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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ АЛЖИРУ
Докторантура: PhD
(3 роки)

Магістратура: Master
(2 роки)

Медичні програми єдиного циклу:
Diplôme de Docteur en Médecine
Vétérinaire/
Diplôme de Docteur en Pharmacie/
Diplôme de Docteur en Médecine Dentaire/
Diplôme de Docteur en Médecine

Бакалаврат: Licence
(3 роки)

(5-7 років)

Постсередня професійна освіта:
Brevet d’Enseignement
Professionnel Supérieur
(2 роки)

Середня професійна освіта:
Brevet d’Enseignement
Professionnel
(3 роки)

Повна середня освіта: Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire
(3 роки)

Базова середня освіта: Brevet d’Enseignement Moyen
(4 роки)

Початкова освіта
(5 років)
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СИСТЕМА ОСВІТИ АЛЖИРУ
В Алжирі встановлені наступні рівні та ступені освіти:
•

•

•

Загальна освіта
• Початкова освіта
• Базова середня освіта
• Повна середня освіта
Професійна середня освіта
• Середня професійна освіта
• Постсередня професійна освіта
Вища освіта
• Ліценціат
• Магістратура
• Докторантура

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
Загальна освіта в Алжирі складається з початкової освіти, базової середньої
освіти та повної середньої освіти:
• Початкова освіта – 5 років, здобувається в початкових школах
• Базова середня освіта – 4 роки, здобувається в коледжах
По закінченню видається диплом Brevet d’Enseignement Moyen (BEM)/ ةداھش
طسوتملا میلعتلا.
• Повна середня освіта – 3 роки, здобувається в ліцеях
Після закінчення повної середньої освіти видається Baccalauréat de
l’Enseignement Secondaire/ يوناثلا میلعتلا ایرولاكب ةداھش, який дає право
загального доступу до програм вищої освіти.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
• Середня професійна освіта
Термін навчання для студентів, що вступили на навчання на базі базової
середньої освіти, становить 3 роки. Після закінчення видається диплом Brevet
d’Enseignement Professionnel/ينھملا میلعتلا ةداھش.
• Постсередня професійна освіта
Для студентів, що вступили на навчання на базі середньої професійної освіти,
навчання складає 2 роки. Після закінчення видається диплом Brevet
d’Enseignement Professionnel Supérieur/يلاعلا ينھملا میلعتلا ةداھش.
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ВИЩА ОСВІТА
Починаючи з 2004 року у вищій освіті Алжиру імплементується трирівнева
система освіти LMD (ліценціат-магістр-доктор) та застосовуються навчальні
кредити ЄКТС (1 рік = 60 ЄКТС).
Вища освіта пропонується на таких рівнях:
•

Перший цикл вищої освіти/ліценціат: 3 роки, Licence/ سناسیللا

•

Другий цикл вищої освіти/магістратура: 2 роки, Master/ رتساملا

Програми медичних спеціальностей пропонуються за програмами єдиного циклу:
5-7 років, відносяться до другого циклу вищої освіти та надають доступ до
програм докторантури.
Після закінчення видаються наступні дипломи:
•
•
•
•
•

Diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire ( ) يرطیبلا بط يف هاروتكدلا ةداھش
Diplôme de Docteur en Pharmacie ( ) ةیلدیصلا يف هاروتكدلا ةداھش
Diplôme de Docteur en Médecine Dentaire () نانسألا بط يف هاروتكدلا ةداھش
Diplôme de Docteur en Médecine ( ) يرشبلا بط يف هاروتكدلا ةداھش
Третій цикл вищої освіти/докторантура: 3 роки, PhD/Doctorat/ هاروتكد

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство вищої освіти та наукових досліджень Алжиру –
https://www.mesrs.dz/
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Національний інформаційний центр академічної мобільності (ENIC Ukraine)
ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України
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Тел.: +38044 484 64 25, +38044 486 20 43
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www.apostille.in.ua
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