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枣庄学院 2021-2022年来华留学生招生简章  

Пропозиція до Українських абітурієнтів щодо зарахування іноземних студентів до Цзаочжуан 

університету. 

枣庄概况 Коротке знайомство із Цзаочжуан 

Місто Цзаочжуан, відоме як «водне місто в Цзянбей і водне місто на півдні провінції Шаньдун», розташоване у 

південній частині провінції Шаньдун, з Ліньї на сході, Вейшань на заході, Сюйчжоу на півдні та Цзоучен на півночі. 

загальною площею 4564 квадратних кілометри та постійним населенням 3,94 млн. Цзаочжуан має глибоку культурну 

спадщину та багаті туристичні ресурси. 

招生类别 Умови прийняття до університету 

汉语进修、普通专业进修生 Вивчення китайської мови, спільне професійне вивчення студентами. 

Період навчання складає від 1 семестру до 2 академічних років. Ті, хто складає іспити, отримують сертифікат рівня 

знань китайської мови та матимуть можливість подальшого навчання в Університеті Цзаочжуан. 
本科学历生 Студенти 

Студенти бакалавра: термін навчання складає 4 роки, де можуть отримати диплом бакалавра та сертифікат ступеня 

бакалавра Університету Цзаочжуан. 

招生专业和名额 Зарахування на спеціальності і квоти 

20 абітурієнтів на кожен факультет  

Факультет штучного інтелекту (інженерія Інтернету речей) 

Факультет машинобудування та електротехніки (машинобудування та автоматизація) 

Факультет цивільного будівництва (науки про воду та інженерія) 

Факультет іноземних мов (есперанто) 

Факультет китайської мови та літератури (Китайська міжнародна освіта) 

Факультет туризму, ресурсів та навколишнього середовища (туристичний менеджмент) 

Термін навчання. 

Чотири академічні роки; Самостійне заняття для іноземних студентів; Викладання англійською мовою. 

Умови прийняття абітурієнтів. 

Поважають китайську культуру, іноземні громадяни віком 17-26 років із середньою освітою або вище. 

Весна: навчання починається на початку березня. Осінь: навчання починається на початку вересня. 

Перелік документів які подають абітурієнтом,умови проживання, оплата учбового процесу та безкоштовного 

навчання з можливістю отримання стипендії , переліт групи студентів з представником від України та проходження 

адаптивного період ,інші питання оговорюються в індивідуальному спілкуванні та офіційному листуванні за запитом 

до представника або в електронному вигляді до Університету. 

Якщо ви плануєте подання документів восени, крайній термін надсилання заявок до – 15 червня, якщо ви плануєте 

подання документів навесні, крайній термін надсилання заявок до – 1 січня. Для абітурієнтів з України працює окрема 

програма допомоги та комунікацій, дзвоніть та пишіть ми надаємо максимум інформації, фото , відео матеріалів про 

університет та умови навчання.           联系方式 Contact Information 

Офіційний представник в Україні       

ТОВ "ЛІННС"  Код ЄДРПОУ: 41736125 Украина 20901 

Черкаськая обл., Черкаський р-н  місто Чигирин, вул.. Йосипа Тукальського 

168  gamesuport@ukr.net т./Viber 0992974291  т./ 0639844954    З 

повагою  

керівник ініціативи «УКРАЇНА - КИТАЙ» 

 Олександр Руденко 

Контактна особа: Yang Lv, Sun Wenhao Тел: +86-632-3785811 Електронна 

пошта: sie@uzz.edu.cn, Адреса: кімната 1011, комплексна офісна будівля 

коледжу, Цзаочжуан, № 1 Бейан-роуд, район Шичжун, місто Цзаочжуан, 

провінція Шаньдун, Китай, 277160 

  http://www.uzz.edu.cn 
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