Macarıstanda Təhsil
1. Müsabiqədə iştirak üçün necə müraciət etməliyəm?
İlk öncə, keçiddə qeyd edilmiş Macarıstan Təqaüd Proqramının müraciət formasını
doldurmalı, elektron qeydiyyat başa çatdıqdan sonra təqdim edilmiş həmin sənədləri
Təhsil Nazirliyinə (gunay.emiraslanzade@edu.gov.az) göndərməlisiniz. Sənədlərini
göndərmiş şəxslər müsahibədə iştirak etmələri üçün dəvət olunacaqlar.
2. Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədləri kimə göndərməliyəm?
Keçiddə qeyd edilmiş Macarıstan Təqaüd Proqramının müraciət formasını
doldurduqdan sonra gunay.emiraslanzade@edu.gov.az elektron poçtuna sənədlərinizi
göndərə bilərsiniz.
3. Hansı ixtisaslar üzrə Macarıstanda təhsil ala bilərəm?
Macarıstan təhsil müəssisələrində aşağıdakı ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərsiniz.
- 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.
4. Mən bu il Macarıstanda ali təhsil müəssisəsinə artıq qəbul olmuşam.
Təhsilimi dövlət hesabına davam etdirə bilərəm?
Hökumətlərarası saziş çərçivəsində tələbələrin müraciət edə bildikləri ixtisaslar
(keçiddən

tanış ola bilərsiniz) sazişə uyğun müəyyənləşdirilmişdir. Təhsilinizi qəbul

olduğunuz universitetdə qəbul olduğunuz ixtisas üzrə o halda davam etdirə bilərsiniz
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ki, həmin ixtisasın saziş çərçivəsində maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur və siz
Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi müsabiqədən uğurla keçmişiniz. Saziş çərçivəsində
nəzərdə tutulmuş ixtisaslar üzrə müraciət edən tələbələr arasında namizədlikləri ən
uyğun olan şəxslərin adları təqaüd hesabına təhsil üçün Macarıstan tərəfinə
ünvanlanacaqdır.
5. Hökumətlərarası saziş çərçivəsində Macarıstanda təhsil hansı dildədir?
Macarıstan ali məktəblərində tələbələr macar və ingilis dilində təhsil ala bilərlər.
6. Macar dilini bilməyən tələbə Macarıstan ali məktəblərində necə təhsil ala
bilər?
Macar dilində ali təhsilə başlamazdan öncə tələbələr Balassi İnstitutunda bir illik
hazırlıq kursu keçməlidirlər.
7. Macarıstan ali məktəblərində ingilis dilində təhsil almaq üçün hansı səviyyədə
dil biliyi kifayət edir?
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.
8. Dövlət xətti üzrə Macarıstan ali məktəblərində təhsil almaq üçün imtahan
vermək lazımdır?
Xeyr, imtahan vermək lazım deyil. Macarıstan ali məktəblərinə qəbul üçün tələb
olunan sənədlər müvafiq qaydada göstərilən tarixə qədər Təhsil Nazirliyinə göndərilir.
9. Macarıstanda təhsilə müraciət etmək üçün lazım olan sənədlərin siyahısını
hardan əldə edə bilərəm?
www.edu.gov.az internet səhifəsinin ELANLAR bölməsindən Macarıstan ali
məktəblərinə qəbul ilə bağlı tələb olunan bütün sənədlərin siyahısını əldə edə
bilərsiniz.
10.

Müraciət üçün istədiyiniz sənədlərdən bəzilərinin ingilis dilində və

notariusda təsdiqli istənilir. Olar sənədlərin (diplom və əlavəsi, hərbi bilet)
orijinalını olduğu kimi skan edib göndərim, tərcümə və təsdiqli formasını isə
müsahibəyə gələrkən özümlə gətirim?
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Xeyr, bu mümkün deyil. Sənədlərin müvafiq qaydada göndərilməsi vacibdir.
Sənədləri natamam olan və ya tələb olunan formada göndərilməyən ərizəçinin
müraciəti barədə rəyin verilməsi mümkün olmayacaq və bu haqda məlumat
verilməyəcək.
11. Mən hazırda bakalavriat səviyyəsi üzrə 3-cü kurs tələbəsiyəm. Eyni səviyyə
üzrə təhsilimi Macarıstanda davam etdirə bilərəm?
Bəli. Lakin nəzərə alın ki, siz orada təhsilinizə birinci kursdan başlayacaqsınız.
12. Təhsil almaq istədiyim universiteti özüm seçə bilərəm?
Müraciət formasını (http://bit.ly/19LTG80) doldurarkən 3 ixtisas və uyğun
universitetləri siyahıya əsasən seçə bilərsiniz. Qeyd etdiyiniz 3 universitetə
sənədləriniz göndəriləcəkdir. Universitetlərin qəbul qaydaları daxili qaydalarına əsasən
tənzimlənir.
13. Macarıstan ali məktəblərində təhsil səviyyələri üzrə təhsil müddəti necə
müəyyən edilir?
Təhsil müddəti bakalavriat səviyyəsi üzrə 3 il, magistratura səviyyəsi üzrə 2 il və
doktorantura səviyyəsi üzrə 3 ildir.
14. Hal-hazırda

4-cü kurs

tələbəsi

olduğum üçün

diplom təqdim edə

bilməyəcəyəm. Qiymətlərin çıxarışını təqdim etmək olar?
Hazırda təhsil aldığınız ali məktəb tərəfindən verilmiş təhsil haqqında arayış və
transkripti (fənlər üzrə akademik göstəricilər) təqdim etməklə siz müsabiqədə iştirak
edə bilərsiniz. (ingilis dilinə tərcümə əlavə edilməklə) / 2 nüsxə
15. Tələbəyə hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilir?
Bakalavrdan sonrakı təhsil səviyyəsi üçün müraciət edən, həqiqi hərbi xidmətə
çağırışçı olan namizəd müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ
aldığını təsdiq edən sənədi və ya hərbi xidmət keçdiyi halda, hərbi biletin notariat
qaydada təsdiq olunmuş surətini təqdim etməlidir.
Bakalavriat səviyyəsində təhsil üçün hərbi xidmətdən möhlət hüququ tələb edilmir.
16. Təhsil səviyyələri üzrə yaş məhdudiyyəti mövcuddur?
Təhsil səviyyələri üzrə heç bir yaş məhdudiyyəti müəyyən olunmamışdır.
17. Dövlət xətti çərçivəsində qarşılanan xərclər hansılardır?
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Macarıstan tərəfindən:
 ödənişsiz təhsil;
 universitet yataqxanasında yaşayış;
 tibbi sığorta;
 aylıq təqaüd
Azərbaycan tərəfindən tələbələrin xərcləri qarşılanmır (tələbələrin gediş-gəliş
biletləri şəxsi vəsaitləri hesabına qarşılanır).
18. Təqaüd Proqramında bir təhsil ili üzrə Macarıstan tərəfindən nə qədər
təqaüd verilir?
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
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