پذیرش متقاضیان اتباع خارجی

 -1شرایط پذیرش متقاضیان اتباع خارجی برای آموزش در دوره های پیش دانشگاهی:
 پذیرش مدارک در دوره های پیش دانشگاهی به مدت یکسال از پانزدهم سپتامبر. پذیرش مدارک در دوره های پیش دانشگاهی به مدت شش ماه از شانزدهم ماه فوریه.پذیرش متقاضیان اتباع خارجی در دانشگاه و دانشکده های جمهوری آذربایجان بر اساس قوانین ذیل
صورت میگیرد:
 قرار دادهای همکاری های فرهنگی و علمی فی ما بین جمهوری آذربایجان و کشورهای خارجی. قراردادهای آموزش فی ما بین طرفین؛ کانونهای خیریه و نهادهای غیر حکومتی؛ انعقاد قرارداد فی ما بین ادارات ،شرکت ها و غیر؛ قراردادهای منعقده فی ما بین وزارت آموزشی دو کشور هزینه تحصیل در دانشگاه و دانشکده های دولتی جهت متقاضیان اتباع خارجی از سوی وزارتآموزش و ریاست دانشگاه و دانشکده ها معین میگردد.
 کلیه حقوق و امتیازات متقاضیان اتباع خارجی با متقاضیان اتباع جمهوری اذربایجان مساوی است. هزینه آموزش در دوره های یکساله برای متقاضیان اتباع خارجی ( 750هفتصد و پنجاه) دالرآمریکا میباشد.
 پس از پایان دوره پیش دانشگاهی از دانشجویان امتحان پذیرفته می شود .دانشجویانی که امتحان ایندوره را با موفقیت بپایان برسانند گواهی نامه (مدرک تحصیل) اخذ مینمایند.
 -2اتباع خارجی باید مدارک ذیل را ارائه نمایند:
 در خوست به نام رئیس دانشگاه و یا دانشکده، شرح حال، نمارات انتحانات و جدول دروس با تایید دفتر اسناد رسمی، -گواهینامه پزشکی.

 فتوکپی شناسنامه هشت عدد عکس ( 3 ˟ 4با زمینه سرخ رنگ).تبصره :در یافت روادید دانشجویی هنگام مسافرت به باکو الزامی است.
اتباع خارجی پس از ورود جمهوری اذربایجان باید از اداره دولتی مهاجرین خارجی اجازه اقامت به
مدت یکسال اخذ نمایند.
آموزش در دوره لیسانسی دانشگاه:
مدارک در کالسی های حضوری و غیر حضوری هر ساله از یکم ماه سپتامبر الی سی ام سپتامبر ماه
پذیرفته میشود .درسها در کالسهای حضوری از پانزدهم ماه سپتامبر آغاز میشود.
متضایان اتباع خارجی برای آموزش در دوره لیسانسی باید مدارک ذیل را ارائه نمایند:
 گواهی نامه در مورد پایان دوره پیش دانشگاهی؛ در خواست به نام رئیس دانشگاه (با ذکر تخصص) مدرک در دوره آموزشی و جدول دروس (با تایید مدرک از سوی دفتر اسناد) گواهینامه پزشکی، فتوکپی شناسنامه و یا اینکه کارت شناسایی (همراه با روادید ورود به جمهوری اذربایحان) شرح حال هشت قطعه عکس ( 3 ˟ 4زمینه عکس سرخ رنگ).دانشجویان هزینه تحصیلی را در اوایل هر ترم پرداخت مینمایند .هزیبه تحصیلی فقط با دالر آمریکا
پرداخت میشود .در صورت عدم تمایل به ادامه تحصیل به دالیل موجه و غیر موجه هزینه.
هزینه پرداخت شده قبل به او عدوت داده نمی شود.
متقاضیان اتباع خارجی از تاریخ پذیرش آنها جزو دانشجویان دانشگاه محسوب میشوند.
مدت تحصیل در کالسهای حضوری چهار سال میباشد .در کالسهای غیر حضوری چهار سال و شش
ماه است.
هزینه تحصیل در گروه لیسانس سالنه دو هزار دالر امریکاست.
دوره لیسانس به زبان های آذربایجان و روسی میباشد.

 ثبت نام دانشبویا ن اتباع خارجی که در گروه حضوری مشغول تحصیل میباشند توسط اداره دولتیمهاجرین خا رجی الزامی است
 آنها مجاز هستند اجازه کسب اقامت موقّت یکساله دریافت نما یند. دانشبویا ن آ ذربایجانی اتباع خارحی دارای امتیازات د یگری میباشتد. رعایت انتظامات داخلی الزامی است. حفاظت و سایل موجود دانشگاه (دانشکده) الزامی است .درصورت خسارت به اموال دانشگاهدانشجو باید انرا بپردازد .
 فارغ التصیالن اتباع خارجی موفق به کسب مدرک تصیلی میشوند( .لیسانش) شما میتانید باتخصص های دانشگاه دولتی هنر های زیبا در مرحله لیسانس اطالعات الزم دریافت نمایید .
 – ٣آموزش درمرحله فوق لیسانس :
 فارغ التحصیالن دوره فوق لیسانس پس ازتمام این مرحله میتوانند تحصیالت خودشان را مطابقتخصص ادامه دهند .فارغ التحصیالن دوره لیسانس دانشجویان خارجی در جمهوری آذربایجان باید
دوره های زبان آذربایجانی را طی نمایند.
دروس دورۀ فوق لیسانس ازپانزدهم ماه سپتامبرآغازمیشود .
متقاضیان اتباع خارجی در دانشگاه باید قرارداد امضا کند .
پس ازآن درآخر ربع سال تحصیلی طبق قانون وزارت آ موزش ،دانشجویان باید هزینه تحصیلی را با
دالر امریکا پرداخت نمایند .هزینه تحصیل در مرحله فوق لیسانس  ۲۵٠٠دالر امریکا میباشد .
دانشجویان اتباع خارجی اگرنخواهند تحصیالت خود را در مرحله فوق لیسانس ادامه دهند و یا به عللی
از تحصیالت بر کنار شوند ،هزینه پرداخت شده به ایشان پس داده نمیشود.
مدّت تحصیل به صورت حضوری دو سال وغیرحضوری دوسال وشش ماه میباشد .
متقاضیان میتوانند با قواعد تحصیل در دانشگاه دولتی هنرهای زیبا جمهوری آذربایجان آشنا شوند .
 – ٤آ موزش در مرحله دکترای دانشگاه :
پس ازپایان دوره فوق لیسانس متقاضیان اتباع حارجی متیوانند (مجازمیبا شند) دوره دکتری را طی
نمایند .متقاضیان اتباع درمرحله دکتری باید دوره های زبان آذربایجانی را طی نمایند .
هزینه تحصیل در مرحله دکتری سه هزاردالر امریکا میباشد .

