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متقاضیان تحصیل در خارج چندین دلیل برای انتخاب تحصیل در مجارستان دارند که در این مطلب سعی داریم تا با ذکر
آن ها راهنمای سایر متقاضیان تحصیل در مجارستان باشیم .اینکه چرا برخی متقاضیان این کشور را برای ادامه تحصیالت
خود برمی گزینند دالیل مختلفی دارد که به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

ادامه تحصیل در کشور مجارستان
با توجه به اینکه کشور مجارستان جزء کشورهای اروپایی است بنابراین می تواند عالقه مندان خاص خود را داشته باشد.
خصوصا اینکه چندین دانشگاه خوب در رشته های مختلف در سطح دنیا دارد که همواره رنکینگ ای جهانی خوبی داشته
اند .دانشگاه هایی مانند  Budapest University of Technology and Economicsو EotvosLorand
 University .شاید دانستن این نکته جالب باشد که با ارائه مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه های مجارستان می توان
در هر کجای دنیا شغل مورد نظر خود را یافت و امکان همکاری با شرکت های بزرگ دنیا و همینطور با اساتید بزرگ
فراهم خواهد بود .از مزیت های جالب توجه تحصیل در مجارستان تحصیل به زبان انگلیسی است و برای ورود به دانشگاه
های مجارستان نیاز به هیچ گونه پذیرش در آزمون ورودی دانشگاه ها نخواهید داشت .نکته مهم دیگر هزینه های پایین
تحصیل و زندگی در کشور مجارستان است که همواره از فاکتورهای بسیار مهم در نظر متقاضیان تحصیل در مجارستان
است و در انتخاب آن ها نقش مهمی ایفا می کند و در آخر اینکه بر اساس جدیدترین به روزرسانی  11دانشگاه
مجارستان جزء دانشگاه های خوب دسته بندی شده اند.

برترین دانشگاه های مجارستان
همانطور که در مقاالت پیشین نیز اشاره شده است نظام های رتبه بندی دانشگاه های دنیا هر ساله دانشگاه های مختلف
سراسر جهان را بر اساس معیارها و شاخص هایی که دارند درجه بندی و رتبه بندی کرده اند .معروفترین این نظام های
رتبه بندی نظام رتبه بندی  QSو  Shanghayمی باشد.
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برخی از برترین دانشگاه های مجارستان که رتبه های خوبی در میان دانشگاه های دنیا داشند را در جدول زیر معرفی
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کارشناسی در مجارستان
طول دوره کارشناسی در مجارستان  ۴سال و زبان تحصیل در دوره کارشناسی در دانشگاه های مجارستان  ۴سال است.
زمان شروع ترم تحصیلی در مجارستان ماه های سپتامبر و ژانویه است .در صورتی که فرد با ویزای دانشجویی وارد
دانشگاه های مجارستان شوددبیمه تحصیلی او رایگان خواهد بود .مدرک تحصیلی مورد نیاز جهت درخواست پذیرش از
دانشگاه های مجارستان مدرک پیش دانشگاهی است .برای ورود به دوره کارشناسی در مجارستان فرد متقاضی بایستی
حداقل نمره آیلتس  ۶و یا تافل  IBT 75داشته باشد.

کارشناسی ارشد و دکترا در مجارستان
طول دوره کارشناسی ارشد در مجارستان  ۲سال و دکترا  ۳سال است .زبان تحصیل در این دوره انگلیسی است .امکان
اخذ خوابگاه نیز برای این دوره ها وجود دارد به این شرط که در زمان مناسب اقدام گردد .داشتن مدرک کارشناسی برای
درخواست پذیرش در دوره کارشناسی ارشد و مدرک کارشناسی ارشد برای دوره دکترا در مجارستان الزامی است .نمره
آیلتس مورد نیاز دوره کارشناسی  ۶.۵و تافل  ۸۰و برای دکترا آیلتس  ۷و تافل  ۹۰می باشد .امکان رزرو خوابگاه نیز در
این دوره وجود دارد .زمان شروع ترم تحصیلی مانند دوره کارشناسی ماه های سپتامبر و ژانویه است.

هزینه های تحصیل در مجارستان
هزینه تحصیل در مجارستان نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی پائین تر می باشد .این هزینه همچنین نسبت به
دانشگاه و رشته تحصیلی نیز بستگی دارد .هزینه تحصیل در دوره کارشناسی دانشگاه های مجارستان در شهر بوداپست
بین  7000تا  8000دالر و دیگر شهرها  6000تا  7000دالر است .هزینه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و دکترا در
مجارستان بین  6500تا  10.000دالر و برای رشته های پزشکی از  10.000تا  18.000دالر ،دندانپزشکی حدود 17.000
دالر و داروسازی حدود  10.000دالر است.
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هزینه زندگی در مجارستان
هزینه های زندگی در شهرهای مختلف مجارستان متفاوت است .البته هزینه های زندگی دانشجو تا حد زیادی به نوع و
سبک زندگی فرد بستگی دارد .برخی از نمونه ها و اقالمی که در هزینه های زندگی مورد توجه است از قبیل موارد زیر
می باشد .اجاره یک سوئیت  30 – 70متری ماهیانه  400 – 700یورو ،هزینه شارژ آب ،برق و گاز ماهیانه 70 – 110
یورو ،اینترنت پرسرعت  150یورو .اگر بخواهیم هزینه یک زندگی متوسط دانشجویی را در شهر بوداپست تخمین بزنیم
باید گفت این هزینه ماهیانه حداقل  750تا  850یورو خواهد بود .هزینه یک زندگی دانشجویی در دیگر شهرهای
مجارستان ماهیانه حداقل  700یورو می باشد.
مدارک الزم جهت اخذ پذیرش تحصیلی مجارستان
•
•
•
•
•

اصل و ترجمه آخرین مدرک تحصیلی (فارسی و انگلیسی)
تصویر صفحات  1تا  9پاسپورت
مدرک زبان
هزینه درخواست پذیرش
توصیه نامه و هدف نامه در صورت درخواست دانشگاه

نمونه مدارک اخذ پذیرش در سایت موجود می باشد.
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اجازه کار دانشجویی در مجارستان
طبق قانون کشور مجارستان دانشجویان خارجی که برای ادامه تحصیل به این کشور می آیند اجازه دارند که  20ساعت
در هفته کار کنند .البته این نوع کار به عنوان یک کار نیمه وقت در سابقه کاری دانشجو لحاظ خواهد شد .دو سال سابقه
کار در دوران دانشجویی معادل  1سال کار تمام وقت می باشد.

اقامت پس از تحصیل در مجارستان
دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در مجارستان امکان اقامت از طریق کار در مجارستان را خواهند داشت .این امر
مستلزم این است که متقاضی کار از سوی یک شرکت مجارستانی پیشنهاد کار داشته باشد .بنابراین فرد با داشتن تاییدیه
از سوی شرکت می تواند به اداره کار کشور مجارستان مراجعه کرده و ویزای خود را به ویزای کار تغییر دهد.
در حالت کلی فردی که به طور مداوم  8سال در مجارستان اقامت داشته باشد میتواند درخواست اقامت دائم مجارستان
را داشته باشد.

لینک های مهم دانشگاه Corvinus University of Budapest
http://uni-corvinus.hu/index.php?id=44512
دپارتمان دانشجویان بین المللی
http://uni-corvinus.hu/index.php?id=45146
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