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Ümumi məlumat və qəbul qaydaları
Serbiya Respublikası tərəfindən 2016/2017-ci tədris ili üzrə Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarına Serbiya hökumətinin büdcəsi hesabına Serbiyanin 3 ali təhsil müəssisəsindəBelqrad Universiteti, Novi Sad Universiteti və Nis Universitetində təhsil almaq üçün bakalavriat (21
yaşadək namizədlər), magistratura (25 yaşadək namizədlər) və ya doktorantura (35 yaşadək
namizədlər) təhsil səviyyəsi üzrə təqaüd yeri ayrılmışdır. Təqaüd Proqramına daxil olan ixtisasların
siyahısı ilə keçiddən tanış ola bilərsiniz. Eyni zamanda, qeyd olunan ali təhsil müəssisələrinin hər
biri ixtisasa uyğun fərdi tələbləri ilə keçiddən tanış ola bilərsiniz.
Müsabiqədə iştirak etmək arzusunda olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından
keçiddən müraciət formasını doldurmağı və 24 may 2016-cı il tarixi saat 12:00-a kimi tələb
olunan bütün sənədlərin surətini (skan pdf formatında) elektron poçtla admission@edu.gov.az
ünvanına göndərmələri xahiş olunur.
Elektron poçtla göndərilən sənədlərin əsilini isə yalnız 24 may 2016-cı il tarixi saat 14:0015:00 arası Təhsil Nazirliyinin Vətəndaşların Qəbulu Mərkəzinə əlaqədar şəxsə (Gülminə
Məlikzadə) təqdim etməyiniz xahiş olunur.
QEYD:
 Təhsil serb dilindədir.
 Müvafiq təqaüd proqramının şərtlərinə uyğun olaraq təqaüdçü təhsil müddəti
bitdikdən sonra ölkəyə qayıtmalıdır.
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Maliyyələşmə
Tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş Serbiya Hökuməti hesabına təhsil aşağıdakı xərcləri əhatə edir:
 ödənişsiz təhsil;
 müvəqqəti yaşayış üçün qeydiyyat xərci;
 Serb dili hazırlıq kursları və seçilmiş ixtisas üzrə təhsil;
 yaşayış xərcləri (yataqxana və gündəlik yemək xərcləri);
 tibbi sığorta;
 15000 Serb dinarı məbləğində aylıq təqaüd (nəqliyyat və dərslik xərcləri daxil).
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Tələb olunan sənədlər:
1. Ərizə forması (tam şəkildə doldurulmuş, çap olunmuş və namizəd tərəfindən imzalanmış).
Ərizə formasının doldurulması ilə bağlı nümunəni keçiddən əldə edə bilərsiniz.
Qeyd: Əsli təqdim ediləcək sənədlərə 1 ədəd rəngli fotoşəkil (3,5x4,5 sm. ölçüdə)
əlavə edilməlidir.
2. Təhsil sənədləri;
a. bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün: ümumi orta təhsil haqqında (attestat) və ya orta ixtisas
təhsili haqqında sənədin əsli və ya notarial qaydada tərcümə və təsdiq olunmuş
surəti;
b. magistratura təhsil səviyyəsi üçün: bakalavr diplomu və əlavəsinin (qiymət cədvəli) əsli
və ya notarial qaydada tərcümə və təsdiq olunmuş surəti;
c. doktorantura təhsil səviyyəsi üçün: bakalavr və magistr diplomu və əlavəsinin (qiymət
cədvəli) əsli və ya notarial qaydada tərcümə və təsdiq olunmuş surəti;

Qeyd: namizəd bakalavr diplomunu xarici təhsil müəssisəsinin məzunu olaraq almışdırsa,
həmin ali təhsil sənədin Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınması/nostrifikasiyasına dair
sənədin surəti;
3. Hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququnu təsdiq edən sənəd və ya hərbi biletin notarial
qaydada təsdiq olunmuş surəti;
4. CV (əlaqə vasitələrinin qeyd olunması şərtilə) (ingilis dilində);
5. Ümumvətəndaş pasportunun notariat qaydada təsdiq olunmuş surəti;
6.

QİÇS/HİV xəstəliklərin olmamasına dair tibbi arayışın notarial qaydada tərcümə və
təsdiq olunmuş surəti (arayışın etibarlılıq müddəti 6 aydan gec olmamalıdır);

QEYD: Yuxarıda adları qeyd olunan sənədlərin (2-ci və 6-cı bəndlər) notarial qaydada serb
və ya ingilis dilinə tərcümə və təsdiqi tələb olunur.
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Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə
Təqaüd Proqramı ilə bağlı suallarınızı admission@edu.gov.az elektron poçtuna ünvanlaya
bilərsiniz.
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