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متقاضیان بسیاری برای تحصیل در مالزی وجود دارد .دانشگاه های مالزی هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان خارجی را
پذیرش کرده و آموزش می دهند .تعداد دانشجویان دانشگاه های مالزی به خصوص از کشورهای منطقه به مراتب بیشتر
از سایر کشورهاست.

چرا تحصیل در مالزی
 6دانشگاه مالزی با شرایطی مورد تایید وزارت علوم ایران است که الزم است به وب سایت وزارت علوم مراجعه کرد.
همکاری نزدیک دانشگاه های مالزی با دانشگاه های اروپایی باعث شده است تا سطح کیفی آموزش این دانشگاه ها
افزایش یابد .از دیگر عواملی که موجب انتخاب مالزی در میان متقاضیان تحصیل در خارج شده است ,پایین بودن هزینه
های تحصیل در مالزی است .ال زم به ذکر این نکته است که امکان تحصیل به زبان انگلیسی در مالزی وجود دارد.
دانشجویان خارجی می توانند از خوابگاه های دانشجویی زیر نظر دانشگاه استفاده کنند .دانشجویانی که از دیگر کشورها
برای ادامه تحصیل در مالزی رفته اند باید بیمه درمانی داشته باشند و از مزایای آن استفاده کنند.

هزینه های تحصیل در مالزی
هزینه های تحصیل در مالزی بر اساس مقاطع و دوره های مختلف تحصیلی و بر اساس رشته متفاوت است .اما اگر
بخواهیم طبقه بندی کلی از شهریه دانشگاه های مالزی داشته باشیم می توان شهریه را بر اساس جدول زیر طبقه بندی
کرد .این هزینه ها همراه با خوابگاه هستند.
هزینه (سالیانه)

مقطع تحصیلی

13.000دالر

کارشناسی

8.000دالر

کارشناسی ارشد

8.000دالر

دکترا
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کارشناسی در مالزی
متقاضیان گذراندن دوره لیسانس در مالزی بایستی مدرک پیش دانشگاهی را اخذ کرده باشند .دوره کارشناسی در
مالزی یک دروه سه تا چها ر ساله است که معموال با گذراندن  ۱۵۰ – ۱۸۰واحد درسی تکمیل می شود .تعداد واحدهای
درسی بر اساس رشته تحصیلی و دانشگاه متفاوت است .زمان اصلی ورود به دانشگاه سپتامبر و ژانویه می باشد.

کارشناسی ارشد در مالزی
طول دوره کارشناسی ارشد در مالزی دو سال می باشد .برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد آزمون ورودی گرفته نمی
شود .این دوره به سه صورت در دانشگاه های مالزی ارائه می شود .دوره ای که فقط به صورت کالس و با گذراندن
واحدهای تئوری در دانشگاه ارائه می شود .دوره ای که تلفیقی از کالس و طرح های پژوهشی است و دوره ای که کامال
به صورت پژوهشی است و هیچ حالت کالسی ندارد و تمام  ۳۶واحد مربوز به دوره کارشناسی ارشد مربوط به همین
طرح پژوهشی است که دانشجو کار می کند .متقاضیان ادامه تحصیل در مالزی در مقطع کارشناسی ارشد بایستی تمره
آیلتس حداق  ۶را داشته باشند.
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دکترا در مالزی
متقاضیان ا دامه تحصیل در مقطع دکترا مالزی بایستی مدرک کارشناسی ارشد را داشته باشند .طول دوره دکترا در مالزی
بین سه تا پنج سال می باشد .داشتن نمره آیلتس حداقل  ۶.۵برای تحصیل در این مقطع الزامی است.

خوابگاه در مالزی
قیمت خوابگاه های دانشگاه های مالزی در صورتی که خوابگاهی با اتاق یک نفره در اختیار داشته باشند بین 7۰۰ – 900
رینگیت مالزی است .خانم ها دارای خوابگاه های مجزا هستند .خوابگاه های مالزی امکانات بسیاری دارند .امکاناتی نظیر:
عالوه بر این خشکشویی لباس ،تخت ،اتاق استراحت  ،میز ،تلویزیون ،امکانات ورزشی ،نمازخانه و غیره و تمامی اتاق
های خوابگاه دارای اتصال پر سرعت خطوط اینترنت هستند .عده ای از دانشجویان هم که مایلند می توانند در خارج از
دانشگاه اقامت کنند.
قیمت آپارتمان یا خانه (معموال سه اتاق خوابه) در محالت اطراف دانشگاه با فاصله کمتر از نیم ساعت تا دانشگاه  ،ماهانه
بین  500تا  1000دالر است .معمو اال دانشجویان به طور مشترک خانه میگیرند .این خانه ها دارای وسایل زندگی هستند
و سرویس هایی نیز از دانشگاه برای رفت و آمد دانشجویان در نظر گرفته شده است.
یکی از محاسن تحصیل در مالزی ،این است که دانشجو نیاز به تهیه وسایل خانه یا وسیله نقلیه ندارد و رفت و آمد درون
شهری و برون شهری به صورت منظم و ارزان با اتوبوس ،مترو و قطار در دسترس است.
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هزینه های زندگی در مالزی
همانطور که در مقاالت پیشین نیز به آن اشاره شده است هزینه های زندگی فرد کامال بستگی به سبک زندگی و شهری
دارد که فرد در آن اقامت دارد .اما اگر بخواهیم هزینه های یک زندگی دانشجویی در مالزی را به طور متوسط بیان کنیم
این هزینه ها می تواند بر اساس جدول زیر طبقه بندی شود.
هزینه ماهیانه بر اساس رینگیت

نوع هزینه کرد

– 750۰۰9
1800– 950

خوابگاه (اتاق یک نفره)
خوابگاه متاهلی

200

حمل و نقل

100

تفریحات و سرگرمی

120

اینترنت

450– 400

مواد غذایی

بورس تحصیلی در مالزی
اکثر متقاضیان تحصیل در مالزی به فکر اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های این کشور هستند .دو دسته دانشگاه در
مالزی وجود دارد که تنها امکان اخذ بورس تحصیلی در دوره دکترا و از دانشگاه های دولتی مالزی ممکن است .بنابر
این دانشجویان متقاضیان کارشن اسی و کارشناسی ارشد به فکر اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های مالزی نباشند .در
موارد نادری اتفاق می افتد که دانشجویی با داشتن موضوع تحقیقاتی خیلی خوب می تواند در دوره کارشناسی ارشد
بورس تحصیلی دریافت کند.

کار دانشجویی در مالزی
متاسفانه در مالزی بر خالف دیگر کشورها (مخصوصا کشورهای اروپایی) به کسانی که با ویزای دانشجویی به این کشور
می روند اجازه کار چه به صورت پاره وقت و چه به صورت تمام وقت داده نمی شود .حتی همراهان دانشجویان نیز،
یعنی کسانی که با ویزای همراه دانشجویان به این کشور می روند نیز اجازه کار نخواهند داشت.در صورتی که تحصیل
دانشجو تمام شود و بتواند در جایی کار پیدا کند می تواند ویزای خود را به ویزای کار تبدیل کند .اجازه اقامت دائم در
مالزی به خارجیان داده نمی شود .دانشجویان تنها می توانند هر سال ویزای کار خود را تمدید کنند.
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شرایط اقامت پس از تحصیل در مالزی
در حالت عادی دولت مالزی عالقه زیادی برای جذب افراد خارجی برای کار در شرکت های این کشورها ندارد و عالقه مند
است تا خود مالزیایی ها مشغول به کار باشند .اما در شرایطی خاص خارجی ها می توانند در شرکت های مالزی کار
کنند :مجوز کار معموال برای افرادی صادر خواهد شد که در سمت مدیریتی با یک شرکت مالزیایی قرارداد حداقل  2ساله
داشته و حقوقی که برای او در نظر گرفته شده حداقل  5000رینگیت در سال باشد .مجوز موقت کار برای افرادی صادر
می شود که قرارداد آن ها زیر دو ساله بوده و درآمد سالیانه کمتر از  5000رینگیت باشد .این نوع ویزا حداکثر  5ساله
است.
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