Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesine
Yabancı uyrukluların kabul kuralları
I. Yabancı vatandaşlar için hazırlık üzere eğitim görmek için kabul
kuralları ve eğitimi:
Hazırlığa belgelerin kabulü her eğitim-öğrenim yılında 1 yıllık ve yarıyıllık
eğitim planı gereğince dersler Eylül ayının 15'de başlanır. Yarıyıllık eğitim planı
gereğince dersler Şubat ayının 16'da başlamaktadır.
Azerbaycan Cumhuriyeti eğitim ve bilimsel-araştırma işletmelerine yabancıların
ve uyruğu olmayan kişilerin kabulü aşağıdaki esaslarla gerçekleştirilir:
Azerbaycan Cumhuriyeti ile yabancı ülkeler arasında eğitim, bilim, kültür alanında işbirliğine dair hükumet ve daireler arasında anlaşmalar gereğince;
Eğitim kurumları arasında yapılmış direkt sözleşmeler gereğince;
Gayri hükumet ve hayırseverlik cemiyetlerinin düzenlemiş olduğu burslar hesabına;
Eğitim kurumlarının yabancı ülke örgütleri, şirketleri, birlikleri, diğer işletmeleri, vatandaşları vb. ile yaptıkları sözleşmeler gereğince.
Yabancı öğrencilerin devlet hesabına eğitimi, eğitim işletmelerinin bağlı olduğu
ilgili bakanlık, komite ve daire başkanlarının talimatı ve eğitim işletmeleri ile yabancı
ülke eğitim işletmeleri arasında yapılmış szöeleşmelere uygun öğrenci mübadelesi
gereğince gerçekleştirilebilir.
Devlet eğitim işletmelerinde yabancı öğrencilerin ücretli olarak eğitiminin tüm
nevleri için eğitim parası eğitim işletmelerinin teklifi üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve onaylanır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde daimi ikamet eden yabancılar ve uyruğu olmayan
kişiler Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarıyla aynı esaslarla eğitim hakkına sahiptirler.
Hazırlık ilgili hazırlık kursları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Eğitim belgesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kabul edilmiş ilgili eğitim programları düzeyine uygun olan
yabancılar hazırlık kurslarına kabul edilebilirler. Hazırlık kursunun yıllık ödemesi
750 USD dolarıdır. Hazırlık süresinin sonunda öğrenciler bitirme (mezuniyet) sınavları veriyorlar. Bitirme (mezuniyet) sınavlarını başarıyla geçmiş dinleyicilere eğitimini tamamladıkta ona ilgili meslek üzere birim şekilde şahadetname (tasdikname)
verilir.
Eğitim görmek için gelen yabancılar aşağıdaki belge ve evrakları sunmak zorundalar:
Eğitim işletmesi başkanının adına dilekçe;
Özgeçmiş;
Görmüş olduğu dersler ve aynı derslerden almış oldukları başarı notlarını gösteren eğitim belgesinin noterlik tarafından onaylanmış sureti,
Sağlık ve AİDS hakkında raporlar,
Milli pasaport sureti,
8 adet 3x4 ölçüde fotoğraf (arkası kırmızı fonda)

Yabancı vatandaşların Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Göç Hizmetinde 1 yıllık
geçici oturum kaydı yapılır.
II. Üniversitede Lisans aşamasında eğitim:
Üniversitede I öğrenim ve II öğrenim şubesine belge kabulü her eğitim yılında
Eylül ayının 1'den 30'na kadar yapılır. I öğrenim şubesinde dersler Eylül ayının 15'de
başlanır.
Yabancı vatandaşların Lisans aşamasında eğitim görmesi için aşağıdaki belgeler
istenmektedir:
- Hazırlığı bitirmesine dair şahadetname (öğrenci hazırlıkta bitirmiş olduğu meslek ve dile uygun Lisans aşamasında eğitimini sürdürebilir);
- Üniversiteyi kazanmak için Rektör adına dilekçe (bölüm ibraz edilmekle)
- Eğitim hakkında belge dersler ibraz edilmekle (Noterlik tarafından onaylanmakla);
- Sağlık raporu;
- Pasaport veya kimliğini onaylayan belge sureti (Azerbaycan Cumhuriyeti'ne
giriş vizesi olmakla);
- Özgeçmiş,
- 8 adet 3x4 ölçüde fotoğraf (arkası kırmızı fonda)
Öğrenci her sömestrin üç ayının başında Eğitim Bakanlığı'nın onaylamış olduğu
belgede ibraz ettiği tutarı (eğitim parasını) USD dolarıyla öder. Yabancı öğrenci her
hangi makbul ve özürsüz nedenden eğitimini sürdüremediği veya sürdürmek istemediği durumda, ayrıca yukarıda ibraz edilen esaslara göre Üniversiteden ayrıldığında
yatırılmış eğitim parası iade edilmiyor.
Yabancı uyruğun üniversitede kabul olunma emri verildiği günden o, üniversite
öğrencisi statüsünü alıyor.
Üniversitede I öğrenim şubesinde eğitim süresi 4 yıldır. II öğrenim şubesinde ise
eğitim süresi 4 yıl 6 aydır. Lisans aşamasında yıllık ödeme 2000 USD dolarıdır.
Lisans aşamasında eğitim Azerbaycan veya rus dillerinde yapılır.
I öğrenim şubesinde eğitim gören yabancı vatandaşların Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Göç Hizmetinde kayıt işlemleri yapılır:
- 1 yıllık geçici oturum hakkı elde olunur
Yabancı öğrenci paralı esaslarla eğitim gören azerbaycanlı öğrenciler için belirlenmiş diğer hakları kullanabilir.
- eğitim işletmesinin iç disiplin kurallarına uymalıdır,
- eğitim işletmesi emlakının bozulmasına yol vermemelidir,
- onun suçundan dolayı eğitim işletmesinin uğramış olduğu zararı karşılamalıdır.
Yabancı öğrenci eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra ona eğitim aldığı bölüm ve
dereceye uygun Lisans Diploması verilir.
III. Üniversitede Yüksek Lisans aşamasında eğitim:
Eğitimde başarılı olan olan mezuniyet öğrenciler Lisans Diplomalarına uygun
ilgili yönlerde eğitimlerini Yüksek Lisans aşamasında sürdürebilir. Lisans aşamasını
Azerbaycan Cumhuriyetinde bitirmeyen yabancı vatandaşlar Yüksek Lisans aşama-

sında eğitim görmek için hazırlıkt Azerbaycan dili kursunu geçmelidirler. Yüksek
Lisans aşamasında dersler Eylül ayının 15'den başlanmaktadır.
Yabancı vatandaşın hazırlıkta eğitim görmesi için üniversite ile sözleşme yapılıyor.
Bundan sonra öğrenci her eğitim üç ayının başında Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı belgede ibraz ettiği tutarı (eğitim parasını) USD doları ile öder.
Yüksek Lisans aşamasında ilk ödeme 2500 USD dolarıdır. Yabancı öğrenci her
hangi makul ve özürsüz nedenden dolayı eğitimini sürdüremediği veya sürdürmek istemediği durumda, ayrıca yukarıda ibraz edilen esaslara göre Üniversiteden ayrıldığında yatırılmış eğitim parası iade edilmiyor.
Yüksek Lisans aşamasında I öğrenim şubesinde eğitim süresi 2 yıl, II öğrenim
şubesinde ise 2 yıl 6 aydır.
IV. Üniversitede doktora (doktora eğitimi) aşamasında eğitim:
Yüksek Lisans aşamasında eğitimini başarıyla tamamlayan yabancı vatandaşlar
doktora eğitimi alabilirler. Doktora eğitimi aşamasını Azerbaycan Cumhuriyeti'nde
bitirmeyen yabancı vatandaşlar Doktora aşamasında eğitim görmek için hazırlık şubesinde Azerbaycan dili kursunu geçmek zorundalar. Doktora aşamasında yıllık
ödeme 3000 USD dolarıdır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı
Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar üniversitesinin yüksek
öğrenim işletmesi gibi 2015-2020. yıllar için akreditasyonu
yapılmış bölümlerin listesi:

Lisans düzeyi üzere:
Kitaplık bölümü
Uluslararası ilişkiler
Müze bilim, arşivcilik ve anıtların korunması
Sanat bilimi
Enstrümental ifa
Solo okuma
Orkestra şefliği
Bestecilik bölümü
Müzik bilimi
Koreografi sanatı
Varyete sanatı
Halk çalgıları ifacılığı
Oyunculuk sanatı
Dekoratif sanat
Tiyatroculuk
Sanatsal yaratıcılık ve ekran dramatürjisi
Rejisörlük

Sinemacılık
Operatör sanatı
Resim
Grafik
Tasarım
Yüksek Lisans düzeyi üzere:
Müze bilimi, arşiv ve anıtların korunması
Müze bilimi
Arkeolojik ve tarihi mimarlık anıtlarının korunması
Sanat bilimi
Kültür teorisi
Güzel sanatlar tarihi ve teorisi
Enstrümental ifacılık
Enstrümental ifacılık tarihi, teorisi ve yöntembilimi (müzik aletleri üzere)
Solo okuma
Ses sanatçısının sanat tariuhi, teorisi ve yöntembilimi
Müzik bilimi
Müziksel eleştri
Koreografi sanatı
Koreografi sanatının tarihi ve teorisi
Varyete sanatı
Varyete popüler müziği tarihi ve teorisi
Halk çalgıları ifacılığı
Halk çalgıları ifacılığının teorisi ve yöntembilimi
Oyunculuk sanatı
Oyunculuk sanatı tarihi ve teorisi
Dekoratif sanat
Dekoratif uygulamalı sanat tarihi ve teorisi
Tiyatroculuk
Tiyatro tarihi ve teorisi
Sanatsal yaratıcılık ve ekran dramatürjisi Yazınsal çalışma
Rejisörlük
Rejisör sanatının tarihi ve teorisi
Sinemacılık
Sinema tarihi ve teorisi
Operatör sanatı
Sinema operatörlüğü sanatının tarihi ve teorisi
Renk bilimi
Renk bilimi (tezgah renk bilimi)
Tasarım
Tasarım sanatının tarihi ve teorisi

