قبول األجانب
 .Iقواعد قبول و تعليم األجانب ألن تلقى العلوم بتحضيم :
يبدأ قبول وثائق للتعليم بموجب مشروع سنوي و نصف سنوي كل عام دراسي من ۱سبتمبر.
تبدأ دروس بموجب مشروع دراسي في ۱۵سبتمبر .تبدأ دروس بموجب مشروع دراسي نصف
سنوي في  ۱۶شبات .و يجري قبول األجانب و غير المواطنن في المؤسسات التعليمة و البحثية
لجمحورية أذربيجان لألسباب التألية:
على أساس االتفاقات الحكومية و بين االدارات عن تعاون في التعليم و العلم و الثقافة بين
جمحورية أذربيجان و الدول االجنبية؛
على أساس العقود المباشرة بين المؤسسات التعليمة؛
على حساب المنح الدراسية التي انشأتها الجمعيات غيرالحكومية و الجمعيات الخيرية؛
على أساس االتفاقات بين المؤسسات التعليمة والمنظمات و الشركات و الجمعيات و المؤسسات
األخرى و المواطنن و هلم جرا للدول األجنبية.
يمكن تعليم الطالب األجانب على نفقة الدولة في إطار تبادل الطالب وفقا للعقود الموقعة بين
المؤسسات التعليمية والوزارات المعنية واللجان ومديري المؤسسات التعليمية والمؤسسات
التعليمية والمؤسسات التعليمية األجنبية.
يتم تحديد الرسوم الدراسية لجميع أنواع التعليم للطالب األجانب في المؤسسات التعليمية من قبل
الحكومية وزارة التربية والتعليم في جمهورية أذربيجان بناء على اقتراح المؤسسات التعليمية.
ان لألجانب واألشخاص عديمو الجنسية المقيمين بشكل دائم في جمهورية أذربيجان الحق في
التعليم على قدم المساواة مع مواطني جمهورية أذربيجان .يتم توفير اإلعداد من خالل الدورات
دوالرا أمريكيًا.
التدريبية المناسبة .الرسوم الدراسية السنوية للدورات التحضيرية هي ٧٥٠
ً
يجتاز الطالب اإلمتحانات النهائية في نهاية التدريب.إن الطالب الذين اجتازوا بنجاح
االمتحانات النهائية في نهاية التعليم  ،بشكل موحد أصدر شهادة للتخصص ذات الصلة.
يجب على األجانب القادمين للتعليم تقديم الوثائق التالية:
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 عريضة موجه إلى رئيس الجامعة؛ سيرة؛ نسخة من وثيقة التعليم  ،مع المواضيع واألسعار التي تلقاها من تلك المواضيع ،مصدقة منقبل كاتب العدل؛
 شهادات الصحة واأليدز؛ صورة من جواز السفرالوطني؛ ٨صور ( ٣ ˟ ٤على خلفية حمراء)اهتمام! عند الوصول إلى باكو  ،يجب الحصول على تأشيرة طالب.
يتم تسجيل المواطنين األجانب الحق في اإلقامة المؤقتة لمدة عام واحد في دائرة الهجرة
الحكومية لجمهورية أذربيجان.
 .IIدرجة البكالوريوس في الجامعة:
يتم إجراء القبول في قسم الدوام الكامل والدوام الجزئي في الجامعة كل عام أكاديمي من ۱
إلى  ٣٠سبتمبر .تبدأ الدروس في قسم بدوام كامل في ۱۵سبتمبر.
المستندات التالية مطلوبة لألجانب للدراسة في درجة البكالوريوس:
 شهادة انتهاء التدريب (يجب على الطالب مواصلة دراسته في درجة البكالوريوس فيالتخصص واللغة التي أكملها في التحضير)؛
 عريضة موجه إلى رئيس الجامعة للقبول في الجامعة (مع التخصص)؛ وثيقة التعليم مع إظهار الدروس المستفادة ( مصدقة من قبل كاتب العدل)؛ شهادة طبية؛ صورة من جواز السفر أو وثيقة الهوية ( مع تأشيرة الدخول إلى جمهورية أذربيجان)؛ ٨ -صور ( ٣ ˟ ٤على خلفية حمراء)
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في بداية كل فصل (عام) دراسي ،يدفع الطالب المبلغ (الرسوم لدراسة) المحدد في الوثيقة
المعتمدة من وزارة التربية و التعليم بالدوالر األمريكي .إذا لم يرغب طالب أجنبي في
االستمرار أو االستمرار في متابعة أي نوع من األسباب المتشائمة  ،وكذلك على األسباب
المذكورة أعاله ،ال يتم استرداد الرسوم الدراسية المدفوعة في وقت مغادرة الجامعة.
من تاريخ صدور قرار قبول المواطن األجنبي بالجامعة ،يحصل الطالب على صفة طالب
بالجامعة.
دراسات جامعية بدوام كامل هي  ٤سنوات .التدريب في قسم المراسالت بالجامعة لمدة٤
سنوات و ٦اشهار .الرسوم السنوي للحصول على درجة البكالوريوس هي  ٢٠٠٠دوالر
أمريكي.
يتم تدريس في درجة البكالوريوس في اللغات األذربيجانية و الروسية.
يتم تسجل المواطنين االجانب الذين يدروسون في قسم المرئية في دائرة الهجرة الحكومية
لجمحورية أذربيجان:
الحق في اإلقامة المؤقتة لمدة عام واحد.يجوز لطالب أجنبي استخدام حقوق أخرى محددة للطالب األذربيجانيين الذين يدرسون على
أساس مدفوع.
 يجب أن تلتزم قواعد االنضباط الداخلي للمؤسسة التعليمية؛ يجب أال تسمح بتعطيل ممتلكات المؤسسة التعليمية؛ يجب عليه دفع األضرار التي لحقت بالمؤسسة التعليمية بسبب ذنبه .عند االنتهاء بنجاح منتعليم الطالب األجانب  ،يتم منح درجة البكالوريوس إلى الدرجة والتأهيل الذي يتلقى.
يمكنك التعرف على التخصصات المتاحة على درجة البكالوريوس في جامعة والية أذربيجان
للثقافة والفنون هنا.
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 .IIIدرجة الماجستير في الجامعة:
يمكن للخريجين الذين لديهم إنجاز أكاديمي عال مواصلة تعليمهم في المجاالت المناسبة وفقًا
لدرجة البكالوريوس .يجب على الطالب األجانب  ،الذين ال يتخرجون من درجة البكالوريوس
في جمهورية أذربيجان  ،اجتياز دورة اللغة األذربيجانية استعدادا لدراسة الماجستير .تبدأ
الدروس في درجة الماجستير في  ۱٥سبتمبر.
يتم التعاقد مع جامعة لتدريب المواطنين األجانب .ثم يدفع الطالب المبلغ (رسوم التعليم) المشار
إليه في المستند المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم في بداية كل ربع تعليمي بدوالر أمريكي.
الرسوم السنوية للحصول على درجة الماجستير  ٢٥٠٠دوالر أمريكي .إذا لم يرغب طالب
أجنبي في االستمرار أو االستمرار في متابعة أي نوع من األسباب المتشائمة  ،وكذلك على
األسباب المذكورة أعاله ،ال يتم استرداد الرسوم الدراسية المدفوعة في وقت مغادرة الجامعة.
مدة الدراسة في درجة الماجستير بدوام كامل  ٢سنوات  ،و في قسم المراسالت للقاضي ٢
سنوات و  ٦أشهر.
يمكنك التعرف على التخصصات المتاحة على درجة الماجستير في جامعة والية أذربيجان
للثقافة والفنون هنا.
 .IVالتعليم على درجة الدكتوراه في الجامعة:
يمكن للطالب األجانب الذين أتموا بنجاح درجة الماجستيرالتقدم بطلب لحصول على درجة
الدكتوراه .يجب على الطالب األجانب  ،الذين ال يتخرجون من درجة الماجستير في جمهورية
أذربيجان  ،اجتياز دورة اللغة األذربيجانية في قسم التحضري لدراسة الدكتوراه .الرسم السنوي
لدراسات الدكتوراه هو  ٣٠٠٠دوالر أمريكي.
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