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ISLAMSKA REPUBLIKA AFGANISTAN 
 

� SPLOŠNI OPIS ŠOLSKEGA SISTEMA: 
 
V Islamski republiki Afganistan primarno oziroma osnovnošolsko izobraževanje traja šest let in 
je namenjeno otrokom od 6. do 12. leta starosti. Sekundarno oziroma srednješolsko 
izobraževanja se deli na nižje srednje izobraževanje, ki traja tri leta (Maktabeh Motevasteh) in 
višje srednje izobraževanje, ki prav tako traja tri leta (Doreyeh Aali). Ob uspešnem zaključku 
višje srednje šole se podeli listina 12 Grade Graduation Certificate, ki po uspešno opravljenih 
sprejemnih izpitih daje dostop do visokošolskega izobraževanja. 
Za vpis na privatne univerze, pa sprejemni izpiti niso obvezni. 
Visokošolsko izobraževanja se izvaja na javnih in zasebnih univerzah ter se deli na 
dodiplomske Bachelor in podiplomske Master študijske programe. Na univerzah se izvjajo le 
Bachelor in Master študijski programi, doktorski študijski programi se v Islamski republiki 
Afganistan, zaenkrat ne izvajajo. 
Dodiplomski Bachelor študijski programi navadno trajajo štiri leta, le s področja veterinarske 
medicine, inženirstva ipd. študijski programi trajajo pet let, s področja medicine pa sedem let. 
Ob zaključku študijskega programa s področja medicine se podeli stopnja, oziroma naslov 
Medical Doctor (MD). 
Podiplomski Master študijski programi navadno trajajo dve leti in se izvajajo le na zasebnih 
univerzah. Podiplomski Master študijski programi so v Islamski republiki Afganistan na voljo 
šele od leta 2013. 
 

� DOSTOP DO VISOKOŠOLSKEGA UNIVERZITETNEGA IZOBRAŽEVA NJA: 
 
 

Listina 12 Grade Graduation Certificate, ki po uspešno opravljenih sprejemnih izpitih daje 
dostop do visokošolskega izobraževanja. 
 

� OKVIRNI OCENJEVALNI SISTEM : 
 
V Islamski republiki Afganistan se uporablja enotni ocenjevalni sistem za sekundarno in za 
visokošolsko izobraževanje. 
 
In numbers  Letter grade  Description  Definition 
(odstotki)  (črkovna ocena) (v izvornem (opisno) 
                                            jeziku) 
 
100-86                 A              Alaa          Excellent (odlično) 
85-79                   B              Aali           Very good (zelo dobro) 
78-70                   C              Khoob       Good        (dobro) 
65-40                   D                 -             Satisfactory (zadostno) 
< 40                    Fail               -             Unsatisfactory (nezadostno) 
 
 
 
Vir: 
https://www.nuffic.nl/en/library/education-system-a fghanistan.pdf 
  


