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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ
РЕСПУБЛІКИ АЗЕРБАЙДЖАН

Докторантура (3-4 роки)
(Доктор філософії/Доктор наук)

Магістратура (магістр) (1,5-2 роки; 90-120 ECTS),
резидентура для медичних спеціальностей (2-6 років)

Бакалаврат (бакалавр)
(4 роки; 240-300 ECTS, (5-6 років), 300-360 ECTS)

Середня спеціальна
освіта/Суббакалавр
(2-4 роки)

Початкова спеціальна
середня освіта
(1-3 роки)

Повна середня освіта
(2 роки)

Загальна середня освіта
(5 років)

Початкова освіта
(4 роки)
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СИСТЕМА ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ АЗЕРБАЙДЖАН
В Азербайджані встановлені наступні рівні та ступені освіти:
•
•

•

•

Дошкільна освіта (до 6 років)
Загальна освіта
• Початкова освіта
• Загальна середня освіта
• Повна середня освіта
Професійна середня освіта
• Початкова середня спеціальна освіта
• Середня спеціальна освіта
Вища освіта
• Бакалаврат
• Магістратура
• Докторантура

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
Загальна освіта складається з:
• Початкова освіта – 4 роки (І-ІV класи)
• Загальна середня освіта – 5 років (V-IX класи)
• Повна середня освіта – 2 роки (X-XI класи)
Після закінчення повної середньої освіти видається ATTESTAT, який дає право
загального вступу на програми вищої освіти.

ПРОФЕСІЙНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
• Початкова середня спеціальна освіта
Термін навчання для студентів, що вступили на навчання на базі повної середньої
освіти становить 1 рік.
Термін навчання для студентів, що вступили на навчання на базі загальної
середньої освіти та отримують окрім професійної повну середню освіту, становить
3 роки.
Термін навчання для студентів, що вступили на базі загальної середньої освіти та
отримують тільки професійну освіту, в залежності від складності програми,
становить 1-2 роки.
• Середня спеціальна освіта/суббакалавр
Для студентів, що вступили на навчання на базі загальної середньої освіти
навчання складає 3-4 роки. Для студентів, що вступили на базі повної середньої
освіти – 2-3 роки.

3

ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта пропонується на таких рівнях:
•

Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: 4-5 років; 240-300 ECTS; для медичних
спеціальностей 300-360 ECTS (медицина – 6 років, стоматологія та медична
біологія – 5 років, фармацевтика – 4 роки).

•

Другий цикл вищої освіти/магістратура: 1-2 роки; 90-120 ECTS. Резидентура
для медичних спеціальностей: 2-6 років, відноситься до другого циклу вищої
освіти та надає доступ до програм докторантури.

•

Третій цикл вищої освіти/докторантура: 3-4 роки
• доктор філософії (з зазначенням галузі науки);
• доктор наук (з зазначенням галузі науки).

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство Освіти Республіки Азербайджан – http://www.edu.gov.az/en
Національний інформаційний центр – https://www.tkta.edu.az/
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Національний інформаційний центр академічної мобільності (ENIC Ukraine)
ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України
Адреса: 25, вул. В’ячеслава Чорновола, 01135, м. Київ
Тел.: +38044 484 64 25, +38044 486 20 43
E-mail: info@enic.in.ua, centre@naric.in.ua, centre@apostille.in.ua
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www.apostille.in.ua
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