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Algeria: oppivelvollisuuskoulu

• Oppivelvollisuus 6–16-vuotiailla

• Enseignement préprimaire )التعلیم التحضیري( 5–6-vuotiaille

• 5-vuotinen enseignement primaire )التعلیم االبتدائي( (aiemmin 6 vuotta)

• 4-vuotinen enseignement moyen )التعلیم المتوسط( (aiemmin 3 vuotta)

• Brevet d’enseignement moyen )شھادة التعلیم المتوسط(
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Algeria: yleissivistävä tai teknologinen toisen 
asteen koulutus
• L’enseignement secondaire général et technologique )تعلیم ثانوي عام وتكنلوجي( , 

3 vuotta

• 1-vuotinen yleisjakso: kieli- ja kirjallisuus tai luonnontieteet ja teknologia

• 2-vuotiset suuntautumisen mukaiset opinnot

• Yleissivistävän/teknologisen toisen asteen koulutuksen päätteeksi suoritetaan 
baccalauréat-tutkinto )البكالوریا( , joka tuottaa korkeakoulukelpoisuuden.
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Algeria: ammatillinen koulutus

• Järjestetään läsnäolo-opintoina, oppisopimuskoulutuksena tai etäopintoina.

• Sisältää useita tutkintoja ja 5 ammattipätevyystasoa. Vaadittava edeltävä 
koulutus on määritelty tutkintokohtaisesti, esim.

- Vähintään 1-vuotiseen koulutukseen perustuva certificat de formation professionnelle
spécialisée johtaa 1. tason ammattipätevyyteen. Koulutus ei edellytä loppuun 
suoritettua oppivelvollisuuskoulua.

- Vähintään 2,5-vuotiseen koulutukseen perustuva brevet de technicien supérieur شھادة )
 johtaa 5. tason ammattipätevyyteen. Koulutus edellyttää 3-vuotisen (التقني السامي
toisen asteen koulutuksen.

• Ammatillisen koulutuksen tutkinnot eivät tuota korkeakoulukelpoisuutta.
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Algeria: korkeakoulutus

• Korkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta tarjoavat yliopistot ja 
erilliskorkeakoulut.

• Korkeakouluissa suoritetaan sekä perinteisen järjestelmän että licence-master-
docteur-järjestelmän mukaisia tutkintoja.

• Korkeakoulututkintoja voivat myöntää valtiolliset yliopistot ja korkeakoulut. 
Muutamilla yksityisillä yliopistoilla on oikeus järjestää licence-tutkintoon 
johtavaa koulutusta.
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Algeria: korkeakoulutus

LMD-järjestelmä:

• licence )لیسانس( , 180 crédits

• master crédits 120 ,(ماستر)

- 2011 hyväksytyn säädöksen mukaan tietyt erilliskorkeakoulut voivat myöntää master-
tutkinnon ingénieur- tai architecte-tutkinnon ohella.

• docteur )دكتوراه(
- kolmivuotinen tohtorikoulutus

- kelpoisuuden opintoihin tuottaa master-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto
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Algeria: korkeakoulutus

Perinteinen järjestelmä:

• Lyhyet tutkinnot, 3 vuotta

- diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) )شھادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة(

• Pitkät yhtenäistutkinnot, 4 - 7 vuotta

- licence, ingénieur, diplôme des études supérieures, doctorat en médecine

- kelpoisuus magister-opintoihin

• Tieteelliset jatko-opinnot

- magister, doctorat (ماجستیر، دكتراه)
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Algeria: korkeakoulututkinnoista annettavat 
asiakirjat
• Tutkinnon suorittanut saa väliaikaisen tutkintotodistuksen, attestation provisoire

de succès  Korkeakouluministeriö myöntää lopullisen .(شھادة نجاح مؤقتة)
tutkintotodistuksen vasta 5 - 10 vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
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