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System szkolnictwa wyższego Azerbejdżanu

Niniejsze opracowanie zawiera następujące elementy:
1) schemat obrazujący system edukacji Azerbejdżanu;
2) wykaz dokumentów dających w Azerbejdżanie prawo do podjęcia studiów pierwszego stopnia
i jednolitych studiów wyższych;
3) opis studiów pierwszego stopnia – wraz z nazwami uzyskiwanych tytułów i wskazanie podstaw
prawnych do ich uznania w Polsce;
4) opis studiów drugiego stopnia – wraz z nazwami uzyskiwanych tytułów i wskazanie podstaw
prawnych do ich uznania w Polsce;
5) opis studiów jednolitych – wraz z nazwami uzyskiwanych tytułów i wskazanie podstaw prawnych
do ich uznania w Polsce;
6) informacje dotyczące studiów trzeciego stopnia oraz nadawanego po ich ukończeniu niższego
stopnia naukowego oraz wskazanie podstawy prawnej do jego uznania w Polsce;
7) informacje dotyczące wyższego stopnia naukowego oraz wskazanie podstawy prawnej do jego
uznania w Polsce;
8) skalę ocen;
9) listę uznanych uczelni funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego Azerbejdżanu;
10) tabelę ewaluacyjną, zawierającą zestawienie azerskich dyplomów oraz wskazanie uprawnień,
jakie dają one w Polsce;
11) przykłady azerskich dyplomów i innych dokumentów.

Noty prawne
1. Opracowanie udostępnione jest na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0 International).
2. Informacje zawarte w opracowaniu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie
stanowią źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym
stanowiskiem właściwych organów lub władz.
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System edukacji Azerbejdżanu – diagram

Źródło: opracowanie American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers
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Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wyższych pierwszego stopnia
oraz studiów jednolitych
Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w Azerbejdżanie jest świadectwo
o pełnym średnim wykształceniu orta təhsil haqqında şəhadətnaməsi.
Wstęp do szkół wyższych w Azerbejdżanie dla osób posiadających świadectwo o pełnym średnim
wykształceniu odbywa się na podstawie wyników egzaminów wstępnych, przeprowadzanych przez
Państwowe Centrum Egzaminacyjne Republiki Azerbejdżanu, oraz w drodze własnej decyzji uczelni.
Dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Azerbejdżanie, uznawane są
w drodze decyzji kuratora oświaty, zgodnie z przepisem art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457, ze zm.).

Studia pierwszego stopnia
Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu Bakalavr (Bakalavr Dərəcəsi).
Kształcenie jest możliwe w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Dyplom Bakalavr daje
w Azerbejdżanie prawo do wstępu na studia drugiego stopnia.
Art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668
ze zm.) stanowi, iż jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie za granicą studiów pierwszego stopnia daje
prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie
szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do
kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Stwierdzenie równoważności dyplomu Bakalavr z jego polskim odpowiednikiem jest możliwe
w drodze nostryfikacji, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28
września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania
ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).
Przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika
w drodze nostryfikacji, na podstawie ww. rozporządzenia.

UWAGA: dyplomy nadające tytuł Subbakalavr nie poświadczają ukończenia studiów wyższych
pierwszego stopnia, lecz uzyskanie średniego wykształcenia zawodowego (4 lata na bazie 9-letniej
szkoły gimnazjalnej). Dokumenty takie dają w Azerbejdżanie prawo wstępu na studia pierwszego
stopnia.
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Studia drugiego stopnia
Studia drugiego stopnia trwają 1,5 do 2 lat i kończą się uzyskaniem dyplomu Magistr (Magistr Dərəcəsi).
Kształcenie odbywa się w trybie dziennym.
Dyplom Magistr daje w Azerbejdżanie prawo do wstępu na studia doktoranckie i uzyskania stopnia
Doktor (do dnia 5 września 2009 r. – niższego stopnia naukowego Kandydata nauk).
Stwierdzenie równoważności dyplomu Magistr z jego polskim odpowiednikiem, jest możliwe
w drodze nostryfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania
ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).
Do celów dalszego kształcenia stosuje się przepis art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.), który stanowi, że jeżeli dyplom potwierdzający
ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub
ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuacji kształcenia na
studiach drugiego stopnia lub do ubiegania się o nadanie stopnia doktora.
Przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika
w drodze nostryfikacji, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania
ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Jednolite studia wyższe
Studia jednolite trwają od 4 do 6 lat (5-6 lat w przypadku kierunków medycznych) i kończą się
uzyskaniem dyplomu zwanego potocznie dyplomem specjalisty (nazwa ta nie widnieje na dyplomie).
Dyplom daje w Azerbejdżanie prawo do wstępu na studia doktoranckie i uzyskania stopnia Doktor (do
dnia 5 września 2009 r. – niższego stopnia naukowego kandydata nauk).
Stwierdzenie równoważności dyplomu ukończenia studiów jednolitych z jego polskim odpowiednikiem
jest możliwe w drodze nostryfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz
potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).
Do celów dalszego kształcenia stosuje się przepis art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.), który stanowi, że jeżeli dyplom potwierdzający
ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub
ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuacji kształcenia na
studiach drugiego stopnia lub do ubiegania się o nadanie stopnia doktora.
Przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika
w drodze nostryfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania
ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).
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Studia trzeciego stopnia i stopień naukowy Doktor (wcześniej – niższy stopień
naukowy kandydat nauk)
Studia trzeciego stopnia kończą się w Azerbejdżanie uzyskaniem stopnia naukowego Doktor (Fəlsəfə
elmləri doktoru/PhD). Do dnia 5 września 2009 r. nadawany był niższy stopień naukowy kandydat nauk.
Stopień Doktor (wcześniejszy kandydat nauk) może być uznany za równoważny z jego polskim
odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
nadanych za granicą (Dz.U. poz. 1877).

Wyższy stopień naukowy Doktor nauk
Nadawany do dnia 5 września 2009 r. wyższy stopień naukowy Doktor nauk może być uznany za
równoważny z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni
naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz.U. poz. 1877).
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Skala ocen stosowana w szkolnictwie wyższym:
əla
yaxşı
kafi
qeyri-kafi
məqbul

bardzo dobry (5)
dobry (4)
dostateczny (3)
niedostateczny (2)
zaliczone

Skala procentowa stosowana w szkolnictwie wyższym:
A (celujący)
B (bardzo dobry)
C (dobry)
D (dostateczny)
E (dopuszczający)
F (niedostateczny)

-

(91-100 %)
(81-90 %)
(71-80 %)
(61-70 %)
(51-60 %)
(poniżej 51 %)

Lista uznanych uczelni
Lista uznanych azerskich uczelni dostępna jest na następujących stronach internetowych:
https://edu.gov.az/en/page/339
http://armenic.am/ > education in Armenia>Universities
http://www.whed.net/
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Tabela ewaluacyjna azerskich dyplomów

Nazwa dyplomu/kwalifikacji

Uznanie dyplomu w celu kontynuacji
kształcenia w Polsce
Możliwość kontynuacji kształcenia na
studiach drugiego stopnia.

Uznanie w innych celach

Bakalavr (uzyskany po
ukończeniu 4-letnich studiów
pierwszego stopnia)

UWAGA:
Przyjęcie
na
studia
podyplomowe możliwe jest wyłącznie Nostryfikacja
po określeniu polskiego odpowiednika
w drodze nostryfikacji.

Magistr (uzyskany po ukończeniu
1,5 – 2-letnich studiów drugiego
stopnia)

Możliwość kontynuacji kształcenia na
studiach drugiego stopnia lub
ubiegania się o nadanie stopnia
doktora.

Dyplom studiów jednolitych,
tzw. Specialist (uzyskany po
ukończeniu 4-6-letnich studiów
jednolitych)

UWAGA:
Przyjęcie
na
studia Nostryfikacja
podyplomowe możliwe jest wyłącznie
po określeniu polskiego odpowiednika
w drodze nostryfikacji.

Doktor
lub
Kandydat nauk (pierwszy stopień
naukowy nadawany do dnia 5
września 2009)

Nostryfikacja

Nostryfikacja

Doktor nauk (drugi stopień
naukowy nadawany do dnia 5
września 2009)

–

Nostryfikacja
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów
Wzory dyplomów i świadectw dostępne są na stronie:
http://www.edu.gov.az/upload/file/teqdimat/2016/34.pdf
Przykład dyplomu Magistr
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów

Przykład wykazu przedmiotów i ocen do dyplomu Magistr
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów
Przykład wykazu przedmiotów i ocen do dyplomu Magistr (str. 2), w którym zastosowano skalę ocen
od 2 do 5
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów

Przykład dyplomu Bakalavr
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów

Przykład wykazu przedmiotów i ocen do dyplomu Bakalavr, w którym zastosowano skalę ocen od 2 do
5
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów

Przykład wykazu przedmiotów i ocen do dyplomu Bakalavr (strona 2), w którym zastosowano skalę
ocen od 2 do 5
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów
Przykład wykazu przedmiotów i ocen do dyplomu Bakalavr, w którym zastosowano procentową skalę
ocen
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów
Przykład wykazu przedmiotów i ocen do dyplomu Bakalavr (str. 2), w którym zastosowano procentową
skalę ocen
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów
Przykład dyplomu studiów jednolitych (tzw. Specialist)
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Przykłady dyplomów i innych dokumentów
Przykład dyplomu PhD
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