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OYUN VƏ MOBIL PROQRAMLARI  
YARATMAQ ISLƏYIRSƏN? 

 

INFORMASIYA TƏHLÜKƏSIZLIYI ÜZRƏ MÜTƏXƏSSIS  

OLMAQ ARZULUYURSANMI? 

İMTAHANLARI UNUD! 

MÜSAHIBƏ ILƏ GƏBUL OL! 
 

 

 

 

SEO VƏ DİJİTAL İQTİSADİYYAT 
MARAXLANDIRIR? 
  

 

PEŞƏKAR OLMAQ VƏ YÜKSƏK QAZANC ƏLDƏ ETMƏK  

PLANLAŞDIRIRSANMI? 



IT təhsil 

proqramlaşdırma (proqram dəstəyi,veb proqramlaşdırma, mobil proqramlar, oyun dizaynı) 

elektronika (radio, mikro, nano, tibb, sənaye və nüvə elektronikası) 

kompüter şəbəkələri 

telekommunikasiya 

məlumatın və sistemlərin təhlükəsizlii 

nanomühəndisliy 

Avtomatlaşdırma 

robotexnika / süni intelekt  

 

 

TƏHSIL ISTIQAMƏTLƏRI 

dil kursları  

hazırlıq şöbəsi  

bakalavr  

magistr proqramı  

lisansüstü tədqiqatlar  

doktorluq tədqiqatları  

ətraflı təlim və yenidən hazırlıq 

elmi təcrübə 

TƏHSIL FORMASI 

1 aydan 10 ayadək 

7 aydan 9 ayadək 

4 il 

2 il 

3-5 il 

2 ildən 3 ilədək 

TƏHSIL KURSLARI 

eyani təhsil 

giyabi təhsil 

distension təhsil 

TƏHSIL DILI 

Rus dili 

İngilis dili 

QƏBUL   

ödənişli yerlərə müsahibənin nəticələrinə  

     görə ya da hazırlıq şöbəsindən sonra yekun  

     sertifikatlaşdırmasınnan sonra 

 
 

    Yataqxananın üstün rahatlıq otağı 

Universitetin yataqxanasında bir ay yaşayışı 35 ABŞ dolları 

YAŞAYIŞ 

radiotexnika və radioinformatika 

iqtisadiyyat 

biznes təhlili 

Logistika 

e-marketinq  
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BOŞ ZAMAN  

40 idman bölməsi 

"Braslav gölləri" idman-sağlamlıq kompleksi 

Hovuz 

42 yaradıcı qrup 

forumlar, turnirlər, festivallar, müsabiqələr, konsertlər, KVN 

turistik yığıncaqlar 

bakalavr  
 

eyani təhsil  - 4 il 
qiymət – 2500 ABŞ dolları 
 

distension təhsil – 4-5 il 
qiymət – 1300 ABŞ dolları 

magistr proqramı  

eyani təhsil  - 2 il 
qiymət – 2500 ABŞ dolları 
 

distension təhsil – 2 il 
qiymət – 1300 ABŞ dolları 

TƏHSILIN DAVANLANMASI  
VƏ BIR ILIN QIYMƏTI 

TƏHMINI AYLIQ XƏRCLƏR 

Ərzaq və digər şəxsi xərclər - təhmini bir ayda 250 ABŞ dolları 

İLDƏ BIR DƏFƏ OLAN VACIB 
XƏRCLƏR 

 
tibbi müayinə (təxmini qiymət - 100 ABŞ dolları) 

icbari tibbi sığorta müqaviləsi - 200 ABŞ dolları 

Vətəndaşlıq və miqrasiya orqanları ilə pasport qeydiyyatı 

     (təxmini qiymət - 50 ABŞ dolları) 

Təlimin nailiyyətləri üçün 60%  

      -ə qədər endirim imkanı 

Ödənişsiz təslim üçüm,  

      bizim agentimiz olaraq əldə etmək olar 

 

QENIŞ ENDIRIM SƏRFLƏRI 

 

150-dan çox təhsil müəssisəsi  

       və 30-dan çox dövlətin elmi  

      mərkəzləri ilə ikitərəfli əməkdaşlıq  

      sazişləri 

40 ölkədən 600 xarici tələbə 

 xaricdə təcrübə staj, tələbə 

      mübadiləsi proqramları 

Beynəlxalq elmi-praktiki konfransları,  

      tədqiqatlar və proqramlar, dünya  

      aparıcı İT şirkətlərinin qrantları  
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Вычислительные машины, системы и сети 

Информатика и технологии программирования 

Программное обеспечение информационных технологий 

Электронные вычислительные средства 

Микро- и наноэлектронные технологии и системы 

Нанотехнологии и наноматериалы  

Радиоинформатика 

Радиотехника 

Электронные и информационно-управляющие  
      системы физических установок 

Радиоэлектронная защита информации 

Инженерно-психологическое  обеспечение  
      информационных технологий * 

Медицинская электроника 

Моделирование и компьютерное  
      проектирование радиоэлектронных средств 

Программируемые мобильные системы **  

Программно-управляемые  
      электронно-оптические системы 

Проектирование и производство  
      программно-управляемых электронных средств 

Электронные системы безопасности 

Защита информации в телекоммуникациях * 

Инфокоммуникационные системы  
     (стандартизация, сертификация  
      и контроль параметров) 

Инфокоммуникационные технологии  
     (системы распределения мультимедийной 
     информации, системы телекоммуникаций) * 

Автоматизированные системы обработки информации* 

Информационные технологии и управление  
     в технических система 

Искусственный интеллект 

Промышленная электроника 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Информационные системы и технологии   
по направлениям: 

бизнес-менеджмент **  
логистика 
экономика 
обеспечение промышленной безопасности 
игровая индустрия 
 
 
Экономика электронного бизнеса 

Электронный маркетинг 

*   ОБУЧЕНИЕ НА РУССКОМ 

     И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ОЧНО 

**  ОБУЧЕНИЕ НА РУССКОМ 

     И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДИСТАНЦИОННО 

   ОБУЧЕНИЕ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 

   ОБУЧЕНИЕ ПО ОЧНОЙ, ЗАОЧНОЙ  

     И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 
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Технологии виртуализации и облачных вычислений 
     (Интеллектуальные вычислительные комплексы, системы и компьютерные сети) 

Методы и системы защиты информации, информационная безопасность *  

Аппаратное и программно-техническое обеспечение информационной безопасности 

Информатика и технологии разработки программного обеспечения 

Информационно-коммуникационные технологии в экономике 

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

Системный анализ, управление и обработка информации *  

Телекоммуникационные системы и компьютерные сети *  

Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

Математические и инструментальные методы экономики 

 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

Компьютерные технологии проектирования электронных систем 

Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника,  
      приборы на квантовых эффектах 

Технология и оборудование для производства полупроводников,  
      материалов и приборов электронной техники 

Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

Радиотехника, в том числе системы и устройства радионавигации, радиолокации и телевидения 

Приборы и методы преобразования изображений и звука 

Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 

Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

Управление безопасностью производственных процессов 

Психология труда, инженерная психология, эргономика 

Экономика и управление народным хозяйством 

Вычислительные машины и системы 

Обработка больших объемов информации 

Инженерная геометрия и компьютерная графика 

Инфокоммуникационные системы и сети 

Прикладная математика и информатика 

Экономика и организация производства 

Теоретические основы информатики 

Охрана труда 

Радиофизика 

Геоэкология 

Искусственный интеллект 

Технология приборостроения 

Нанотехнологии и наноматериалы  
     (в электронике) *  

Информационнные радиотехнологии 

Антенны, СВЧ устройства и их технологии 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

*  ОБУЧЕНИЕ НА РУССКОМ 

    И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 



50 illik yaradıcılıq dövrü  - 50 000 məzun 

BDİRU  MDB iştirakçısı olan dövlətlərin baza 

     təşkilatı, informatika və radioelektronika  

     sahəsində ali təhsil üzrə aparıcı  

     ali təhsil ocağıdır 

Menecment sistemi  beynəlxalq standartlarının 

     tələblərinə uyğunluq ISО 9001 keyfiyyət  

     sertifikatı , Belarus Respublikası Milli  

     sisteminin  təsdiqlənmiş uyğunluğu  

     və almaniyanın sertifikatlaşdırma sistemi 

     DAKKS  sertifikatlarına sahibdir 

Belarus Milli elmlər akademiyasının,  

     elm və texnologiyalar üzrə dövlət komitəsində 

     elmi təşkilatı statusu üzrə akreditasiya  

     olunmuşdur 

Keyfiyyət sahəsində nailiyyətlərinə görə  

     yekunlarına əsasən Belarus 

     Respublikası Hökumətinin mükafatına  

     layiq görülmüşdür 

Respublikanın şərəf lövhəsində qeyd  

     olunmuşdur 

BDİRU-NUN - ZAMANLA  
SINANMIŞ KEYFIYYƏTI 

9 fakültə, 32 kafedra, elmi-tədqiqat sahəsi, 

     informasiya texnologiyaları institutu,Minsk 

     radiotexnika kolleci 

18 mindən çox təhsil alanlar 

12 aparıcı dünya şirkətlərinin təhsil mərkəzləri,  

National Instruments təhsil mərkəzi daxildir  

IBM texnologiya bacarığı mərkəzi 

Cisco Networking akademiyası şöbəsi 

SAP akademik mərkəz o cümlədən ali 

məktəbləri ilə əməkdaşlıq proqramları üzrə 

"Alyans Universiteti" 

Android Software Center  

INTES 

A1QA 

ZTE 

Huawei 

Microsoft akademik mərkəz 

İstedadlı və bacarıqlı tələbələrə dəstək  

     proqramı 

BÖYÜK İMKANLARIN MƏKANI 

BELARUS DÖVLƏT İNFORMATIKA  

VƏ RADIOELEKTRONIKA UNIVERSITETI 



2011-ci ildə Bakıda Azərbaycan Texniki universitetinin  
radiotexnika fakultəsini Bakalavr səviyyəsini bitirdikdən sonra,  

ali təhsilimi davam etmək məqsədi ilə 2013-ci  
ildə magistr dərəcəsini almaq üçün Minsk şəhərində Belarusiya  

dövlət İnformasiya və radioelektronika universitetinə daxil olmuşam. 
 

Bu təhsil müəssisəsi radioelektronika, informatika  
və telekommunikasiya kimi aktual sahələr üzrə mütəxəssislər 

hazırlayır . 
Oxuduğum illərdə bu universitetdə mənə yüksəkdərəcəli müəllimlər: 

onların sırasında akademiklər, professorlar və elmlər doktorları 
mühazirə oxumuşlar.  

 
Mən seçdiyim ixtisas üzrə aldığım bilik və təcrübəyə görə  

bu universitetin çox gözəl  
müəllim və professor kollektivinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 

Джафаров Фуад,  
выпускник магистратуры 2017  

 

BDİRU sizin daha yaxşı gələcəyə ümid edə 
biləcəyiniz yerdir. Burada sizin potensialınızı  
reallaşdirmaq və bilikler almaq üçün hər bir şərait 
var. BDİRU menim çox xoşuma gəlir, burada yaxşi 
müəllimlər, rahat və böyük auditoriyalar və hedsiz 
pozitiv anlar var. Xoş, gülərüz heyyət, xeyirxaq  
insanlar, və mən özümü burada öz şəhərimdəki kimi 
his edirəm. Azərbaycan və Belarusiyanın ruhən yaxın 
mədəniyyətləri var. Düşünürəm siz bundan özünüz 
görüb əmin olmalısınız. BDİRU təhsil aldıqda siz 
əmin olacaqsınız ki, istediyiniz yaxşı və yüksək 
ödənişli peşənin sahib olacaqsınız, və buda sizlərə 
istədiyin məqsədlərə nail olmaqda kömək edəcək. 
Маммедов Самир,  
1 курс, инженерно-экономический факультет 
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International  
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+375296036950 
+375296318917 
+375295500520 

BIZDƏN DAHA ÇOX MƏLUMAT ƏLDƏ EDIN 

oop@bsuir.by 
edu@bsuir.by 
shuam@bsuir.by 

International  Relations  Office 

                    

P.Brovki street 6,  Minsk, 220013,   

  Republic of Belarus 
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