920-ci illərdə müasir bir universitet halına 

gətirilmiş və 1931-ci ildə Milli Sişuan Universiteti kimi 

adlandırılmışdır.

Sichuan Universiteti (SCU), birbaşa Milli Təhsil Nazirliyi (MOE) nəzdində olan milli 
universitetlərdən biridir. Bu, həmçinin, Layihə 211 və 985-ə daxil olan universitetlər 
sırasında yer almışdır.  
Hazırkı Sichuan Universiteti Təhsil Nazirliyinin nəzdində olan əvvəlki Sichuan və 
Çenqdu Mühəndislik İnstitu, Çenqdu Elm və Texnologiya Universitetinin 
birləşdirilməsindən yaradılmışdır. 1950-ci illərdə rəsmi Sichuan Universitetinin 
daxilində olan məktəblərdən biir ondan arılmış və 2000-ci ildə Səhiyyə Nazirliyi 
yanında Çin Tibb Universiteti adını qazanmışdır. 
Sichuan Universiteti Çinin ilkin ali təhsil müəssisələrindən biridir və bir çox sələfi ilə 
birlikdə Çin Xalq Respublikasını idarə edən Çin Hökuməti dövründə 1931-ci ildə Milli 
Sichuan Universiteti oldu. Sichuan Universitetinin ən qədim sələfi 1700-cü ildə 
qurulan Jinjianq akademiyasıdır, lakin hazırda onun qurulma tarixi tərkibində olan 
Müasir Qərb və Çin dili təlim mərkəzlərinin əsasının qoyulduğu il- 1896-cı il kimi 
dəyərləndirilir. 
1902-ci ildə isə Jinjianq universiteti ilə 2 klassik Çin tədris məktəbləri Sichuan 
Zhonqxi məktəbi birləşərək Sichuan Universitetini yaratmışdır.  1931-ci ildə Milli 
Çenqdu Universiteti, Çenqdu Normal Universiteti və İctimai Sichuan Universiteti ilə 
beş Sichuan əyalətindəki ixtisaslaşmış məktəblərin birləşməsi ilə Milli Sichuan 
Universiteti yaradıldı. 1949-cu ildə Milli Sichuan Universiteti ən böyük milli 
multidisipliner universitetlərdən birinə çevrilmişdir: ədəbiyyat, elm, mühəndislik, 
kənd təsərrüfatı, hüquq və müəllim hazırlığı kimi ixtisaslaşmış sahələrdə dərslər 
tədris olunmağa başladı. Sichuan Universiteti, əsasən, sənət və elm üzrə 
ixtisaslaşan bir universitetdir. Bura Kimya mühəndisliyi, hidroelektrika, mexanika, 



ticarət və yüngül sənaye sahələri üzrə ixtisaslaşmışdır. Sichuan Universiteti Tibb 
Fakültəsi məktəbi ilk dəfə özəl məktəb qismində inşa edilmiş, sonradan isə Qərbi Çin 
Tibb Universiteti adlandırılmışdır.  Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, universitetdə 
müəyyən sahələr üzrə ixtisaslaşmış 6 məktəb binası mövcuddur.
Mədəni İnqilab zamanı çox sayda tələbə müxtəlif Qırmızı Mühafizə qruplarına qoşulmaq 
üçün toplanmışdı. Onların bir çoxu SCU-da müxtəlif ofis və yataqxanalarda qalırdılar. 
Universitetin kampus meydançaları və akademik müəssisələri Qırmızı Mühafizə 
hücumları nəticəsində dağıntılara məruz qalmışdır. Qırmızı Mühafizə qruplarına müxalif 
olan dəstələrlə tələbələr arasındakı mübarizə nəticəsində yaranan xaotik dövrlərdə- 
1960-cı illərdə kampus binaları əhəmiyyətli dərəcədə zərər görmüşdür.Bu gün Sichuan 
Universiteti Qərbi Çinin ən mütəşəkkil və ən böyük universitetidir, həmçinin, Layihə 211-ə 
daxildir. Bununla yanaşı, 6 professional dərəcə proqramına malikdir. 109 bakalavr 
dərəcəsi proaqramı liberal incəsənət, elmi araşdırma, mühəndislik, tibb və kənd 
təsərrüfatı kimi əsas sahələri əhatə edir. Hazırda burada təhsil alan tələbələrin sayı isə 
70.000-dən çoxdur.

Kampuslar
Sichuan Universitetinin üç kampusu vardır. Sichuan əyalətinin paytaxtı Çenqdu 
şəhərində erləşən bu kampuslara Wanqjianq kampusu, Huaksi kampusu  və Jianqan 
kampusu daxildir. Huaksi kampusu tibb mərkəzi hesab olunur. Jianqan kampusu 2003-
cü ildə tikilmişdir və böyük bir sahəyə sahib olmuşdur.  Yeni gələn tələbələr ilk bir və ya iki 
ilini Jianqan kampusunda keçirəcək, sonra isə Wanqjianq kampusuna köçəcəklər.

KOLLEC VƏ MƏKTƏBLƏR
• Wu Yuzhang Kolleci, Sichuan Universitetinin  bakalavr kolleci
• Fizika Elmləri və Texnologiyaları Kolleci
• Fizika Elmləri və Texnologiya Kolleci Wanqjianq Kampusunda yerləşir. Fizika 
  kafedrası 1928-ci ildə yaradılıb. 
• Sənət Kolleci
• Xarici dillər və uyğurlar kollecləri
• Riyaziyyat Kolleci
• Kimya Mühəndisliyi Məktəbi
• Əczaçılıq məktəbi
• Müasir stomatologiyanın inkişafında əhəmiyyətli rol oynayan kollec Qərb Çin 
 Stomatologiya Kollecidir  və Çində ilk əsası qoyulmuş stomatoloji xəstəxana 
  hesab olunur. 1917-ci ildə Qərbi Çin Birliyi Universitetinin (WCUU) tibb fakültəsi 
  üzrə Stomatologiya şöbəsi yaradılmış və 1921-ci ildə bura, WCUU stomatologiya 
  kolleci statusunu qazandı.1985-ci ildə kollec Qərb Çin Tibb Elmləri Universiteti 
  Stomatologiya Kolleci adına layiq görülmüş və 2000-ci ildə Sichuan 
  UniversitetininQərbi Çin Stomatologiya Kollecinə çevrilmişdir. 
• Professor Henri (Yiheng) Zhao tərəfindən 2006-cı ildə yaradılan Semiotika və 
  Media Araşdırmaları İnstitutunda video oyunlar, trendlər, moda, turizm və digər 
 məşhur və populyar mədəni  mövzulara yönəlmiş araşdırmalar aparılır. Marksizm, 
  psixoanaliz, gender tədqiqatları fenomenologiyası, ekzistensializm, 
  hermenevtika və postmodernizm kimi mövzular daima Semiotika və Media 
  Araşdırmaları İnstitutunun maraq dairəsində olmuşdur.  
• Sichuan Universitetinin Qərbi Çin Tibb Mərkəzi http://chin.org.cn saytına görə 
  dünya üzrə tibb məntəqələri sırasında 3-cü, 
  http://rank2000.netbig.com/en/saytına görə isə 7-ci yerdə durur. 
• Sichuan Universiteti - Fövqəladə vəziyyətin İdarə edilməsi və  Yenidənqurma üzrə 
  Hong Kong Politexnik Universiteti
• Sichuan Universiteti-Pittsburq İnstitutu
  Eyni zamanda universitet daxilində həm muzey, həm də bütün ixtisaslarda tələb 
  olunan kitabları (5,5 milyon) özündə ehtiva edən kitabxanalar vardır.



TONQJİ
UNİVERSİTETİ 

Tonqji Universiteti Şanxayda yerləşən mütəşəkkil 

universitetlərdən biridir. 1907-ci ildə Şanxayda 

Alman həkimləri ilə birlikdə Alman hökuməti 

tərəfindən qurulan universitet Çinin ən köhnə və 

ən prestijli universitetlərindən biri hesab olunur. 

Tongji Universiteti xüsusilə mühəndislik, biznes və memarlıq proqramları ilə tanınır; 
onun mülki mühəndislik şöbəsi neçə il ərzində ardıcıl olaraq proqramlar arasında 
Çində birinci yeri qazanmışdır. İqtisadiyyat və İdarəetmə Məktəbi Avropa Keyfiyyətin 
Təkmilləşdirilməsi Sistemi (EQUIS), Biznes Mühasibatlıq Məktəbləri (AACSB) və 
MBA Assosiasiyası (AMBA) tərəfindən akkreditasiya olunmuş dünyanın 74 biznes 
məktəbindən biridir. Tongji Universiteti Yanqtze Delta Universitetləri İttifaqının 
üzvüdür və Asiya-Avropa Laotse Universitetlər Şəbəkəsinə daxil edilmişdir.

Tonqji Universitetinin tarixi 1907-ci ildə Şanxayda Çinlilər üçün Alman Tibb 
Məktəbinin Almaniya hökuməti tərəfindən əsasının qoyulduğu zamana gedib çıxa 
bilər. Məktəb Alman həkimlərindən Paulun təşəbbüsü ilə Şanxayda qurulan Tonqji-
Xəstəxanasına aid idi. Məktəbdə 1912-ci ildə Çinlilər üçün Alman Tibb və 
Mühəndislik Məktəbi kimi yeni proqramlar yaradıldı. 1923-1924-cü illərdə Tonqji 
Universiteti adı altında Çində universitetin əsası qoyulmuş və 1927-ci ildə Milli Tonqji 
Universiteti adını almışdır. Daha sonra elm, mühəndislik, tibb, sənət və hüquq 
proqramlarını təklif edən qabaqcıl universitetlər siyahısına daxil edildi. 1952-ci ildə 
universitetlər arasında məktəb və şöbələri yenidən təşkil etmək üçün ümummilli bir 
kampaniyanın ardından Tonqji Universiteti mülki mühəndislik və memarlıq 
proqramları ilə tanınmağa başladı. Tonqji Şəhər Planlamasını Çində təqdim edən ilk 
universitetdir. Araşdırmalara görə bu universitet  ilk dəfə Magistr pilləsini yaradan və 
Çin Dövlət Şurasının tərəfindən tanınan  universitetlərdən biridir. Və universitet 
layihə 211 proqramında da iştirak etmişdir. 1995-ci ildə universitetə Dövlət Təhsil 
Komissiyası və Şanxay Bələdiyyəsi birgə dəstək göstərməyə başladı. 1996-cı ildə 
universitet Şanxay Şəhərləşdirmə İnstitutu və Şanxay Tikinti Materialları İnstitutu ilə 
birləşdirildi.



İndi isə Tonqji Universiteti elm, 
mühəndislik, tibb, sənət, hüquq, 
iqtisadiyyat və idarəetmə sahəsində 
geniş proqramlar təklif edərək dünyanın 
qabaqcıl universitetləri sırasına daxil 
edilmişdir.

Kampuslar
Tonqji Universiteti Meşəsalma ilə bağlı 
Dövlət səviyyəsində ən çox tanınan 
dövlət vahidlərindən biridir. Təxminən 
5.500.000 m² sahəni əhatə edən beş 
kampus Şanxay şəhərində yerləşir. 
Siping Campus Sipinq Yolu üzərində; 
Zhennan Yolu üzərində Qərb Kampusu; 
Gonqheksinq Yolu üzərində Şimal 
Kampusu; Wudonq Yolu üzərində Şərq 
Kampusu və Jiadinq Kampusu Şanxay 
Beynəlxalq Avtomobil şəhərində 
yerləşir. Şərq kampusu, 2009-cu ildə 
Şanxay Ma l iyyə və İqtisadiyyat 
Universitetinə təhvil verildi.

KOLLEC, MƏKTƏB VƏ ŞÖBƏLƏR
• Memarlıq və Şəhərsalma Kolleci
• İnşaat Mühəndisliyi Kolleci
• Dizayn və İnnovasiya Kolleci
• Hüquq məktəbi
• Proqram mühəndisliyi məktəbi
• Elektronika və İnformasiya 
  Mühəndisliyi Kolleci
• Ətraf Mühit Elmləri və Mühəndislik 
  Kolleci
• Material Elmləri və Mühəndislik 
  Fakültəsi
• Mexanika Mühəndisliyi Kolleci
• Nəqliyyat Mühəndisliyi Kolleci
• Avtomatika Mühəndisliyi Kolleci
• Aerokosmik mühəndisliyi və tətbiqi 
  mexanika məktəbi
• Fizika Elmləri və Mühəndisliyi 
  Məktəbi
• Kimya Elmləri və Mühəndislik 
  Fakültəsi
• Riyaziyyat Məktəbi
• Xarici Dillər Məktəbi

• Humanitar elmlər Məktəbi
• İqtisadiyyat və İdarəetmə Məktəbi
• İncəsənət və Jurnalistika Kolleci
• Təbiət Elmləri və Texnologiyaları 
  Kolleci
• Okean və Yer Elmləri Məktəbi
• Tibb məktəbi
• Tranzit Dəmiryolu İnstitutu
• İnstitut və mərkəzlər
• Əqli Mülkiyyət İnstitutu
• Biomedikal Mühəndislik və  Elmi 
  Nano- İnstitutu 
• Əlavə təhsil İnstitutu
• E-Təhsil İnstitutu
• Ali Texnologiya İnstitutu
• Peşə və Texniki Təhsil İnstitutu
• Avtomobil Marketinqi İnstitutu
• Alman Akademik Mərkəzi
• Sino-Alman Kolleci
• Çin-Alman Mühəndislik Kolleci
• Çin-Fransız Mühəndislik və 
  İdarəetmə Kolleci
• Sino-İtalyan Kampusu
• UNEP-Tonqji Ətraf Mühit və Davamlı 
  İnkişaf İnstitutu (IESD)
• Memarlıq, Dizayn və Tədqiqat 
  İnstitutu
• Müasir Kənd Təsərrüfatı Elmi və 
  Mühəndisliyi üzrə Tədqiqat İnstitutu
• Beynəlxalq Tonqji Universiteti 
  Məktəbi
• Asiya-Sakit Okean Araşdırmaları 
  Mərkəzi

Əsas Dövlət laboratoriyaları
Mülki Mühəndisl ikdə Fövqəladə 
vəziyyətin qarşısının alınması üzrə əsas 
Dövlət  Laboratoriyası
Çirklənməyə Nəzarət və Resursların 
Yenidən istifadəsi üzrə əsas Dövlət 
Laboratoriyası
Müasir Şəhərsalma və İstehsalat 
Texnologiyası üzrə əsas Dövlət 
Laboratoriyası
Dəniz geologiyası üzrə əsas Dövlət 
Laboratoriyası



XİAMEN 
UNİVERSİTETİ 

Fujian şəhərində yerləşən və iqtisadiyyat və idarəetmə, 

gözəl sənətlər, hüquq, kimya, jurnalistika, kommunikasiya 

və riyaziyyat sahələrində ixtisaslaşmış universitetdir. 

Xiamen, Çinin Xarici diasporasının üzvü tərəfindən qurulan ilk Çin universitetidir. 
Hazırda, universitet Çin Təhsil Nazirliyi tərəfindən rəsmi şəkildə tanınır. 2017-ci ilin 
statistikasına əsasən hımin il 10.000-dən çox tələbə universitetdə təhsil almağa 
başlamışdır.

1919-cu ildə tanınmış iş adamı, icma lideri və xeyriyyəçi Tan Kah Kee Amoy 
şəhərində Amoy Universitetini qurmaq və dəstəkləmək üçün milyonlarla dollar pul 
ayırmışdı. Universitet 1921-ci ildə təsis edildi. Tan, 1937-ci ildə Amoy Universitetinin 
rəhbərliyini Milliyyətçi hökumətə təhvil vermiş və təşkilat milli universitetə 
çevrilmişdir. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Filadelfiyadakı Beynəlxalq Sərgisində, Amoy 
Universiteti ölkənin ali təhsil sistemini təmsil edərək Çin təhsilinə həsr olunmuş 
sərgidə iştirak etməkhaqqı qazanmış beş müəssisədən biri idi. 
Cənab Tan Kah Keenin Xiamen Universitetində yerləşən Memorial salonun 
qarşısında heykəli qoyulmuşdur. 

II Dünya müharibəsi sonunda 1946-cı ildə Amoy Universiteti Xiamenə köçürüldü və 
yenidən normal fəaliyyəti bərpa edildi. 1952-ci ildə həm incəsənət, həm də elm 
sahələrini əhatə edən mütəşəkkil bir universitet halını almışdır. 1963-cü ildə 
universitet dövlət universitetinə çevrildi. 1970-ci ildə universitetin adı Xiamen olaraq 
dəyişdirildi.  1995-ci ildə Xiamen Universiteti Çinin ən perspektivli universitetləri 
üçün maliyyə resurslarının artırılmasına xidmət edən Layihə 211-də iştirak etmişdir.  
2000-ci ildə Universitet Layihə 985-də iştirak etmək üçün seçilmişdir, bu layihənin 
məqsədi isə milli və yerli hökumət təşəbbüsü ilə müəssisələrin tikilməsi və 
universitetlərin dəstəklənməsi üçün maliyyə dəstəyini təmin etməkdir.

Əsas və ikinci dərəcəli kampuslar
Xiamen Universitetinin əsas kampusu Xiamen şəhərinin Siminq qəsəbəsində 



yerləşir. Dağın ətəklərində yerləşən 
kampus Xiamenin körfəzi ilə əhatə 
olunmuşdur. Əsas kampus Xiamen 
şəhərində turistik yer kimi qiymətlən-
dirilir.
Xiamen Universitetinin əsas kampusu 
2.6 milyon kvadratmetrlik sahəyə və 
oradakı kitabxanalar isə 3,5 milyonluq 
tutuma malikdir. Kampusda  yüksək 
sürətli ötürülmə xarakterinə malik 
məlumat şəbəkəsinin əhatə dairəsi və 
səviyyəsi Çinin bütün universitetləri 
sırasında ən yüksək olaraq qiymətlən-
dirilir.  
Universitetin eyni zamanda Xiamen 
Xianqan əraz is ində də Fu j ian 
şəhərlərində kampusları vardır. 2012-ci 
ilin sentyabrında Xiamen Universiteti 
Siminq rayonundan 34 kilometr 
məsafədə yerləşən Xianqan Kampsu-
nun da fəaliyyətinə başladı. Yeni 
kampusun üç məqsədi vardır: "Yeni 
tətbiqi elm sahələri və prinsiplər 
yaratmaq". "Yeni tətbiq olunan elm 
sahələri üçün innovasiya platformaları" 
qurmaq və "Konfutsi İnstitutunun cənub 
qərargahını öz ərazisində yerləş-
dirmək". 
Hal hazırda Xianqan Kampusu 10 
məktəbə, 10 000-dən çox tələbə və 
fakültəyə malikdir: 

• Xarici Təhsil Kolleci (beynəlxalq 
  tələbələrə xidmət edən)
• Tibb Kolleci
• Əczaçılıq Elmləri Məktəbi
• Təbiət Elmləri Məktəbi
• İctimai Səhiyyə Məktəbi
• Yer kürəsi üzrə Araşdırmalar Kolleci
• Ətraf Mühit və Ekologiya Kolleci
• Enerji Araşdırmaları Məktəbi 
• Aerokosmik Mühəndisliyi Məktəbi

Xiamen Univers i te t i  Malayz iya 
Kampusu 
Xiamen Universitetinin əsas kampusu 
ilə sıx əlaqədə olan kampusdur, 
bununla belə, özü şəxsi qəbul şöbəsinə 
malikdir.

Fakültələr və tədqiqat institutları
 2017-ci il sentyabr tarixindən etibarən, 
Xiamen Universiteti əsas tədqiqat 
institutları ilə yanaşı, 44 şöbə və 20 
məktəbə malik müəssisə kimi tanın-
mağa başlamışdır.

• Humanitar elmlər Məktəbi
• Xarici dillər və mədəniyyətlər 
  məktəbi
• Jurnalistika və kommunikasiya 
  məktəbi
• Hüquq fakültəsi
• Tan Kah Kee Kolleci
• Xiamen Beynəlxalq Hüquq 
  Akademiyası 
• İctimaiyyətlə Əlaqələr Məktəbi
• İqtisadiyyat fakültəsi
• Wang Yanan İqtisadiyyat 
  Araşdırmaları İnstitutu
• İdarəetmə Məktəbi
• İncəsənət Kolleci
• Kimya və Kimya Mühəndisliyi 
  Kolleci
• Fizika və Mexanika- Elektrik Mühən-
  disliyi Məktəbi
• Okeanoqrafiya və Ətraf Mühit 
  Kolleci
• Həyat Elmləri Məktəbi
• İnformasiya elmləri və Texnologiya 
  Məktəbi
• Elektronika Elmi və Texnologiya 
  Məktəbi
• Riyaziyyat Məktəbi
• Proqramlaşdırma Məktəbi
• Tibb Kolleci
• Memarlıq və Mülki mühəndislik 
  məktəbi
• Xaricdə Təhsil Kolleci
• Yetkinlər üçün Təhsil Kolleci
• Professional Texniki Kollec
• İnternet Təhsili üzrə Kollec
• Əczaçılıq məktəbi

2018-ci ilin oktyabrında Xiamen 
Universiteti 4-cü İnternet + İnnovasiya 
və Sahibkarlıq Müsabiqəsinə ev 
sahibliyi etmişdir.



Çində təhsillə bağlı ətraflı məlumat və müraciət üçün:
Əlaqə nömrəsi: +994 55 299 92 92, +994 50 779 49 49

Email: ccsredu@gmail.com
Ünvan: 151 Neftçilər prospekti, Bakı

Təhsil almaq üçün hara müraciət 
edə bilərsiniz?

Həm Çin dilinin tədrisi, həm də  Çində  təhsil prosesini həyata keçirən  Çin Elmi Araşdırmalar və 
Təhsil mərkəzi  sizlərə bu istiqamətdə istənilən köməyi etməyə hazırdır. Çində istənilən universitetlər 
haqqında  məlumat , Təqaüd  proqramı haqqında ətraflı məlumat, Universitet seçimində köməkliyin  
göstərilməsi, Çində  təhsil almaq üçün lazımi imtahanlar və digər məsələlərdə sizlərə kömək edə bilər. 

Əgər Çində təhsil almaq üçün  xəyal etdiyiniz universitet varsa, bizə müraciət edin, xəyallarınızı 
reallığa çevirək.  

Tələb olunan sənədlər:

• Anket Forması (Mərkəz tərəfindən verilir);
• Ümumi orta təhsil haqqında (attestat) və ya orta ixtisas təhsili haqqında sənədin (mövcud olmadığı 
  halda təhsil aldığınız məktəb tərəfindən müvafiq sənədlər əvəzinə verilmiş arayış) ingilis dilində 
  notariat qaydada tərcümə və təsdiq edilmiş surəti;
• HSK Sertifikatı (mövcud olduğu halda);
• CV və ya tərcümeyi-hal ( ingilis dilində);
• İngilis dili dərəcəsi haqqında sertifikat ( sənədin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti ilə birlikdə)
• Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
• Xarici pasportunun surəti.

Ödənilən xərclərə daxildir:
Tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş xidmətlər:

• Çində təhsil almaq üçün universitetin seçilməsi, ixtisasın seçilməsi,Transfer proqramı;
• Təqdimat sənədlərinin hazırlanması və doldurulması;
• Təqaüdün alınmasında lazımi bütün sənədlərin hazırlanması;
• Həkim xidməti, 24 saat telefon xidməti;
• Hüquq konsultasiyası, Səyahət konultasiyası;
• Hava limanından qarşılama, yerləşdirmə,daimi yaşayış sənədinin təqdimatı, Bank kartı, telefon 
  kartla təminat və.s.

Təşkilatımız tərəfindən təşkil ediləcək təqaüd proqramına daxildir:

• T ələbə üçün müraciət mərhələlərinin bizim tərəfimizdən həll edilməsi;
• Ali məktəbdə qeydiyyat xərci;
• Təhsil haqqı;
• Laboratoriya xərci;
• Təcrübə (internship) xərci;
• Tədris materialları;
• Yataqxana xərci;
• Aylıq yaşayış xərci;

Tədris dili
• İngilis və Çin dili;



ÇİN DİLİ 
KURSLARIMIZA QATIL, 
ÇİNDƏ PULSUZ 
TƏHSİL AL!
Langma Çin dili Kurslarımızda  Çin dilində ən önəmli məqamlardan biri  olan doğru 
intonasiya ilə  danışa bilmək üçün dərslər Çinli dil mütəxəssisləri tərəfindən təşkil 
edilir. Kompüter və proyektorlu siniflərdə  Çin mənbəli resurslardan istifadə edilir. 
Çinli iş adamlarının, xüsusən də Çinə gedənlərin üzləşdikləri problemlərin sadə 
həllini təmin edən danışıq nümunələri əsasında dərslər təşkil olunur. Çin simvolları 
ilə maraqlananlar  xüsusi Çin dili üzrə yazı tapşırıq dəftərləri ilə təmin edilir. Çin dili 
üzrə səviyyə sistemi:

1- A1,A2-Aşağı/Təməl səviyyə;
2- B1,B2-Orta səviyyə; 
3- C1,C2-Üstün səviyyə;
4- Biznes danışıq kursları.

Hər səviyyə 3 bölmədən  ibarətdir.Bütün Çin dili kursu ümumi 9 bölmədən  ibarətdir. 
Hər  səviyyə 72 saat dərsdən ibarətdir. Bu kurs tamamlandıqdan sonra Çinlə ticarət 
mövzularının işləndiği Biznes üzrə Çin dili kursu təşkil olunur. İştirakçılar 3 bölmədən 
ibarət olan hər bir səviyyə üçün  ayrı-ayrı da qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Məqsədimiz Çin dilini öyrətmək və tədris zamanı bu işi zövqlü hala gətirməkdir. Bu 
proqrama uyğun olaraq işimizin  keyfiyyətini  itirmədən tədrisimizi  davam etdiririk.
Langma Çin dili kursu  texnologiya baxımdan  və kitabxana imkanlarını  daim 
yeniləyir.Tələbələrimiz çin dilini öyrənmək üçün  müxtəlid təlim-tədris materialları, 
CD/DVD və.s  ilə tərəfimizdən təmin olunur.



“Çin səviyyəsi üzrə imtahan” olan HSK imtahanı , danışıq üzrə   HSKK  imtahanına 
hazırlaşmaq istəyən tələbələrimiz üçün  təşkil etdiyimiz bu proqram da yüksək 
səviyyəli  keyfiyyəti ilə  seçilir.

HSK imtahanı - Çində təqaüdlü  proqramlara müraciət etmək üçün  gərəkli olan bir 
imtahandır.  Çində  Dil təhsili, Bakalavr və Magistr  dərəcəsi üzrə təqaüdlü oxumaq 
istəyən  tələbələrimiz üçün  bu proqram olduqca  önəmlidir.  Dil dərslərinin keçirildiyi 
müddətdə  müxtəlif nəzəri və praktik tapşırıqlar təşkil edilir.  

 HSK 4 Proqramına Çincə dil səviyyəsi olan tələbələr qatıla bilər. 

HSK 3 Proqramımıza  daha əvvəl imtahan verməmiş  və ya imtahan verərək  
kifayət qədər uğurlu olmayan  tələbələr   üçün dil mütəxəssisimizlə danışaraq  
səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün görüşlər təşkil ediləcəkdir.    

HSK 4. SƏVIYYƏSI ÜZRƏ İMTAHANA HAZIRLIQ KURSU 

 Çin dili hazırlıq kursu
Dərslər A1,A2,B1,B2,C1,C2 səviyyələri üzrə həftədə 2 və 3 dərs 
olmaqla, Small və Medium Paket şəklində təklif olunur.

•  1 həftədə 2 dəfə tədris 

• 1  dərsin müddəti 2.5 saat

• A yda 1 dəfə yoxlanış sınağı

• H SK 5 üçün 6 ay qarantiya

• R əsmi HSK sertifikatı

• Ç ində təqaüdlü təhsil almağın təminatı, sənədləşmələrin təşkili.

Small Paket

•  1 həftədə 3 dəfə tədris ( həftə sonu Danışıq klubu) 

• 1  dərsin müddəti 2.5 saat

• A yda 2 dəfə yoxlanış sınağı

• H SK 5  üçün 5 ay qarantiya

• R əsmi HSK sertifikatı

• Ç ində təqaüdlü təhsil almağın təminatı, sənədləşmələrin təşkili.

Medium Paket  

1- Söz  dərsləri, 

2-Dil dərsləri,

3- Danışıq imtahanı üzrə dərslər  (HSKK)

4- Dinləmə  Dərsləri 

5- Çincə Yazı (Hanzı) dərsləri

6- Sınaq testləri 

Hazırlıq kursunun proqramına daxildir:

HSK  Proqramımız üzrə təhsil alan bütün  tələbələrimizin Çin Elmi  Araşdırmalar və 
Təhsil Mərkəzimizin əməkdaşlıq etdiyi Çin universitetlərində istənilən dərəcə və ixtisas 
üzrə  təqaüdlü təhsil ala  bilmələri üçün tam zəmanət verilir.



BİZNES 
ÇİN DİLİ KURSU
Biznes (İş adamları üçün) Çin dili danışıq kursu Çin dili biliklərinin təkminləşdirilməsi üçün ən sürətli 
yoldur. Bu kurs sizin yüksək hədəflərinizi özündə birləşdirərək, birə-bir təlimlərlə özəl fərdi 
ehtiyaclarınızı özündə cəmləşdirir. Bu kursun əsas diqqət çəkən hədəfi söz bazanızın və özünüzə 
güvənərək danışıq qabiliyətinizin inkişaf etdirilməsidir.

Biznes Çin dili kursunu nə üçün seçməlisiniz?

•  Müştərilərlə, həmkarlarıyla və təchizatçılarla təqdimatlar etməkdən və yığıncaqlara 

  qatılmaqdan özünüzü etibarda hiss etməyiniz üçün; 

•  İş kontekstində kiçik söhbətlər etmək, əylənmək və ictimailəşdirmək mövzusunda 

  özünüzü rahat hiss etməyiniz üçün;

•  Biznes əhatəli söz bazasını genişləndirmək üçün;

•  Biznes yazışmalarını təkminləşdirmək üçün.



Biznes (İş adamları üçün) Danışıq Kursları

Kurs mövzuları:
• Tanışma; 

• Aeroportda;

• Biznes sərgilərində;

• Bankda; 

• Biznes iş görüşlərində; 

• Restoran və İş yeməklərində;

• Oteldə;

• Zavod, fabrik ziyarətlərində;

• Polis və təhlükə anında;

• Ünvanı soruşmaq;

• Taksidə;

• Çinə gedərkən istifadə ediləcək günlük danışıqlar və digər mövzular.

Əlavə öyrənəcəyiniz məlumatlar:
     a) Necə danışmalıyıq?

     b) Ticari anlaşmaları necə idarə etməliyik?

     c) İş yeməkləri necə olmalıdır?

     d) İş danışıqları aparılarkən kəsinliklə hədiyə edilməsi gərəkməyən əşyalar  hansılardır?

     e) Yemək mədəniyyəti, hədiyyələşmə mədəniyyəti və.s. kimi mövzular öyrədiləcəkdir.

Bu kurs həmçinin mədəniyyətlərarası və beynəlxalq biznes mühiti aspektlərini özündə cəmləşdirir.

Sertifikat
Kursun sonunda Langma Çin dili kursu mərkəzi tərəfindən Çin dili danışıq biliyinizin təsdiq 
edilməsi üçün  sertifikat  təqdim olunur.

•  24 dərsdən ibarətdir, 2 ay davam edəcək (dərs zamanın seçilməsi sərbəstdir) 
•  1 dərsin müddəti 1.5 saat
•  Rəsmi Dil sertifikatı
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