
Koulutusjärjestelmä Malawissa                                       (Lähde CIMO) 

Malawin peruskouluissa opiskelee lähes 3 miljoonaa lasta, mutta toiselle asteelle jatkaa vain noin 
170 000 oppilasta (tieto vuodelta 1997). Perusopetuksen muuttuminen maksuttomaksi on lisännyt 
koulussa käyvien lasten määrää, mutta opettajia, tiloja tai oppimateriaaleja ei kuitenkaan ole 
tarpeeksi.  
 
Alle 0,5 % malawilaisista 18-23 –vuotiaista on kolmannen asteen koulutuksessa, ja kilpailu 
yliopistopaikoista on erittäin kovaa. Naisia on yliopisto-opiskelijoista noin neljäsosa.  Malawin 
hallituksen tavoitteena onkin nostaa toisen ja kolmannen asteen opiskelijoiden määrää. Yksityisiä 
oppilaitoksia tulee todennäköisesti jatkossa lisää. 
 
Malawin hallituksen Vision 2020 listaa maan koulutusjärjestelmän tulevaisuudensuunnitelmia ja 
haasteita. Tavoitteena on mahdollistaa koulutus, varsinkin peruskoulutus, kaikille ja parantaa sen 
laatua sekä tasa-arvoisuutta. Malawin koulutusjärjestelmä pyritään tulevaisuudessa harmonisoimaan 
muita eteläisen Afrikan maiden järjestelmiä vastaaviksi.  

Yleissivistävä koulutus 

Oppivelvollisuus koskee Malawissa 6-13 -vuotiaita. Ala-aste (Primary School) kestää 8 vuotta ja 
yläaste (Junior Secondary) 2 vuotta. Yläasteen suorittamisesta saa todistuksen Junior Certificate 
Examination (JCE). 2-vuotisen lukion (Secondary School) suorittamisesta saa tutkintotodistuksen 
Malawi School Certificate of Education (MSCE). MSCEn suorittaminen on vaatimus yliopisto-
opinnoille. 

Korkeakoulutus 

Kolmannen asteen oppilaitosten tavoitteena on kouluttaa työvoimaa kehittämään ja johtamaan 
Malawin taloutta sekä kansallisia oppilaitoksia. Kolmannen asteen kouluihin kuuluvat 
opettajankoulutuslaitokset, ammattikoulut ja muut lukion jälkeistä koulutusta tarjoavat 
oppilaitokset. Yliopistoa hallinnoi neuvosto (Council), jonka useimmat jäsenet nimittää hallitus. 
 
Vuonna 1965 perustettu University of Malawi (UNIMA), siihen liittyvät oppilaitokset (Colleges) ja 
vuonna 1998 perustettu Mzuzu University tarjoavat yliopistokoulutusta noin 3 500 opiskelijalle. 
Lisäksi Malawissa avattiin vuonna 2003 kolmas, kristillinen yliopisto, University of Livingstonia. 
 
Yliopisto-opinnot jaetaan kolmelle tasolle. Ensimmäinen taso on kandidaatin tutkinto (Bachelor’s 
Degree), jota varten opiskellaan 5-6 vuotta. Ammatillinen pätevöityminen (Diploma) voidaan 
kuitenkin myöntää jo 3 vuoden opiskelun jälkeen. Maisterin tutkinnon (Master’s Degree) voi 
suorittaa 1-2 vuoden lisäopiskelun jälkeen. Tohtorin tutkintoa (Doctor’s Degree) varten tulee 
opiskella 3-5 vuotta ja tehdä väitöskirja. 
 
Ei-yliopistolliset opinnot: tekniset oppilaitokset ja ammattikoulut tarjoavat kursseja muun muassa 
metsätalouden, sosiaalialojen, kaupan ja hotellijohtamisen aloilta. Suoritetuista kursseista saa 
tutkintotodistuksen 6 kk–4 vuoden opiskelun jälkeen, alasta riippuen. 
 
Peruskoulunopettajaksi voi pätevöityä vuoden opiskelulla opettajankoulutuslaitoksessa. 



Koulutuksessa on lähes 8 000 opiskelijaa. Yläasteen ja lukion opettajien koulutus kestää yhteensä 5 
vuotta, sillä siihen kuuluu vuoden käytännön harjoittelu. Mzuzu University perustettiin 
kouluttamaan erityisesti lukionopettajia.  
 
Naisten osuus kolmannen asteen opiskelijoista on 35 % (UIS 2004). 
 
Akateeminen vuosi kestää syyskuusta heinäkuuhun.  
 
Opetuskieli on englanti. 
 
Opintosuoritukset arvostellaan asteikolla 0-100 %, hyväksytyn raja kulkee 50 % kohdalla. 


