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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ РУМУНІЇ

Докторантура: Diploma de Doctor
(3 роки)

Магістратура: Diploma de Master
(1-2 роки, 60-120 ЄКТС)

Бакалаврат:  Diplomă de Licenţă 
(3-4 роки, 180-240 ЄКТС)

Вступні університетські іспити 
(Examen de Admitere)

Початкова освіта
(4 роки)

Інтегрована 
університетська освіта: 

фармація, медицина, 
стоматологія, ветеринарія

 (5-6 років, 300 ЄКТС)

Старша середня освіта: 
Certificat de absolvire a liceului

(4 роки)

Середня освіта: Certificat de Capacitate
(4 роки)

Короткий 
цикл вищої освіти: 

Дипломи університетських 
коледжів 
(3 роки)

Diplomă de Bacalaureat

Професійна середня освіта
(3 роки)

Післясередня  професійна освіта
(1-3 роки)
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СИСТЕМА ОСВІТИ РУМУНІЇ

В Румунії встановлені наступні ступені та рівні освіти:

•    Загальна середня освіта
•    Початкова освіта
•    Середня освіта
•    Старша середня освіта

•    Професійна освіта
•    Професійна середня освіта
•    Післясередня професійна освіта

•    Вища освіта
•    Бакалаврат
•    Магістратура
•    Докторантура

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
•    Початкова освіта 
Є першим ступенем обов’язкової освіти. Початкова освіта включає підготовчий 
клас та I - IV класи, підготовчий клас є першим класом початкової освіти  
(підготовчий клас - це період адаптації до шкільного життя).
•    Середня освіта 
Середня освіта є складовою частиною загальнообов’язкової загальної освіти та 
включає V-VIII класи. 
Випускники середньої школи отримують диплом про випуск та додаток до нього.  
•    Старша середня освіта
Освіта у старшій середній школі орієнтована на формування специфічних 
компетенцій відповідно до галузі, профілю, спеціалізації чи кваліфікації.
Вона включає наступні профілі:

•     теоретична освіта (гуманітарний та науковий профілі)
•     технологічна освіта (технічні профілі, послуги, природні ресурси та охорона  

навколишнього середовища)
•     професійна освіта (військовий, богословський, спортивний, художній та 

педагогічний профілі)

Старша середня школа поділяється на дві рівні: обов’язкова старша середня 
школа (9 та 10 класи) та опціональна старша середня школа (11 та 12 класи).
Diplomă de Bacalaureat видається після завершення навчання і складання 
національних іспитів та надає загальний доступ до програм професійної та вищої 
освіти. 
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ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
•     Професійна середня освіта триває не менше 3 років, організована після 

закінчення восьмого класу, як частина вищої середньої освіти.
•     Післясередня професійна освіта
Випускники середніх шкіл, які мають або не мають Diplomă de Bacalaureat, можуть 
вступити до післясередньої освіти, вступ здійснюється відповідно до загальних 
критеріїв, встановлених Міністерством національної освіти.
Післясередня освіта досягається завдяки післясередній школі та школі майстрів. І 
післясередня школа, і школа майстрів представляють спеціалізовані навчальні 
напрям тривалістю 1-3 роки, залежно від складності кваліфікації.
Післясередня освіта організовується в середніх школах або в коледжах в межах 
акредитованих вищих навчальних закладів.

ВИЩА ОСВІТА
Система вищої освіти Румунії включає в себе три рівня: 
•     Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: Diplomă de Licenţă, 3-4 роки, 180-240 

ЄКТС. Може включати короткий цикл вищої освіти тривалістю 3 роки.
•     Другий цикл вищої освіти/магістратура: Diploma de Master, 1-2 роки, 60-120 

ЄКТС. Навчання в закладах вищої освіти за деякими спеціальностями 
(медицина, ветеринарія, стоматологія тощо) здійснюється за інтегрованими 
програмами, 5-6 років, 300 ЄКТС. Такі дипломи еквівалентні магістерському 
ступеню. 

•     Третій цикл вищої освіти/докторантура: Diploma de Doctor, 3 роки.

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство освіти Румунії – http://www.miur.it/0001Home/index.htm
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