Catalog promoƫional
Înfiinƫată in 1975,
Universitatea Selçuk
este una dintre cele
mai dezvoltate
universitaƫi din
Turcia.

Noi oferim
oportunitatea de a
studia în 21 de
facultăƫi, 22 de şcoli
vocaƫionale, 6 şcoli
şi 27 de centre
pentru ştiinƫe
aplicate.

Alătură-te
Fraternităƫii
Turce !
Fii unul dintre noi !
Gustă plăcerea de a
studia la Universitatea
Selçuk
Descoperă Konya cu
Erasmus +

• Discover Konya
withErasmus+

Informaƫii generale despre Universitate
În fiecare an noi oferim educaƫie pentru
38 115 studenƫi înscrişi la studiile de
licenƫă, 9519 studenƫi inscrişi la studiile de
master şi 26 178 la programele de scurtă
durată. Ca urmare , avem un
numărtotal de 73 812 studenƫi.

este cel mai mare al 10lea centru din
provincie,
în
conformitate
cu
informaƫiile internaƫionale oferite de
către
Consiliul
pentru
Educaƫie
Superioară (HEC) se află pe locul 8.

“Vino, vino din nou,
oricine ai fi, vino încă
odată”

Avem angajaƫi 2700 de lectori şi 1241 de
lucrători în administraƫie.

Mewlana Jalaluddin[Rumi]

Cu o populaƫie de aproape 80 de mii,
incluzând academicienii, personalul
administrativ şi studenƫii, Universitatea
Selçuk, în conformitatea cu informaƫiile
furnizate de Institutul de Statistică Turc,

Oraşul Konya
Konya este un oraş vechi, cu influenƫe
bizantine dar şi romane. Konya este
plina de moşteniri interesante provenind
atât din Turcia timpurie cât şi din cultura
islamică. Cel mai interesant punct de
pe harta Konyei este Muzeul Mevlana,
localizat aproape de centrul oraşului,
lângă o moschee datând din secolul
XVI. În acele timpuri construcƫia era
casa poetului Mevlana – Rumi, cel care
a creat grupul dervişilor ce se rotesc

către nord-est. Cu o umiditate foarte
bună şi înconjurat de un neobişnuit de
productiv şi fără de pietre pământ,
fermele din regiune încă oferă Turciei
moderne cele mai bune grâne şi livezi
de prune şi caise. Dz 13: 51.

Farmecul oraşului a fost descris în Biblie:
în Podişul Central al Districtului
Lycaonian, Iconium era un oraş aşezat
pe o mare de pământ fertil ce se întinde
Web: www.erasmus.selcuk.edu.tr

Moscheia Selimiye se află în
regiunea Karatay din Konya şi a
fost construită în 1570.
E-mail: incoming@selcuk.edu.tr
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