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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ МАРОККО

Докторантура: PhD
(4 роки)

Диплом інженера:
Diplôme d’Ingénieur
d’Etat (Ecole
d’Ingénieur)
(3 роки після
обов’язкової
дворічної підготовчої
програми Сlasses
préparatoires)

Повна середня освіта:
Baccalauréat de
l’enseignment secondaire
(3 роки)

Магістратура: Master/Master Spécialisé
(2 роки)

Вища
професійна
освіта:
Diplôme
d’Ingénieur
d’Application
(4 роки)

Бакалаврат:
Licence en Etudes
Fondamentales,
Licence
Professionnelle
(3 роки або 1 рік
після 2 років Diplôme
d’Etudes Universitaire
Générales (DEUG),
Diplôme d’Etudes
Universitaire
Professionelles
(DEUP))

Професійна освіта:
Diplôme de Technicien
(2 роки)

Вища професійна
освіта:
Diplôme de
Technicien
Specialise, Diplôme
Universitaire de
Technologie, Diplôme
de Technicien
Superieur, Diplôme
Universitaire de
Technologie (DUT)
(2-4 роки)

Професійна освітa:
Qualifications
Professionneles
(2-4 роки)

Базова середня освіта
(9 років)
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СИСТЕМА ОСВІТИ МАРОККО
В Королівстві Марокко встановлені наступні рівні та ступені освіти:
•

•

•

Загальна освіта
• Базова середня освіта
• Повна середня освіта
Професійна освіта
• Професійна освіта
• Вища професійна освіта
Вища освіта
• Бакалаврат
• Магістратура
• Докторантура

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
Загальна освіта:
• Базова середня освіта – 9 років
• Повна середня освіта – 3 роки
Після закінчення повної середньої освіти видається сертифікат бакалаврату
середньої освіти: Attestation du Baccalauréat та додаток до нього з результатами
підсумкових іспитів Relevé de Notes du Baccalauréat. Бакалаврат середньої освіти
може видаватися за трьома напрямами: Baccalauréat Lettres (мови), Baccalauréat
Sciences (науки), Baccalauréat Technique (технічні науки).
Сертифікат бакалаврату середньої освіти дає право загального доступу до вищої
освіти.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Королівство Марокко має розгалужену систему професійної та вищої професійної
освіти. Тривалість програм: 2-4 роки.
Дипломи та сертифікати, отримані в закладах професійно-технічної освіти, як
правило, не дають доступу до програм вищої освіти.
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ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта пропонується на таких рівнях:
•

Бакалаврат : Licence d’Etudes Fondamentales/Licence Professionnelle.
Тривалість першого циклу вищої освіти: 3 роки.
Можлива тривалість програм першого циклу вищої освіти: 1 рік на базі
програм: Diplôme d’Etudes Universitaire Générales (DEUG)/Diplôme d’Etudes
Universitaire Professionelles (DEUP).
DEUG та DEUP – проміжні дипломи, які можуть видаватися після завершення
2 років університетської освіти.

•

Магістратура: Master/Master Spécialisé. Тривалість другого циклу вищої освіти:
2 роки. після Після першого року магістратури можуть видаватися проміжні
дипломи: Maîtrise (можуть вважатися фінальною кваліфікацією).
Інженерні програми пропонуються вищими школами професійної освіти. Вступ
можливий після дворічної програми підготовки (classes préparatoires), яка
пропонується спеціальними ліцеями (lycées).
Застосовуються кредити ECTS:
DEUG/DEUP = 120
Licence = 180 (повна програма)
Master = 120

•

Докторантура: PhD (3 роки).

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство національної освіти, вищої освіти, професійної освіти та наукових
досліджень - https://www.men.gov.ma/
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Національний інформаційний центр академічної мобільності (ENIC Ukraine)
ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України
Адреса: 25, вул. В’ячеслава Чорновола, 01135, м. Київ
Тел.: +38044 484 64 25, +38044 486 20 43
E-mail: info@enic.in.ua, centre@naric.in.ua, centre@apostille.in.ua
www.enic.in.ua
www.naric.in.ua
www.apostille.in.ua
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