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Ümumi məlumat və qəbul qaydaları
Təqaüd proqramı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Macarıstan
İnsan Resursları Nazirliyi arasında 11 noyabr 2014-cü il tarixində imzalanmış İş
Proqramına

əsasən

həyata

keçirilir.

Proqram

Azərbaycan

Respublikasının

vətəndaşlarına müəyyən olunmuş ixtisaslar üzrə təqaüd hesabına təhsil almaq imkanı
yaradır.
Macar dilində ali təhsilə başlamazdan öncə tələbələr Balassi İnstitutunda bir
illik hazırlıq kursu (yalnız bakalavriat səviyyəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur)
keçməlidirlər. İngilis dilində proqramlar üçün müraciət edən tələbələr ev sahibi təhsil
müəssisəsi tərəfindən müəyyən olunmuş səviyyəyə (keçiddən tanış ola bilərsiniz)
müvafiq ingilis dili biliyinə malik olmalıdırlar.
Proqram çərçivəsində Macarıstan tərəfindən hər il 200 Azərbaycan vətəndaşı
üçün aşağıdakı çərçivə əsasında təqaüd ayrılacağı nəzərdə tutulmuşdur:
- tam bakalavr, magistratura təhsil proqramları üzrə
 kənd təsərrüfatı, su idarəetməsi - 40 təqaüd;
 təbiət elmləri, davamlı inkişaf - 30 təqaüd,


tibb elmləri - 10 təqaüd;



turizm - 40 təqaüd;



mühəndislik, informasiya texnologiyaları, texnologiyalar - 30 təqaüd;

 iqtisadiyyat, biznes və idarəetmə elmləri - 40 təqaüd;
- doktorantura təhsili üzrə
 istənilən maraq dairəsi - 10 təqaüd.
Nəzərinizə çatdırırıq ki, təhsil müddəti bakalavriat səviyyəsi üzrə 3 il,
magistratura səviyyəsi üzrə 2 il və doktorantura səviyyəsi üzrə 3 ildir.
Təhsil səviyyələri üzrə heç bir yaş məhdudiyyəti müəyyən olunmamışdır.
1

Maliyyələşmə
Tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş təqaüd aşağıdakı xərcləri əhatə edir:
Macarıstan tərəfindən:
 ödənişsiz təhsil;
 universitet yataqxanasında yaşayış;
 tibbi sığorta;
 aylıq təqaüd
Aylıq təqaüd ev sahibi universitet tərəfindən veriləcəkdir. Mövcud qanunvericiliyə
əsasən aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir:
 Bakalavriat və magistratura proqramları üçün: 40460 Macarıstan forinti
 Doktorantura proqramları üçün: 100000 Macarıstan forinti.
Azərbaycan tərəfindən tələbələrin xərcləri qarşılanmır (tələbələrin gediş-gəliş
biletləri şəxsi vəsaitləri hesabına qarşılanır).
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Tələb olunan sənədlər:
1. Macarıstan Təqaüd Heyətinin müraciət forması (tam şəkildə doldurulmuş, çap
olunmuş və namizəd tərəfindən imzalanmış);
Diqqət! Müraciət formasında namizədlərə seçdikləri ixtisaslar (yalnız ümumi
məlumat bölməsində qeyd olunmuş ixtisaslar) üzrə universitetlərin siyahısı
(universitetlərin tələbləri ilə keçiddən tanış ola bilərsiniz) təklif olunur. Hər bir
namizədin 3 seçim qeyd etmək imkanı vardır.
2. Avropa Birliyi CV nümunəsində (Europass format) doldurulmuş CV;
3. Təhsil alacağınız ixtisas və Macarıstanda təhsillə bağlı məqsəd və
gözləntiləriniz barədə minimum 500 sözdən ibarət qısa xülasə (ingilis dilində);
4. Namizədin seçilmiş proqrama uyğun İngilis dili səviyyəsi Sertifikatı. Adətən
tələb olunan dil biliyi səviyyəsi Avropa Dil biliyi Tələblərinə (Common
European Framework Reference) uyğun olaraq, B2 / TOEFL 90 / IELTS 5.
5. Təhsil sənədləri
a. Orta təhsili bitirmə haqqında sənəd - ingilis dilində tərcümə və notarial
qaydada təsdiq olunmuş surəti;
b. Rəsmi transkriptlər, dərəcələr, artıq bitmiş ali təhsil diplomu - notarial
qaydada tərcümə təsdiq olunmuş surəti;
c. Bakalavr (BA/BSc) diplomu - ingilis dilində tərcümə və notarial qaydada
təsdiq olunmuş surəti (MA/MSc proqramları üçün);
*mövcud olmadığı halda təhsil aldığınız müəssisə tərəfindən müvafiq sənədlər
əvəzinə verilmiş arayış (tələbə tərəfindən tərcümə olunmalı)
6. Ümumvətəndaş pasportunun şəkil səhifəsinin surəti;
7. QİÇS, Hepatit A, B, C və ya başqa yoluxucu xəstəliklərin olmamasına dair
tibbi arayış (ingilis və ya macar dilində).
Doktorantura proqramı üçün müraciət edən namizədlər aşağıdakı sənədləri əlavə
olaraq təqdim etməlidir:
8. Tədqiqat işi (minimum 2 səhifə);
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9. Magistratura (MA/MSc) diplomunun surəti (ingilis dilinə tərcümə təsdiq
edilmiş);
10. Təhsil müəssisəsi tərəfindən verilmiş iki ədəd tövsiyə məktubu.
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Müraciət forması və tarixlər:
1. Elektron qeydiyyat başa çatdıqdan sonra namizəd doldurmuş olduğu ərizə
forması və tələb olunan sənədlərin elektron surətini (skan) 28 aprel 2015-ci
il tarixinə kimi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə
(gunay.emiraslanzade@edu.gov.az) təqdim etməlidirlər.
2. Tələb olunan sənədləri göndərən namizədlər onlarla fərdi şəkildə
keçiriləcək müsahibəyə dəvət olunacaqlar.
3. Müsahibənin dəqiq vaxtı və yeri barədə məlumat sizə veriləcəkdir.
Müsahibəyə gələrkən tələb olunan sənədlər 2 nüsxədə təqdim edilməlidir.
4. Təhsil Nazirliyi rəsmi şəkildə namizədliyi irəli sürülmüş şəxslərin adlarını
Macarıstan Təqaüd Heyətinə təqdim edəcəkdir. Təqaüd üçün namizədlikləri
müsbət qiymətləndirilməyən namizədlər ali təhsil müəssisəsinə qəbul
olacağı halda, təhsillərini şəxsi vəsaitləri hesabına davam etdirmək
imkanına malik olacaqlar.
5. Təhsil Nazirliyi tərəfindən təklif olunan namizədlər təsdiq üçün Macarıstan
tərəfinə göndəriləcəkdir. Tələbələrin sənədləri müraciətlərində qeyd
etdikləri ali təhsil müəssisələrinə seçim sıralamasına uyğun olaraq (1,2,3)
göndəriləcəkdir.
*Ali təhsil müəssisələrinin seçim qaydaları bir-birindən fərqlənir və qəbul
daxili qaydalarla tənzimlənir. Göstərilmiş 3 universitetdən heç birinə qəbul
ola bilməyən namizədlərin təqaüd hesabına təhsili mümkün olmur.
7. Tələbələrin təqaüd proqramına qəbulu ilə bağlı sonuncu təsdiq cavabını
iyun ayı ərzində almaları ehtimal olunur.
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Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi – Günay Əmiraslanzadə
E-mail: gunay.emiraslanzade@edu.gov.az
Tez-tez verilən suallar barədə keçiddən tanış olmağınız xahiş olunur.
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