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SUNUŞ 

 

Örgütlenme ve işleyişini anlatmak için her eğitim sistemi ve ulusal eğitim politikası,  kendi 

terminolojisini kullanır.  Avrupa’daki çeşitli eğitim sistemlerinin gerçekten nasıl işlediğini 

anlamaya, güvenilir karşılaştırmalar yapmaya çalışırken sık sık terim sorunuyla karşılaşırız. 

Bu yüzden tam olarak neyin kastedildiğini anlatan ifadelerin geliştirilmesi karşılıklı daha iyi 

anlaşma için kaçınılmaz olup öğrenci ve öğretmen kadrosunun dolaşımının, eğitim ve öğretim 

sistemlerinin dünya geneline açık olduğu bir Avrupa’da kaliteli iletişimin teşvik edilmesi de iş 

birliğinin başlıca amaçlarındandır.  

Bütün bu sebeplerle Eurydice 1999 yılında Avrupa Eğitim Sözlükçesi adıyla bir seri başlattı.  

İlk dört cilt yayınlanmış olup bunlar sırasıyla sınavlar, nitelik ve unvanlar (bunun ikinci 

baskısı 2004 yılına yapıldı), eğitim kurumları (ikinci baskısı 2005 yılında yapıldı), öğretim 

kadrosu (2002) ve yönetim, izleme ve destek kadrosu (2003) konularındadır.  

Elinizdeki bu beşinci cilt ise, Avrupa Birliğinin üye devletleri (İrlanda hariç) ile Avrupa 

Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Ekonomik alanı ülkelerindeki (Norveç hariç)  yüksek 

öğrenimde kalitenin sağlanmasıyla ilgili karar verme, danışmanlık ya da düzenleme 

görev ya da sorumlulukları alanında yükümlülükleri olan organları ifade etmeye yarayan 

ulusal terimleri kapsamaktadır. Eurydice ağının bir üyesi olan Türkiye ise bu sözlükçeye 

katkıda bulunmamıştır.  

Bu cilt Eurydice’ın yüksek öğrenim ile ilişkili yönleri daha iyi anlamak amacıyla 2007 yılında 

yaptığı bir grup yayına dahil edilmiştir. Bu yayınlar Avrupa’da Yüksek Öğrenimin Yapısına 

Odaklanma: Bologna Sürecini Takip (Mayıs 2007), Yüksek Öğrenimin Anahtar Verileri 

(Nisan 2007) ve Yüksek öğrenimde Yönetim üzerine Bir Araştırma’nın (Yılsonu için 

programlandı) 2007 basımıdır.  

Sözlükçenin kullanımına ilişkin bir kılavuz tanıtım yoluyla verilmiştir. Kılavuzda ilgili tüm 

tanımlar verilmiş olup her terimin açıklamasında verilen her şey özetlenmektedir. Bu beşinci 

cilt, Eurydice Ulusal Birimleri ile Eurydice Avrupa Birimi arasındaki yakın işbirliğinin bir 

ürünüdür. Ulusal Birimler, açıklamalarıyla birlikte ülkelere göre terimler listesini 

sağlamışlardır ve bu içeriğe uygun bir kılavuz eklemişlerdir. Daha sonra Eurydice Avrupa 

Birimi bu malzemeyi tüm terim ve tanımların tutarlılık ve anlaşılabilirliğini geliştirmek 

amacıyla tek tek Ulusal Birimlere danışarak incelemiştir.  

Bu küçük sözlüğü eğitim alanına özgü terimleri karşılaştırmaya, anlamaya ya da tercüme 

etmeye çalışanların kullanımına sunarak Eurydice Ağı, Avrupa eğitim sistemlerinin daha 

şeffaf hale gelmesinde katkı sağlamayı ummaktadır.  

 

 

 

Patricia Wastiau-Schlüter  

Eurydice Avrupa Birimi Başkanı  

Şubat 2007  

 

 

 

 

 



ÖNSÖZ

Avrupa Konseyi 2000 yýl ýnda Lizbon'da 
gerçekleþtirdiði toplantýda AB'yi 2010 yýlýnda 
dünyanýn tam istihdama eriþmiþ en rekabetçi 
ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan Lizbon 
Stratejisini ilan etmiþtir. Söz konusu stratejinin temel 
amaçlarýndan biri olan eðitim sistemlerinin kalite ve 
etkililiðini geliþtirmek amacýyla, AB ülkeleri Eðitim 
Bakanlarý toplantýsýnda bir dizi kararlar alýnmýþtýr.
Bu kararlardan biri, Avrupa Komisyonu bünyesinde 
AB üyesi ülkeler ile AB'ye aday ülkelerin eðitim 
sistemlerine iliþkin bilgileri derleyen ve yayýmlayan 
“Eurydice” (Avrupa Eðitim Bilgi Aðý) birimlerinin 
kurulmasýdýr. Bu çerçevede Milli Eðitim Bakanlýðý 
Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý bünyesinde Aralýk-
2003 tarihinde Eurydice birimi kurulmuþ ve 
çalýþmalarýna baþlamýþtýr.

Birimin çalýþmalarýndan biri olan “Yüksek Öðrenimde Karar Verme, Danýþmanlýk ve Düzenleme 
Organlarý”na ait doküman, “Avrupa Eðitim Sözlükçesi” adýyla Eurydice tarafýndan baþlatýlan 
çalýþmanýn beþinci cildidir. Daha önce yayýnlanan ilk dört cilt; sýnavlar, nitelik ve unvanlar, eðitim 
kurumlarý, öðretim kadrosu ve yönetim, izleme ve destek kadrosu konularýný içermektedir.

Avrupa Eðitim Sözlükçesi'nin beþinci cildi, Avrupa Birliði üye devletlerin yüksek öðrenimde kalitenin 
saðlanmasýyla ilgili karar verme, danýþmanlýk ya da düzenleme görev ya da sorumluluklarý alanýnda 
yükümlülükleri olan organlarý ifade etmeye yarayan ulusal terimleri kapsamaktadýr. Bu cilt 
kapsamýnda hazýrlanan sözlükçenin kullanýmýna iliþkin bir de kýlavuz hazýrlanmýþtýr. Kýlavuzda ilgili 
tüm tanýmlar verilmiþ olup her terimin açýklamasýnda verilenler özetlenmektedir.

Eurydice Ulusal Birimleri ile Eurydice Avrupa Birimi arasýndaki yakýn iþbirliðinin ürünü olan eseri 
eðitim çalýþanlarýnýn hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duymaktayýz. 

Eserin ortaya çýkmasýnda emeði geçen Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý ve Türkiye Eurydice Birimi 
çalýþanlarýna teþekkür ederim.

Nimet ÇUBUKÇU
Milli Eðitim Bakaný



GÝRÝÞ

Avrupa Eðitim Sözlükçesi'nin beþinci cildi, Avrupa'da 28 eðitim sistemi içinde sorumluluklarý esasen yüksek 1
öðrenimle ilgili olan resmi organlarý (Uluslar arasý Standart Eðitim Sýnýflandýrmasý 5 ve 6) ifade etmekte 
kullanýlan ulusal terimlerin bir derlemesinden oluþmaktadýr. 2006 yýlýnda kullanýlan yaklaþýk 770 ulusal terimi 
içerir.

Bu sözlükçede yüksek öðrenimde kalitenin saðlanmasýyla ilgili karar verme, danýþmanlýk ya da düzenleme 
görev ya da sorumluluklarý alanýnda yükümlülükleri olan organlar yer alýr.

Bu Sözlükçenin Taným ve Kapsamý 
Bu sözlükçenin kapsamýnda resmi bir organ, kamu mercileri tarafýndan yasayla tanýnan kamu ya da özel kuruluþ 
olarak tanýmlanmýþtýr. Özel sorumluluklarý, iþleyiþ ve tüzüðü/üyeliði vardýr. Bir kurul, konsey, kurum, daire, vs 
olarak bilinebilir.

Doðrudan yüksek öðrenim ile baðlantýlý alanlarda (müfredat, deðerlendirme, akreditasyon, öðretmenlerin 
eðitimi ve hizmet þartlarý gibi) sorumluluklarý olan tüm organlar, mali destek verilmesi ile ilgili daireleri de 
içeren yüksek öðrenimi finanse etmekten sorumlu tüm organlar ile tüm ders ve araþtýrma programý enformasyon 
servisleri de bu sözlükçenin kapsam alanýna girer.

Resmi organlarda oluþturulan çýkar gruplarý/birlikleri (öðretmen dernek ve sendikalarý gibi) ancak 
merkezi/bölgesel sorumluluk alanýna sahip olup esasen yüksek öðrenim ile ilgilenmeleri ve politika 
oluþturuculara danýþmanlýk yapmalarý halinde kapsama alýnýrlar.

Yetiþkin eðitimi ve uzaktan eðitim de dâhil olmak üzere tüm yüksek öðrenim çeþitleri (akademik, mesleki, 
sanatsal, vs.) kapsam içindedir.

Milli Eðitim Bakanlýðý'ný (ve belli durumlarda bakanlýðýn yüksek öðrenimden sorumlu bölümünü) ya da yüksek 
öðrenim bakanlýðýný ifade eden ulusal terimler ayrý madde baþlýklarýnýn konusudur; yüksek öðrenimin belli 
dallarýndan sorumluysalar (sözgeliþi týp, Milli Savunma ve sanatsal Çalýþmalar gibi) baþka bakanlýklarýn da 
baþka baþlýklarýn konusu olmalarý gibi. 

Ayrýca Milli eðitim Bakanlýðý ve yüksek öðrenim bakanlýðý ile bazý sorumluluklarý paylaþan bakanlýk adlarý 
(örneðin Maliye Bakanlýðý),  sözlükte bir madde baþý olarak yer almamaktadýr.
Böyle ortaklýklarla ilgili bakanlýklarýn bir listesi yayýnýn ikinci bölümündeki özet tablosunda verilmiþtir.
Aþaðýdakileri ifade eden terimler sözlükçeye alýnmadý: 

— Eðitim faaliyetleriyle doðrudan ilgisi olmayan ve eðitimin sosyal mantýksal ya da kültürel 
yönlerine (öðrenci saðlýðý, ulaþým organizasyonu,  kültürel hayat ve sportif faaliyetler gibi) 
odaklanan alanlardan sorumlu organlar,

— Eðitime dair araþtýrmalar yapan merkez ve bürolar (bakanlýk tarafýndan görevlendirilmiþ bile 
olsa),

— Ulusal ENIC/NARIC bürolarý (að ile iliþkili sorumluluklarýna ek olarak ulusal düzeyde yüksek 
öðrenim ile ilgili görevlerle uðraþanlar hariç),

— Eðitimde istatistiki veri saðlamakla görevli organlar,
2— Eðitim kurumlarý ,

— Mali destek sunan özel kuruluþlar,
— Harici ya da ortak sýnav kurullarý ya da (dahili veya harici) sýnav denetim komiteleri; devlet 

yönetmelikleriyle oluþturulmuþ bile olsalar,

1Uluslar arasý standart eðitim sýnýflandýrmasý (ISCED 97), uluslar arasý düzeyde eðitim istatistiklerini toplamaya yönelik bir araçtýr. Bu sýnýflandýrmaya 
iliþkin daha ayrýntýlý bilgi için okurlar http://portal.unesco.org adresini ziyaret edebilirler.
- Uluslar arasý Standart Eðitim Sýnýflandýrmasý 5: Uluslar arasý Standart Eðitim Sýnýflandýrmasý 3 ve 4. düzeylere nazaran daha ileri eðitim içeriði olan 
programlarý kapsar. Kaydolmak için normalde ISCED 3. düzey ya da eþdeðer bir düzeyin pekiyi dereceyle bitirilmesi gerekir.
ISCED 5. düzey, aðýrlýklý olarak teorik temelli, akademik aðýrlýklý programlar (ISCED 5A) içerir ve yüksek beceriler gerektiren araþtýrma programlarý ya da 
mesleklerine giriþ hakký kazanmak için gerekli nitelikler kazandýrmaya yöneliktir ve ayrýca pratik ve teknik eðitim programlarý da (ISCED 5B) içerir; 
genellikle ISCED 5A'dan daha kýsadýr ve iþ piyasasýna girmeye hazýrlar. Bu düzey, yetiþkin eðitimini programlarýný da kapsayabilir.  ISCED 5. düzey 
programlarý birinci ya da ikinci yüksek öðrenim ile sonuçlanacak çalýþmalarýn dengi olabilir.
- ISCED 6: ileri araþtýrma ödülü ile sonuçlanan yüksek öðrenim programlarýyla ilgilidir. Bu programlar yüksek öðrenimin ikinci aþamasýna denk gelir ve 
çoðu ülkede doktora programlarýnýn karþýlýðýdýr.
2Avrupa Eðitim Sözlükçesi Cilt 2, 'Eðitim Kurumlarý' bu konuyu ele alýyor.

1



— Özel bir problemi ele almak için ya da belli bir konuda rapor sunmak ve eylem sona erdiðinde 
daðýlmak üzere kurulmuþ çalýþma gruplarý (bu gruplarý tayin eden maddeler kalýcý deðilse ve bir 
grubun faaliyeti ve/veya niteliði deðiþse bile o maddeler durdurulmaz ya da deðiþtirilmezse),

Bilginin önceden birçok okur tarafýndan ulaþýlabilmesini temin etmek için yüksek öðrenimde resmi organlarla
ilgili terimler iki ayrý bölümde ortaya konacaktýr. Ýlk bölümde okurlar tüm terimlerin alfabetik bir listesini 
bulabilirler. Yalnýzca ulusal terimler, kalýplaþmýþ kýsa biçimlerle yaygýn kýsaltmalar alfabetik listede madde 
baþlýklarý olarak alýnmýþtýr. Bir terimin açýklamasýna ek olarak her madde için verilen bilgiler arasýnda ülke, 
terimin en yaygýn dilbilgisel deðiþkenleri ve ilgili organýn sorumluluk düzeyi/alaný da dahil edilmiþtir. Ýdari
düzey/sorumluluk alanýna iliþkin üç kategori mevcuttur: merkezi, bölgesel ve kurumsal. 

Ýkinci bölümde ülkelere göre özetleyici tablolar verilmiþtir. Terimler, organýn idari düzeyine / sorumluluk 
alanýna göre sýnýflandýrýlmýþtýr. Terim, orijinal dilde verildikten sonra onun kalýplaþmýþ kýsalmasý ile kýsa biçimi 
yanýnda Ýngilizce karþýlýðý da verilmektedir.

Belli bir ülkenin þartlarýnýn daha iyi anlaþýlmasýna yardýmcý olacaðý düþünülmüþse, ulusal karakteristik 
özelliklerle ilgili önemli ayrýntýlarýn kýsa bir açýklamasý da tablonun altýna eklenmiþtir. Ayrýca özet tablosunun 
altýnda Milli Eðitim Bakanlýðý ile baðlantýlý çalýþan bakanlýklar listesi ve ilgili internet adresleri de 
verilmiþtir.

Bu ikili yapýnýn avantajý ise bilgiye ulaþmak için farklý yollar sunmasýdýr. Bir terimi bilen ama ne anlama 
geldiðini bilmeyen okurlar, ülke adýný, idari düzeyi/sorumluluk alanýný ve açýklamalarý bulmak için alfabetik 
listeye bakabilirler. Ama eðer örneðin belli bir ülkedeki yüksek öðrenimi ifade eden tüm terimleri aramalarý 
gerekirse ulusal özet tablosuna baþvurup sonra da her terimin daha ayrýntýlý tanýmý için sözlükçenin ilk bölümüne 
dönebilirler.
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KULLANICI KILAVUZU

� Orijinal Dilde Ulusal Terimler
Ulusal düzeyde tanýnan her terim- çoðul biçimi kullanýlmadýkça- yalýn tekil halde kullanýlýr.

Terim, ülkenin resmi dilinde yazýlýdýr. Grekçe ve Bulgarca terimler Romen alfabesiyle yazýlýr ve Grekçe ya da 
Kril alfabesiyle yazýlýþý parantez içinde verilir. Yaygýn kullanýmý varsa, biliniyorsa bilindik veya geleneksel 
isimler de kullanýlýr.

Organlarýn kýsaltmalarý tek baþlarýna madde baþý olabilir ve asýl terime gönderme yapýlýr.

� Dilbilgisel Deðiþkenler
Bu baþlýk, terimlerin dilbilgisel deðiþkenlerini kapsar (çekimleri, yalnýzca s eklenerek yapýlan Ýngilizce ve 
Fransýzca çoðullarý hariç çoðul biçimleri), metinde alabileceði biçimleri gösterir. Yazýlýþý genel terim ile ayný 
olmasa da iliþkili terimler, terim maddesini ve açýklamasýný bulmayý kolaylaþtýrýr. Fince, Macarca gibi birçok 
dilbilgisel deðiþken kullanýlan dillerde okurun kelimenin deðiþmeyen kýsmýný belirleyip tanýyabilmesi için 
yalnýzca kök biçim gösterilerek yýldýz ile (*) iþaretlenmiþtir.Ana çekimlerin bir ya da iki örneði gösterilebilir.

� Sorumluluk Düzeyleri (Alaný)
Kamu kuruluþlarý durumunda coðrafi ve/veya idari düzey gösterir; dernekler ve çýkar gruplarý durumunda ise 
coðrafi bir sorumluluk alaný (merkezi ya da bölgesel) gösterir.

� Açýklayýcý Notlar
Açýklayýcý notlar, ilgili organýn kýsaca ana karakteristikleriyle (yasal ve idari çerçevesi, iþlevleri ve prosedürleri, 
tüzüðü/iç organizasyonu) birlikte tanýmýný verir. Baðlamý tam anlamak için gerekli bazý özel terimler orijinal 
dilde, sözlüðün dilindeki karþýlýklarýyla birliktedir.

1.Yasal ve Ýdari çerçeve 
 —Yasal statü, resmi bað, organýn hükümete baðlýlýk derecesi,

-  Kuruluþ tarihi (özellikle Bologna Süreci ile bir baðlantý olduðu yerlerde),
-  Finansman (kamu/özel finans kaynaklarý). 

2. Ýþlevler ve prosedürler
- Organýn asýl rol ve görevleri (karar verme, danýþmanlýk, düzenleme, iþleyiþ) 
- Organýn uðraþtýðý eðitim alanlarý (öðrenim programlarý, öðretmen nitelikleri, deðerlendirme, baþvuru, 
enformasyon, yönetim, finans, vs. )
- Organýn karar vermede özerklik marjý, özerk olduðu alanlar, daha üst düzey kamu mercileriyle (yüksek 
öðrenimde kurumsal düzeyde yer alan organlar)  paylaþtýðý özerklik, 
- Organýn meþgul olduðu prosedür. Tanýmlanan organa göre kýsaca þöyle açýklanabilir: 

Comité National d'évaluation

Ülke: Fransa 
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üniversiteler, yüksek öðrenim için bakan sorumluluðu altýndaki yüksek öðrenim 
'okullarý' ve eðitim enstitüleri de dahil olmak üzere tüm yüksek öðrenim kurumlarýný 
deðerlendirmek amacýyla 1984 yýlýnda yasayla kurulan baðýmsýz idari yetkili. Kamunun finanse 
ettiði bu komite, ilk ve sürekli eðitim, bilimsel-teknolojik araþtýrma ve bulgularýn açýklanmasý, 
kültür, bilim ve teknik bilgi ve uluslar arasý iþbirliðinin geliþtirilmesi alanlarýnda akademik ve 
eðitim politikalarýnýn uygulanmasý için kurumlarýn kullandýðý tüm faaliyet ve yollarý inceleyerek 
deðerlendirir. Komitenin faaliyetleri Cumhurbaþkanýna her yýl sunulan bir rapor ile anlatýlýr.
Ayrýca yüksek öðrenimin durumuyla ilgili özet bir rapor dört yýlda bir cumhurbaþkanýna iletilir.
Komite, dört yýllýk bir dönem için bir kararname ile atanan 25 üyeden oluþur ve görev süreleri 
uzatýlmaz. Bu üyelerin 19'u akademik topluluðu temsil eden Fransýz ya da yabancýlardan oluþur,
4'ü iktisat ve araþtýrma alanlarýnda nitelikli Fransýz ya da yabancýlardan, biri Conseil d'État
(Hükümet konseyi) üyelerinden, birisi de Cour des Comptes (denetçi) üyeden oluþur. Kýsaltmasý: 
CNE. (http://www.cne-evaluation.fr)
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 —  Karar verme prosedürü
 —  Deðerlendirme akreditasyon prosedürü (ziyaretler, rapor hazýrlama, yayýnlar, vs.)
—  Diðer prosedürler  (örneðin organýn dýþardan yapacaðý atamalar 

- Organýn sorumluluðu altýndaki hedef gruplar ve eðitim çeþitleri (yani uzaktan eðitim, sanat eðitimi, yetiþkin 
eðitim)

3- Organýn sorumluluðunun bir parçasý olan diðer eðitim düzeyleri (ISCED 04) .

3. Tüzük/Ýç Organizasyon
—  Kim tarafýndan seçilmiþ ya da atanmýþ olursa olsunlar,  organda ve yönetim kurulunda temsil edilen 

paydaþlar,
— Organýn baþkan atama prosedürü, 
— Temsilcilerin/baþkanýn atanmasýna iliþkin kýsýtlamalarýn oluþu, 
— Temsilcilerin sayýsýna dair bir düzenleme olup olmadýðý (minimum/maksimum üye sayýsý, paydaþlar 

arasýndaki oransal daðýlým)
— Üyelerin/baþkanýn görev süresi 
— Organýn içyapýsý/içindeki alt bölümleri (alt komisyonlarý, uzman gruplarý)
— Organýn daimi kadrosu olup olmadýðý

Bakanlýklara (ya da yüksek öðrenim ile ilgili bölümlere) iliþkin açýklamalar, standart olarak gerekli her þeyi 
kapsamamaktadýr. Bilgiler, bakanlýðýn eðitim politikasýna ve özellikle yüksek öðrenim politikasýna iliþkin 
sorumluluklarý ile kýsýtlýdýr.

Bakanlýklar ya da yüksek öðrenim ile ilgili bölümlere dair açýklamalar arasýnda kategorilerdeki  'iþlevler ve 
prosedürler' ve 'tüzük/ iç organizasyon' gibi maddelerde verilen bilgiler de bulunmaktadýr. 'yasal ve idari çerçeve' 
hakkýnda bilgi ve idari faaliyetlere iliþkin tanýmlar verilmemiþtir. Bakanlýklarýn/yüksek öðrenim bölümlerinin 
içyapýlarýna iliþkin bilgiler özellikle yüksek öðrenim ile baðlantýlýdýr.

Sözlükçe de madde baþý olarak ortaya çýkan bir resmi organýn kendi internet adresi olduðu durumlarda 
adres ikinci bölümde özet tablosunun altýndaki temel internet siteleri listesinde olduðu gibi açýklamanýn sonunda 
da verilmiþtir.

Sözlükçe de açýklanan baþka terimlere yapýlan tüm çapraz göndermeler ise, (?) ile iþaretlenmiþtir.

3ISCED 0: genellikle 3 yaþýnda baþlayýp 2  3 yýl süren, örgün eðitimin ilk basamaðýdýr (okul öncesi eðitim). 
ISCED 1: bu düzeyde eðitim genellikle 5- 7 yaþ arasýnda baþlar ve 4-6 yýl devam eder. ISCED düzey 1, ilk ve orta düzeyler arasýnda fark olmaksýzýn tek bir 
yapýda zorunlu eðitimin verildiði yerlerde ilköðretime ya da temel eðitimin ilk yýllarýna denktir.
ISCED 2: bu düzeyde eðitimin içeriði, genellikle ISCED düzey 1 ile baþlayan temel eðitimin tamamlanmasý için tasarlanmýþtýr; genelde 34 yýllýk okul 
eðitimi demektir. ISCED 2 düzeyinin tamamlanmasý, genellikle zorunlu eðitimin sonu demektir. Düzey 2, ilk ve orta düzeyler arasýnda fark olmaksýzýn tek 
bir yapýda zorunlu eðitimin verildiði yerlerde temel eðitimin sonuna tekabül eder. Her durumda bu sözlükçe açýklamalarda alt ortaöðretim tabirini 
kullanmýþtýr.
ISCED3: genellikle tam gün zorunlu eðitimin sonunda baþlar. Bu düzeye giriþ yaþý normalde 15 ya da 16'dýr. Bu sözlükçe, açýklamalarýnda 'üst ortaöðretim' 
tabirini kullanmýþtýr.
ISCED 4: orta ve yüksek öðrenim arasýnda verilen eðitim ya da derslerden oluþur. Bu düzeydeki programlar orta sonrasý, yüksek öðrenim olmayan öðretim 
olarak bilinir.
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A
Abteilung 4 Wissenschaftssysteme des Bundesministeriumsfür Bildung und Forschung
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not:Alman akademik sisteminin ve yüksek öðrenim, araþtýrma kurumlarý, akademiler ile bilimsel alt 
yapý da dahil olmak üzere sistem unsurlarýnýn geliþimi ile ilgili tüm konularla ilgilenen ? Bundesministerium für 
Bildung und Forschung'un alt müdürlüðü.

Abteilung Unterricht und Ausbildung
Ülke: Belçika (Almanca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft'ýn dört bölümünden birisi. Departman 
personeli devlet memuru statüsündedir. Özellikle yüksek öðrenim sorumluluðu verilmiþ olan bir bölümü de 
içeren Abteilung Unterricht und Ausbildun, eðitimin tüm düzeylerinden sorumlu olup eðitim ve araþtýrma 
bakanlýðýyla birlikte çalýþýr ve þahsi danýþmanlar yardýmcý olurlar. Almanca konuþan toplulukta bu düzeyde 
tedarik sýnýrlý olduðu için 2005/2006'dan bu yana sadece bir yüksek öðrenim kurumu (Autonome Hochschule)
bulunmaktadýr. Abteilung Unterricht und Ausbildung, bu kurum için burs baþvurularýný (ve taslak bütçeyi) 
inceler ve hükümete kabul etmesi teklifini götürür. Bu tahsisat Almanca konuþan topluluðun bütçesine dahil 
edilir. Ayrýca bu bölüm yüksek öðrenim ile iliþkili (özellikle müfredat ve iç ve dýþ deðerlendirme yapýlmasý 
konularýnda bakanýn onayý hususunda)  yasal ve nizami þartlara uygunluðu saðlar. Eðitim - öðretim 
departmanýnýn içinde öðrenim burslarý servisi bulunmaktadýr. Burslar hakkýnda bilginin yayýlmasýndan, tüm 
burs baþvurularýnýn ilgili kararname ve talimatlara uygun olarak iþlemlerinin yapýlmasýndan sorumludur.
(http://www.unterrichtsverwaltung.be)

Akademik Denetleme Birimi 
Ülke: Malta 
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Unit ghall-Awditjar Akkademiku'nun Ýngilizce karþýlýðý. 

Akademik Kurul 
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 1992 sonrasý bir üniversitenin (1992 yýlýnda çýkarýlan ileri ve yüksek öðrenim Yasasý ile 
üniversite sýfatý kazanan kurum) ve diðer yüksek öðrenim kurumlarýnýn akademik iþlerinin düzenlenip 
yönetilmesinden sorumlu organ. 1992 öncesi üniversitede eþdeðer organ ? senato'dur. Akademik kurul
akademik standartlar, araþtýrma, burs, öðretim ve öðrenme, kurumdaki dersler de dahil olmak üzere akademik 
iþlerden, kurum faaliyetlerinin akademik geliþiminin ele alýnmasýndan sorumlu olup; bunlar ? yönetim
organý'nýn ve kurum baþkanýnýn sorumluluklarý arasýndadýr. Kurumun idareye iliþkin maddelerine göre 
akademik kurulun normalde 30'dan fazla üyesi olmamalýdýr; ama istisnai durumlarda üye sayýsý 40'a kadar 
çýkabilir. Bunlarýn yaný sýra, ilgili maddeler üst yönetim kademelerindeki bireylerin (müdür yardýmcýlarý, 
yardýmcýlar fakülte dekanlarý ve bunlara denk kiþiler, okul ve bölüm baþkanlarý) üye sayýsýnýn en azýndan 
%50'sini oluþturmasý gerektiðini belirtmektedir.Akademik kurula kurumun baþý baþkanlýk eder.

ADIP
Ülke: Yunanistan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Archi diasfalisis poiotitas'ýn kýsaltmasý. 

ADISPOR
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Associação dos Institutos Superiores Politécnicos Portugueses'in kýsaltmasý.
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Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technlogiebeleid
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bilimsel araþtýrma ve teknolojik geliþmeler konusunda hükümete ve parlamentoya hem ulusal 
hem de uluslar arasý baðlamlarda tavsiyelerde bulunur. Bu konseyin statüsü, görev ve yetkileri Kaderwet
Adviescolleges (danýþma kurullarý) konusunda mevzuat yetkisi ile belirlenmiþtir. Baðýmsýz çalýþýr ve eðitim, 
kültür ve bilim bakanlýðýna (bilim politikasý konusunda) ve ekonomik iþler bakanlýðýna yenilik politikasý 
konusunda orta-uzun vadeli politikanýn ana konularý üzerine rehberlik eder. Konsey, bilgi geliþimi ve 
yeniliklere, ilgili iþlemleri etkileyen politika ve faktörlere odaklanýr. Bilgi ve yeniliklerin geliþtiði þartlar 
konusunda - örneðin araþtýrma kurumlarýnýn finanse edilmesi, ya da bilim, araþtýrma- geliþtirme (Ar-Ge)
alanýnda çalýþan kadýn sayýsý konusunda -  tavsiyelerde bulunur. Ayrýca bilim ve teknolojinin toplumsal ve 
ekonomik sonuçlarý hususunda da tavsiyelerde bulunur. Konsey, toplumun araþtýrma enstitüleri ile sanayi ile 
ilgili çeþitli bölümlerinden gelen en çok 12 üyeden oluþur. Üyeler kiþisel yeteneklerle atanýr ve hiçbir kazanýlmýþ 
hakký temsil etmezler. Konsey, danýþma raporlarýný hazýrlayan ve genellikle danýþma faaliyetlerinde kendisine 
yardým eden bilimsel ve destek personel dairesi tarafýndan desteklenir. Kýsaltma: AWT. (http://www.awt.nl)

AEQES
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur'un kýsaltmasý doðrudan 
Fransýzca konuþan topluluk tarafýndan saðlanmýþ ya da desteklenmiþtir.

Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné parla 
Communauté française
Ülke: Belçika
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: AB'nin 24 Eylül 1998 tarihli önerisindeki þartlarý yerine getirecek biçimde, 2002 yýlýnda bir 
kararname ile kurulmuþ, yüksek öðrenimde kaliteyi saðlamaya yönelik baðýmsýz bir organ olup Bologna 
sürecinin amaçlarý ile de uyumludur.  Sekretaryanýn giderlerini ve seyahat ödemeleri ile ajansýn ve üyelerinin 
faaliyetlerine katký yapmak için atanmýþ uzmanlarýn diðer masraflarý için devlet fonu alýr. Çalýþmasý için gerekli 
mali tahsisat, Fransýzca konuþan topluluðunun yýllýk bütçesine dahil edilir. Daire, doðrudan Fransýzca konuþan 
topluluk tarafýndan saðlanan ya da desteklenen yüksek öðrenimde kaliteyi saðlamanýn her yönünden 
sorumludur. Genel bir uzlaþma olmaz ise kararlar basit çoðunluk oyu ile alýnýr. Daire þu 25 üyeden oluþur: 
Baþkanlýðý da üstlenen yüksek öðrenim genel müdürü,  üniversite akademik ve bilimsel kadro temsilcileri (4), 
hautes écoles'den öðretim kadrosu temsilcileri (4), écoles supérieures des arts'dan öðretim kadrosu temsilcileri 
(2) ve écoles de promotion sociale'den yüksek öðrenim saðlayan öðretim kadrosu temsilcileri (2), instituts
supérieurs d'architecture'dan bir öðretim kadrosu temsilcisi, üniversite kurumlarýndan bir, hautes écoles'den bir 
idari kadro temsilcisi, öðrenci temsilcileri (3), iþçi sendikalarýndan temsilciler (3), profesyonel, sosyal ve 
kültürel sektörlerden temsilciler (3). Bu üyeler, ilk ve son kategori hariç olmak üzere önceki gruplar tarafýndan 
sunulan listelerden hükümet tarafýndan atanýr. Üyeler dört yýl çalýþýrlar ve iki yýllýðýna atanan öðrenci temsilcileri 
dýþýndakiler bir defa daha atanabilir. Daire, yüksek öðrenim kurumlarýnýn farklý programlarýný deðerlendirmek 
amacýyla özel komisyonlar oluþturabilir. Bundan ? Direction générale de l'enseignement noobligatoire et de la 
recherche scientifique baþkaný, sekreteri ve personeli hariç tutulur Bu personel daire için tam gün ya da yarým 
gün çalýþýr ve daimi deðildir. Kýsaltma: AEQES. (http://www.aeqes.be)

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulmuþ bir kamu kuruluþu olup tamamen ? Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación tarafýndan finanse edilir ve rapor sunar. Bu daire objektif ve þeffaf iþlemlerle yüksek öðrenimin 
deðerlendirilmesine katký yapmayý; böylece üniversitelerin öðretim uygulamasýný, araþtýrma ve yönetim 
faaliyetlerini geliþtirmeyi amaçlar. Karar verme aþamalarý konusunda eðitim yetkililerine gerekli bilgileri saðlar.
Ayrýca üniversitelerin kalitesini saðlamak ve Avrupa yüksek öðrenim alanýna bütünleþmeleri için yüksek 
öðrenimin deðerlendirilmesi ile akreditasyonundan da sorumludur. Dairenin baþkanlýðý, eðitim bakanlýðýna 
danýþarak yönetim ve temsilci organ tarafýndan en çok dört yýllýðýna atanan bir yönetici tarafýndan yürütülür.
2005 yýlýndan bu yana daire ve ? Ministerio de Defensa askeri eðitim sisteminde görev yapan deðerlendirme 
personelinin eðitimi için birlikte ulusal bir program yürütmektedir. Kurumun idaresi ve temsilci organý
Patronato olup þu üyelerden oluþur: Eðitim ve Bilim Bakaný (baþkanlýk görevini de yürütür), üniversiteler ve 
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araþtýrmalardan sorumlu Dýþiþleri Bakaný, Üniversiteler Genel Direktörü, ? Consejo de Coordinación
Universitaria genel sekreteri,  ulusal araþtýrmalar deðerlendirme komisyonu genel koordinatörü, Eðitim ve 
Bilim Bakanlýðý teknolojik ve bilimsel faaliyetler genel sekreteri, Saðlýk Bakanlýðý müsteþarý,  Kamu Ýdaresi 
Bakanlýðý Müsteþarý, Ekonomi Bakanlýðý müsteþarý, iki devlet memuru, Ýspanyol özerk topluluklarý meclisinden
iki üye, hükümetle birlikte parlamento tarafýndan tayin edilmiþ eski konseylerden bir üye ve eðitim dünyasýndan 
? Consejo de Coordinación Universitaria ortak komisyonu tavsiyesi ile atanan altý kiþi. Daire, Consejo de 
Coordinación Universitaria ile birlikte özerk topluluklarýn üniversitelerde kalitenin artýrýlmasýna katýlmalarýný 
teþvik etmekte; bu amaçla ve önceki Consejo tarafýndan koordine edilen üniversitede kalite dairesi aðý kurmak 
gayesiyle bölgesel organlarýn kuruluþuna destek vermektedir. Üyeler ile baþkanýn görev süresi en fazla dört 
yýldýr. Harici bir deðerlendirme komitesi (500 deðerlendirmeci), üniversite niteliklerini deðerlendirmekle 
görevlidir. Ayrýca, Consejo Asesor denen kiþilerden oluþan bir de uzmanlar konseyi vardýr. Bu konsey, daireye 
kalite konularýnda tavsiyelerde bulunur ve en az 10, en çok 20 üyeden oluþur. Bu üyeler daire yöneticisi ile 
istiþare ederek Patronato tarafýndan dört yýllýðýna atanýr. Dört yýlda bir üyelerin %50'si deðiþmek zorundadýr.
Üyelerin en azýndan üçte biri Ýspanya dýþýnda bir ülkenin vatandaþlarýdýr. Bazý özerk topluluklar kendi eþdeðer 
organlarýný oluþturmuþlardýr. Kýsaltma: ANECA. (http://www.aneca.es/)

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel Deðiþkenler:Agencij* za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ulusal bütçe içindeki statüsüne uygun olarak ulusal araþtýrma ve geliþtirme programý ile ilgili 
mesleki, geliþim ve icra görevlerini yerine getiren Slovenya Araþtýrma Dairesi. Daire, ayrýca kuruluþ yasasýyla 
uyumlu faaliyetlerin araþtýrýlýp geliþtirilmesini arttýrmaya yönelik iþler de yapar.Yüksek öðrenimde ve araþtýrma 
kurumlarýnda kamu araþtýrmalarýný ve altyapýyý seçer ve finanse eder; ayrýca genç araþtýrmacý projeleri ile ulusal 
araþtýrma ve geliþtirme projelerinin ve ? Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo'nun yýllýk 
planlarýnýn bir parçasý olarak verilen diðer projeleri yönetir. Eþanlamlýsý: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost. Kýsaltma: ARRS.
(Http://www.arrs.gov.si/)

Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior
Ülke: Romanya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Agenþi* Române de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2006 yýlýnda Bologna sürecinin parçasý olarak kanunla kurulan baðýmsýz ulusal kamu 
kuruluþudur ve eski ? Consiliul Naþional de Evaluare Academicã ºi Acreditare organýn yerini almýþtýr. Bu kuruluþ, 
kalite deðerlendirme, yetki verme ve ulusal programlara baðýþlara, vs katýlým akreditasyon ücretleri ve fonlarý 
anlaþmasýndan elde edilen gelirlerle kendi kendini finanse eder. Akreditasyon ve kalite güvencesinin iki ana 
alanýnda karar verme rolü bulunmaktadýr. Akreditasyon konusunda: çeþitli yüksek öðrenim programlarý bunu 
tedarik edenler için akreditasyon metodolojisi ile akreditasyon standartlarýný belli aralýklarla gözden geçirir; 
yetkilendirme ve akreditasyon amacýyla tedarikçileri ve programlarýný deðerlendirir. Kalite güvencesi 
konusunda: dairenin baþlýca görevleri ulusal standartlarý ve performans göstergelerini gözden geçirip yüksek 
öðrenimin kalitesini artýracak politika ve stratejiler oluþturmak, uygulamak, harici deðerlendirme basamaklarý 
hazýrlamak ve yüksek öðrenim kurumlarý ile istiþare ederek kalite güvencesi hakkýnda öncelikleri belirlemektir.
Ayrýca kitapçýklar, kýlavuzlar daðýtýr; dahili ve harici kalite güvencesinde uygulamayý geliþtirir ve yüksek 
öðrenim kalitesine iliþkin araþtýrmalarý yayýnlar. Bu dairenin yüksek öðrenimde öðretim kadrosundan seçilmiþ 
15 üyeden oluþan bir kurulu, bir baþkan, baþkan yardýmcýsý, genel sekreter ve kalite güvencesi ve akreditasyonu 
bölümlerinin yöneticilerinden ve teknik kadrodan oluþan bir yönetim bürosu vardýr. Kurul üç yýlda bir, 8 yeni 
üye, bir baþkan ve baþkan yardýmcýsý seçimi için yapýlan bir düzenleme ile yenilenmelidir. Kýsaltma: ARACIS.

AIC
Ülke: Letonya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Akadçmiskâs informâcijas centrs'in kýsaltmasý. 
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AIKNC
Ülke: Letonya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Augstâkâs izglîtîbas kvalitâtes novçrtçðanas centrs'in kýsaltmasý. 

AIP
Ülke: Letonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Augstâkâs izglîtîbas padome'nin kýsaltmasý. 

AIZA
Ülke: Letonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Augstâkâs izglîtîbas un zinâtnes administrâcija'nýn kýsaltmasý. 

Aizsardzîbas ministrija
Ülke: Letonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Izglîtîbas un zinâtnes ministrija tarafýndan yerine getirilmeyen her türlü askeri yüksek 
öðrenimden sorumlu Savunma Bakanlýðý. Söz konusu eðitim kurumlarýnýn faaliyetlerini, mali iþlerini denetler.
(http://www.mod.gov.lv/)

Akademická rada
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel Deðiþkenler: Akademick* rad*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Üniversite dýþý yüksek öðrenim kurumu. Sorumluluklarý, üyeliði ve paydaþlarý, ? Vìdecká rada
veøejné vysoké školy ile aynýdýr.

Akademický senát fakulty
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel Deðiþkenler:Akademick* senát* fakulty
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim Kurumlarý Yasasý (HEI ler) ile kurulan baðýmsýz fakülte karar verme temsilci 
organý. Masraflarý ilgili fakülte tarafýndan karþýlanýr. Fakülteye karþý sorumluluklarý, oluþumu ve seçim 
prosedürü ? Akademický senát veøejné vysoké školy'ninkilerle aynýdýr. En az 9 üyeden oluþur.

Akademický senát fakulty
Ülke: Slovakya
Dilbilgisel Deðiþkenler:Akademick* senát* fakult*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir fakülteyi temsil eden akademik özyönetim organý. Faaliyetlerine özel kamu fonu yoktur. Bu 
akademik senato, dekan adayýný seçer ya da seçilmemesini önerebilir; dekan yardýmcýsý ve fakülte akademik 
kurul üyelerini atama/reddetme önerilerini onaylar. Organ, ? Rada vysokých škôl 'a fakülte temsilcisi seçer ve 
fakültenin bütçesini, uzun dönem stratejisini, yýllýk faaliyet raporunu onaylar.Ayrýca dekanýn fakülte birimlerine 
iliþkin kuruluþ, birleþtirme, baðlantý ya da daðýtma önerileri hakkýnda yorum da yapabilir. Organ, 11 ya da daha 
fazla sayýda üyeden oluþur; bunlarýn en azýndan üçte biri fakülte akademik topluluðu tarafýndan maksimum dört 
yýllýðýna seçilmiþ öðrencilerdir. Toplantýlarý halka açýktýr.

Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel Deðiþkenler: Akademick* senát* veøejné vysoké školy
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yüksek Öðrenim Kurumlarý Yasasý (HEI ler) ile kurulan, kendi kendini yöneten fakülte karar 
verme temsilci organý. Masraflarý ilgili yüksek öðrenim kurumunun bütçesinden karþýlanýr. Organ, kurumun 
bütçesi, faaliyetlerinin deðerlendirilmesi, kurum içi düzenlemeler, yýllýk rapor, vs gibi konularýn karara 

Akademický senát veøejné vysoké školy
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baðlanmasý ve onaylanmasýndan sorumludur. ? Akreditaèní komise'nin görüþlerini dikkate alarak yüksek öðrenim 
kurumunun bölüm ya da fakültelerinin kurulmasý, birleþmesi, bölünmesi ya da daðýtýlmasý hakkýnda kararlar 
verir. En az 11 tane olan üyeleri gizli oy ile akademik topluluk arasýndan seçilir. Üyeler, hem öðrenciler hem de 
akademik kadrodan oluþur.  Öðrenciler, üye sayýsýnýn üçte birini veya yarýsýný oluþturur. Ýç düzenlemeler üye 
sayýsýný, onlarýn seçilme biçimini, senato içindeki organlarý ve onlarýn faaliyetlerini belirler. Üyelerin görev 
süresi en çok üç yýl olup senato toplantýlarý halka açýk yapýlýr. Üyelik, rektör, rektör yardýmcýlarý, dekan ve dekan 
yardýmcýlarýnýn görevleri ile baðdaþmamaktadýr.

Akademicky senat verejnej vysokej skoly
Ülke: Slovakya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Akademick* senát* verejnej vysokej skoly 
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim kurumlarý tarafýndan kurulmuþ, kendi kendini yöneten akademik organ.
Faaliyetlerine ayrýlmýþ bir kamu fonu bulunmamaktadýr. Bu akademik senato, rektörü seçer ve rektörün bir 
kurum kurulmasý, bölünmesi ya da daðýtýlmasý önerilerini ayrýca iç düzenleme taslaklarýný onaylar. Kurumun 
bütçesini, uzun vadeli stratejisini ve yýllýk faaliyet raporunu da onaylar. Senato, üçte biri öðrenci olmak þartýyla 
en az 15 temsilciden oluþur; bunlar akademik topluluk arasýndan en çok dört yýllýðýna seçilir.Ayrýca bu üyeler her 
fakültenin ayný sayýda temsilcisi olacak biçimde seçilir.

Akademischer Rat derAutonomen Hochschule
Ülke: Belçika (Almanca Konuþan Topluluk)
Dilbilgisel Deðiþkenler: Akademisch* Rat* der Autonomen Hochschule 
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Autonome Hochschule'da katýlým için iki organdan biridir; diðeri ise ? Studentenrat der 
Autonomen Hochschule'dir. Üyeliði, görev ve iþleyiþi Hochschule'yi belirleyen 21 Þubat 2005 tarihli özel 
kararname ile düzenlenir. Ýþleyiþ harcamalarý kurum bütçesinden karþýlanýr. Üyeleri baþkanlýk görevini de yapan 
Autonome Hochschule'nin yöneticisi, her bölümden bölüm baþkanlarý ile iki personelden oluþur ve gizli oy ile 
seçilir. Autonome Hochschule'nin muhasebecisi de danýþman statüsünde bir üyedir. Akademischer Rat, 
toplantýlarýna uzmanlarý davet edebilir ve iç prosedürleri için kurallar belirler. Hükümet ile resmi bir baðý yoktur.
Salt çoðunluk oyu ile karar alýnabilmesi için üye sayýsýnýn en azýndan yarýsý hazýr bulunmalýdýr. Kuruma ve 
kurum içi kurallarýn deðiþtirilmesine dair kararlar, üye sayýsýnýn en azýndan üçte ikisinin hazýr bulunmasý 
durumunda alýnabilir. Bu gibi durumlarda kararlar hazýr bulunan üyelerin üçte iki çoðunluðu ile alýnmaktadýr.
Çekimser kalýnamaz. Akademischer Rat üyeleri beþ yýl görev yaparlar ve üyelikleri yenilenebilir. Görevleri 
þöyle sýralanabilir: eðitim-öðretim planlarý hazýrlamak ve Hochschule'nin iç düzenlemelerini ve çalýþmalarýn, 
sýnavlarýn düzenlemelerini yapmak, araþtýrma programlarý, haftalýk zaman çizelgesinin organizasyonu ve 
öðretim malzemesinin öðrenilmesi hakkýnda önerilerde bulunmak, Hochschule'de okul dýþý faaliyetlerin yýllýk 
planlamasýný koordine etmek, akademik zaman çizelgesini belirlemek, personel hizmet-içi eðitim faaliyetlerini 
planlayýp düzenlemek, öðretim ve öðretim yöntemlerine yaklaþýmýn belirlenmesi için, Hochschule'nin kurum içi 
kalitesinin izlenmesi için önerilerde bulunmak ve ? Verwaltungsratder Autonomen Hochschule tarafýndan talep 
edilen görüþleri sunmaktýr. Akademischer Rat, her yýl bir faaliyet raporu ile karar ve önerilerini Verwaltungsrat
der Autonomen Hochschule'ye iletir.

Akademisk Råd
Ülke: Danimarka
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Ya kurumun tümü için ya da ana akademik alanlar için bir üniversite tarafýndan kurulmuþ
akademik konsey. Fonlarýn iç daðýtýmý, merkezi stratejik araþtýrma ve eðitim konularý ve bilgi alýþveriþinin 
planlamasý hakkýnda konseyin rektöre beyanat vermesi beklenir. Ayrýca rektöre akademik komisyonlarýn 
araþtýrma kadrolarýna baþvurularý deðerlendirmek için üyelikleri hakkýnda tavsiyede bulunur, doktora 
derecelerini verir, üniversitenin faaliyetleri ile iliþkili akademik konularda hüküm verir ve rektör tarafýndan 
kendilerine sunulduðunda bu gibi meseleleri müzakere etmekle görevlidir. Resen baþkan olarak rektör ve 
akademik kadroyu temsil eden üyeler  buna doktora öðrencileri ile diðer öðrenciler de dahildir- konseyi 
oluþtururlar. Birkaç tane Akademisk Råd kurulmasý durumunda ana akademik alanlarýn her birinin dekaný söz 
konusu alan için konseye resen baþkanlýk eder.
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Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Satversmes sapulce'nin kýsaltmasý. 

Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Akademik özgürlüklerin, kurumun iç tüzüðünde belirlenen haklarýn kýsýtlanmasý ya da ihlalleri 
konusunda öðrenci ve akademisyenlerin uyumunu inceleyen yüksek öðrenim kurumu karar verme organý.
Ayrýca kurum ile ya da alt yapýsal birimler arasýnda geçen tartýþmalarda hakemlik yapar.  Organ tarafýndan alýnan 
kararlar ? Senâts tarafýndan onaylanarak idare tarafýndan uygulamaya konur. Organ, ? Satversmes sapulce
tarafýndan, akademik kadro arasýndan gizli oy ile seçilir; kurumun idari kadro temsilcilerini kapsamayabilir.
Öðrenci temsilcileri, ? Studçjoðo paðpârvalde tarafýndan seçilir. Organýn üyeleri, satversmes sapulce'a karþý 
faaliyetlerinden sorumludur. Ýþverenlerinin inisiyatifi ile sadece satversmes sapulce'nin rýzasý ile görevden 
alýnabilirler. Organ, yüksek öðrenim kurumunun bütçesinden finanse edilir.

Ülke: Letonya
Dilbilgisel Deðiþkenler: 
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Yasa ile ? Izglîtîbas un zinâtnes ministrij (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý) ve Letonya Üniversitesi 
tarafýndan, yabancý üniversite diplomalarýnýn ve/veya mesleki niteliklerin tanýnýp deðerlendirilmesi için kurulan 
organ. Yurt dýþýnda verilen eðitim belgelerinin ve akademik diplomalarý tasdik eden belgelerin uzman
deðerlendirmesini yapar; ayrýca eðitim sertifikalarý ve uluslar arasý bilgi alýþveriþi ile ilgili iþlevleri de yerine 
getirir. Merkez, referNet enformasyon aðý ve Ulusal Europass Merkezi'nin temsilcisidir. Bütçe, devlet tarafýndan 
ve Avrupa Komisyonu kaynaklarý tarafýndan saðlanan blok yardýmlarý kapsamaktadýr. Yönetim kurulu, hem 
Eðitim ve Bilim Bakanlýðýndan hem de Letonya Üniversitesinden bir temsilciden oluþan kurucular tarafýndan ve 
kurum baþkaný tarafýndan atanýr. Bunlardan ikincisi üç yýllýðýna atanýr; diðer personel konusunda genel iþ yasasý 
geçerlidir. Kýsaltma: AIC. (http://www.aic.lv/)

Akademitchen suvet
(Академичен съвет)
Ülke: Bulgaristan
Dilbilgisel Deðiþkenler: Akademitchni suveti
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Akademik konsey, bir yüksek öðrenim kurumunun eðitim ve araþtýrma faaliyetlerinin yönetimi 
ile görevli yetkilidir. Bu konseyin görevleri arasýnda þunlar sayýlabilir: Kurumun eðitim politikasýný belirlemek, 
programý kabul etmek ve uygulanmasýný denetlemek, kurumda yapýlan iþlemlerin sonuçlarýna dair yýllýk
raporlarý kabul etmek, yapýsýna iliþkin öneriler ve kararlar oluþturmak, öðrenme alan, biçim ve düzeylerini 
belirlemek ve kayýt düzeylerini önermek ve araþtýrma ve insan kaynaklarý için politikalar geliþtirmek. Konsey 
tam gün akademisyenler, öðrenciler, doktora öðrencileri ve idari personel temsilcilerinden oluþan 25  45 kiþiden 
meydana gelir. Üyelerinin en azýndan %70'i öðretim elemanlarýndan, %15'i de öðrenci ve doktora 
öðrencilerinden oluþur.

Akademski zbor (+)
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel Deðiþkenler:Akademsk* zbor* (+)
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Yasa ile kurulan bir yüksek öðrenim kurumu akademik meclisi. Meclisin giderleri ilgili kurum 
tarafýndan karþýlanýr. ? Senat (+)'ýn üyelerini seçer, Senat (+)'a dekan pozisyonu için aday önerir, yüksek öðrenim 
kurumunun çalýþma raporlarýný görüþür ve Senat (+)'a baþka öneriler ve planlar sunar. Meclis, üyeleri arasýndan 
bir baþkan seçer ve yüksek öðrenimde görevli tüm öðretim elemanlarýyla araþtýrmacýlarý kapsayabilir. Fakat 
kurumun 200'den fazla öðretim elemaný ve araþtýrmacýsý olmasý durumunda üyeler bölümlerin (ya da diðer 
birimlerin) orantýlý olarak temsil edileceði biçimde  toplamda en az 100 üyelik verecek þekilde - seçilir. Meclisin 

Akadçmiskâ sapulce
Ülke: Letonya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Akadçmiskâs sapulces, akadçmisk* sapul*

Akadçmiskâ ðíîrçjtiesa
Ülke: Letonya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Akadçmiskâs ðíîrçjtiesas, akadçmisk* ðíîrçjties*

Akadçmiskâs informâcijas centrs
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bu biçimde oluþturulmasý, ilgili kurumun tüzüðü ile belirlenir. Üyelerinin minimum beþte birinden sorumlu olan 
? Študentski svet (+), tüzüðün belirlediði biçimlerde meclisin çalýþmalarýna da katýlýr. Aldýðý tam ad, kendisini 
barýndýran kuruma ya da bünyeye göre farklýlaþabilir: Akademski zbor fakultete, Akademski zbor visoke šole ya
da Akademski zbor umetniške akademije gibi; ama genellikle Akademski zbor visokošolskega zavoda adý ile 
anýlýr.

Akademski zbor visokošolskega zavoda
Ülke: Slovenya
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: ? Akademski zbor (+) teriminin genellikle kullanýlan biçimidir.

Akkreditierungsrat
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üniversiteler Birliði ile diðer Yüksek öðrenim kurumlarý tarafýndan ve  ? 
Kultusministerkonferenz tarafýndan akreditasyon hizmeti vermek için kurulan baðýmsýz kuruluþ. Bu organ,
dairelerce yürütülen merkezileþtirilmemiþ akreditasyon sürecinde lisans ve yüksek lisans (Master) derslerine 
benzer kalite standartlarýnýn oluþturulmasýndan sorumludur. Ayrýca bu daireleri yetkilendirir, eþgüdümünü 
saðlar ve izler. Finansmaný Länder tarafýndan saðlanan kuruluþ 1998 yýlýnda Bologna sürecinin bir parçasý olarak 
deneme amaçlý kurulmuþ; 2004 yýlýnda köklü hale gelmiþ ve Þubat 2005'te kamu hukuku ile tanýnmýþtýr. Bir 
akreditasyon konseyi, yürütme komisyonu ve kurum meclisinden oluþur. Akreditasyon konseyinin 14 üyesi 
bulunur ve buna üniversitelerden dört temsilci, Länder'in dört temsilcisi ile akreditasyon alanýnda tecrübeli iki 
yabancý temsilci de dahil edilir. Konsey üyeleri dört yýl görev yapar.

Akreditacijski Senat
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eylül 2006'da yüksek öðrenimi düzenleme yasasý ile oluþturulan yeni kamu kuruluþudur. ? Svet
Republike Slovenije za visoko šolstvo tarafýndan tayin edilir ve yüksek öðrenim kurumlarý ile programlarýndan 
sorumludur. Bu organýn çalýþmalarý, ? Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo tarafýndan finanse 
edilir. Bir öðrenci temsilcisi ? Študentska organizacija Slovenije)  ve sanayiden ve ticari olmayan sektörden bir 
temsilci de dahil olmak üzere dokuz üyesi vardýr. Baþkaný ile en az dört üyesi Svet Republike Slovenije za visoko 
šolstvo üyeleri arasýndan atanýr; ama diðer üyeleri dýþardan uzmanlar olabilir. Organýn üyeleri altý yýllýðýna 
atanýrlar ve üniversite rektörleri ya da yardýmcýlarý, dekan ya da dekan yardýmcýlarý ya da ? Evalvacijski ya da ? 
Habilitacijski senat üyesi olamazlar Bu organ, çalýþma gruplarý oluþturabilir.

Ülke: Slovakya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Akreditaèn* komisi*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Hükümet danýþma organý. Bu akreditasyon komisyonunun faaliyetleri, kurallarýný onaylayan 
2002 tarihli yüksek öðrenim kanununa uygun olarak yapýlýr. Faaliyetlerine finans desteði ? Ministerstvo školstva 
tarafýndan saðlanýr. Bakanýn önerisi ile komisyon üyeleri yeniden hesaplanýr ve seyahat masraflarý 
iþverenlerince (bir yüksek öðrenim kurumu, Slovak Bilimler Akademisi, ya da mesleki, bilimsel bir baþka kurum 
tarafýndan) karþýlanýr. Hesaplanan miktar, iþverene bakanlýk tarafýndan iade edilir. Komisyon yüksek öðrenim 
kurumlarýnýn öðretim kalitesini, araþtýrmalarýný, geliþimini ve sanatsal ya da yaratýcý faaliyetlerini izleyerek 
özgürce deðerlendirir ve geliþmesine katkýda bulunur. Genellikle tek tek kurumlarda faaliyetlerin yapýldýðý 
þartlarý deðerlendirip iþleri iyileþtirecek öneriler hazýrlar. Komisyon tarafýndan hazýrlanan bir deðerlendirme 
raporu bakana sunulur. Araþtýrma - geliþtirme ve sanatsal ve diðer yaratýcý faaliyetleri deðerlendirme ölçütleri 
Akreditaèná komisia'nýn verdiði öneriyi ve yüksek öðrenim kurumlarýnýn temsil organlarýnýn (? Rada vysokých 
škôl, ? Študentská rada vysokých škôl ve ? Slovenská rektorská konferencia ) beyanýný takiben bakan tarafýndan 
onaylanýr. Komisyonun 21 üyesi bulunur, bunlar arasýnda bakanýn önerisi ile yüksek öðrenim kurumlarýndan, 
Slovak Bilimler Akademisinden ve diðer mesleki ya da bilimsel kuruluþlardan seçilerek hükümet tarafýndan 
atanan bir baþkan ve baþkan yardýmcýsý da sayýlabilir. Diðer üyeler arasýnda yabancý uzmanlar da sayýlabilir.
Üyelerin üçte biri yüksek öðrenim kurumu dýþýndaki kurumlardan oluþturulur.

Akreditaèná komisia
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Akreditaèní komise
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel Deðiþkenler: Akreditaèn* komis*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 
- Yüksek öðrenim Kurumlarý Kanunu ile kurulan, yüksek öðrenim ile ilgili ? Ministerstvo školství, mláde e a
tìlovýchovy'nin deðerlendirme ve danýþma organý. Araç-gereç ve mali yardým, Ministerstvo školství mláde e a 
tìlovýchovy tarafýndan saðlanýr. Bu komisyonun görevleri yüksek öðrenimin kalitesini artýrmak, eðitim ve 
araþtýrmanýn, yüksek öðrenim kurumlarýnýn bilimsel, geliþimsel sanatsal ya da diðer faaliyetlerinin tüm 
yönlerini deðerlendirmektir. Araþtýrma programlarýnýn akreditasyon uygulamalarýnda uzman görüþü sunar.
Profesör ve doçentlerin atanmasý ve özel yüksek öðrenim kurumlarýnýn kuruluþ lisansý için onayý gerekmektedir.
Devlet yüksek öðrenim kurumlarýnda fakültelerin kurulmasý, birleþtirilmesi, bölünmesi ya da daðýtýlmasý 
konularýnda ve ayrýca yüksek öðrenim kurumlarýnýn türünün belirlenmesinde (üniversite ya da bir baþka türde 
kurum olmasýnda) ön fikir verir. Komisyon, personel ve bilgi teknolojilerine, yayýn ve ders araç-gereçlerine 
iliþkin minimum standartlarý belirler. Prosedürler hükümet tarafýndan onaylanan yönetmeliklerle düzenlenir. 21 
üyesi olup bu üyelerin arasýnda genel yetkileri elinde bulunduran yabancý uzmanlar da bulunur. Baþkan ve baþka 
yardýmcýsý da dahil olmak üzere tüm üyeler bakanlýðýn teklifi ile Çek hükümetince atanýrlar ve görev süreleri 
altýþar yýldan oluþan iki dönemi geçemez.  Üyeler rektör, rektör yardýmcýsý, ya da dekan görevlerine ayný anda 
atanamazlar. Komisyon, özel konu ve faaliyetlerin deðerlendirilmesi için uzmanlardan oluþan çalýþma gruplarý 
kurabilir (örneðin, özel araþtýrma programlarýnda). 
- Öðretmenlerin hizmet-içi eðitimi (ISCED 0-3 ve 5B düzeylerine iliþkin) için ? Ministerstvo školství, mláde e a 
tìlovýchovy'nin danýþma organýdýr;  eðitim kadrosuna iliþkin yasa ile kurulmuþtur. Bu komisyonun baþlýca görevi 
öðretmenlerin hizmet-içi eðitiminin geliþtirilmesidir. Özellikle akreditasyon kabul þartlarýnýn yerine 
getirilmesini, eðitim programlarýnýn içeriðini ve eðiticilerin mesleki niteliklerini deðerlendirir. 25 üyeden 
oluþur; baþkan ile üç yardýmcýsý onlarýn arasýndan seçilir.  Bir üyenin görev süresi beþ yýl olup; arka arkaya en 
fazla iki dönem üyelik yapýlabilir. Komisyon, baþkan yardýmcýlarý tarafýndan yönetilen çalýþma kýsýmlarýna 
ayrýlýr. (http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2417)

Akreditaèní  komise  pro vyšší  odborné  vzdìlávání
Ülke: Çek Cumhuriyeti 
Dilbilgisel Deðiþkenler: Akreditaèn* komis* pro vyšší odborné vzdìlávání
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim yasasý ile kurulmuþ danýþma organý. Akreditasyon sürecinde eðitim programlarýna 
iliþkin görüþler yayýnlar ve yüksek öðrenim mesleki eðitim konusunda ? Ministerstvo školství, mláde e a tìlovýchovy
tarafýndan kendisine sunulan diðer konularý deðerlendirir; ayrýca bu faaliyetlere malzeme ve mali destek de 
saðlar. Bu komisyon 21 üyeden oluþur. Üyeleri, bakan altý yýllýðýna görevlendirir; bu üyeler yüksek öðrenim 
kurumlarýnýn, yüksek öðrenim mesleki okullarýn uzmanlarý ve pratisyenleri arasýndan seçilirler ve arka arkaya 
en çok iki dönem görev yaparlar. Komisyonun ilk oturumunda baþkan ile baþkan yardýmcýsý seçilir.

Allgemeiner Studierendenausschuss
Ülke: Almanya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kendi kendini yöneten öðrenci organý; üniversiteye kaydýný yaptýran her öðrenci doðrudan 
buranýn üyesi olur. Çoðu yüksek öðrenim kurumunda öðrenci parlamentosu (Studierendparlament) ile genel 
komiteden oluþur. Bunlarýn ikisi de öðrenciler tarafýndan seçilir.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Finlandiya Politeknikler Rektörler Konferansý, yüksek öðrenim politikasýný etkilemek ve 
politekniklerin iþbirliðini geliþtirerek uluslar arasý itibarý olan bir politeknik sistemi geliþtirmek amacýyla ortak 
politeknik yetkileri ile kurulmuþ bir dernek. Konferans, ulusal politika diyaloðuna faal olarak katýlýr ve bunu 
örneðin demeçler vererek, çeþitli ulusal çalýþma gruplarý ve komitelerde temsil edilerek yapar. Ayrýca kendi 
çalýþma gruplarý ve projelerinde faaliyetleri de izler. Konferansýn üyeleri arasýnda Fin politekniklerinin ve onlarý 
idame ettiren organlarýn üst düzey yöneticileri (rektörleri) de bulunur. Yýllýk toplantýlarýnda iki yýllýk dönem için 
seçilen bir baþkan ile beþ üyeden oluþan bir kurul tarafýndan yönetilir. Gerektiðinde bu kurul bir genel sekreter 
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tayin edebilir ya da harici üyeleri de kapsayan komiteler kurabilir. Harcamalar üyelik aidatlarýndan ve dýþardan 
gelen baðýþlardan karþýlanýr. Kýsaltma: ARENE. Ýsveççe karþýlýðý: Rådet för yrkeshögskolornas rektorer.
(http://www.arene.fi)

Ammattikorkeakoulun hallitus
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Ammattikorkeakoulun hallitu* 
Düzey: Eðitim Kurumlarý 
Açýklayýcý Not: Politeknikler yasasý ile oluþturulan politeknik kuruludur ve rektörle birlikte ilgili politekniðin 
yönetiminden ve operasyonlarýnýn geliþtirilmesinden sorumludur. Bu yüzden bu kurulun görevleri arasýnda 
politekniðin stratejik geliþimi, eylem ve ekonomik planý ve bütçesi için önerilerde bulunmak, kuruma ayrýlan 
ödenekler için kriter belirlemek, politekniðin eðitim sorumluluklarýný deðiþtirmek için ? Ammattikorkeakoulun
ylläpitäjä'ya eylem önermek, diðer idari organlara aday göstermek ve diploma ile ilgili ya da idari iç 
düzenlemeleri onaylamak sayýlabilir. Kurul, Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä tarafýndan atanýr. Ýsveççe 
karþýlýðý: Yrkeshögskolans styrelse.

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Ammattikorkeakoulun ylläpitäj*
Düzey: yerel, bölgesel
Açýklayýcý Not: Politekniði idame ettiren organizasyon. Yerel bir yetkili, bir belediye konsorsiyumu, bir kuruluþ 
ya da vakýf, yönetim (Finlandiya Polis Okulu) ya da Åland özerk eyaleti (Åland Politekniði) olabilir. Bu organ,
politekniðin stratejik geliþimi, eylem ve ekonomik planý ile bütçesi hakkýnda kararlar alýr. Ayrýca politekniðin 
eðitim sorumluluklarýnda deðiþiklikler yapmak için ? Opetusministeriö'ye bir eylem biçimi önerir, ? 
Ammattikorkeakoulun hallitus ve ? Valtuuskunta'ya üye adayý gösterir. Ýsveççe karþýlýðý: Huvudman för 
yrkeshögskola.

AMT
Ülke: Litvanya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Aukštojo mokslo taryba'nýn kýsaltmasý. 

ANECA
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación'ýn kýsaltmasý. 

APESP
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado'nun kýsaltmasý. 
AQA
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Österreichische Qualitätssicherungsagentur'un kýsaltmasý. (Avusturya Kalite Güvence 
Dairesi ) 

ARACIS
Ülke: Romanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior'un kýsaltmasý. 

Archi diasfalisis poiotitas

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel Deðiþkenler:Arch* diasfalisis poiotitas 
Düzey: Merkezi 

(Áñ÷Þ äéáóöÜëéóçò ðïéüôçôáò)
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Açýklayýcý Not: 2005 yýlýnda Bologna sürecinin bir parçasý olarak yasa ile kurulan ve ? Ypourgeio ethnikis 
paideias kai thriskeumaton (Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý) tarafýndan finanse edilen baðýmsýz idari organ.
Organýn yükümlülükleri, öðrenim programlarýnýn ve kurumlarýn deðerlendirilmesi ve organizasyonel
denetimdir. Sürecin etkililiðini ve geçerliliðini, ayrýca sonuçlarýnýn adil, þeffaf ve kabul edilebilirliðini saðlar.
Yönetim ve dýþ deðerlendirme panelleri, seçilmiþ akademisyenler, yabancý uzmanlar ve eðitim dünyasýndan 
uzmanlardan oluþur. Organ, eðitim bakaný tarafýndan atanmýþ 15 üyeden oluþur. Bu üyeler parlamentonun eðitim 
iþleri daimi komitesince atanan bir baþkan, üniversitede görevli altý öðretim elemaný, yüksek öðrenimde görevli 
dört öðretim elemaný, iki öðrenci temsilcisi, bir araþtýrmacý ve odalar merkez sendikasýndan bir temsilcidir.
Baþkan ve üyelerin görev süresi dört yýldýr. Ayrýca organýn üç departmandan oluþan bir sekretaryasý bulunur; bu 
departmanlar bir idari ve mali departman, bir kalite güvence departmaný, bir de dokümantasyon ve araþtýrma 
departmanýdýr. Kýsaltma: ADIP.

ARENE
Ülke: Finlandiya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto'nun kýsaltmasý. 

ARRS
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije'nin kýsaltmasý. 

Asociace vyšších odborných škol
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel Deðiþkenler:Asociac* vyšších odborných škol 
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bazý yüksek öðrenim mesleki okullarý temsil eden danýþma organý. Merkezi yetkililerin 
müracaat etmesi durumunda danýþma fonksiyonu olan bir çýkar grubudur. Vatandaþlar Derneði Kanununa göre 
kurulmuþtur. Temsil ettiði okullarýn çýkarlarýný korur; özellikle kaliteyi yükselterek bunu yapar. Kayýt için, 
dernek, kuruluþunu yöneten kurallarýný bildirmelidir; ama bunu alenen yayma zorunluluðu yoktur. Resmi bir 
yetkisi yoktur ama çoðunlukla resmi tartýþmalarda yer alarak ilgili konularda görüþ bildirmesi istenir. Kýsaltma: 
AVOS. (http://www.asociacevos.cz/)

Assembleia da Universidade
Ülke: Portekiz
Dilbilgisel Deðiþkenler:Assembleias das Universidades 
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Genel eyalet bütçesinden finanse edilen bir üniversite idari organýdýr; üniversite kurallarýný 
hazýrlamakla ve deðiþtirmekle, rektörünü ve ? Conselho Directivo 'yu seçmekle yükümlü. Organa üyelik 
öncelikle öðretim ve öðretim dýþý kadro, araþtýrmacýlar, öðrenciler; sonra da seçilmiþ öðretim kadrosu ile 
öðrenciler arasýndaki eþitlik ve büyüklüklerini dikkate almadan oluþturucu birimlerin temsil edilmesindeki 
denge göz önünde buldurularak kurallarda tanýmlanmýþtýr.  Üyeler üniversite topluluðunun her sektörünün gizli 
oyu ile belli bir dönem için ve kurallarda belirtilen sayýda seçilirler. Rektör, rektör yardýmcýlarý, belli alanlardan 
sorumlu rektörleri, birimlerin idaresinden sorumlu organ baþkanlarý, ilgili diðer kuruluþlarýn idari organlarýnýn
baþkanlarý, öðrenci derneklerinin baþkanlarý ve sosyal hizmetlerin baþkan yardýmcýlarý da resen üyelerdir.

Assembleia de Representantes
Ülke: Portekiz
Dilbilgisel Deðiþkenler:Assembleias de Representantes 
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Üniversitede bir fakülte ya da eþdeðer bir birimin yönetiminden sorumlu organ. Genel eyalet 
bütçesinden finanse edilen bu organ ilgili birimin yönetmeliklerinde tanýmlanan ve öðretim kadrosu ile öðretim 
dýþý kadronun atanmasý ile ilgili yetkileri kullanýr. Organ üyeliði de yönetmelikte tanýmlanýr ve tanýmlar öðretim 
kadrosun, öðretim dýþý kadronun temsilcileri ile araþtýrmacý ve öðrenci temsilcilerini de kapsar. Üyeler, anýlan 
sektörlerin gizli oylarý ile ve yönetmeliklerde belirtilen sayýda belli bir dönem için seçilir.

Associação dos Institutos Superiores Politécnicos Portugueses
Ülke: Portekiz
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Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Özel yasa ile oluþturulmuþ kar amacý gütmeyen dernek olup halkýn faydasýna yönelik idari bir 
oluþumdur. Finansmaný daha çok ortaklarý tarafýndan ve aktif varlýklarýn yönetimi tarafýndan ödenen yýllýk 
ödeneklerden saðlanýr. Dernek öncelikle kamu ve kamu dýþý politeknik yüksek öðrenim kurumlarýnýn 
deðerlendirilip izlenmesine yönelik bir sistemin oluþturulup uygulamasýndan sorumludur. Harici 
deðerlendirmenin koordinasyonundan, çalýþmalarýn geliþtirilmesinden ve hem ulusal hem de yabancý 
kurumlarla iliþkilerin teþvik edilmesinden sorumlu bir temsilci varlýk olarak iþler. Dernek, ? Conselho
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos bünyesindeki politeknik kurumlarý ile bilimsel, kültürel ve 
ticari kurumlarý bir araya getirir. Oluþturucu organlarý arasýnda tüm ortaklar genel kurulu ve yönetim konseyi ile 
denetleme kurulu da dahildir ve bunlarýn her biri kurul tarafýndan seçilen üçer üyeden oluþur. Kýsaltma: 
ADISPOR. (http://www.adispor.pt)

Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Tanýnmýþ özel ve müþterek üniversite ve politeknik yüksek öðrenim kurumlarýný birleþtiren 
yasal bir oluþumdur ve özel yasa ile kurulmuþtur. Finansmaný, yönetmeliðinde belirtildiði gibi,  genellikle kayýt 
ücretlerine dayanan gelirlerde, üye katkýlarý ve diðer katkýlardan saðlanýr.  Derneðin asýl amacý, devlet dýþý 
yüksek öðrenimi temsil etmek, bunun Portekiz eðitim sistemine tam anlamýyla monte edilmesini saðlamak, 
ulusal deðerlendirme sisteminin uygulanmasýný koordine etmek ve izlemektir. Dernek þu genel organlardan
oluþur: tüm üye kurumlarýn üç yýllýðýna seçilmiþ üyeler meclisi, genel kurul (bir baþkan, bir baþkan yardýmcýsý, 
bir veznedar ve dört üyeden oluþur), denetleme kurulu (bir baþkan, iki tam üye ve bir deðiþken üyeden oluþur) ve 
disiplin kurulu (kurulun seçtiði üç üye ile seçilen üyeler tarafýndan birlikte seçilen iki üyeden oluþur). Tüm bu 
üyeler üç yýllýðýna seçilirler. Kýsaltma: APESP. (Http://www.apesp.pt)

Association of University Teachers - Üniversite Öðretmenleri Derneði 
Ülke: Birleþik Krallýk 
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Eski sendika, yüksek öðrenim kurumlarýndaki profesyonel kadro ile ilgili mesleki birlik. 2006 
Haziranýnda ? Ulusal Yüksek Öðrenim Öðretmenler Derneði ile birleþerek yeni bir birlik meydana getirdi ? 
Üniversite ve Yüksekokul Birliði. Kýsaltma: AUT.

Ülke: Letonya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Augstâkâs izglîtîbas kvalitâtes novçrtçðanas centr*
Düzey: Merkezi yüksek öðrenim kurum ve programlarýnýn kalite deðerlendirmesini organize eden organ.
Kurucular ve paydaþlar ? Izglîtîbas un zinâtnes ministrija (Rektoru padome'nin kararlarýna uyar) ve beþ yüksek 
öðrenim kurumudur. Bu merkez çeþitli prosedürleri hazýrlayýp koordine eder, öðrenci ziyaretleri düzenler, ulusal 
ve yabancý uzmanlarý kapsayan deðerlendirme komisyonlarý oluþturur. Faaliyetleri yedi kiþiden oluþan kurul 
tarafýndan denetlenir.  Kurul, kurucular tarafýndan üç yýllýðýna atanýr. Günlük faaliyetler, paydaþlarýn toplantýsý 
ile seçilen yöneticinin sorumluluðuna verilir. Görevliler de yöneticinin emri ile atanýr. Merkez, kurucular 
tarafýndan finanse edilir fakat baðýþlar da kabul edilir. Kýsaltma: AIKNC.
(http://www.aiknc.lv/en/index.php)

Augstâkâs izglîtîbas padome
Ülke: Letonya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Augstâkâs izglîtîbas padom*
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Yasa ile kurularak alenen devlet tarafýndan finanse edilen baðýmsýz organ.  Bu konseyin kabul 
ettiði önergeler tüm yüksek öðrenim kurumlarý üzerinde baðlýyýcýdýr. Yüksek öðrenimde ulusal stratejiyi 
geliþtirir, yüksek öðrenimin geliþimi için yüksek öðrenim kurumlarý ile diðer devlet kurumlarý ve kamu 
arasýndaki koordinasyonu düzenler ve kaliteyi denetler. Öðrenim programlarýnýn kalitesinin yükseltilmesi, 
geliþimi ve yüksek öðrenim kurumlarýnýn araþtýrma faaliyetlerinin, personel niteliðinin artýrýlmasý için uzun 
vadeli planlar hazýrlar, öneriler sunar. Konsey ayrýca genel devlet planlamasýnýn bir parçasý olarak en yüksek 
oranda öðrenci kayýtlarý bekler, her öðrenim dalýnda devlet bütçesinden finanse edilecek öðrenci sayýsý için 
öneriler sunar. Yüksek öðrenim kurumlarýnýn finanse edilmesi için devlet bütçesi taslaðý ile ilgili 
deðerlendirmesini ? Izglîtîbas un zinâtnes ministrija'ya ve bakanlar kuruluna sunar, akreditasyon kararlarýný kabul 

Augstâkâs izglîtîbas kvalitâtes novçrtçðanas centrs
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eder ve bunlarý onaylanmasý için Eðitim ve Bilim Bakanlýðýna iletir. Bakan, bakanlar kurulu toplantýlarýnda 
konseyin resen üyesi olmasý nedeniyle konseyi temsil eder. Konsey, Eðitim ve Bilim Bakanýnýn önerisi ile 
parlamentonun onayladýðý 12 üyeden oluþur. Þu kurumlar konseye temsilci gönderir: Letonya bilim akademisi, 
Letonya eðitim liderleri birliði, ticaret ve sanayi odalarý, Letonya iþverenler konfederasyonu, Eðitim ve Bilim 
Bakanlýðý yüksek öðrenim ve bilim dairesi, ? Latvijas Izglîtîbas un zinâtnes darbinieku arodbiedrîba. Konseyde 
Yüksek öðrenim sektörü ? Rektoru padome'den gelen bir temsilci, yasal oluþumlar tarafýndan kurulan yüksek 
öðrenim kurumlarýnýn bir temsilcisi, sanat yüksek öðrenimi kurumlarý birliði, ? Latvijas koledþ u asociâcija,
Letonya profesörler birliði ve ? Studçjoðo paðpârvalde delegasyonlarý tarafýndan temsil edilir. Konseyin çoðu üyesi 
dört yýl görev yapar; ama öðrenci örgütü temsilcilerinin görev süresi iki yýldýr. Herhangi bir suç kaydý olan kiþiler 
temize çýkmadýkça konsey üyesi olamazlar. Baþkan ile baþkan yardýmcýsý konseyin gizli oyu ile seçilir. Konsey 
baþkanýnýn görevi kiþilerin asýl görevlendirilmesi olarak kabul edilir. Kýsaltma: AIP.
(Http://www.aip.lv/eng_info.htm)

Augstâkâs izglîtîbas un zinâtnes administrâcija
Ülke: Letonya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Augstâkâs izglîtîbas un zinâtnes administrâcij*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2007 yýlýnda kanunla kurulan, yüksek öðrenim ve bilimsel araþtýrma alanýnda ulusal politikalarý 
uygulamakla görevli merkezi organ. Yerine getirmekle yükümlü olduðu iþlevler: yüksek öðrenim programlarýna 
izin vermek, yüksek öðrenim kurumlarýna, bilimsel kurumlara, akademik kadro ve diplomalara, vs. iliþkin 
kayýtlarý korumak, mesleki standartlarýn geliþimini organize etmek, yüksek öðrenim, bilim ve araþtýrma alanýnda 
istatistiksel bilgileri toplayýp özetlemek. Organ devlet tarafýndan finanse edilir. Kýsaltma: AIZA.

Augstskolas padomnieku konvents
Ülke: Letonya
Dilbilgisel Deðiþkenler:Augstskolu padomnieku konventi, augstskolas padomnieku konvent*
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Karar verildiði takdirde ya da eðitim ve bilim bakanlýðýnýn isteðiyle ? Senâts tarafýndan 
oluþturulabilen, bir yüksek öðrenim kurumu bünyesindeki danýþmanlar toplantýsý.  Bu organ, kurumun 
geliþimine iliþkin stratejik konularda senâts'a ve rektöre danýþýr. Organa senâts ve ? Satversmes sapulce'nin belli 
konularý incelemesini önerme yetkisi verilmiþtir. Organ eðitim ve bilim bakanýnýn isteði ile kurulmamýþ ise 
(böyle olduðu takdirde baþkaný ve üyelerin yaklaþýk yarýsý da bakan tarafýndan atanýr) üyeleri senâts tarafýndan 
seçilir. Bu toplantý kendi kural ve düzenlemeleri ile iþleyen daimi bir organdýr.

Aukštojo mokslo taryba
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel Deðiþkenler:Aukštojo mokslo taryb*
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Švietimo ir mokslo ministerija'ya danýþmanlýk yapan bir organ; Yüksek öðrenim kanununa 
göre kurulmuþtur ve yýlda en az bir kere Švietimo ir mokslo ministerija'ya rapor verir. Bu konseyin üyeleri 
gönüllü gönüllülük esasýna göre çalýþýrlar. Bu konsey yüksek öðrenimde geliþim stratejisini inceler ve 
deðerlendirir, švietimo ir mokslo ministerija'ya danýþýr ve yüksek öðrenimde kalitenin geliþimi ve artmasý ile 
ilgili konularda öneriler verir, bulgularýný švietimo ir mokslo ministerija'ya bildirir. Konsey eðitim, bilim, kültür 
sanayi ve iþ dünyasýndan 15 uzmandan oluþur ve bunlar ? Lietuvos mokslo taryba, ? Lietuvos universitetø  rektoriø
konferencija, ? Lietuvos kolegijø  direktoriø  konferencija, ()Lietuvos studentø atstovybiø  sàjunga, ? Lietuvos studentø sàjunga
tarafýndan ya da bakanlýklar tarafýndan veya baþka kurumlar tarafýndan önce aday olarak önerilirler. Eðitim ve 
bilim bakaný konseyin oluþumunu onaylar ve konsey üç yýl görev süresine sahiptir, kendi baþkaný ile baþkan 
yardýmcýsýný da salt çoðunluk oyu ile seçer. Konseyin asýl forumu en azýndan üç ayda bir tüm üyelerin hazýr 
bulunduðu toplantýdýr. Kýsaltma: AMT.

AUT
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Üniversite Öðretmenleri Derneði'nin kýsaltmasý. 

Avdelningsråd
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Avdelningsråd*
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Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Osastoneuvosto'nun Ýsveççe karþýlýðý. Ayrýntýlý bilgi için bakýnýz ? Laitosneuvosto.

AVOS
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Asociace vyšších odborných škol'un kýsaltmasý. AVOS

B
Basiskonzertierungsausschuss derAutonomen
Hochschule
Ülke: Belçika (Almanca Konuþan Topluluk)
Dilbilgisel Deðiþkenler: Basiskonzertierungsausschusses der Autonomen Hochschule 
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Sendika yasasý ile saðlanan danýþma organý. Autonome Hochschule bünyesinde kurulmasý 29 
Haziran 2006 tarihli hükümet kararnamesi ile kararlaþtýrýlmýþtýr. Sözü edilen kararname, kamu yetkililerin 
personele iliþkin genel tedbirleri sendika organlarýyla ön müzakere ve danýþma amacýyla sunmasýný gerekli kýlar 
(ilgili tedbirlerin amaç ve önemine baðlý olarak). Müzakere edilecek daha önemli konular ? Sektorenausschuss
XIX der Deutschsprachigen'de ele alýnýr; danýþýlacak konular ise kurum düzeyinde genellikle 
Basiskonzertierungsausschuss'da ele alýnýr. Bunlardan ikincisinin iþleyiþ giderleri Autonome Hochschule'nin
bütçesinden karþýlanýr. Danýþýlacak konular çalýþma süresi ve iþin nasýl organize edileceði hakkýnda iç 
düzenlemelere iliþkin tedbirler, iç iþleriyle ve hizmet þartlarýyla ilgili tedbirler gibi meseleleri kapsar. Ayrýca bu 
komite özel sektörde iþyerinde güvenlik ve koruma konusunda komitelere verilen sorumluluklarý da genellikle iþ 
yerinde genel koruma düzenlemelerine ve 4 Aðustos 1996 tarihli yasaya dayanarak kullanýr (bu yasa, 
faaliyetlerini yerine getirirlerken iþçilerin refahýna iliþkindir). Ýnsan iliþkilerini geliþtirmeye yönelik öneriler de 
buna atýfta bulunabilir. Basiskonzertierungsausschuss, bir kamu yetkili delegasyonu (komite baþkaný bu üyeler 
arasýndan seçilir) ile sendika örgütlerinin delegasyon temsilcilerinden oluþur. Kamu yetkili delegasyonunun 
üyeleri bakanlýk adýna hareket etmeye yetkili, farklý yeteneklerde kiþilerdir. Sendika delegasyonunun üyeleri üç 
sendika örgütünün temsilcileri tarafýndan özgürce seçilir; kamu mercinin bu karar üzerinde söz söyleme hakký 
yoktur. Basiskonzertierungsausschuss, ilgili tedbirlere iliþkin mantýklý öneriler oluþturur. Bir fikre iliþkin 
gerekçeler üzerinde düþünülmeye deðer olup sendika örgütlerinin niçin olumlu ya da olumsuz fikir beyan 
ettiklerinin kamu merci tarafýndan deðerlendirilmesini saðlar.

Berufungsausschuss für Studienbeihilfen
Ülke: Belçika (Almanca Konuþan Topluluk)
Dilbilgisel Deðiþkenler: Berufungsausschusses für Studienbeihilfen
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Öðrencilerin hükümet kararýna itiraz ederek öðrenim burslarýnýn kendilerine verilmesi 
isteklerine ya da burs talepleri kabul edilmemiþ öðrencilerin ya da burs miktarýný yetersiz bularak talepleri kabul 
edilmiþ öðrencilerin burslarýna iliþkin, 26 Haziran 1986 tarihli kararname ile kurulmuþ temyiz komisyonu. 
Temyiz komisyonu, son kararýný gerekçelendirmelidir. Berufungsausschuss für Studienbeihilfen, baþkanlýk 
görevi yapan bir sulh hakimi, Almanca konuþan topluluktan gelen ve ? Rat für Studienbeihilfen'in üyesi olan bir 
eðitim temsilcisi, Rat'ýn da üyesi olan burslu bir eðitim temsilcisi ve bakanlýk bünyesindeki öðrenim burslarý 
bölümünde görevli olmayan ve görevli olmamýþ, hükümet tarafýndan atanan bir temsilciden oluþur. Temyiz
komisyonu üyeleri ve vekilleri beþ yýllýðýna atanýr ve görev süreleri yenilenebilir. Komisyonun faaliyetleri ile 
üyelerinin ödenekleri hükümet tarafýndan düzenlenir. Temyiz komisyonu sekreterliði, bakanlýðýn öðrenim 
burslarý bölümünden sorumlu görevli tarafýndan; ya da yetki verdiði bir yardýmcýsý tarafýndan yürütülür. Bu 
kiþiler temyiz komisyonu üyeleri deðildir; ancak oy hakký olmadan toplantýlara katýlabilirler.

Berufungsbeirat
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Ülke: Lihtenstayn
Dilbilgisel Deðiþkenler: Berufungsbeirates 
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: 25 Kasým 2004 tarihli Hochschule Liechtenstein Yasasýyla profesörlerin seçimini düzenlemekle 
yükümlü organ. Berufungsbeirat, bu seçimler için ? Hochschulrat'a bir ya da daha fazla bireyi önerebilir. Son
kararý Hochschulrat verir. Berufungsbeirat'ýn bütçesi Hochschule Liechtenstein'ýn bütçesinin bir parçasýdýr. Bu 
yüzden hem kamu fonlarýyla (devletin katkýlarýyla), hem de özel fonlarla (söz geliþi kayýtlardan, harçlardan, 
baðýþ ve diðer gelirlerden) finanse edilir. Berufungsbeirat rektör, ilgili fakültenin baþý, rektör tarafýndan tayin 
edilen en az üç profesör (bunlarýn en az ikisi dýþardan olmalý) ve araþtýrma görevlileri, okul kadrosu ve öðrenci 
topluluðunun birer temsilciden oluþur. Gerektiðinde Hochschulrat, Berufungsbeirat'a ilave uzman tayin 
edebilir. Hochschulrat'ýn bir üyesi, danýþman olarak Berufungsbeirat'ýn toplantýlarýna katýlabilir.
Berufungsbeirat üyeleri kendi aralarýndan profesör bir baþkan atamak zorundadýr. Berufungsbeirat'ýn
toplantýlarýnda salt çoðunluk kararlarýnýn alýnmasýnda yeter sayýnýn saðlanmasý için altý üye gerekir. Çoðunluk 
saðlanamamasý durumunda baþkanýn oy hakký vardýr.

Berufungskommission
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Berufungskommissionen
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yasa (2002 üniversiteler yasasý, 2004 yýlýndan bu yana yürürlükte) ile her üniversitede kurulan 
danýþma organý. Profesör atamalarý için ? Rektorat'a öneri vermekle sorumludur. Masraflarý ilgili üniversite 
tarafýndan karþýlanýr. Üyeleri, üniversite profesörleri arasýndan ya da baþka üniversitelerin öðretim elemanlarý ve 
öðrenci temsilcileri ? Senat tarafýndan seçilir.  Üniversite idaresinden Berufungskommission'a teknik destek 
verilir.

Bestuursraad
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel Deðiþkenler: Bestuursraden
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Birleþik bir mesleki yüksek öðrenim kurumunun yönetim kuruludur, yasa ile kurulmuþtur.
Atama ya da görevden alýnmalarý kraliyet kararnamesi ile yapýlan bir baþkan ve en fazla on bir üyeden oluþur. ? 
College van Bestuur'u denetler ve danýþmanlýk yapar.

Bestyrelse
Ülke: Danimarka
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Ön lisans programý yüksek öðrenim kurumuna baþkanlýk eden kurul. Kurul baþkaný ile 
üyelerinin çoðunluðu kurumda görevlendirilir ya da kurumdan önemli çýkarlarý vardýr. Öðrenciler iki üye tayin 
eder, kurumun idari baþkaný ise kurul toplantýlarýna katýlýr: ama oy hakký olmaz. Kurul, kurumun kurallarýný 
koyar, çýkarlarýný savunur, baþkanýn sunduðu müfredatý onaylar ve ayrýca kurum bütçesinden de sorumludur.
Kurul, personel alma ve iþine son verme yetkisi tanýdýðý baþkanýn atamasýný yapabilir ya da görevden alabilir.
Kurul, ? Undervisningsministeriet eðitim bakanýna karþý sorumludur.

Besvärsnämnden för studiestöd
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Besvärsnämnd* för studiestöd 
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Opintotuen muutoksenhakulautakunta'nýn Ýsveççe karþýlýðý. 

BMBWK
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur'un kýsaltmasý. 

Board of Governors - Yöneticiler Kurulu 
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: ? Bord tal-Gvernaturi'nin Ýngilizce karþýlýðý. 
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Board of Studies - ÖðrenimAlanlarý Kurulu
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Bord ta' Studji ta' l-Istituti'nin Ýngilizce karþýlýðý. 

Bord ta' Studji ta' l-Istituti
Ülke: Malta
Dilbilgisel Deðiþkenler: Bord ta'  Studji
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Öðrenim alanlarý kurulu, 2006 yýlýnda düzeltilerek 1988 Eðitim Kanunu ile kurulmuþtur; 
kurumun eðitim iþlerini ve mesleki eðitimi yürütmekle, ? Bord tal-Gvernaturi'nin belirleyip onayladýðý 
prosedürlerle Maltalý ya da yabancý sýnav görevlilerini görevlendirmekle, ? Kunsill ta'l-Istituti'nin ve Bord tal-
Gvernaturi'nin onayý için kurum geliþim planlarý hazýrlamakla yükümlüdür. Oturum baþkanlýðý yapacak bir 
baþkan,  müdür tarafýndan kararlaþtýrýlan ve baþkan yardýmcýlýðý yapacak bir müdür yardýmcýsý ve kurum bölüm 
baþkanlarýndan müteþekkildir. Bunlarýn tamamý resen üyelerdir. Ayrýca bir öðretim kadrosu temsilcisi ile bir 
öðrenci temsilcisi, Malta Sanat Bilim ve Teknoloji Yüksek Okulunun ortaklýk anlaþmasý yaptýðý yabancý 
kurumlarýn temsilcileri ile bakanýn atadýðý ekonomik, mesleki ve eðitim alanlarýnda yetenek ve deneyimi olan 
üyeler de mevcuttur. Öðrenim Alanlarý Kurulu'nun Ýngilizce karþýlýðý.

Bord tal-Fakultà
Ülke: Malta
Dilbilgisel Deðiþkenler: Bordijiet  tal-Fakulatjiet
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Bu organýn oluþumu, iþlev ve kuruluþu 1988 tarihli eðitim kanunu ile düzenlenir. Finansmaný 
üniversite tarafýndan saðlanýr. Kurul þu iþlevleri yerine getirir: bütünleþtirici ve danýþmalý olarak fakültenin 
akademik görevlerini yönlendirmek, fakülte içinde öðrenim alanlarýný, öðretim ve araþtýrmalarý belirlemek, 
akademik çalýþmalarýn idare, basým ve yayýmýný saðlamak ve bu faaliyetlerde görev daðýlýmýný yapmak, eðitim 
kanununun maddelerine göre fakülteye iliþkin yönetmelikler çýkarmak, fakültenin geliþimi için plan 
hazýrlayarak bu planlarý ? Senat ve ? Kunsill ta' l-Universita'nýn onayýna sunmaktýr. Fakülte kurulu tarafýndan 
çýkarýlan yönetmelikler rektörün ilan etmesinden önce onay için Senat'a gönderilir. Resen baþkanlýk yapan 
rektörden, resen baþkan vekili olan fakülte dekanýndan, bölüm baþkanlarýndan, bölüm öðretim elemanlarý 
arasýndan seçilen bölüm temsilcilerinden fakülte öðrencileri tarafýndan ve kendi aralarýndan seçilen iki üye ve 
bakan tarafýndan atanan, fakülte dýþý çýkarlarý ifade eden ve fakültenin idaresine olumlu katký yapabileceðine 
inanýlan iki üyeden meydana gelir. Üniversite Fakülte Kurulu'nun Ýngilizce karþýlýðý. 

Bord tal-Gvernaturi
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Bu organýn kuruluþ, oluþum ve iþlevi 2006 yýlýnda düzeltilen 1988 tarihli eðitim kanunu ile 
düzenlenir. Yönetim kurulu, Malta Sanat, Bilim ve Teknoloji Yüksek okulunun en yüksek yönetim organýdýr;
kanunda belirlenen þekliyle eðitsel, idari, denetimsel ve kalite kontrol görevlerini yerine getirir. Bakan 
tarafýndan üç yýllýðýna atanan en az 7, en çok 9 üyeden oluþur. Görev süreleri dolduktan sonra üyeler yeniden 
atanabilir. Kurul üyeleri kendi yetenekleri doðrultusunda hizmet verirler. Yöneticiler Kurulu'nun Ýngilizce 
karþýlýðý.

Bundesleitungskonferenz
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Bundesleitungskonferenzen
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Çeþitli Akademien'ler (akademiler) için þemsiye kuruluþlardýr; öðretmen / eðitici eðitimi 
alanýnda mesleki eðitim veren yüksek öðrenim kurumlarýdýr. Bundesleitungskonferenzen 1999 tarihli 
akademiler öðrenim kanunu ile kurulmuþ olup giderleri akademilerin döner bütçelerinden karþýlanýr.
Kurumlarýn eðitim hedeflerine ulaþmalarý için federal ve bölgesel iþbirliði ve eþgüdümün saðlanmasýndan, 
Forschungsbeirat (eðitim araþtýrma komitesi) için delege gösterme kararlarýndan ve kurumlardaki dersler için 
öðretmen eðitimi modüllerinin akreditasyonu ile ilgili kararlardan sorumludur. Organda temsil edilen paydaþlar,
çeþitli akademileri temsil eden kurumlarýn baþlarýdýr (yöneticileridir) ve Eðitim Bakanlýðýndan bir delege, 
Federal Orman Bakanlýðýndan iki delegedir (tarým akademileri durumunda). Bundesleitungskonferenzen, 2007 
yýlýna kadar iþlevini yerine getirmeye devam edecektir.
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Bundesministerium für Bildung und Forschung
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Alman yüksek öðrenim sisteminin ve çeþitli alanlardaki araþtýrmalarýn geliþiminden sorumlu 
federal kamu idaresi organý. Baþkanlýðý dört eyalet sekreterinin desteðini alan bir bakan tarafýndan yerine 
getirilir ve sekiz müdürlüðe bölünmüþtür: bir genel müdürlük, yüksek öðrenim kurumlarýndan sorumlu bir özel 
müdürlük ve eðitim ve araþtýrma politikalarý ile ilgili altý müdürlük. Yasanýn amaçladýðý gibi, çeþitli komite ve 
çalýþma gruplarýnda (yüksek öðrenim ortak görev çalýþma grubu gibi) ? Kultusministerkonferenz ile birlikte 
çalýþýr.

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Federal Eðitim, Bilim ve Kültür 
Bakanlýðý), merkezi kamu idaresinin yüksek öðrenimi de kapsayan öðretim politikalarýnýn uygulanmasýndan 
sorumlu bir organýdýr. Bu organa Eðitim, Bilim ve Kültür bakaný baþkanlýk eder ve ona bakanlýðýn yapýsý 
dahilinde iþlevsel baðlarý saðlayan genel sekreter yardýmcý olur. Þu bölümlerden oluþur: Genel eðitim, mesleki 
eðitim, eðitim meseleleri, ileri eðitim, yüksek öðrenim ve araþtýrma. Bundesministerium,  çoðunlukla eðitim 
kurumlarýyla ilgili denetim iþlevi görür. Kýsaltma: BMBWK. (http://www.bmbwk.gv.at)

Bundessektionsleitung 13  Hochschullehrer der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Bundessektionsleitungen 13  Hochschullehrer der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Üniversite personelinin iþvereni konumundaki ? Dachverband der Universitäten ile müzakere 
eden taraftýr. Tamamen üyelerinin katkýlarý ile finanse edilen bir üyelik organýdýr. Tüm istihdam sözleþmelerinde 
ve tüm üniversite politikalarýnda akademik kadronun çýkarlarýný temsil etmekle görevlidir; ayrýca ilgili yasalarda 
yapýlabilecek deðiþiklikler için danýþýlmasý gereken organdýr. Organ, toplu iþ sözleþmelerinin görüþülmesi 
konusunda da yetkilidir. Üyelerine iþ kanununa iliþkin müzakerelerde yasal koruma ve resmi grevlerde tazminat 
önerilir. Gönüllü üye olunur. Organý oluþturan parçalar: Bundessektionstag'daki tüm eyaletlerin delegeleri 
tarafýndan beþ yýlda bir seçilen Vorsitzende(r), Bundessektionsleitung ve Betriebsrätekonferenz (tüm Avusturya
üniversitelerindeki tüm çalýþanlar komitesi konferansý). 

C
Catedra
Ülke: Romanya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Catedr* 
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Belli bir alanda ilgili bir ya da daha fazla konuya ya da müfredatta bir alana denk gelen organdýr;
Eðitim Yasasýna ve belli bir yüksek öðrenim kurumunun sözleþme ve düzenlemelerine göre fakülte ve 
bölümlerde kurulur. Uzmanlýk alaný içinde düzenleyici bir rolü vardýr. Baþlýca görevleri alanýyla ilgili eðitim 
planlarý için önerge vermek, ilgili konularda ders programlarýný gözden geçirip onaylamak, kayýt kontenjanlarý 
için önerge vermek ve öðrenci deðerlendirme iþlemlerini belirlemektir. Ayrýca öðretim kadrosu için önerilerde 
bulunur, atamalarý için yarýþma sýnavlarý düzenler, araþtýrma ve öðretim kadrosunu deðerlendirir, bilimsel 
araþtýrma ve doktora programlarýnýn koordinasyonunu yapar ve ulusal, uluslar arasý ortaklar ile iþbirliði yapar.
Üyeleri ilgili alanda çalýþan araþtýrma ve öðretim kadrosu arasýndan dört yýllýðýna seçilen, genelde bir baþkan ve 
iki üyeden oluþan bir heyet tarafýndan yönetilir.
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CCEPC
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo'nun kýsaltmasý. 

CCES
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Conselho Consultivo do Ensino Superior'un kýsaltmasý. 

CCISP
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos'un kýsaltmasý. 

CCOCES
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Comité de concertation entre les différents organes consultatifs del'enseignement 
supérieur'un kýsaltmasý. 

CCPR
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Comité de Coordination des Programmes Régionaux d'apprentissage et de formation 
professionnelle continue'nin kýsaltmasý. 

Centrale Directie
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel Deðiþkenler: Centrale Directies 
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Mesleki bir yüksek öðrenim kurumunun yürütme organý, o kurumun ? Instellingsbestuur
tarafýndan belirlenen görevleri yerine getiren tüzel haklarý yoktur. Kurumun günlük yönetiminden sorumludur.
Ýnstellingsbestuur, görev ve sorumluluklarýný devralan bir ? College van Bestuur'un oluþturulmasýný tercih 
edebilir.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów
Ülke: Polonya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Centraln* Komisj* do Spraw Stopni i Tytu³ów
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Baþbakan kadrosuna baðlý ve ilgili alanda hükümet idaresinin merkez organý olarak hareket 
eden seçici organ. Komisyon, Eylül 1990 tarihli akademik unvan ve diplomalara iliþkin yasa ile 1991 yýlýnda 
kurulmuþtur. Halen Mart 2003 tarihli, sanat alanýnda akademik unvan ve diplomalara iliþkin yasa ile iþlevini 
yerine getiriyor. Þu yükümlülükleri vardýr: ? Rada wydzia³u ve ? Rada naukowa'nýn doktor habilitowany
diplomalarýna ve yurt dýþýnda alýnan diplomalarýn denkliðine dair kararlarýný onaylamak, profesör unvaný için 
Polonya baþkanýna aday göstermek, yüksek öðrenim kurumlarýnýn örgütsel birimlerine diploma verme yetkisi 
tanýyarak ve bu yetkiyi denetleyerek öðrenim alanlarýnýn ve sanat alanlarýnýn ve diploma verilen araþtýrma ve 
sanat disiplinlerinin tanýmlarýný hazýrlamak,  diploma ve akademik unvan adaylarýnýn doktor, doctor 
habilitowany ve profesor unvanlarýnýn alýnmasý sürecinde Rada wydzia³u ve Rada naukowa tarafýndan alýnan 
kararlara iliþkin eleþtirilerini dinlemek. Komisyon baþkaný, kendi iki üyesi arasýndan önerilenlerden baþbakan
tarafýndan tayin edilir. Komisyona idari destek, kendi dairesinden ve yüksek öðrenimden sorumlu bakana hizmet 
eden idari organlardan gelir. Bu makamýn çalýþanlarý devlet memuru statüsündedir. Komisyon 1 Ocak'tan 
baþlayarak dört yýllýðýna kurulur. Üyelerinden birisi profesör unvanýnda bir Polonya vatandaþý olmak zorundadýr 
ve üyelerin hepsi de bu unvaný taþýyanlar tarafýndan seçilir. Komisyon adaylarý, örgütsel birimlerin heyetleri 
tarafýndan önerilebilir ve bu heyetler doktor unvaný vermeye yetkilidir.Yasada belirlendiði gibi, komisyonun her 
öðrenim alanýndan üç üyesini olmasý zorunludur ve tüm üyelerinin hazýr bulunduðu oturumlar ve organlarla
eylem gösterir. Komisyon baþkan, yönetim kurulu (baþkan ile 2 baþkan yardýmcýsý, bir sekreter ve yedi 
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üye/bölüm baþkaný), beþeri bilimler ve sosyal bilimler (49 üye), iktisat (15 üye), tabiat, tarým ve orman bilimleri 
(35 üye), týp bilimleri (36 üye), matematik, fizik, kimya ve yer bilimleri (35 üye), teknik bilimler (38 üye) ve 
sanat (12 üye) disiplinlerine denk 7 bölümden oluþmaktadýr. Bölümler profesor, doktor ve doktor habilitowany
adaylarýnýn niteliklerinin deðerlendirilmesine iliþkin görüþleri hazýrlamakla ve bir alanda diploma verme 
yetkisiyle ilgili görüþleri hazýrlamakla yükümlüdür. Özel durumlarda geçici bölümler oluþturulabilir. Bu gibi 
görüþler gizli oluþturularak sadece sonuçlarý açýklanýr. Komisyonun iþleyiþ basamaklarýnýn ayrýntýlý kurallarý 
kendi kararnameleri ile belirlenir ve faaliyetlerine iliþkin bir raporu her yýl baþbakana sunma zorunluluðu vardýr.

Centret för internationellt personutbyte
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Cent* för internationellt personutbyte 
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Kansainvälisen henkilövaihdon keskus'un Ýsveççe karþýlýðý. 

Centrum pro studium vysokého školství
Ülke: Çek Cumhuriyeti 
Dilbilgisel Deðiþkenler: Centr* pro studium vysokého školství 
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Doðrudan ? Ministerstvo školství, mláde e a tìlovýchovy tarafýndan denetlenen ve sübvanse edilen 
organ. Amacý yüksek öðrenim ve araþtýrma politikalarýna iliþkin bilginin toplanýp analiz edilerek yayýlmasýdýr.
Bu merkez, ulusal bir uzaktan eðitim sisteminin, akademik rehberlik ve kariyer merkezleri aðýnýn geliþimine ve 
akademik kadronun öðretim yeteneklerinin artýrýlmasý için hizmet içi eðitimin geliþtirilmesine yardýmcý olur.
Akademik niteliklerin tanýnmasý için özel bir bölüm danýþmanlýk ve tavsiye hizmeti verir. Merkeze müdür 
baþkanlýk eder. Bu organý oluþturan parçalar araþtýrma bölümü, belge ve eðitim denklik merkezi, ulusal uzaktan 
eðitim merkezi ve Avrupa birliði eðitim programlarý dairesidir. Kýsaltma: CSVŠ. (Http://www.csvs.cz)

Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel Deðiþkenler:
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Yüksek Öðrenim Kurumlarý Yasasý ile kurulmuþ temsilci organdýr; organa üyelik kamu, özel ve 
devlet yüksek öðrenim kurumu rektörlerine açýktýr. Giderleri bu kurumlarýn katkýlarýyla, para yardýmlarýyla ve 
baðýþlarla karþýlanýr. Eðitim baþarýlarýnýn, bilim, araþtýrma ve yaratýcý faaliyetlerin, yüksek öðrenim 
kurumlarýnda görev yapan akademik kadronun,  diðer görevlilerin ve öðrencilerin menfaatlerinin 
yükseltilmesine iliþkin konularda ortak bir yaklaþým gösterilmesini saðlar. Ayrýca çeþitli organlarla  özellikle ? 
Ministerstvo školství, mláde e a tìlovýchovy ile  müzakerelerde yüksek öðrenim kurumlarýnýn kamu hayatýna olan 
ilgisini artýrýr. Konferans, yýllýk bir toplantýdan, kamu heyetinden, kuruldan, baþkan ve komisyondan oluþur; 
bunlarýn birisi kamu ve devlet yüksek öðrenim kurumlarýnýn rektörleri için, diðeri özel yüksek öðrenim 
kurumlarý içindir.Ayrýca dört tane çalýþma grubu vardýr. (http://crc.muni.cz/)

Açýklayýcý Not: Eðitim yasasý ile kurulmuþ merkezi düzenleme organý. ISCED 03 ve 5B'deki okul ve okul 
tesisleri kayýtlarýna dahil edilmiþ tüm okullarýn ve okul tesislerinin teftiþini yapar; örgütlenme organlarýný
dikkate almadan bunu yapar. Teftiþ faaliyetleri ve eðitim sistemini deðerlendirme yöntemleriyle ilgili 
kavramsal planlar hazýrlar. Prag'da 14 teftiþ okulunda ve þehirlerde bölgesel olarak bu organýn kendi karargâhý
vardýr. Baþkanlýk görevi, bakan tarafýndan atanan ústøední školní inspektor tarafýndan yerine getirilir. Kýsaltma: 
ÈŠI. (http://www.csicr.cz)

CGE
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conférence des Grandes Écoles'un kýsaltmasý.

Èeská konference rektorù

Èesk* konferenc* rektor*

Èeská školní inspekce
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel Deðiþkenler: Èesk* školní inspekc* 
Düzey: Merkezi
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CGHE
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conseil général des hautes Écoles'un kýsaltmasý. 

CHDDS
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Diþ Hekimliði Okullarý Baþkanlarý ve Dekanlarý Konseyi'nin kýsaltmasý. 

CHMS
Ülke: Birleþik Krallýk 
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Týp Okullarý Baþkanlarý Konseyi'nin kýsaltmasý. 

CIC
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Comité Interprofessionnel Consultatif'in kýsaltmasý. 

CIMO
Ülke: Finlandiya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Kansainvälisen henkilövaihdon keskus'un kýsaltmasý. 

CIRIUS
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eski Cirius dairesi ve CVUU (Danimarka Yabancý Nitelikleri Deðerlendirme Merkezi) ile 
birleþtirilerek 2005 yýlýnda yasa ile ? Undervisningsministeriet'in altýnda kurulan organ.  Bu organýn yöneticisi 
eðitim bakaný tarafýndan atanýr. Görevleri arasýnda þunlar sayýlabilir: eðitim ve öðretimi her düzeyde geniþletip 
güçlendirmek ve hareketliliði geliþtirmek, uluslar arasý / Avrupa okul, mesleki eðitim, yüksek öðrenim ve 
yetiþkinler eðitim programlarýnýn ulusal idaresini ele almak, yabancý niteliklerin deðerlendirilip tanýnmasý 
konusunda yetkin ve baðlayýcý kararlar almak. Organ ayrýca uluslar arasý olma ve tanýma konusunda ulusal bilgi 
merkezi olarak da hareket eder, ticaret ve sanayi konusunda eðitim kurumlarý arasýnda uluslar arasý iþbirliðinin 
geliþimine katký yapar, eðitimin uluslar arasý hale gelmesine iliþkin yeni giriþimler baþlatýlmasýna ve küresel 
toplumda yeterliliklerin geliþmesine yardýmcý olur. (http://www.ciriusonline.dk/)

CIUF
Ülke: Belçika
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conseil interuniversitaire de la Communauté français'in kýsaltmasý. 

CIVR
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca'nýn kýsaltmasý. 

Claustro Universitario
Ülke: Ýspanya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Claustros Universitarios 
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Bir üniversitede üniversite yönetmeliklerini hazýrlamakla ve üniversite politikalarýnýn 
prensiplerini müzakere etmekle yükümlü en yüksek temsilci organ. Oluþumu ve iþlevleri kendi tüzüðünde 
belirlenmiþ olup üniversiteden üniversiteye farklýlaþabilir. Üniversite topluluðunun farklý kesimleri baþkanlýk 
görevi yapan rektör, üniversite genel sekreteri ve idarecisi ile en çok 300 üyeden oluþan Claustro
Universitario'da temsil edilir. Bunlardan ikinci grubun en az %51'i daimi statüde çalýþan imtiyazlý doktora 
araþtýrmacýlarýdýr. Üniversitenin uygun kesiminin hizmet veren üyeleri, kendi aralarýndan ? Consejo de 
Gobiern'de Claustro Universitario temsilcilerinin seçimini düzenler.
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CNAM
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale'nin kýsaltmasý. 

CNAVES
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior'un kýsaltmasý. 

CNCP
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Commission Nationale de la Certification Professionnelle'nin kýsaltmasý. 

CNCSIS
Ülke: Romanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ?Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior'un kýsaltmasý. 

CNE
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Comité National d'Évaluation'un kýsaltmasý. 

CNE
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conselho Nacional de Educação'nun kýsaltmasý. 

CNEA
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conseil National de l'Enseignement Agricole'nin kýsaltmasý. 

CNEAA
Ülke: Romanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Consiliul Naþional de Evaluare Academicã ºi Acreditare'nin kýsaltmasý olup 2006 yýlýnda yerini ? 
Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior'a býrakmýþtýr.

CNESER
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche'nin kýsaltmasý. 

CNESERAAV
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, Agro-alimentaire
et Vétérinaire'nin kýsaltmasý. 

CNFIS
Ülke: Romanya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Consiliul Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior'un kýsaltmasý. 
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CNFPPSE
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conseil National de la Formation Professionnelle, de la Promotion Sociale, de l'Emploi'nin
kýsaltmasý.

CNFPTLV
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie'nin kýsaltmasý.

CNSU
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Consiglio nazionale degli studenti universitari'nin kýsaltmasý. 

CNVSU
Ülke: Ýtalya 
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario'nun kýsaltmasý. 

CODAU
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università'nýn kýsaltmasý. 

College van Bestuur
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel Deðiþkenler: Colleges van Bestuur 
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: 

• Bir üniversitenin yönetiminden sorumlu, yasa ile kurulmuþ yönetim kurulu. Kurul, rektör de dâhil 
olmak üzere en çok 3 üyeden oluþur ve ? Raad van Toezicht tarafýndan belirlenen bir süre ile 
görevlendirilirler ve üniversiteyi temsil eden bir baþkan atanýr. Kurul Raad van Toezicht'e karþý 
sorumlu olup hem Raad van Toezicht'e hem de bakana karar ve faaliyetlerine iliþkin bilgileri, 
istendiðinde, sunar.

• Mesleki yüksek öðrenim kurumunun yürütme kuruludur, birleþtirilmiþ bir mesleki yüksek öðrenim 
kurumu durumunda yasaya göre kurulmuþ olup en çok 3 üyeden oluþur. Kurul,  kurum idaresinin 
hazýrlanýp icra edilmesinden sorumludur. Birleþik bir kurum durumunda eðitim bakaný ? bestuursraad
ile yaptýðý görüþmeyi takiben kurulu tayin eder. Böyle bir kurumun kurulu, yönetmeliklerini 
bestuursraad ile yaptýðý müzakere sonucunda oluþturur. Bu yönetmelikler ancak eðitim bakanýnýn 
rýzasý ile deðiþtirilebilir. Ortak haklarýn söz konusu olmadýðý bir kurumda kurul, yönetim kurulunun 
görev ve sorumluluklarýný üstlenerek görevleri fakülte yönetim kuruluna havale edebilir.

College voor Promoties
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel Deðiþkenler: Colleges voor Promoties
Düzey: Eðitimi Kurumu 
Açýklayýcý Not: Yasaya göre bir üniversitede kurulmuþ olan bu doktora kurulu doktora ve fahri doktora unvaný 
verir, özel kürsülerin gerekli olup olmadýðý hususunda önerilerde bulunur. Kurul genellikle rektörün baþkanlýk 
ettiði profesörlerden ve ? Raad van Decanen'den oluþur.

Comissão de Acompanhamento do Processo de Adequação dos Cursos
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim derslerinin Bologna sürecine uygun olarak yeniden düzenlenmesini izlemek 
amacýyla bilim, teknoloji ve yüksek öðrenim bakanlýðýnýn emri ile Nisan 2006 tarihinde kurulmuþ bir organ. Bu 
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komisyonun çalýþma giderleri ? Direcção-Geral do Ensino Superior'un bütçesinden uygun tahsisatlarla 
karþýlanýr. Dört üyeden oluþur; ayrýca gerektiðinde baþka uzmanlar da çaðrýlabilir.  Saðlýktan sorumlu uzmanlar 
komisyonunun koordinatörü ile harici temsili ve bilgi elde edilmesini saðlamak amacýyla akademik forumdan 
bir öðrenci de komisyonda bir sandalyeye sahiptir ve süresi yasal olarak belirlenmemiþtir.

Comissão Técnica para a Formação Tecnológica Pós-Secundária
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulmuþ bir organ olup süresi yasal olarak belirlenmemiþtir; teknolojik uzmanlaþma 
derslerinin saðlanmasýný takip etmek ve deðerlendirmekten sorumludur. Ýstihdam ve mesleki eðitim enstitüsü 
tarafýndan, mesleki eðitim genel müdürlüðü ve ? Direcção-Geral do Ensino Superior tarafýndan teknik destek 
saðlanýr. Bu organa üyelik þu biçimdedir: bilim, teknoloji ve yüksek öðrenim bakanlýðý tarafýndan iki üye atanýr,
bunlardan biri koordinatör olur; bir üye ekonomi ve yenilik bakaný tarafýndan atanýr, bir üye tarým, kýrsal geliþim 
ve balýkçýlýk bakaný tarafýndan, bir üye çalýþma ve sosyal dayanýþma bakaný tarafýndan, bir üye de eðitim bakaný 
tarafýndan atanýr.

Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 1998 tarihli mevzuat kararnamesi ile kurulan bir organ olup araþtýrma deðerlendirmelerini hem 
ulusal hem de Avrupa düzeyinde geliþtirmekle görevlidir. Ýtalyan Üniversitelerinde araþtýrma 
deðerlendirmesinin ilkelerini geliþtirmek ve araþtýrma sonuçlarýnýn deðerlendirmesini geliþtirmekten sorumlu 
hale gelmiþtir. Yedi üyeden oluþur; bunlar yabancý da olabilirler ve çeþitli akademik alanlarda uzman olanlar 
arasýndan dört yýllýðýna atanýrlar. Bu kuruluþ, faaliyetlerine iliþkin raporlar yayýnlar ve ? Ministero
dell'Università e della Ricerca'ya, ilgili diðer bakanlýklara ve Comitato interministeriale per la programmazione
economica'ya (Bakanlýklar arasý ekonomik planlama komisyonuna) araþtýrma deðerlendirmesi hakkýnda yýllýk 
rapor gönderir. Teknik sekreterlik tarafýndan desteklenir ve devlet bütçesinden finanse edilir. Bu organýn ? 
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ile bütünleþerek yakýn gelecekte tek bir kalite 
deðerlendirme dairesi haline gelmesi planlanmakla birlikte bu birleþmenin kesin tarihi henüz belirlenmemiþtir.
Kýsaltma: CIVR. (http://www.civr.it

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 2000 yýlýnda kurulmuþ baðýmsýz organ olup üniversitelerle ve ? Ministero dell'Università e della 
Ricerca ile özerk etkileþim halindedir. Bu komisyonun baþlýca görevleri üniversite faaliyetlerinin 
deðerlendirilmesinde genel kriterler belirlemek, üniversitelerin dýþardan deðerlendirmesi için yýllýk programlar 
yürütmek, soruþturma, deðerlendirme, danýþma faaliyetlerini yürütmek, bakanlýk için standart, parametre ve 
teknik kurallarý tanýmlamaktýr. Komisyon, deðerlendirme, akreditasyon ve Bologna sürecine göre kalite 
güvencesine iliþkin birçok görevi yerine getirmekle yükümlüdür.Yabancý da olabilen dokuz üyeden oluþur ve bir 
defa yenilenebilen dört yýllýk süreyle, bakanlýk kararnamesi ile atanýrlar.Akademik topluluk içinden ve dýþýndan 
gelen, deðerlendirme alanýnda uzman olan bu üyelerin biri baþkan, dördü profesör, biri doçent, biri araþtýrmacý, 
biri maliye bakanlýðýndan kamu harcamalarý teknik komisyonu üyesi ve biri de genel teknik koordinatördür.
Komisyon ayrýca öðrencileri ve iþ piyasasý temsilcilerini de toplantýlarýna davet edebilir. Devlet bütçesinden 
finanse edilerek teknik ve idari sekreterlik tarafýndan desteklenir ve kendi bütçesi olur. Kýsaltma: CNVSU. 
(http://www.cnvsu.it)

Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 2003 yýlýnda kararname ile kurulan bir organ. Bir hükümet temsilcisi bu komisyona danýþman 
sýfatýyla katýlýr. Kamu tarafýndan finanse edilen bu komisyonun amacý, çeþitli danýþma organlarý arasýnda yüksek 
öðrenime iliþkin konularda danýþmayý organize etmektir. ? Conseil interuniversitaire de la Communauté 
française bürosunun üyeleriyle ? Conseil général des hautes écoles bürosunun üyelerinden, ? Conseil supérieur 
de l'enseignement supérieur artistique baþkanýndan ve Conseil supérieur de l'enseignement de promotion
sociale  baþkanýndan oluþur. Ortak bir toplantýnýn yazýlý bir görüþ ile sonuçlanmasý durumunda bu görüþ önceki 
konseylere sunulur. Konseyler de bunun üzerinde yorum yaparak bir görüþ ekleyebilirler; sonra bu ilk görüþle 
birlikte hükümete iletilir. Conseil interuniversitaire de la Communauté française 'nin ve Conseil général des 
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hautes écoles'ün baþkaný bu komisyona baþkanlýk edebilir ve sekretaryasý bu iki konsey tarafýndan ortaklaþa 
saðlanýr. Kýsaltma: CCOCES. 

Comité de Coordination des Programmes Régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 2005 yýlýnda kurumun yerini ? Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long 
de la Vie aldý. Kýsaltma: CCPR.

Comité Interprofessionnel Consultatif
Ülke: Fransa
Düzey: merkezi 
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulan organ; ? Commissions Professionnelles Consultatives'in tümünü ilgilendiren 
konularla ve faaliyetleri koordine etmeye yarayan önlemleri tavsiye etmekle ilgilenir. Eðitim ve yüksek öðrenim 
bakaný tarafýndan baþkanlýk edilen Comité Interprofessionnel Consultatif, yaklaþýk 70 üyeden oluþur;  bunlarýn 
en baþta gelenleri Commissions Professionnelles Consultatives'lerin baþkan ve baþkan yardýmcýlarýdýr. Bakýnýz ? 
Commission Professionnelle Consultative. Kýsaltma: CIC. 

Comité National d'Évaluation
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Üniversiteler, yüksek öðrenim 'okullarý' ve bakanýn emri altýndaki, yüksek öðrenimden sorumlu 
enstitüler de dahil olmak üzere tüm kamu yüksek öðrenim kurumlarýný deðerlendirmek amacýyla 1984 yýlýnda 
kurulmuþ baðýmsýz idari yetkilidir. Kamu tarafýndan finanse edilen bu komisyon, kurumlarýn ilk ve sürekli 
eðitim- öðretim, bilimsel ve teknolojik araþtýrma ve bulgularýný ilan etme, kültür ve bilimin, teknik bilginin ve 
uluslar arasý iþbirliðinin geliþtirilmesi alanlarýndaki akademik ve eðitim politikalarýný uygulamak için 
kullandýklarý tüm faaliyet ve araçlarý inceler ve deðerlendirir. Komisyon faaliyetlerinin ayrýntýlarý 
Cumhurbaþkanýna her yýl sunulan bir rapor ile açýklanýr. Ayrýca yüksek öðrenimin durumuna iliþkin bir özet 
raporu da dört yýlda bir hazýrlayarak yine cumhurbaþkanýna iletir. Komisyon, bir kararname ile dört yýllýðýna 
görevlendirilen ve görev süresi yenilenemeyen 25 üyeden oluþur. Bu üyelerin 19'u akademik topluluðu temsil 
eden Fransýz ya da yabancý üyeler, 4'ü iktisat ve araþtýrma alanlarýnda uzmanlaþmýþ Fransýz ya da yabancý üyeler,
biri Conseil d'État ( Danýþtay) üyesi, biri de Cour des Comptes (denetçiler meclisi) üyesidir. Comité National 
d'Évaluation'un üyelerinden birisi, komisyona baþkanlýk etmek üzere kararname ile görevlendirilir. Kýsaltma: 
CNE. (http://www.cne-evaluation.fr/)

Commission consultative scientifique
Ülke: Lüksemburg
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Araþtýrma ve dokümantasyon, müfredat öncelikleri, araþtýrma bütçesinin bozulmasý ve 
Lüksemburg üniversitesinin çok yýllý programýnýn içeriði ile ilgili politikalar konusunda bu organa danýþýlmasý 
gerekir. Komisyon alenen üniversite bütçesinden finanse edilir ve faaliyetleri üniversite iç tüzüðü ile yönetilir.
Eþit sayýda fakülte profesörleri ve uzmanlýklarý nedeniyle seçilmiþ Lüksemburg'lu ya da yabancý kiþilerden 
oluþur. Üyeler beþ yýllýðýna görevlendirilir ve görev süreleri rektör tarafýndan ve ? Conseil universitaire fikri 
alýnarak yenilenebilir.

Commission Nationale de la Certification Professionnelle
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 'Toplumsal modernleþme' yasasý ile ve bu komisyonun kendisine iliþkin bir kararname ile 2002 
yýlýnda kurulmuþ bir organ. Kamu tarafýndan finanse edilir, mesleki eðitim bakanýnýn yetki alaný içindedir ve eski 
Commission Technique d'Homologation des Titres et Diplômes'in yerini almýþtýr. Mesleki niteliklerin belirlenip 
güncellenmesinden, nitelik ve unvanlarýn yenilenip adapte edilmesini saðlamaktan sorumludur; bir taraftan da 
nitelikler ve iþ organizasyonuna iliþkin deðiþiklikler konusunda sürekli bilgilendirme yapar, orta ve yüksek 
öðrenimde mesleki nitelik ve unvan veren, nitelik sertifikasý veren kurumlara öneriler sunar. Ulusal dizinde 
kayýtlý farklý belge verme biçimlerinin birbiriyle ve baþka nitelik çeþitleriyle (özellikle Avrupa'dakilerle) nasýl 
iliþkili olduðu konusunda bireyleri ve firmalarý bilgilendirir. Organ 16 bakanlýk temsilcisi, 10 toplumsal ortak, 
seçilmiþ 3 konsolosluk odasý temsilcisi, seçilmiþ 3 bölgesel temsilci ve nitelikli 12 kiþiden oluþur. Hepsi de beþ 
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yýllýðýna baþbakan tarafýndan görevlendirilir ve görev süreleri yenilenebilir. Kýsaltma: CNCP.
(http://www.cncp.gouv.fr)

Commission Professionnelle Consultative
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Kuruluþu 1972 yýlýnda kararname ile mümkün olan organ. Eðitim alanýnda sorumluluðu olan 
tüm bakanlýklar, 20 muhtemel iktisadi faaliyet alanýna bölünerek bu çeþit bir organ kurabilirler. Tarým Bakanlýðý 
bir tane, Gençlik ve Spor Bakanlýðý bir, Ýstihdam Bakanlýðý beþ, Eðitim Bakanlýðý da 17 tane böyle organ
kurmuþlardýr.  Okul derslerinin içerik ve yapýsýna, sürekli mesleki eðitime, farklý faaliyet alanlarýnda 
sorumluluklara ve istihdama yönelik öðretim ve öðrenimin saðlanmasýna ve ayrýca çeþitli eðitim ihtiyaçlarý ve 
orta ve yüksek öðrenimdeki hedeflerle programlarýn tutarlýðýna iliþkin görüþ ve önerilerle meþgul olan bakana 
karþý yükümlüdür.  Bunlar orta ve daha yüksek düzeylerde mesleki ve teknolojik eðitimdeki (DUT ve licence 
professionnelle hariç)  nitelikler konusunda toplumsal ortaklarý içeren danýþma için zorunlu bir forumdur. Tüm
Commissions Professionnelles Consultatives'lerin ilgilendiði belli konular ? Comité Interprofessionnel
Consultatif tarafýndan ele alýnýr. Ýþveren temsilcileri, maaþlý çalýþanlar, kamu mercileri, nitelikli kiþiler,
sanatkarlar, konsolosluk oda temsilcileri, öðretmen sendikasý örgütleri ve veli dernekleri dahil olmak üzere 
800'ün üzerinde kiþi eðitim bakanlýðýna ve alt komisyonlarýna baðlý olan Commissions Professionnelles
Consultatives 'in üyeleridir. Üyelikleri dört yýlda bir yenilenir. Kýsaltma: CPC.

Commission Technique d'Homologation des Titres et Diplômes
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ?Yerini 2002 yýlýnda Commission Nationale de la Certification Professionnelle'e býrakan organ.

Commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio
Ülke: Ýtalya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Commissioni paritetiche di ateneo per la didattica e il diritto allo studio.
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Üniversite statüsü altýnda baþka idari organlarýný desteklemek için kurulabilen danýþma organý.
? Commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio'nun baþkan ve baþkan 
yardýmcýlarýndan oluþur. Organýn baþlýca görevleri, öðretim faaliyetlerinin gözlemcisi olmak, bununla ilgili 
yýllýk rapor hazýrlamak, ? Senato accademico için öðrenci düzenlemeleri konusunda tavsiye ve öneriler 
hazýrlamak ve üniversite çalýþmalarý yapma hakkýný yerine getirmekle yükümlü bölgesel kurumlarla iþbirliði 
yapmaktýr. Ayrýca ulusal ve uluslar arasý düzeyde öðrenci devinimi, kültürel ve sportif faaliyetler ve ders kredisi 
ayrýlmasý konularýnda öneri ve görüþ de bildirir. (http://www.unige.it/organi/commpar.shtml)

Commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio
Ülke: Ýtalya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Commissioni paritetiche di facoltà per la didattica e il diritto allo studio
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: idari organlarýný desteklemek amacýyla, üniversite statüsünde kurulabilen, fakülte düzeyinde 
bir danýþma organý. ? Nucleo di valutazione'ye öðretim ve deðerlendirme konusunda tavsiye verir ve özelikle 
ders kredisi tahsisatýnýn eðitim hedefleriyle tutarlýlýðý konusunda tavsiyede bulunmak zorundadýr. Organ
genellikle ? Consiglio di facoltà  (Fakülte konseyi) tarafýndan atanan baþkan, profesörler ve araþtýrmacýlardan 
meydana gelir; sayýnýn konseyin öðrenci temsilcileri sayýsýna eþit olmasý gerekir.

Commissions sous-régionales
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Bölgesel 
Açýklayýcý Not: ? Promotion sociale (toplumsal ilerleme) için eðitim ile ilgilenen organlardýr ve 1991 yýlýnda 
kararname ile kurulmuþtur. Böyle tüm komisyonlarýn amacý saðlanan eðitimin sosyoekonomik baðlama uygun 
olup olmadýðýný incelemek, alt bölgeler düzeyinde (Almanca konuþan Liege bölgesi ve Brüksel hariç 
Belçika'nýn Fransýzca konuþan illerinde)  ekonomik oyuncular örgütleri ile bir iletiþim kanalý saðlamak ve ilgili 
konularda ? Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale'e görüþ bildirmektir. Her komisyon, ilgili 
bölgede bir binasý ve idare merkezi bulunan eðitim kurumundan birer üye ve her temsilci sendika örgütünden
birer üyeden oluþmaktadýr.Yönetim finansmaný yalnýzca üyelerinin seyahat giderlerinin ödenmesinden ibarettir.
Fransýzca konuþan topluluktan ödenek alan kurumlarý temsil eden üyeler idari yetkili ya da ilgili kurum organý
tarafýndan atanýrlar.Yukarda bahsedilen kararname, görev süresini belirleyen bir madde içermemektedir.
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Committee of Scottish Higher Education Principals - Ýskoçya Yüksek Öðrenim Baþkanlarý Komitesi 
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya) 
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Ýskoçya Üniversiteleri'nin önceki adý. Kýsaltma: COSHEP.

Committee of University Chairmen - Üniversite Baþkanlarý Komitesi
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Komisyon, Birleþik Krallýk'taki tüm üniversitelerin idari organlarýnýn mevcut baþkanlarýna 
açýktýr; onlara bir tartýþma platformu saðlar. En yüksek idare standartlarýnýn geliþtirilmesi ve stratejik konularda 
devlet bakanlarýyla irtibatýn sürdürülmesi için yüksek öðrenimi desteklemeyi amaçlar. Komisyon yýlda iki defa 
toplanýr. Kýsaltma: CUC.
(http://www.shef.ac.uk/cuc)

Conférence des Grandes Écoles
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Mühendislik, iþletme ve ileri çoklu disiplin eðitimi ya da özelleþmiþ eðitim için Grandes Écoles
birliðidir ve yasa ile kurulmuþtur; devlet tarafýndan tanýnýr ve baccalauréat'tan sonra en az beþ yýl öðrenim için 
ulusal diploma verir. Kamu kaynaklarýndan ve üye kuruluþlarýn katkýlarýyla finanse edilen bu birliðin amaçlarý 
þunlardýr: üyelerini birleþtiren iliþkileri sürdürmek ve geliþtirmek, iþ ve sanayi açýsýndan bunlarý geliþtirmek, 
kurumlarýn mevcut ve gelecekteki faaliyetleri ile ilgili tüm konularý incelemek, ilk ve sürekli eðitim ve 
araþtýrmanýn geliþimine katký yapmak ve Grandes écoles'ün istikrarlý geliþimine katkýda bulunmaktýr. Ayný
amaçla birlik kamu yetkililerinin, idari organlarýn ve baþlýca organizasyonlarýn ortak ilgilerini ifade eder.
Toplam 223 üyesi vardýr; buna Grandes écoles'ün ya da Grandes écoles gruplarýnýn yöneticileri olan 179 aktif 
üye ve buna tekabül eden 35 üye ( esasen birlikler)  dâhildir. Conférence üyesi olarak kabul edilmek için önce 
Grandes écoles katý biçimde belirlenmiþ üye sayýsýný saðlamak zorundadýr. Kýsaltma: CGE.
(http://www.cge.asso.fr)

Conférence des Présidents d'Université
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 1971 yýlýnda kararname ile kurulmuþ bir danýþma organýdýr; iptali 26 Ocak 1984 tarihli yüksek 
öðrenim kanunu ile onaylanmýþtýr. Bu organ, üniversite rektörlerinin deneyimlerini karþýlaþtýrarak bilgilerini 
paylaþmalarýna ve bakanla ya da akademik topluluðun baþka üyeleri ile yüksek öðrenim ve araþtýrma 
tartýþmalarýna katký yapmalarýna imkân tanýr. Ayrýca kamu yetkilileri ile istiþare yapmadan önce görüþ alýþveriþi 
için bir platform önererek ya da sivil toplum ile kamu arasýnda bir aracýlýk yaparak kamu yüksek öðrenim 
tartýþmalarýna katký yapmakla da görevlidir. Görüþleri yüksek öðrenimin öncelikleri ile ilgili politikalarý 
etkileyebilir. Yüksek öðrenimden sorumlu bakanýn baþkanlýðýnda Conférence des Présidents d'Université 85
üniversite rektörünü ve ulusal politeknik enstitülerinin, écoles normales supérieures'in, ulusal uygulamalý 
bilimler enstitülerinin ve önde gelen diðer enstitülerin 17 yöneticisini bir araya getirir. Tüm organlarýný ve birinci 
baþkan vekilini iki yýlda bir seçer. Her üye altý çalýþma komisyonundan birini ( öðretim ve sürekli eðitim, 
araþtýrma, kaynaklar ve personel, öðrenci hayatý ve toplumsal meseleler, dýþ iliþkiler, düzenlemeler ve mevzuat). 
Kýsaltma: CPU. (http://www.cpu.fr)

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 1994'te kurulan, kar amacý gütmeyen merkezi bir örgüttür; hem resmi hem özel Ýspanyol 
üniversitelerini temsil eder. Amacý yüksek öðrenim ve üniversite araþtýrmalarýna iliþkin eylem ve faaliyetleri 
teþvik etmektir. Bu kurul Ýspanyol üniversiteleri ve yurt dýþýndaki benzer kurumlar arasýndaki iþbirliðini teþvik 
eder. Bilgi alýþveriþi yaparak kamu idareleriyle daha iyi ve daha verimli iþbirliði saðlayacak araþtýrmalarý, rapor 
ve önerileri geliþtirir. Kurulun iki ana temsilci organý vardýr: üç ayda bir düzenlenen ve üyeleri üniversite 
rektörleri olan Asamblea General ve gerektiðinde Asamblea General ile ilgili iþlevleri devralabilen Comité
Permanente. Kurul bir baþkan, üç baþkan yardýmcýsý, Asamblea General tarafýndan seçilen dört üye ve Comité
Permanente tarafýndan seçilen bir sekreterden oluþur; bunlarýn hepsi de rektörlerdir. Tüm kamu ve özel Ýspanyol 
üniversitelerinden finansman alýr. Baþkan, baþkan yardýmcýlarý ve dört üyenin görev süresi iki yýl olup sekreter 
ise daimi statüdedir. Kýsaltma: CRUE.(http://www.crue.org/)
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Conferenza dei presidi di facoltà
Ülke: Ýtalya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Conferenze dei presidi di facoltà
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Ayný akademik alan içindeki ortak problemlerin incelenmesini destekleyerek bunlarý ilgili 
organlara ifade etmeyi amaçlayan bir danýþma organýdýr. Bu konferanslar çeþitli mesleklerin ihtiyaçlarýyla ilgili 
öðrenim faaliyetlerini geliþtirir, öðretimin niteliðini ilerletir ve derslerin, diplomalarýn yurt dýþýnda tanýnmasýna 
yardým eder. Bu organý oluþturan organlar bir kuruldur ve hem bir baþkan hem de baþka yardýmcýsý seçerler; bir 
baþkan,  tek tek konferanslarýn statüsüne baðlý olarak baþkan yardýmcýsý ve deðiþken sayýda üyelerden, baþkanýn 
atadýðý bir sekreterden oluþan bir yürütme komisyonudur. Bu üyeler kurul tarafýndan seçilir. Hepsi de üç yýllýðýna 
atanýr ve görev süreleri bir defa yenilenir. Baþkanlar ? Coordinamento nazionale dele conferenze dei presidi di 
facoltà'yý oluþtururlar. Her konferans, üyeleri tarafýndan temsil edilen üniversiteler tarafýndan finanse edilir.
(http://www.con-scienze.it)

Conferenza dei rettori delle università italiane
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Medeni hukuka dayanarak üniversite çalýþmalarý ve üniversiteler arasý koordinasyon ile ilgili 
görevleri yerine getiren bir danýþma organý. Üniversite sisteminin amaçlarý ve üç yýllýk planda belirlenen mali 
kaynaklarýn tahsisatý konularýnda ? Ministero dell'Università e della Ricerca'nýn hazýrladýðý kararname taslaðý 
üzerinde görüþ bildirir. Ayrýca öðretim ve akademik düzenlemelerin yönetimini etkili kýlar. Organ, tüm doðal 
üyeleri ve tam yetkisi olmayan üyeleri kapsayan bir kuruldan oluþur; doðal üyeler tarafýndan seçilen bir baþkan
vardýr ve baþkanlýk komisyonu baþkan ve doðal üyeler tarafýndan seçilen on üyeden, baþkanlýk komisyonu 
tarafýndan kendi üyeleri arasýndan seçilen iki baþkan yardýmcýsýndan ve baþkan tarafýndan atanan bir genel 
sekreterden oluþur. Tüm yönetim görevlileri iki yýllýðýna atanýr ve art arda iki defadan fazla atanamazlar.
Konferansýn karargâhý Roma'dadýr. Kýsaltma: CRUI. (http://www.crui.it)

Conseil académique
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 1953 yýlýnda üniversitelerde yasal statü ile kurulmuþ bir organ. Rektörün (ya da rektör olmadýðý 
zaman rektör yardýmcýsýnýn) baþkanlýk ettiði bu professeurs ve chargés de cour konseyi rektör ve rektör 
yardýmcýsýný atamak ve temsilcilerini seçmek için gerekli listeleri ? Conseil d'administration'a teslim etmekle 
görevlidir.

Conseil d'administration
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 1953 yýlýnda üniversitelerde yasal statü ile kurulmuþ organ. Özellikle þunlardan sorumludur: 
akademik yýlýn, ders ve seminerlerin, derslerle ilgili uygulamalarýn nasýl düzenleneceðini belirlemek, öðretim ve 
bilim kadrosunu atamak, öðretim kadrosunun iþ yükü içeriðini belirlemek. Rektör (baþkan olarak), rektör 
yardýmcýsý (baþkan yardýmcýsý olarak), ? Conseil académique tarafýnda seçilmiþ öðretim kadrosu temsilcileri(11
tane) ve onlar tarafýndan, kendi aralarýndan seçilmiþ bilimsel kadro temsilcileri (5 tane), idari kadro ve kadro 
üyeleri tarafýndan seçilmiþ Master düzeyinde uzman kadro (3 tane) ve öðrenci temsilcileri (7 tane) ile sosyal, 
ekonomik ve politik faaliyet alanlarýndan seçilmiþ 7 kiþiden oluþur. Akademik kadro üyeliði, her fakülte temsil 
edilecek þekilde olmalýdýr. Üyeler, dört yýllýðýna atanýrlar ve görev süreleri yenilenebilir; fakat öðrenci 
temsilcileri iki yýllýðýna görevlendirilir ve görev süreleri yenilenebilir.

Conseil d'Administration
Ülke: Fransa
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Ocak 1984'te düzeltilerek Kasým 1968 kanunu ile tek tek kurumlarda kurulmuþ bir organ. Bu 
konseyin sorumluluklarý aþaðýdaki gibidir: söz konusu kurumun politikalarýný belirlemek, devletin kurumsal 
mukavelesi hakkýnda kararlar vermek, bütçe ve hesaplarýný onaylamak, meslek daðýlýmýný belirlemek, harici 
ortaklarla öðretim ve eðitim saðlanmasýnýn organizasyonuna iliþkin anlaþma ve kongreleri onaylamak, kredi, 
yatýrým hisseleri þube açýlmasý, hibe ve ölümle kalan varlýklarýn kabul edilmesi ve taþýnmazlarýn elde edilmesi, 
enseignantschercheurs  karþýsýnda ve kullanýcýlarýna disiplin edici güç uygulamaktýr. Konseyin 3060 arasýnda 
üyesi vardýr; bunlarýn %40-45'i öðretmen ve araþtýrmacý temsilcileri, %20-30'u dýþardan gelen kiþiler, %20-25'i 
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öðrenci temsilcileri, geriye kalan %10-15'i ise mühendisleri, idari ve teknik kadro ile iþçi ve hizmet kadrosudur.
Seçmen kurullarýna seçilen üyeler dört yýllýðýna görevlendirilirler (öðrenci temsilcileri hariç. Onlar iki yýllýðýna 
görevlendirilirler). Belli dersler için organa ? Conseil Scientifique ve ? Conseil des Études et de la Vie
Universitaire tarafýndan tavsiyelerde bulunulur.

Conseil de gestion pédagogique
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: 2001 yýlýnda kararname ile kurulmuþ organ. Çalýþma düzenlemeleriyle olduðu kadar eðitimsel 
ve sanatsal faaliyetleri planlamada taslak hazýrlamaktan ve École supérieure des arts'ýn hedeflerini uygulama 
sürecini tasarlamaktan sorumludur. Baþka bir kurumla herhangi bir iþbirliði anlaþmasýna varýlmasý konusunda 
olduðu kadar personelin ödeneði, materyallerin ve metotlarýn kullanýmýyla ilgili bütün eðitimsel konularý 
kapsayan kurumun idari yetkisi veya idari organý bu konseye danýþmaktadýr. Konsey, kendiliðinden, bu 
konularla ilgili görüþleri doðrultusunda idari yetkiyi (idari organý) bilgilendirebilir. Konsey, baþkandan (ve 
uygun durumlarda baþkan yardýmcýsý), teklif durumunda her çalýþma alaný için, hepsi professeurs ve
accompagnateurs'dan oluþan beþ temsilciden ve assistants'dan oluþan iki temsilciden (uygun durumlarda) 
oluþur; daha sonra beþ kiþilik bir öðrenci delegesi, öðretim kadrosu haricindeki personel sýnýfýnýn bir temsilcisi 
ve üç sendika temsilcisi daha konseye katýlýr. Kurumdaki bütün professeurs ve accompagnateurs konseye görev 
süresi yenilenebilir dört yýllýk dönem olup arka arkaya en fazla iki dönem üyelik yapabilecek temsilcileri seçer.
Kurumdaki asistan kadrosu ise konseye gönderilmek üzere görev süresi yenilenebilir iki yýllýk dönem için 
temsilci seçer. Farklý çalýþma alaný olan durumlarda, her alanda bu kategorilere temsilci seçmek için bir seçim 
yüksekokulu oluþturulur. Farklý çalýþma alanlarýný kapsayan kurum içerisinde sorumluluklarý olan professeur
veya accompagnateur seçimi yapacak kiþi veya bazý durumlarda aday olabilecekleri alaný seçerler. Öðretim 
kadrosu haricindeki diðer kadro kategorileri temsilcileri yenilenebilir dört yýllýk dönem için diðer bütün personel 
(öðretim hariç) tarafýndan seçilir. Konseydeki öðrenci temsilcileri ? Conseil des étudiants tarafýndan 
yenilenebilir bir yýllýk dönem için seçilir. Sendika temsilcileri kurumdaki öðretim kadrosu üyeleridir. Bunlar,
Conseil national du travail (milli iþ konseyi) üyesi olan Fransýzca konuþan topluluk tarafýndan doðrudan temin 
veya sübvanse edilen eðitimdeki personeli temsil eden sendika kurumlarý tarafýndan atanýrlar. Konseyin bütün 
üyeleri toplantýlarda söz almada ve oy vermede yetkilidir ve yarýsý zabýt tutulmasý için herhangi bir görüþ 
(oylama sonrasý) beyan edilmeden önce karar yeter sayýsý için orada bulunmak zorundadýr.

Conseil de Gouvernance
Ülke: Lüksemburg
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: 2003 yýlýnda yasayla kurulmuþ olan dört resmi organdan biri. Lüksemburg Üniversitesi'nin 
genel politikasý ve stratejisinden sorumlu olup ve faaliyetlerini yönlendirir. Konseyin sorumluluklarý arasýnda 
disiplinler-arasý merkezlerin yöneticileri olan professeurs'in atanmalarý veya görevden alýnmalarý (? Rectorat
tarafýndan önerilmeleri halinde) ve maaþ cetveli ve kurum þemasý olduðu kadar üniversitenin iç 
düzenlemelerinin hazýrlanmasýný bulunmaktadýr. Konsey, üniversitenin çok yýllý kalkýnma planýný, hükümetle 
anlaþmaya varýlan kurumsal sözleþmenin taslaðýný, bütçe taslaðýný ve yýllýk bütçeyi tahakkuk eder. Konsey 
ayrýca tali kurumlarýn kurulmalarý, sürdürülmeleri ve ayrýlmalarýyla ilgili kararlarý alýr, bütün sözleþmeleri ve 
anlaþmalarý sonuçlandýrýr ve iptal eder ve periyodik olarak üniversite faaliyetlerinin çok yýllýk kalkýnma planýyla 
hükümetle olan kurumsal anlaþmanýn uyumlu olup olmadýðý kontrol eder. Kararlarýnýn bazýlarý ? Ministère de la 
Culture, de l'Enseignement supérieur et de la recherche'deki bakanýn onayýyla gerçekleþir. Konsey üniversite 
bütçesi tarafýndan desteklenir ve en azýndan dördü akademik sorumluluklarý olan yedi üyeden oluþur. Üyeler 
Grand Duke tarafýndan toplu hükümet önermesiyle atanýr ve üniversitede baþka bir konumda bulunamazlar.

Conseil des Études et de la Vie Universitaire
Ülke: Fransa
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Bireysel kurumlar içerisinde 1968 yýlýnýn Kasým ayýnda yasayla kurulmuþ ve 1984 yýlýnýn Ocak 
ayýndaki yasayla deðiþtirilmiþ olan organ. Bu konsey, akreditasyon ve yeni çalýþma alanlarý için olan baþvurularý 
düzenler, öðrencilerin aktif þekilde yönlendirilmelerini saðlayan ölçütleri hazýrlar ve öðrencilerin çalýþma 
hayatýna girmelerini kolaylaþtýrdýðý, kültürel ve diðer faaliyetleri teþvik ettiði ve yaþam ve çalýþma durumlarýný 
geliþtirdiði gibi öðrenci niteliklerini resmi olarak tanýmlar.Ayrýca öðrencilerin politik ve sendika haklarýný korur.
Konsey, ? Conseil d'Administration'a eðitimin ilk baþýnda ve devam eden kýsmý için müfredat önceliklerini 
önerir ve 20-40 üyeden þu þekilde oluþur: %75-80'i temsilci, bir taraftan enseignants-chercheurs ve öðretmenler,
diðer taraftan eþit sayýda öðrenci. (eðitimine devam edenler dahil olmak üzere); %10-15'i mühendisliði, idari ve 
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teknik personeli, iþçileri ve hizmet kadrosunu temsil etmektedir (IATOS); %10-15'i harici kiþilerden 
oluþmaktadýr. Deðiþik seçim yüksekokullarýnda seçilen üyeler dört yýllýk dönem için atanýrlar. (iki yýllýðýna 
atanan öðrenci temsilcileri hariç). 

Conseil des étudiants
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: écoles supérieures des arts, hautes écoles ve üniversitelerde, 2001, 1995 ve 2003'te kararname 
ile kurulmuþ organ. Eðitimin bu üç kategorisinde bu tür bir öðrenci konseyinin görevleri þunlarý içermektedir: 
öðrenci temsilcilerini ilgili kurumun organlarýna atama, koruma ve öðrenci ilgilerini eðitim ve öðretim 
konularýna yönlendirme ve kurumun idaresini saðlama; toplumun ve kurumlarýnýn sorumlu ve kritik üyeleri 
olarak öðrencilerin kendilerini tamamen aktif vatandaþ olarak varsaymalarý konusunda öðrencileri gerçek 
tutulum için teþvik etme; ve bu bilginin öðrenciler ve kurumlarýnýn yetkili mercileri arasýnda serbestçe 
dolaþýmýný saðlama. Ýlgili kurum öðrenci konseyini görevlerini yerine getirebilmesi için gereken içyapýsý ve 
kaynaklarýyla temin eder.
écoles supérieures des arts'da, öðrenci konseyi mümkün olduðu kadar her çalýþma alanýný temsil edebilecek en 
az yedi üyeden oluþur. Seçimlerde oylarýn geçerli olabilmesi için, kayýtlý öðrencilerin en azýndan %30'u 
tarafýndan atýlmasý gerekmektedir. Konsey, baþkanlýk yapmak üzere üyelerinden birini seçer. Bütün üyeler 
toplantýlarda söz alýp oy verebilir.
Hautes écoles'da, öðrenci konseyi, kuruma kayýtlý öðrenciler arasýndan, en azýndan her kategori için bir öðrenci 
temsilcisi olmak üzere yýllýk olarak seçilen en az yedi öðrenciden oluþur. Üyeler, toplamda 1000'den az kayýtlý 
öðrenci olmasý durumunda oylarýn en az %15'ini ve toplamda 1000 veya daha fazla kayýtlý öðrenci olmasý 
durumunda ise oylarýn en az %10'unu almak koþuluyla seçilirler. Bir sonraki akademik yýl için seçilen konsey,
haute école'deki organlarýn üyelerini ve vekillerini önerir. Kendi giriþimiyle, kurumdaki eðitim sürecinin 
idaresiyle ilgili konularda öðrencilerin görüþlerini ifade edip öneride bulunabilir. Fransýzca konuþan topluluk 
tarafýndan yönetilen ve sübvanse edilen Hautes écoles'te öðrenci temsilcileri yönetim organlarýnýn toplantýlarýna 
katýlýr ve oy verme haklarý vardýr. Yönetim organlarýndaki öðrenci temsilciliði bütün kategorilerden öðrencileri 
içeren üyelerinin en azýndan %20'sini karþýlamalýdýr.
 Üniversitelerde, aþaðýda adý geçen organlardaki öðrenci temsilcileri ya doðrudan ya da üniversite düzeyi bir 
öðrenci kurulu tarafýndan seçilir. Resmi olarak öðrenci kurulunun oluþmasý için, öðrenci konseyi, öncelikli 
olarak, seçimlerin gerçekleþtiði akademik yýlýn 1 Aralýk tarihinde kurumda kayýtlý bütün öðrenciler tarafýndan 
seçilmeli, ikincisi, her iki yýlda bir en az bir kere olmak koþuluyla seçimlerde seçilmiþ olan en az yedi üye olmalý, 
üçüncüsü, her fakülte veya çalýþma alaný için en azýndan bir öðrenci temsilcisi olmalý. Seçimlerdeki oylamanýn 
geçerli olabilmesi için, oylarýn en az %20'si üniversitenin lisans ve yüksek lisansýna resmi olarak kayýtlý olan
öðrenciler tarafýndan ve %25'i resmi olarak fakültede, eðer seçimler fakültede gerçekleþiyorsa, kayýtlý olan 
öðrenciler tarafýndan atýlmalýdýr. Oy verme hakký bulunan öðrenci temsilcileri, her üniversitedeki organlarýn
üyeliklerinin en azýndan %25'ini oluþturmalý ve bir yandan, öðretim kaynaklarýnýn kullanýmý ve insan 
kaynaklarýnýn tahsisiyle ilgili tüm konularda fikir beyan etmeden diðer yandan da derslerle, sýnavlarla ve genel 
olarak kurumdaki eðitimin düzenlenmesiyle ilgili önerilerin hazýrlanmasýndan sorumlu olmalýdýr.

Conseil facultaire
Ülke: Lüksemburg
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Lüksemburg Üniversitesi'nin kurumsal anlaþmasý altýnda fakülte öðretim programýný ve 
araþtýrma programýný öneren organ. Bu konsey, bir fakültenin bilim dalýnda sürdürülmek üzere verilmiþ bir 
araþtýrma için yetki vermekten sorumlu professeurs komitesinden oluþur. Bu komitelere fakülte dekaný 
baþkanlýk etmektedir. 2003 yasasýna göre, dekan farklý konularla ilgilenirken konsey tarafýndan yardým edilmek 
üzere dönüþümlü olarak bir veya daha fazla kiþi tarafýndan düzenli bir þekilde desteklenir. Konsey, üniversite 
bütçesi tarafýndan finanse edilmektedir.

Conseil général des hautes écoles
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 1995 yýlýnda bir kararname ile kurulmuþ organ. Hautes écoles'deki yüksek öðrenimle ilgili her 
konuda fikir beyan etmeden ve Fransýzca konuþan topluluk tarafýndan doðrudan yönetilen ve devlet tarafýndan 
sübvanse edilen kurumlar arasýndaki iþbirliðini teþvik etmekten sorumludur. Bu konseyin toplantýlarýna yüksek 
öðretimden sorumlu bakanýn bir temsilcisi ve hautes écoles'e hükümet komisyon üyesi gibi yüksek öðrenimin 
genel müdürü (veya delegesi) katýlýr. Faaliyetleri üzerine hükümete ve Fransýzca konuþan topluluk konseyine 
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yýllýk bir rapor yollanýr. Conseil général des hautes écoles'ün oy veren üyelerinin yarýsýndan fazlasýnýn varlýðý 
karar yeter sayýsý için gereklidir ve beyan edilen tüm fikirler oylamaya sunulur. Konsey þu þekilde belirtildiði 
üzere 28 üyeden oluþur: hautes écoles'ü yöneten yetkililerin veya organlarýn temsilcileri ve 14 directeurs-
présidents; sendika kuruluþlarýnýn temsilcileri tarafýndan önerilen hautes écoles'dan 6 personel temsilcisi; 
Fransýzca konuþan topluluk tarafýndan tanýnan öðrenci kuruluþlarý tarafýndan önerilen 4 öðrenci üyesi, þöyle ki; 
? Fédération des étudiants francophones ve ? Union des étudiants de la Communauté française; meslekler arasý 
sendika kuruluþlarý ve iþveren kuruluþlarý tarafýndan önerilen 4 toplumsal sektör temsilcisi. Konsey üyeleri, ilgili 
her grup tarafýndan teslim edilen eþit listeden hükümet tarafýndan atanýr. Üyeler, yenilenebilir bir yýllýk dönem 
hizmet eden öðrenci temsilcileri durumu haricinde, yenilenebilir beþ yýllýk bir dönem hizmet ederler. Konseyin 
baþkan ve baþkan yardýmcýsý sözü geçen directeurs-présidents ve haute école idari yetkililerinin (veya idari 
organlarýn) temsilcilerinden oluþan üyeleri tarafýndan, iki büyük ideolojik eðilim arasýndaki eþitliðe gereken 
saygýyý göstererek, beþ yýllýðýna seçilir. Konsey, etkinliði için gereken zemini hazýrlamak için bir büro kurar.
Fransýzca konuþan topluluk bu organýn faaliyetle ilgili giderlerini karþýlar. Hautes écoles'ta önerilen çalýþmanýn 
her alaný için, bir conseil supérieur (yüksek konsey) kurulmuþtur. Hükümet, conseil général des hautes écoles'ün
çalýþmasýný desteklemek için uzman bir komite atayabilir ve bunun gibi bütün organlar yardým için diðer 
hükümet bölümlerini veya dýþardan uzman çaðýrabilir. Hükümet ayrýca, konseye gerektiði zaman kendi 
bölümlerinden bir kadro oluþturup sekretarya olarak atayabilir. Kýsaltma: CGHE.

Conseil interuniversitaire de la Communauté française
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 2003 yýlýnda bir kararname ile kurulmuþ organ. Hükümet, konseye toplantýlara katýlýp 
danýþmanlýk görevi yapmak üzere bir komisyon üyesi atar ve kararlarýn uygulanmasýný ertelemek için yüksek 
öðretimden sorumlu bakana sorabilir. Faaliyetlerine yönelik yýllýk planý hükümete ve Fransýzca konuþan 
topluluk konseyine gönderir. Organ devlet tarafýndan finanse edilmektedir ve ilk olarak üniversite eðitimiyle 
ilgili konular için danýþmanlýk oluþturma ve fikir beyan etme, ikinci olarak, hükümetin Fransýzca konuþan
topluluk içindeki üniversite kurumlarýnýn farklý ulusal ve uluslar arasý arenada uygun bir þekilde temsil edildiðini 
saðlamak için üniversite ve fakülte içi iþbirliðini teþvik etme gibi görevleri vardýr. Organ ayrýca, kalkýnma için 
üniversite içi iþbirliðinde üniversitenin katýlýmýný koordine eder. Konsey, kararlarýný oy çokluðuyla alýr ve 
üyelerinin karar yeter sayýsý için bulunmalarýný ister. Üyeleri, hükümet tarafýndan yüksek öðrenimden sorumlu 
olan bakandan gelen öneri doðrultusunda atanýr. Konseyin þu þekilde belirtildiði gibi 39 üyeye kadar kapasitesi 
vardýr: üniversite kurumlarýnýn rektörleri (veya onlarý temsil eden rektör yardýmcýlarý); ? Conseils
d'administration tarafýndan önerilen üniversite kurumlarýnýn 12 akademik ve bilimsel kadro temsilcisi; 
çalýþanlarýn kuruluþlarý tarafýndan önerilen üniversite kurumlarýndaki idari, teknik ve yönetim kadrosundan 3 
temsilci; üniversite bilim kadrosunu temsil eden tanýnmýþ sendika kuruluþlarý tarafýndan önerilen 3 üye; öðrenci 
kuruluþlarý tarafýndan önerilen 9 öðrenci temsilcisi; sýrasýyla, ? Fédération des étudiants francophones ve ?

Union des étudiants de la Communauté française; ayný kategoriden tanýnmýþ olmak üzere iþveren kuruluþlarý 
tarafýndan önerilen 3 temsilci. Rektörler konseyin görev gereði üyesidir. Kalan üyeler yenilenebilir bir yýllýk süre 
için atanan öðrenci temsilcileri haricinde yenilenebilir dört yýllýk dönem için atanýr. Konseyden gelen öneri 
doðrultusunda, hükümet iki yýllýk bir dönem için rektörler arasýndan bir baþkan ve bir de baþkan yardýmcýsý atar.
Organ, uzman komiteler veya çalýþan gruplar kurabilir ve akademik ve bilimsel faaliyetleri teþvik eder. Konsey 
içerisinden oluþturulan bir büro, toplantýlarý ayarlamadan ve gerekli iþ takibinden sorumludur. Hükümet, kendi 
kadrosunun çerçevesini ve statüsünü oluþturur. Ýþlerinde yardýmcý olmak için, konsey, hükümet veya kamu 
sektörü kadrosundan veya üniversitelerden geçici olarak kadro talep edebilir, the Fonds national de la recherche
scientifique (bilimsel araþtýrma için milli kuruluþ), bilimsel kuruluþlar ve hükümet daireleri. Ayrýca, sözleþmeli 
olarak da personel iþe alabilir. Kýsaltma: CIUF. (http://www.cfwb.be/ciuf/)

Conseil National de l'Enseignement Agricole
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conseil Supérieur de l'Éducation'da temsil edilen tarým eðitimini temin eden 19 Haziran 1985 
tarihinde çýkarýlan bir kararname ile devlet tarafýndan finanse edilen organ. Bu konseyin yeterliði içerisindeki 
her konu veya fikir resmi olarak hükümet kanadýyla veya kendi üyelerinin dörtte biriyle görüþülebilir.
Ortaöðretim veya yüksek öðretimdeki tarým eðitimiyle ilgili her taslak kanunu veya kararnameyi resmi olarak 
açýklamak zorundadýr ve adý geçen dersler için milli olarak projelendirilmiþ taslak planlarý konusundaki 
görüþlerini beyan eder. Bölgelerce belirlenen eðitim gereksinimlerini hesaba katan bu plan, tarým bakanlýðý 
tarafýndan beþ yýllýk bir dönem için tasarlanýr. Eðer planýn uygulanmasý aþamasýnda önemli deðiþiklikler olursa, 
konseyin önermesi durumunda kýsmi olarak düzeltmeye gidilebilir. Konseye tarým bakaný baþkanlýk eder ve þu 
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þekilde belirtildiði üzere 64 üyeden oluþur: 8 hükümet temsilcisi; 3 bölgesel temsilci; ilgili kamu kurumlarýndan 
3 temsilci; devlet anlaþmasýyla özel tarým eðitim kurumlarýndan sorumlu olan kurum ve kuruluþlarýn 6 
temsilcisi; özel ve kamu tarým eðitim kurumlarýnda görevli olan sendika kuruluþlarý kadrosundan 20 temsilci; 
tarým eðitim alan öðrencilerin aileleri için olan kuruluþlardan 10 temsilci; iþverenler, çiftçiler ve tarým iþçileri 
için olan mesleki kuruluþlardan ve sendikalardan 10 temsilci ve 4 öðrenci temsilcisi. Bu organýn bazý 
sorumluluklarý ? Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, Agro-alimentaire
et Vétérinaire tarafýndan icra edilmektedir. Kýsaltma: CNEA.

Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 26 Ocak 1984 tarihindeki yasayla kurulan ve 2 Ocak 1989 yýlýndaki kararname ile tanýmlanan 
danýþma organý. Devlet tarafýndan finanse edilen konsey, kamu kurumlarýna (üniversiteler, milli politeknik 
enstitüler, üniversitelerden ayrý olan yüksek “okullar” ve enstitüler, büyük kurumlar, yurtdýþýndaki Fransýz 
yüksek “okullar” ve écoles normales supérieures) akademik, kültürel ve mesleki bir yapý olarak verilen 
görevlerle ilgili konularda görüþlerini beyan eder. Konsey, farklý kurumlarýn iþleyiþini geliþtirmek için gereken 
kararlarla ilgili önerilerde bulunur. Eðitim bakanýnýn inisiyatifi doðrultusunda her konuda konseye danýþýlabilir.
Ýcraatsal olarak, belli baþlý faaliyetleri milli niteliklerle ve özellikle, Avrupa'nýn baþka yerindeki niteliklerle 
uyumluluðuyla ve bunlarla olan düzenlemelerle ilgilidir. Ayrýca, kurumlar statüsündeki mevzuat ve diðer 
belgeler hakkýnda da danýþýlabilir. Disiplin affý konusunda; itiraz üzerine veya uygun üniversite organlarý,
enseignants-chercheurs karþýsýnda, öðretmenler ve kullanýcýlar tarafýndan alýnan disiplin kararlarýnda, konsey 
bir karar verebilir. Konseyin, ayrý seçim yüksekokullarýndaki gizli oylamaya seçilen öðrenci temsilcileriyle 40 
kiþiden oluþan ve özellikle eðitim, kültürel, bilimsel, ekonomik ve sosyal yapýsý olan büyük milli menfaatleri 
temsil eden 21 kiþiden olmak üzere 61 üyesi vardýr. Bu 21 üye, yüksek öðretim bakanýnýn bir kararnamesiyle dört 
yýllýðýna atanýr. Konseyin araþtýrma alanýndaki faaliyetlerini hazýrlamadan ve doktora dönemi derslerinden ve 
niteliklerinden sorumlu olan daimi bir akademik komitesi vardýr ve genel kurullar haricindeki bütün 
toplantýlardan sorumlu olan daimi bir de bölümü vardýr. Kýsaltma: CNESER.

Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, Agro-alimentaire et 
Vétérinaire
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: ? Conseil National de l'Enseignement Agricole'da görüþülen sorumluluklarý ifa eden ve tarým 
bakanýna rapor sunan, 1998'de kurulmuþ organ. Devlet tarafýndan finanse edilen konseye, özellikle tarým 
bakanýnýn sorumlu olduðu kamu yüksek öðrenimi ve eðitim kurumlarýný ilgilendiren görevler hakkýndaki 
kararlarý almak için ve tedariklerin uygun bir þekilde koordine edilmesini saðlayan kamu yetkilileri tarafýndan 
önerilen politika hakkýnda danýþýlýr. Her yýl, bakan, konseye tarýmdaki yüksek öðrenimin durumu, gýda iþleme ve 
veterinerlik ilaçlarý hakkýnda açýk bir rapor sunar. Konsey, yüksek öðretimden sorumlu olan bakanýn bir 
temsilcisini, bölgesel bir danýþmaný ve genel bir danýþmaný; kamu yüksek öðrenim kurumlarýndan 2 müdürü; 
kamu yüksek öðrenim kurumlarýndaki personelin ve öðrencilerin 30 temsilcisini (12 professeurs ve maîtres de 
conférences temsilcisi, kamu bilimsel ve teknolojik kurumlarýndaki araþtýrmacýlardan 2 temsilci, diðer 
personelden 9 temsilci ve 7 öðrenci temsilcisi); ve ekonomi alanýnda, mesleki konularda ve kamu sektörü 
öðretimi ve araþtýrmasýnda yüksek kalifiyeli 10 kiþiden oluþmaktadýr. Bütün üyeler, temsil ettikleri organlar ve 
kuruluþlar tarafýndan deðiþen süreler için atanýr. Kýsaltma: CNESERAAV.

Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Yaþam boyu mesleki eðitim ve sosyal diyalog için 4 Mayýs 2004'teki yasayla kurulan organ.
Devlet tarafýndan finanse edilen konsey, alakalý bütün partilerdeki ortaöðretim ve yüksek öðretimde mesleki 
eðitim politikalarýný tasarladýðýnda ve istihdam ve mesleki eðitim için bölgesel koordinasyon komitesiyle 
iþbirliði içinde uygulamayý gözlemlediðinde dayanýþmayý ulusal düzeyde teþvik etmekten sorumludur. Daha 
sonraki aþamada yaþam boyu öðrenme ve mesleki eðitim için bölgesel politikalarý deðerlendirmekten
sorumludur. Yaþam boyu mesleki eðitime ve öðrenme faaliyetine uygun biçimde mevzuat ve düzenleme 
konusundaki görüþlerini resmi olarak beyan eder. Konseyin görevleri arasýnda finansman kullanýmýný düzenli 
olarak gözlemlemek, bu faaliyetler için finansal kaynaklarýn kullanýmýný arttýrmak veya bloke etmek üzerine 
yýllýk olarak bir rapor hazýrlamak da bulunmaktadýr. Son olarak, her üç yýlda bir, yaþam boyu öðrenme ve eðitim 
için bölgesel politikalar üzerine bir deðerlendirme raporu hazýrlar. Bu raporlar parlamentoya, ? Conseils
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Régionaux'ya ve ? Comités de Coordination Régionaux de l'Emploi et de la Formation Professionnelle'ye
gönderilir. Konsey, conseils régionaux'ýn seçilmiþ temsilcilerinden, devlet ve parlamento temsilcilerinden ve 
ilgili mesleki ve sendika kurumlarýnýn temsilcilerinden oluþur. Konseyin ve komitelerinin organizasyonundaki
ve her seçim yüksekokulundaki kiþileri atama süreciyle birlikte konsey üyeleri bir kararnameyle belirlenir.
Sayýsal olarak, 3 kalifiye kiþiden, 10 bakanlýk temsilcisinden, 4 parlamento temsilcisinden, 26 seçilmiþ bölgesel 
temsilcisinden (her bölgeden bir kiþi), iþçi ve iþveren sendikalarýnýn 12 temsilcisinden ve mesleki eðitimle ilgili 
danýþman kuruluþlarýn ve organlarýn 3 temsilcisinden oluþmaktadýr. Bütün bu temsilciler, temsil ettikleri 
organlar ve kuruluþlar tarafýndan deðiþen süreler için atanýr. Konsey 2005'te ? Conseil National de la Formation 
Professionnelle, de la Promotion Sociale, de l'Emploi et le ? Comité de Coordination des Programmes
Régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue'in yerine geçti. Kýsaltma: CNFPTLV.

Conseil National de la Formation Professionnelle, de la Promotion Sociale, de l'Emploi
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 2005'te ? Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie tarafýndan
deðiþtirilen organ. Kýsaltma: CNFPPSE.

Conseil National des Programmes
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 2005'te ? Haut Conseil de l'Éducation tarafýndan deðiþtirilen organ.

Conseil pédagogique
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: 1995 yýlýndaki kararname ile kurulmuþ olan bir haute école danýþma organý. Ýdari veya yönetim 
kurulu, insan kaynaklarýnýn tahsisatý ve öðretim kaynaklarýnýn kullanýmýyla ilgili her konuda danýþma talep eder.
Personel ve öðrenci temsilcileri bu organýn üyeliðinin en azýndan üçte birini oluþturmalýdýr.

Conseil Régional
Ülke: Fransa
Düzey: Bölgesel
Açýklayýcý Not: Yerel topluluklar arasýndaki, départements, bölgeler ve merkezi hükümetin sorumluluklarýný 
paylaþmak için Ocak 1983'te (o zamandan beri düzeltilip ilave edilen) yasayla kurulmuþ organ. Her bölgesel 
konseyin amacý, gençlerin ve yetiþkinlerin eðitimi ve ortaöðretim ve yüksek öðretim için orta vadeli politikalarý 
belirlemektir. Ayný zamanda profesyonel deneyim boyunca kazanýlan becerilerin resmi olarak onaylanmasý, 
rehberlik ve bilgi ile ilgili imtiyazlarý düzenler. En önemli sorumluluklarýndan biri mesleki eðitimin geliþimi için 
gençlerin ve yetiþkinlerin hem baþlangýç hem de sonraki eðitimlerini içeren koþulun bulunduðu deðiþik mesleki 
eðitim þemalarýnýn koordine edilmesi için bir çerçeve olarak bölgesel bir plan tasarlamaktýr. Bu çerçevenin 
içinde, alternatif koþullarý içeren yüksek öðretimde mesleki eðitimin geliþiminden sorumludur. 13 Aðustos 2004 
tarihindeki yasanýn çizgisi doðrultusunda, bölgesel konseyler, saðlýk ve sosyal sektörlerde eðitim kuruluþlarýný 
(yüksek öðrenim kurumlarýný da kapsayan) resmi olarak onaylar ve mali açýdan desteklerler. Týp eðitimi söz 
konusu olduðunda, kanuna göre, merkezi hükümet bölgesel konseylere ilk baþta danýþtýktan sonra milli kotalarý 
düzeltmek için sorumluluðu elinde tutar. Ancak, eðitim kurumlarýnýn kuruluþunu yetkilendirmek ve akredite 
etmek için eðitim okullarý arasýndaki bölgesel kotanýn tahsisinden sorumludur. Konseyler, ayrýca, öðrencilere 
saðlanan finansal desteðin ödenmesinden sorumludur. Son olarak, konseyler, hastane ilaçlarý yardýmcýlarý için 
eðitim merkezlerindeki iþlemsel faaliyetlerin, ekipman ve olanaklarýn bedelini belirler.

Conseil Scientifique
Ülke: Fransa
Düzey: Eðitim Kurumu 
Açýklayýcý Not: Kasým 1968'te kabul edilip Ocak 1984'te deðiþtirilen kanunla bireysel yüksek öðretim 
kurumlarýnda kurulan organ. Bu konseylere, enseignants-chercheurs ve araþtýrmacý (veya baþvurulan bu 
pozisyonlar için) olarak boþ pozisyonlar için gereken nitelikler ve baþlangýç ve hizmet-içi eðitim programlarý, 
ilgili olan kurumlarýn farklý yapý birimleri tarafýndan önerilen araþtýrma programlarý ve sözleþmeleri, ulusal 
nitelikleri vermede yetkilendirme için uygulamalar, kurum tarafýndan verilen nitelikleri yaratmak ve 
deðiþtirmek için öneriler ve kurumsal anlaþmalar hakkýnda danýþýlýr. Konsey, araþtýrma, bilimsel ve teknik 
dokümantasyon ve araþtýrma fonunun tahsisine yönelik politikalardaki imtiyazlarla ilgili ? Conseil
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d'Administration'a teklif sunar. Konsey, þu þekilde belirtildiði üzere, 20-40 üyeden oluþur: %60-80'i personeli 
temsil eder, araþtýrma yapmak üzere yetkilendirilen kadronun en azýndan %50'si professeurs ve diðer personel, 
en azýndan 1/6'sý diðer doktora mezunlarý ve en azýndan 1/12'si diðer personel (en azýndan yarýsý mühendis ve 
teknisyen); %7.5 ile %12.5 arasý doktora dönemi öðrencileri; %10-30'u dýþardan olan kiþiler. Farklý seçim 
yüksekokullarýnda seçilen üyeler dört yýllýk dönem için atanýr. (öðrenci temsilcilerinin iki yýllýðýna atanmalarý 
hariç).

Conseil Supérieur de l'Éducation
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: Eðitim kurumlarý ve niteliklerin ödüllendirilmesiyle, sýnavlarla ve programlarla ilgili 
düzenlemeler ve kamu hizmeti olarak eðitimin iþlemesi ve hedefleri olduðu kadar eðitim alanýný etkileyen bütün 
konularla ilgili eðitim bakanýna görüþünü bildirmek için danýþmanlýktan sorumlu yasayla kurulan konsey.
Konsey, bakan tarafýndan deðinilen herhangi bir konu veya milli çýkarlarýn öðretimi veya eðitimi söz konusu 
olduðunda görüþ belirtir. Devlet tarafýndan finanse edilen konseyin muhtelif eðitim bakanlýðý kadrosunu 
temsilen 48, belli bir bölgedeki hükümeti temsil eden makamýn, ders dýþý kuruluþlarýn ve büyük ekonomik, 
sosyal ve kültürel çýkarlar için 16 temsilci, öðrenci ailelerin 19 temsilcisi ve sendika kuruluþlarýný temsilen 14 
üye olmak üzere 97 üyesi vardýr. Bütün üyeler, temsil ettikleri organlar veya kuruluþlar tarafýndan deðiþen 
sürelerle atanýrlar. Kýsaltma: CSE.

Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 1991'deki kararname ile kurulan organ. Promotion sociale'den (toplumsal ilerleme) sorumlu 
bakan delegesi, toplantýlarda yer alýr. Bu konsey, “toplumsal ilerleme”den sosyo-ekonomik ve kültürel 
ihtiyaçlara kadar eðitimin ilerlemesiyle veya bu þekildeki ihtiyaçlarýn geliþtirilmesi ilgili her konuda hükümete 
görüþlerini bildirir. Konsey, þu þekilde oluþmaktadýr: eðitim sektörlerinden 6 temsilci (her sektörden 2 kiþi olmak 
üzere); “toplumsal ilerleme” için eðitimde 3 öðrenci (her sektörden bir); sendika kuruluþlarýndan 3 temsilci ve 
sosyal, ekonomik (veya diðer sektörlerden) 4 temsilci; “toplumsal ilerleme” için eðitimden sorumlu genel 
bölümün baþý olan kamu görevlisi; “toplumsal ilerleme” için eðitimi denetlemelerini koordine eden denetleyici. 
Konsey, karar yeter sayýsý için gereken en azýndan üyelerinin yarýsýnýn bulunma durumunda basit bir þekilde oy 
çokluðuna dayanma biçiminde görüþlerini beyan eder. Üyeler, bakan tarafýndan bir kereliðine, iki kereden fazla 
olmamak koþuluyla bir yýllýk dönem için atanan öðrencilerin ve görev gereði üyelerinin istisnai durumunda,
yenilenebilir altý yýllýk dönem için atanýrlar. Ýlk üç kategorideki üyeler, Conseil de coordination de 
l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française (Fransýzca konuþan topluluk 
tarafýndan tedarik edilen “toplumsal ilerleme” için eðitimi koordine eden konsey) tarafýndan ve devlet tarafýndan 
sübvanse edilen sektördeki eðitimi temsil eden kuruluþlar tarafýndan atanýr. Baþkan ve baþkan yardýmcýsý, bir 
kereliðine altý yýllýk dönem için atanýrlar. Çalýþma gruplarý kurulabilir ve her türlü yardým kabul edilebilir.

Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 1999'daki bir kararname ile kurulan ve hükümet tarafýndan finanse edilen organ. Yüksek
öðrenimden sorumlu bakan temsilcisi konseyin toplantýlarýna katýlýr. Fransýzca konuþan topluluk bakanlýðýnýn ?
Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique'in genel müdürü veya o 
kiþinin delegesi müþavir sýfatýyla toplantýlara katýlýr. Konseyin faaliyetlerinin yýllýk raporu hükümete Fransýzca 
konuþan topluluk konseyine gönderilir. Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, sanat alanýnda 
yüksek öðrenimle ilgili kararlarýn alýnmasýnda görüþ beyan etmekten sorumludur ve ilgili eðitim kuruluþlarý 
arasýndaki iþbirliðini teþvik etme görevi vardýr. Kararlarý, önerileri veya görüþleri, o anda bulunan basit çoðunluk 
oyuna sunulur. Konseyin þu þekilde belirtildiði üzere 29 üyesi bulunmaktadýr: hükümet tarafýndan önerilen 
eðitim kurumlarýndan 3 temsilci, devlet destekli kamu sektöründeki saðlayýcýlarý temsil eden kuruluþ ve devlet 
destekli özel sektörde buna karþýlýk gelen kuruluþ, sýrasýyla; sanat alanýnda yüksek öðrenim için kurumlarýn 
öðretim kadrosu veya yönetim tarafýndan seçilmiþ eðitim kurumlarý yoluyla önerilen 17 kadro temsilcisi; 
Fransýzca konuþan topluluk tarafýndan tanýnmýþ öðrenci kuruluþlarýnca önerilen 3 öðrenci temsilcisi, þu þekilde; 
? Fédération des étudiants francophones ve ? Union des étudiants de la Communauté française; meslekler arasý 
kuruluþlar ve sendika tarafýndan önerilen sanat alanýnda yüksek öðrenim için olan kurumlardan 6 kadro 
temsilcisi. Üyeler, ilgili her grup yoluyla teslim edilen eþit listeden hükümet tarafýndan atanýrlar. Üyeler,
yenilenebilir bir yýllýk dönem için atanan öðrenci temsilcileri hariç yenilenebilir dört yýllýk dönem için atanýrlar.
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Konsey üyelerinin önerisini takiben, hükümet, dört yýllýk dönem için aralarýndan bir baþkan ve iki baþkan 
yardýmcýsý atar. Hiçbir konsey üyesi, peþ peþe iki dönemden fazla baþkanlýk yapamaz. Sanat alanýndaki yüksek 
öðrenimin her sektörü için, hükümet, dýþardan gelen uzman desteðiyle dönüþümlü olarak,  konsey danýþmaný 
veya uzman bir komite atayabilir. Kýsaltma: CSESA.

Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Araþtýrma ve teknolojik kalkýnma için planlama ve rehberlik üzerine 15 Haziran 1982'de 
yasayla kurulan organ. Devlet tarafýndan finanse edilen konsey, araþtýrma ve teknoloji bakanlýðýna rapor sunar.
Araþtýrma alanýnda oyuncularý ve ortaklarý içeren bir diyalog ve danýþma organý olarak, konseye, özellikle 
araþtýrma ve teknolojik geliþim için iç bütçenin aksamasý durumunda, bilim ve teknolojinin hükümet 
politikasýyla ilgili bütün kararlarda ve bilim ve teknoloji alanlarýndaki genel durumun analizi ve ileriye dönük 
planlamasýyla ilgili raporlarla olduðu kadar planýn hazýrlanmasýnda da danýþýlýr. Ayrýca, kendi giriþimiyle, 
gensoru için uzman komitesinin önerilmesini ve kurulmasýný da gerçekleþtirir. Konsey, bu sektördeki 
faaliyetlerle ilgili raporu yasanýn gerektirdiði gibi araþtýrma ve teknolojik geliþim politikasýnýn
deðerlendirmesiyle ilgili kamu açýklamasýný yýllýk olarak yapar. Bakan tarafýndan baþkanlýk edilen bu konseyin 
40 üyesi vardýr ve temsil ettikleri organlar tarafýndan (en son atamalar Mart 2005 tarihindeki kararnameyle 
gerçekleþen atamalar, bir sonraki ayda yayýnlandý) üç yýllýk dönem için atanýrlar: Bu üyelerin 20'si bilimsel ve 
teknolojik topluluklarý ve çeþitli araþtýrma sektörlerini temsil etmektedir; diðer 20'si ise, iþ dünyasýndan, imalat 
ve üretim sektörlerinden, sosyal ve kültürel sektörlerden ve bölgelerden olan araþtýrma ortaklarý ve kiþilerdir.
Kýsaltma: CSRT.

Conseil universitaire
Ülke: Lüksemburg
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 2003'te yasayla kurulan dört resmi organdan biri. Çok yýllý kalkýnma planýný hazýrlamada ve 
Lüksemburg Üniversitesi'ni ilgilendiren eðitim ve akademik konularla ilgilenmek üzere ? Rectorat'a yardým
eder. Bu konsey, yukarýda sözü geçen plan, taslak bütçe ve yýllýk faaliyet raporu ve yeni yapýlarýn kuruluþ, bakým 
ve yok edilmesi olduðu kadar detaylý harcama belgesi veya araþtýrma imtiyazlarý için görüþlerini beyan eder.
Akademik ve öðretim iþbirliði anlaþmalarý ve sözleþmeleri önerir ve Grand Duchy, bachelor, master ve doktora 
niteliklerini yöneten iþlemler hakkýndaki koþullarý düzenlemeyle uðraþýrken konseye danýþýlýr. Son olarak, 
konsey, öðrencileri etkileyen kararlara karþý, iç düzenlemelerde belirtilen iþlemlerle uyum içerisinde, temyiz için 
bir yer olarak bulunur. Mali açýdan üniversitenin bütçesi tarafýndan desteklenir. Rektörün baþkanlýk ettiði 
konsey, her fakülteden enseignants-chercheurs'ýn iki temsilcisinden, iki öðrenci temsilcisinden, idari ve teknik 
kadrodan bir temsilciden, assistants ve assistants-chercheurs'ün orta sýnýfýndan bir temsilcisinden, kütüphane 
araþtýrma kadrosundan bir temsilciden, disiplinler arasý merkezlerden bir veya iki müdürden ve bir kadýnlar 
delegesinden oluþmaktadýr. Rektör, rektör yardýmcýlarý ve dekanlar konseyin görev gereði üyeleri olarak hazýr 
bulunurken directeur administratif (idare müdürü) ise toplantýlara danýþman olarak katýlýr.

Consejo de Coordinación Universitaria
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýspanyol üniversite sisteminin yasayla kurulmuþ yüksek danýþma ve koordinasyon organý.
Üniversite politikalarýna danýþmanlýk yapmaktan ve koordine etmekten sorumlu, Ýspanya üniversite sistemiyle 
(mevzuatta belirtilenleri de kapsayan) ilgili konularda öneriler getirdiði ve danýþmanlýk yaptýðý kadarýyla 
planlarý tasarlayan ve hazýrlayan organdýr. ? Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación'la
birlikte, bu kurul üniversitelerde kalitenin arttýrýlmasý için Ýspanyol Özerk Topluluklarý'nýn katýlýmýný 
desteklemiþtir. Bir genel sekreter tarafýndan yardým edilen konseye eðitim ve bilim bakaný baþkanlýk 
yapmaktadýr ve konsey üniversite eðitiminden sorumlu olan farklý bölgesel hükümet konseylerinin üyelerinden 
oluþur; bütün Ýspanyol üniversitelerinin rektörleri; ve akademik, bilimsel, kültürel, mesleki, ekonomik ve sosyal 
sektörlerden 21 temsilci. Bunlardan yedisi yardýmcýlardan oluþan kongre tarafýndan önerilme yoluyla atanýr,
yedisi senato tarafýndan, yedisi ise hükümet tarafýndan. Hükümet tarafýndan atananlar içinde, genel devlet 
yönetimi üyeleri de kurula katýlabilir. Devlet tarafýndan finanse edilen bir organdýr ve üyelerinin ve baþkanýn 
görev süresi Ýspanya'daki genel veya mevzuata yönelik seçimlerle iliþkili olarak genellikle dört yýldýr. Üyeler 
gönüllü olarak kuruldan istifa edebilirler veya eðitim ve bilim bakanlýðý tarafýndan görevlerine son verilebilir.
Üniversiteler hakkýnda yeni bir yasanýn yürürlüðe girmesiyle, Consejo de Coordinación Universitaria artýk
olmayacak ve iki yeni organ onun yerine prensip itibariyle kurulacak. Birincisi, üniversite programlarý hakkýnda 
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planlamadan, rapor vermekten ve danýþmadan ve insan, araç ve mali kaynaklarý daðýtmaktan sorumlu üniversite 
politikasýndaki koordinasyonu ve iþbirliðini saðlayan “topraklar arasý” bir organdýr. Ýkincisi ise, ? Ministerio de 
Educación y Ciencia'yý bilgilendiren ve üniversite konularý hakkýnda öneriler sunan bir akademik koordinasyon 
ve iþbirliði organýdýr.

Consejo de Departamento
Ülke: Ýspanya
Dilbilgisel deðiþkeler: Consejos de Departamento
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir üniversitenin her bölümünü yöneten ve faaliyetlerini planlayan, yasayla kurulmuþ organ.
Görevleri üniversitelerin statülerinde belirtilmiþ olup üniversiteden üniversiteye deðiþebilmektedir. Bu organa
bir müdür baþkanlýk etmekte ve yapýsý da ayrýca statülerde belirtilmektedir. Genellikle bölümlerin doktora 
araþtýrmacýlarýndan, doktorasýz öðretim ve araþtýrma kadrosundan ve öðrenci ve idari kadrodan oluþmaktadýr.

Consejo de Gobierno
Ülke: Ýspanya
Dilbilgisel deðiþkeler: Consejos de Gobierno
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir üniversitenin idari en yüksek organý olup yasayla karýþýk üyelik olarak kurulmuþ organ.
Eðitimin, araþtýrmanýn ve insan ve mali kaynaklarýn idaresi için bunlarýn uygulanma iþlemlerini ve kurallarýný da 
kapsadýðý kadarýyla üniversite stratejilerini ve programlarýný kurar. Bu organ, baþkanlýk eden rektörden, 
üniversite genel sekreteri ve yöneticisi ve üniversite topluluðundan maksimum 50 üyeden oluþur. Bunun %30'u 
rektör tarafýndan atanýr ve %40'ý üyeleri arasýndan ? Claustro Universitario tarafýndan seçilir. Kalan %30 ise, 
üniversite statüsüyle uyum içerisinde olarak, fakülte dekanlarý tarafýndan, üniversite okullarý müdürleri 
tarafýndan ve bölüm yöneticileriyle üniversite araþtýrma enstitüleri tarafýndan atanýr. Buna ek olarak, üniversite 
topluluðu dýþýndan olan ? Consejo Social'ýn üç üyesi Consejo de Gobierno üyesidir. Consejo de Gobierno'nun
üyelerinin görev süreleri tüzük tarafýndan belirlenir ve bir üniversiteden diðerine farklýlýk gösterebilir.

Consejo Escolar del Estado
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim hakký anayasasýyla 1985 yýlýnda kurulan devlet eðitim danýþma konseyi (LODE). En 
önemli görevi, özel eðitim ihtiyaçlarýna (örneðin, finans, personel, müfredatlar, öðrenci haklarý ve akademik 
özgürlük, vb.) dikkat çekmek ve günün en önemli eðitim konularýný tartýþmak için demokratik bir alan 
yaratmaktýr. Konsey, devlet tarafýndan finanse edilir ve teknik ve sanatsal yüksek öðrenimi içeren, fakat 
akademik yüksek öðrenimi hariç tutan bütün eðitim düzeylerinden sorumludur. Ýspanya'daki eðitimin genel 
durumu hakkýnda yýllýk bir rapor düzenleme, deðerlendirme ve iþleme hakký vardýr ve sunulan bütün eðitim 
mevzuatlarýnýn taslaklarýna deðiþiklik önerebilir. Konsey, kamu ve özel okul öðretmenleri, aileler, sendika 
temsilcileri, üniversite profesörleri, eðitim dünyasýndan ülke çapýnda önemli kiþiler ve kilise ve belirli bir 
meslekten olmayan temsilciler gibi belli gruplarý temsil eden 80 üyeden oluþur. Baþkan ve üyelerin %10'u (8 
konsey üyesi) eðitim ve bilim bakanlýðý tarafýndan oluþturulur. Görev süreleri, genellikle dört yýl olan mevzuat 
döneminin uzunluðuna baðlýdýr. LODE ayrýca bütün özerk topluluklarda, illerde ve belediyelerde benzer 
görevlerde bulunan konseylerin oluþturulmasýnda da yetkilidir. Ancak, bütün bölgesel konseyler Consejo
Escolar del Estado'den ayrý olarak düþünülen kuruluþlardýr. Koordinasyon için üst üste gelen sorumluluk, üyelik 
ve hatta mekanizma yoktur.

Consejo General de Formación Profesional
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üst orta ve yükseköðretimde mesleki eðitim alanýnda hükümete danýþmanlýk yaptýðý gibi iþ ve 
sendika kuruluþlarý ve resmi merciler için üçe ayrýlmýþ bir danýþman ve katýlýmcý organ. Çalýþma ve sosyal 
güvenlik bakanlýðýna baðlýdýr ve ? Instituto Nacional de las Cualificaciones tarafýndan desteklenmektedir.
Devlet tarafýndan finanse edilen konsey, þu þekilde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür: onay için 
hükümete mesleki eðitimde milli programý tasarlamak ve sunmak; programýn uygulanmasýný, gerekli görünen 
yerlerde yenilemek koþuluyla, deðerlendirmek ve yönetmek; çalýþma programlarý ve mesleki eðitimin farklý 
düzeylerine ve ihtisas alanlarýna karþýlýk gelen sertifikalar hakkýnda bilgi tedarik etme; ve resmi merciler 
tarafýndan gündeme getirilen her konuda hükümetle iletiþim halinde bulunma. Konsey, ayrýca uygun resmi 
mercilere mesleki eðitim hakkýnda önerilerde bulunur, mesleki danýþmanlýðý geliþtirmek için düzenlemeler 
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getirir ve mesleki eðitimde geliþtirilmiþ eylemleri gözlemler ve deðerlendirir. Konsey, bir baþkan, dört baþkan 
yardýmcýsýndan, genel devlet yönetiminden 17 üyeden, Ceuta ve Melilla özerk þehirleri gibi her özerk þehir için 
bir temsilci olmak üzere 17 üyeden, en fazla temsil edilen iþ kuruluþlarýndan 19 üyeden ve en fazla temsil edilen 
sendikalardan 19 üyeden oluþur. Konseye, Eðitim ve bilim bakanlýðý ve çalýþma ve sosyal güvenlik bakanlýðý 
tarafýndan, her yýl deðiþmeli olarak, baþkanlýk edilir. Konsey üyeliði her dört yýlda bir yenilenir.

Consejo Social
Ülke: Ýspanya
Dilbilgisel deðiþkeler: Consejos Sociales
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir üniversitenin yasayla kurulmuþ olan karýþýk üyelik organý. Bu organ, toplumun üniversite 
iþlerine büyük katkýsý olan ve hizmetlerin etkililiðini ve gerçekleþtirilen faaliyetlerin ekonomik yapýsýný 
denetlemekten sorumlu olan organdýr. Organ ayrýca yüksek kalitede akademik hizmetlere ve faaliyetlere sebep 
olan kültürel, mesleki, ekonomik ve sosyal iliþkilerle üniversite arasýndaki iliþkilerle üniversiteye mali destek 
saðlayan toplulukla iþbirliðini teþvik eder. Organ, ? Consejo de Gobierno tarafýndan üniversitenin çok yýllý 
programýyla bütçesini onaylamaktan sorumludur. Her Consejo Social ilgili özerk topluluklarýn mevzuatýyla 
onaylanan kendi kurumsal ve iþletme kurallarýný tasarlar. Ayrýca, kültürel, mesleki, ekonomik ve toplumsal 
alanlardan seçkin kiþilerden oluþan üyelerin atanmasýný, rektörün ve üniversite genel sekreteriyle yöneticisi 
haricindeki kiþilerin akademik topluluk dýþýndan gelmesini kontrol eder. Organ, üniversite tüzüðüne uygun bir 
þekilde, bir eðitimci, bir öðrenci ve üyeleri arasýndan Consejo de Gobierno tarafýndan seçilen idari ve hizmet 
kadrosundan bir temsilciden oluþur. Organa, buna tekabül eden özerk topluluk tarafýndan belirlenen bir baþkan 
baþkanlýk eder. Görev süresi üniversite tüzüðü tarafýndan belirlenir ve bir üniversiteden diðerine farklýlýk 
gösterebilir.

Consejo Superior de Deportes
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Devlet genel yönetiminde doðrudan spordan sorumlu ? Ministerio de Educación y Ciencia'la
baðlantýlý özerk organ. Bu organýn görevleri arasýnda, üst orta öðretim ve yüksek öðrenimde uzmanlaþmýþ spor 
kuruluþu ve düzenlenmesi konusunda öneri sunar, spor eðitiminde nitelikler arasýndaki mesleki eþitliði tanýma, 
geçerli duruma getirme ve kurma gibi ödüllendirme süreçlerini sunma ve bu türdeki saðlayýcýlar için merkezlerin 
kurulumunu ve geliþimini önermek için diðer kuruluþlarla iþbirliði içinde bulunma sayýlabilir. Organ, bir baþkan 
ve yürütmeyle ilgili bir komite tarafýndan yönetilir. Baþkan, eðitim ve bilim bakanlýðý tarafýndan önerilen kabine 
tarafýndan atanýr. Yürütmeyle ilgili komite, Consejo Superior de Deportes'in baþkanýndan, Consejo Superior de 
Deportes'in içinde genel spor müdürü olan bir baþkan yardýmcýsýndan, özerk topluluklarý temsil eden dört 
üyeden, yerel kuruluþlarý temsil eden üç üyeden, Ýspanyol spor federasyonunu temsil eden altý üyeden, spor 
dünyasýnda öne çýkan dört üyeden ve söz alma hakký olan fakat oy verme hakký olmayan devlet avukatlýk 
hizmetinden bir temsilci ve son olarak, Consejo Superior de Deportes'de devlet memuru ve söz alma hakký olan 
fakat oy verme hakký olmayan bir sekreterden oluþur. Bütün üyeler, genel devlet yönetimini temsil eden üyeler 
haricinde, baþkan tarafýndan dört yýllýk dönem için atanýrlar.

Conselho Administrativo
Ülke: Portekiz
Dilbilgisel deðiþkeler: Conselhos Administrativos
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir kamu politeknik yüksek öðrenim kurumunu veya üniversiteyi yöneten sorumlu organ.
Genel devlet bütçesi tarafýndan desteklenen organ, yönetimden, alacak ve borçlardan ve finansal yönetimden 
sorumludur. Organa üyelik ve üyelerin hizmet süreleri ilgili kurumun tüzüðüne göre belirlenir. Üyelik için rektör 
veya baþkan, 1 rektör yardýmcýsý, müdür ve bir öðrenci temsilcisi olmalýdýr.

Conselho Científico
Ülke: Portekiz
Dilbilgisel deðiþkeler: Conselhos Científicos
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Genel devlet bütçesiyle veya bir özel yüksek öðrenim kurumu tarafýndan mali olarak 
desteklenen bir devlet yüksek öðrenim kurumu veya dengi olan bir yapýyý, bir fakülteyi yönetmekten sorumlu 
organ. Bu organ, eðitim ve araþtýrma alanýndaki politikalar için kýlavuzlarýn hazýrlanmasýyla ve çalýþma planlarý 
bakýmýndan eðitim faaliyetleri, öðretim kariyerleriyle ilgili olan fakülte, birim veya kurumun tüzüklerinde 
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tanýmlandýðý üzere sorumluluklarýný ifa eder. En azýndan beþ üyeden oluþur ve bir baþkan veya müdür tarafýndan 
baþkanlýk edilir. Üniversitelerde, organ, sadece doktora derecesi alanlarý kapsarken politekniklerde Master
düzeyinde derece almýþ olanlarý ve devlet yeterlik sýnavlarýný geçmiþ doktora dereceli kiþileri ve profesörleri 
kapsar. Üyelerinin görev süreleri ilgili tüzüðe göre belirlenir.

Conselho Consultivo do Ensino Superior
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior'un yasayla kurulmuþ özel danýþma 
organý. Yüksek öðretim için genel politikayý bilim politikasýyla iþ topluluðuyla birlikte ilgili kalkýnma 
önceliklerini belirler. Konsey, ayrýca kamu ve kamu olmayan yüksek öðrenimle olduðu kadar üniversite ve 
politeknik eðitimle koordine bir þekilde kararlarýn alýnmasýndan da sorumludur. Faaliyetleri için destek ?
Direcção-Geral do Ensino Superior tarafýndan gelir. Konseyin üyeliði þu þekildedir: Baþkan olan bilim, 
teknoloji ve yüksek öðrenim bakaný, ? Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas tarafýndan atanan 
üç kiþi; ? Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos tarafýndan atanan üç kiþi; ? Associação
Portuguesa de Ensino Superior Privado tarafýndan atanan üç kiþi; askeri akdemiden bir temsilci; polis 
akademisinden bir temsilci; tanýnmýþ kiþilerden üç temsilci; ve akademik öðrenci kuruluþlarý tarafýndan seçilen 
devlet üniversite eðitiminden, özel ve pratik çalýþmalý yüksek öðrenimden ve politeknik yüksek öðrenimden bir 
temsilci. Üyeler iki yýllýðýna hizmet ederler fakat onlarý atayan kurumlarý temsil etmezler. Bilim ve teknoloji 
kuruluþu baþkanýnýn ve yüksek öðrenimin genel müdürünün konseyde yerleri vardýr, ancak oy verme haklarý 
yoktur. Kýsaltma: CCES.

Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Özel ve pratik çalýþmalý eðitim için Eðitim Bakanlýðý'nýn ve ? Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior'ýn danýþma organý. Eðitimin bütün aþamalarýndan sorumludur ve ilköðretim, orta öðretim 
(Yenilikçi ve Müfredat Geliþimi için Genel Müdürlük) ve yüksek öðrenimden (? Direcção-Geral do Ensino 
Superior) sorumlu genel müdürlüklerin bütçesi tarafýndan finanse edilir. Organ, teklifleri tasarlar, kararlarýn ve 
ölçütlerin taslaklarýnda yer alýr ve milli eðitim sisteminde yer alan özel ve pratik çalýþmalý yüksek öðrenimin 
iþlemesiyle ilgili program ve projeler için görüþlerini beyan eder. Organa, belirlenmemiþ bir dönem boyunca bir 
baþkan tarafýndan baþkanlýk edilir ve baþkana teknik bürodan biri yardým eder. Kýsaltma: CCEPC. 
(http://www.sg.min-edu.pt/ccepc)

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulmuþ ve üyelerinin yýllýk kotasýyla ve genel devlet bütçesinden mali olarak 
desteklenen, devlet politeknik yüksek öðrenimin birleþik temsilinden sorumlu organ. Organ, eðitimin bu alt 
sistemiyle ilgili mevzuat ve bütçe yapýsý hakkýnda bütün konularda karar almadan ve eðitimin, araþtýrmanýn ve 
kültürün geliþimine katkýdan sorumludur. Her biri kendi baþkanlarý veya müdürleri tarafýndan temsil edilen 
devlet politeknik kurumlarýyla bütünleþmemiþ yüksek öðrenim okullarýný içerir. Kendi içindeki organlar mutlak 
üyelerindir, iki yýllýk dönem için üyeleri arasýndan seçilen bir baþkan ve bir baþkan, bir baþkan yardýmcýsý ve 
genel kurul tarafýndan atanan üç tam üyeden oluþan daimi bir kuruldan oluþur. Kýsaltma: CCISP.
(http://www.ccisp.pt)

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior'ýn tam sorumluluðu altýnda, 
bütünleþmemiþ devlet üniversite düzeyi kurumlarda olduðu gibi Katolik Üniversitesi'nin ve devlet 
üniversitelerinin rektörleri derneðinin yasayla kurulmuþ organý. Organ, üyelerinin yýllýk kotalarýndan ve devlet 
genel bütçesinden finansal açýdan desteklenir. Organ, içinde temsil ettiði kurumlarýn tam koordinasyonunu 
saðlar ve üniversitelerle sabit anlaþmalar, milli egemenlik organlarla (cumhurbaþkaný, parlamento, hükümet ve 
mahkemeler) sýk anlaþmalar yaparak yüksek öðrenim politikasýný çerçevelemeye yardým eder. Organ, eðitimin 
bu alt sistemiyle ve bütçeyle doðrudan iliþki içerisinde olan mevzuat taslaðý hakkýnda görüþ beyan eder. Ayrýca,
eðitim, araþtýrma ve kültürün geliþimine üniversite iþini ve üniversite kadrosunu teþvik eden bir görüþle ve 
yabancý kuruluþlarla yakýn bað kurarak katkýda bulunur. Kendi bileþen organlarý, 15 rektörü ve bütünleþmemiþ 
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devlet üniversite düzeyi kurumlarýnýn baþkanlarýný, aralarýndan üç yýllýk dönem için seçilen bir baþkan ve bir 
baþkan, baþkan yardýmcýsý ve üç atanmýþ üyeden oluþan daimi bir komisyonu kapsayan genel kuruldan oluþur.
Kýsaltma: CRUP. (http://www.crup.pt)

Conselho Directivo
Ülke: Portekiz
Dilbilgisel Deðiþkenler: Conselhos Directivos
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Genel devlet bütçesi tarafýndan finanse edilen bir devlet, üniversite veya politeknik yüksek 
öðrenim kurumunun veya tamamlayýcý bir birimin, fakültenin yönetiminden sorumlu organ. Ýlgili fakültenin, 
birimin veya kurumun, özellikle yönetim veya bütçe kontrolünde, tüzükte tanýmlandýðý üzere haklarýný ifa eder.
Organa üyelik de ayrýca tüzük de belirtilmiþtir ve öðretim kadrosu ve öðretim kadrosunda olmayanlarý ve ?
Assembleia de Representantes'de seçilmiþ öðrencileri kapsar. Üyelerinin görev süresi tüzükte belirtilmiþtir.

Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Genel devlet bütçesi veya kanunla, sözleþmeyle veya diðer araçlarla tahsis edilmiþ ödenekle 
finanse edilen milli deðerlendirme sisteminden sorumlu þemsiye organ. Bu konsey, özellikle sistemin 
deðerlendirilmesinin tutarlýlýðýný ölçmeden, yüksek öðrenim sistemini geliþtirme ve modernleþtirme hedefiyle 
olasý raporlarý ve tavsiyeleri düzenlemeden ve yüksek öðrenimi deðerlendirmenin inanýlýrlýðýný, tutarlýðýný ve 
pürüzsüz iþleyiþini temin etmek ve süreci gözlemlemek için uluslar arasý iþbirliðine aracýlýk yapmadan
sorumludur. Deðerlendirme için ulusal sistem, her yüksek öðrenim alt sistemini temsil eden þu kuruluþlarý içerir: 
? Fundação das Universidades, ? Associação dos Institutos Superiores Politécnicos ve ? Associação
Portuguesa do Ensino Superior Privado. Konsey, sýrasýyla, üniversite ve politeknik yüksek öðrenim için bir 
kurul ve komisyonlarla iþler. Baþkaný, hükümet tarafýndan atanýr ve üyeleri zorunlu olarak beþ yýl hizmet eder.
Kýsaltma: CNAVES.
(http://www.cnaves.pt)

Conselho Nacional de Educação
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Cumhuriyet Meclisi tarafýndan onaylanmýþ ve Eðitim Bakanlýðý ve ? Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior'la beraber çalýþan baðýmsýz danýþma organý. Yönetim ve mali olarak baðýmsýzdýr 
ve iþlerinin çoðu birçok eðitim ortaklarýnýn düþüncelerini ve görüþlerini içeren ve yansýtan bir danýþma yapýsýnýn
resmi görüþlerini ve tavsiyelerini kapsar. Organ, bir kurul veya belirli komisyonlarla iþler ve farklý sosyal, 
kültürel ve ekonomik çýkarlarý tedarik eder. Cumhuriyet Meclisi tarafýndan üç yýllýðýna (yenilenebilir) seçilen bir 
baþkan ve baþkandan, iki baþkan yardýmcýsýndan, iki üyeden ve kendi teknik danýþma bürosu kadrosundan 
oluþan daimi bir komisyonu kapsar. Kýsaltma: CNE. (http://www.cnedu.pt)

Conselho Pedagógico
Ülke: Portekiz
Dilbilgisel Deðiþkenler: Conselhos Pedagógicos
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Genel devlet bütçesi veya kamu olmayan yüksek öðrenim kurumlarý tarafýndan finanse edilen 
bir kamu yüksek öðrenim kurumunun veya bir fakültenin veya eþdeðer bir birimin yönetiminden sorumlu organ.
Ýlgili fakültenin, birimin veya kurumun tüzükte tanýmlandýðý üzere yetkilerini ifa eder. Diðer þeyler arasýndan, 
öðretimde veya öðretim metotlarý üzerine görüþlerini beyan etme ve önerilerini sunma yetkisi vardýr. Organ,
tüzükte belirtildiði üzere, bir baþkan ve öðretim kadrosundan ve öðrenci temsilcilerinden oluþur. Gizli 
oylamayla öðretim kadrosundan ve öðrenciler arasýndan tüzükte belirtilen sayýda ve üyede belli bir dönem için 
seçilirler.

Conselho Pedagógico-Científico
Ülke: Portekiz
Dilbilgisel Deðiþkenler: Conselhos Pedagógico-Científicos
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Belli fakülteleri, eþdeðer birimleri veya devlet yüksek öðrenim kurumlarýný yönetmekten 
sorumlu organ. Organ, diðer þeylerin arasýndan eðitim ve araþtýrma alanlarýndaki politikalarýn yönergelerinin
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hazýrlanmasýna ve öðretim kariyerlerine, çalýþma planlarýna iliþkilendirerek tüzüðünde tanýmlandýðý üzere 
yetkilerini ifa eder. Bazý kurumlarda,  bu organýn ? Conselho Pedagógico ve ? Conselho Científico'nun görev ve 
sorumluluklarýna karþýlýk gelen görev ve sorumluluklarý vardýr. Daha fazla bilgi için, ? Conselho Pedagógico'ya
bakýnýz.

Consiglio degli studenti
Ülke: Ýtalya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Consigli degli studenti
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Ýdari organlarýný desteklemek üzere, bir üniversitenin tüzüðü altýnda kurulabilen baðýmsýz 
danýþma organý. Bu konsey ? Senato accademico, ? Consiglio di amministrazione, ? Consiglio di facoltà'daki
öðrenci temsilcilerinden ve belli bir kurumun tüzüðüne baðlý olarak diðer üniversite organlarýndan oluþmaktadýr.
Konsey, üniversite yaþamýna öðrenci katýlýmýný teþvik etmeyi ve ilgili farklý organlarda öðrenci temsilcilerinin 
faaliyetlerini koordine etmeyi amaçlamaktadýr. Ayrýca, Ýtalya ve yurtdýþýndaki diðer üniversitelerdeki öðrenci 
temsilcileriyle de iliþki kurar. Son olarak, konsey, okul ücretleri ve mali destek hakkýnda olduðu kadar,
öðrenciler tarafýndan yönetilen eðitim ve kültürel faaliyetler için üniversite fonunun kullanýmý konusunda 
görüþlerini beyan eder.
(http://www.uniroma3.it/page.php?page=consiglioStudenti)

Consiglio di amministrazione
Ülke: Ýtalya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Consigli di amministrazione
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir üniversitenin malvarlýðýnýn ve teknik ve idari kadrosunun yönetimi de dahil olmak üzere 
idari, finansal ve ekonomik yönetiminden sorumlu organ. Organ ayrýca, üniversitenin bütçesini ve kesin 
hesaplarýný da onaylar. 1989 yasasýna göre, üyeleri, rektörün, belli alanlardan sorumlu rektörün, idari müdürün 
ve tam zamanlý profesörlerin, doçentlerin, araþtýrmacýlarýn öðretim kadrosunda olmayan kiþilerin ve 
öðrencilerin temsilcilerinin olduðu kadar üniversite fonuna önemli derecede katkýlarý bulunan yerel 
makamlarýn, kamu ve özel organlarýn varlýðý üniversite tüzüðü tarafýndan düzenlenir.

Consiglio di corso di studio
Ülke: Ýtalya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Consigli di corso di studio
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir fakültenin bir dersin düzey olarak daha fazlasýný önerdiði zaman kurulan organý. Dersin 
bütün daimi profesörlerini, teknik ve idari kadronun temsilcilerini, araþtýrma doktorasýna kayýtlý öðrencileri ve 
ilgili üniversitenin tüzüðünde belirtildiði gibi seçilen diðer öðrencileri (belli durumlarda) kapsar. Organ, öðretim 
faaliyetlerini koordine eder ve öðrenci planlarýný onaylar.

Consiglio di dipartimento
Ülke: Ýtalya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Consigli di dipartimento
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir üniversite bölümünün idari organý. Ayrýcalýklý profesörlerden veya halen akademik 
topluluða ve araþtýrmacýlara baðlý olup belli bir yaþýn üzerinde olduklarýndan dolayý bölümlerine baþkanlýk 
yapamayanlardan oluþur. Öðretim elemaný olmayan kadronun temsilcileri, araþtýrma doktoralarý için kayýt olan 
öðrenciler ve (belli durumlarda) diðer öðrenciler ilgili üniversitenin tüzüðünde belirtildiði þekilde atanýrlar.
Bölüm baþkaný tarafýndan baþkanlýk edilen organ, sorumlu olduðu kararlarýn oluþturulmasý, çekilmesi veya 
deðiþtirilmesi gibi konularda görüþlerini beyan eder ve tahsis edilecek destek dersler için akademik kadroyla 
veya uzmanlarla ilgili çözümleri uygular. Ayrýca, araþtýrma faaliyetleri için bölüme tahsis edilen fonun 
kullanýmýna karar verir ve bölüm bütçesini onaylar. Organ, görevlerinin bazýlarýnýn yetkisini ? Giunta di 
dipartimento'ya verebilir.

Consiglio di facoltà
Ülke: Ýtalya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Consigli di facoltà
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Fakülte baþkanýndan, bütün daimi profesörlerden ve araþtýrma temsilcilerinden oluþan bir 
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üniversite fakültesinin idari organý. Toplantýlara ayrýca söz alma hakký olan ve kendileriyle ilgili konularda 
teklifler sunan öðrenci temsilcileri de katýlabilir. Organ, fakülte öðretim faaliyetlerinin geliþimini programlar,
iþlemlerini koordine eder ve öðretimin organize edilmesi konusunda deðiþiklikler teklif eder.

Consiglio nazionale degli studenti universitari
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Laurea (derece) derslerinden, Laurea specialistica (uzmanlýk derecesi) derslerinden, üniversite 
üçüncü sýnýf düzeyindeki uzmanlýk derslerden ve araþtýrma doktoralarýndan oluþan üniversite derslerine kayýtlý 
öðrencilerin temsil edilmesi için bulunan danýþma organý. Organýn bir danýþma rolü vardýr ve üniversitelerle, 
öðretim düzenlemelerinin gözlemlenmesi için genel kriterleri düzeltmede bakanlýk derecelerine yönelik taslak 
metinleri, yasa teklifleri ve düzenlemelerle ilgili önerilere karar verir. Organýn, yukarýda belirtilen her ders için 
kayýtlý öðrenciler arasýndan ve tarafýndan seçilen 28 üyesi bulunmaktadýr. Hepsi üç yýllýk görev süresiyle 
seçilirler ve tekrar seçilemezler. Organ, temsilcileri ? Consiglio universitario nazionale'ye yollar ve belli bir 
bütçe kalemi altýnda ? Ministero dell'Università e della Ricerca tarafýndan finanse edilir. Kýsaltma: CNSU. 
(http://www.miur.it/cnsu)

Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Genel merkezi ? Ministero dell'Università e della Ricerca'da bulunan 1999'daki yasayla 
kurulmuþ organ. Organ, sanat ve müzik alanýnda yüksek düzeydeki eðitim araçlarýnýn reformu için taslak 
düzenlemelerle, kurumlarýn öðretim düzenlemeleriyle, öðretim kadrosunun iþe alýnmasýyla ve sanat, müzik ve 
dans alanlarýndaki kurumlarýn planlanmasýyla ilgili öneriler sunar ve görüþlerini beyan eder. Üyelerinin ¾'ü 
öðretim kadrosundan, idari ve teknik kadrodan ve öðrencilerden seçilirken geri kalaný ise ? Consiglio
universitario nazionale ve Ministero dell'Università e della Ricerca tarafýndan atanýr. Organ, Üniversite ve 
Araþtýrma Bakanlýðý tarafýndan finanse edilir. Kýsaltma: CNAM. (http://www.miur.it/cnam)

Consiglio universitario nazionale
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üniversitelerin genel çýkarlarý konusunda, özellikle üniversite planlamasýyla, öðretim 
düzenlemelerinin onaylanmasýyla ve profesörlerin ve araþtýrmacýlarýn atanmasýyla ilgili teklifler sunan ve 
görüþlerini beyan eden danýþman organý. Organa üyelik þu þekildedir: her bir anabilim dalýndan ilgili alanlardaki 
profesör ve araþtýrmacýlar tarafýndan seçilen üç öðretmen temsilcisi olmak üzere toplamda 15'i geçmeyecek; 
üyeleri arasýndan ? Consiglio nazionale degli studenti universitari tarafýndan seçilen sekiz öðrenci temsilcisi; 
kendi içlerinden olmak üzere teknik ve idari kadro tarafýndan seçilen dört temsilci ve kendi üyeleri arasýndan 
olmak koþuluyla atanan ? Conferenza permanente dei rettori delle università italiane'nýn üç temsilcisinden 
oluþmaktadýr. Üyelerin, hemen yenilenmeyen dört yýllýk görev süreleri bulunmaktadýr. Organ, belli bir bütçe 
kalemiyle ? Ministero dell'Università e della Ricerca tarafýndan finanse edilmektedir. Kýsaltma: CUN. 
(http://www.miur.it/cun)

Consiliul facultãþii/departamentului
Ülke: Romanya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Consiliu* facultãþii/departamentului
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Her fakültede veya bölümde Eðitim Kanunu'yla ve belli bir yüksek öðrenim kurumunun tüzüðü 
ve düzenlemeleriyle kurulan yüksek düzey yönetim organý. Organ, ilgili fakülte ve bölümün hedeflerine ve 
amaçlarýna karar verir, müfredata uzmanlýk alanlarýný entegre etme veya çekmeyle ilgili teklifler sunar, eðitim 
planlarýný tasarlar ve onaylar ve akademik deðerlendirme ve akreditasyon için rapor hazýrlar. Ayrýca, belirli 
aralýklarla, öðretim faaliyetini deðerlendirir, iç idari organizasyonla ve kayýt kotasýyla ilgili teklifler sunar ve 
sýnav komisyonlarýný onaylar. Dekan tarafýndan baþkanlýk edilen organ, öðretim kadrosundan ve öðrenci 
temsilcilerinden oluþur ve dört yýllýk dönem için seçilir. Ýdari görevleri, dekan tarafýndan dekan 
yardýmcýlarýndan, bir akademik sekreterden ve bir baþ idareciden oluþan bir kurul tarafýndan yürütülür.

Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior
Ülke: Romanya

44



Dilbilgisel Deðiþkenler: Consiliu* Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? MinisterulEducaþiei ºi Cercetãrii'ne baðlý ve ? MinisterulEducaþiei ºi Cercetãrii tarafýndan finanse 
edilen ve yüksek öðrenim araþtýrma topluluðuyla hükümet arasýnda ara yüz olarak hizmet eden yasayla kurulmuþ 
danýþma organý. Bu organ, üniversiteler arasýndaki araþtýrma fonlarýnýn daðýtýmýyla ve bilimsel araþtýrmadaki 
performans deðerlendirilmesiyle ilgilidir ve amacý yüksek öðrenimde araþtýrma performansýnýn yüksek 
düzeyine ulaþmak için strateji geliþtirmektir. Organ, yüksek öðrenim araþtýrmasý için farklý finansal kaynaklarýn 
kullanýmý ve daðýtýmý için genel mekanizmayla, fon ihtiyaçlarý ve kriterlerle, temel araþtýrmayla ilgili öncelikler 
hakkýndaki teklifleri tasarlar. Organ, eðitim ve araþtýrma bakanlýðý tarafýndan her yüksek öðrenim kurumu için ?
Senatul'dan aldýðý öneriler doðrultusunda atanmýþ 31-37 üyeden oluþur. Organýn yönetiminden sorumlu bir idari 
büro sayýlarý arasýndan üyeleri tarafýndan seçilen bir baþkan ve üç baþkan yardýmcýsýndan oluþur.
Deðerlendirme, gözlemleme, denetleme ve çalýþmalarýn ve raporlarýn hazýrlanmasý gibi iþlemsel görevler,
ihtiyaç halinde dýþardan uzman alýmýyla organýn üyelerinden oluþan alan tarafýndan organize edilen 
komisyonlarla yürütülür. Kýsaltma: CNCSIS.
(http://www.cncsis.ro/)

Consiliul Naþional de Evaluare Academicã ºi Acreditare
Ülke: Romanya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Consiliu* Naþional de Evaluare Academicã ºi Acreditare
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2006'da ? Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior'ýn yerine geçen ulusal 
karar verme organý. Kýsaltma: CNEAA.
(http://www.cneaa.ro/)

Consiliul Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior
Ülke: Romanya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Consiliu* Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii'ne baðlý olan ve yüksek öðrenim için gereken finansý saðlayan 
yasayla kurulmuþ danýþma organý. Amacý üniversitelere kamu fonlarýnýn daðýtýmý için ilke ve yöntem 
geliþtirmek ve yüksek öðrenimle kalite teminatýný ilerletmektir. Organ, sektör için ulusal stratejiyi hesaba 
katarak yüksek öðrenim fon gereksinimlerini deðerlendirir. Bakanlýða, fon için yasal çerçevenin 
geliþtirilmesiyle ve daðýtým için önerilerle birlikte dýþ kaynaklardan saðlanan fonlar ve yýllýk devlet fonlarýyla 
ilgili teklifler sunar.  Her yüksek öðrenim kurumu için ? Senatul'ün önerileri doðrultusunda eðitim ve araþtýrma 
bakanlýðý tarafýndan dört yýllýðýna atanan 27-35 üyeden oluþur. Organýn yönetiminden sorumlu bir idari büro 
üyeleri tarafýndan seçilen bir baþkaný, üç baþkan yardýmcýsýný ve idari sekreteri kapsar. Ýþlemsel görevler, ihtiyaç 
halinde dýþardan uzman alýmýyla organýn üyelerinden oluþan alan tarafýndan organize edilen komisyonlarla 
yürütülür. Kýsaltma: CNFIS. (http://www.cnfis.ro/)

Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýtalyan üniversitelerinin idari müdürlerinin oluþturduðu danýþma organý. Bu kurum, 
üniversitelerin idari ve mali yönetimi üzerine çalýþma ve araþtýrma yapar ve üniversitelere idari ve teknik 
tavsiyelerde bulunur. Ayrýca, üniversite yöneticilerinin ve kadrosunun mesleki becerilerini geliþtirmeye teþvik 
eder ve Avrupa'daki baþka üniversitelerdeki idari yöneticilerinin meslek bilgilerinin deðiþimini destekler.
Kurum, bir kurul, baþkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluþur. Sabit vadeli sözleþmeli yöneticiler 
temsilcisi ve daimi sözleþmeli hizmet içi idari müdürler ve yöneticiler memuriyet nedeniyle üye iken, idari 
müdürler artýk fahri üye deðildirler. Kurum üniversiteler tarafýndan ve bakanlýklardan, kamu ve özel organlardan
ve kendi üyelerinden gönüllü katkýlarla yýllýk olarak finanse edilir. Kýsaltma: CODAU. (http://www.codau.it)

Coordinamento nazionale delle conferenze dei presidi di facoltà
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi 
Açýklayýcý Not: 2003'te oluþmuþ, ? Conferenze dei presidi di facoltà'nýn baþkanlarýný bir araya getiren baðýmsýz 
organ. Organ, üniversite sisteminin idaresini daimi olarak gözlemler, eðitimin saðlanmasý, uygunluðu ve 
sürekliliði için bilgi temin eder. Eðitim ve iþ olanaklarýyla yollar arasýnda her fakültedeki iliþkinin rehberliðini ve 
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idaresini teþvik eder ve öðretim kalitesiyle araþtýrma mükemmelliði arasýnda saðlam bir bað olduðunu temin 
eder. Organ ayrýca, esnekliðini, etkililiðini ve kalitesini uygulamak için eðitim sisteminde hangi reformun 
baþarýlý olacaðý ve bunu yapmanýn uygun yollar doðrultusunda anlaþmalar saðlanmasý için üniversite ve 
araþtýrma bakanýyla iþbirliði içindedir.
(http://www.flingue.unict.it/cplingue/Documenti/Altre%20Conferenze%20Presidi/Coordinamento%20Nazio
nale%20Conferenze%20Presidi%2026062003.pdf)

COSHEP
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ýskoçya Yüksek Öðrenim Baþkanlarý Komitesi'nin kýsaltmasý.

Council - Konsey
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere/Galler/Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 1992 öncesi üniversitenin finanstan, mülkiyetten ve kurumun kadrolaþmasýndan, kurumun 
eðitim karakterine ve görevine karar vermekten ve stratejik yönünü belirlemekten sorumlu idari organý.
Senatoyla iþbirliði içinde olan konsey, akademik davranýþ ve dürüstlüðün yüksek standartlarýný kurmaktan ve 
sürdürmekten sorumludur. Akademik gerektirimleri (örneðin, akademik bir bölümün açýlmasý veya kapanmasý) 
olan konsey kararlarý normal olarak böyle konularda ilk organ kabul edilen senatoya sunulur. Kurumsal idarenin 
yapýsý deðiþebilir; konseyin kanun ve yetkileri kurumun tüzüðü doðrultusunda oluþturulur ve sýnýrlandýrýlýr.
Üyelik, tipik olarak üniversitedeki hem belirli bir meslekten hem de akademik memurlarý, organda hizmet 
görenlerce seçilen üyeleri, seçilmiþ personel üyeleri ve öðrenci temsilcilerini kapsar. Ýdari bütün organlarýn
belirli bir meslekten çoðunluða sahip olmasý çok önemli bir ilkedir, örneðin, üniversitede öðrenci veya personel 
olmayan üyelerin çoðunluðu. 25'ten fazla üyesi olmayan idari bir organ iyi bir iþi temsil eder, fakat bazýlarý daha 
çoktur.

Council of Heads and Deans of Dental Schools  Diþ Hekimliði Okullarý Baþkanlarý ve Dekanlarý Konseyi
Ülke: Birleþik Krallýk 
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Birleþik Krallýk üzerindeki 15 diþ hekimliði okulunun baþkanlarýndan oluþan üyelik derneði. 
Kýsaltma: CHDDS.

Council of Heads of Medical Schools - Týp Okullarý Baþkanlarý Konseyi
Ülke: Birleþik Krallýk 
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Birleþik Krallýk üzerindeki 31 týp okulunun baþkanlarýndan oluþan üyelik derneði. Birleþik 
Krallýk'ta týp okulu araþtýrmalarý ve temel týp eðitimiyle ilgili bütün konularda ve týp okullarýyla Milli Saðlýk 
Hizmeti (NHS) arasýndaki iliþki hakkýnda görüþ beyan eden ana bir kaynak olarak hareket eder.Ayrýca, temel týp 
eðitiminde kaliteyi geliþtirme ve sürdürmenin yollarýný arar. Konsey, yýlda dört defa toplanýr. Konsey toplantýlarý 
arasýndaki daha detaylý iþ yýlda iki defa toplanan idari komite tarafýndan üstlenilir. Kýsaltma: CHMS. 
(http://www.chms.ac.uk)

Council of the Institutes - Kurumlar Konseyi
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Kunsill ta' l-Istituti'nin Ýngilizce karþýlýðý.

Council of Validating Universities - Üniversiteleri Onaylama Konseyi
Ülke: Birleþik Krallýk 
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim kurumlarýnýn ve diðer iliþkili kuruluþlarýn temsilcilerinden oluþan bir üyelik 
kuruluþu. CVU, sýnýrlý garantisi olan ve yardým derneði olarak kayýtlý bir kuruluþtur. Diploma ödüllü organýn,
baþka bir organ (veya organlar) tarafýndan o diploma ödüllü organýn bir niteliðe ve/veya itibara yön vermenin 
uygun olmasý için önerilen bir veya daha fazla çalýþma programýný, modülü veya dersi deðerlendirmesi olarak
tanýmlanan diploma ödüllü kurumlarýn iþbirliksel onaylamayla ilgili düþüncelerini yakýndan izlemeyi amaçlar.
Konsey, yýlda iki defa toplanýr ve bir idari komite tarafýndan danýþýlýr. Kýsaltma: CVU.
(http://www.cvu.ac.uk)
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Court - Kurul
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere/Galler/Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Eskiden bir karar verme organý olan fakat þimdi daha dar bir rolü olan organ. Kurul, yýlda en 
azýndan bir defa toplanýr. Yetkileri kurumlar arasýnda farklýlýk gösterir, fakat tipik olarak þunlarý içerir: 
üniversitenin yýllýk raporunu göz önüne alma, yýllýk hesaplarý alma (çoðunda fakat bütün durumlarda deðil), 
baþkaný atama (resmi olarak bir üniversitenin baþkaný fakat daha büyük bir törensel gösterisi olan). Kurulun 
üniversitenin idari yapýsý içinde sýnýrlý yetkileri olmasýna raðmen, büyük ve deðiþken üyeliði sayesinde önemli 
bir kamu rolü vardýr. Kurul, 50'den 400'e kadar boyutta deðiþebilir. Tipik boyut 200 civarýdýr. Genellikle, yerel 
mercilerin temsilcilerini içerir; Parlamento üyeleri; diðer üniversitelerin, yüksekokullarýn, okullarýn ve 
mesleklerin temsilcileri; konsey ve üniversite memurlarýnýn üyeleri; seçilmiþ personel ve öðrenciler; ve 
üniversite temsilcileri ve mezunlarý. 

Court - Kurul
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Eski veya 1992 öncesi üniversitenin finanstan, mülkiyetten ve kurumun kadrolaþmasýndan, 
kurumun eðitim karakterine ve görevine karar vermekten ve stratejik yönünü belirlemekten sorumlu idari
organý. Senatoyla iþbirliði içinde olan konsey, akademik davranýþ ve dürüstlüðün yüksek standartlarýný 
kurmaktan ve sürdürmekten sorumludur. Akademik gerektirimleri (örneðin, akademik bir bölümün açýlmasý 
veya kapanmasý) olan konsey kararlarý normal olarak böyle konularda ilk organ kabul edilen senatoya sunulur.
Kurumsal idarenin yapýsý deðiþebilir; konseyin kanun ve yetkileri kurumun tüzüðü doðrultusunda oluþturulur ve 
sýnýrlandýrýlýr. Üyelik, tipik olarak üniversitedeki hem belirli bir meslekten hem de akademik memurlarý, 
organda hizmet görenlerce seçilen üyeleri, seçilmiþ personel üyeleri ve öðrenci temsilcilerini kapsar. Ýdari bütün 
organlarýn belirli bir meslekten çoðunluða sahip olmasý çok önemli bir ilkedir, örneðin, üniversitede öðrenci 
veya personel olmayan üyelerin çoðunluðu. 25'ten fazla üyesi olmayan idari bir organ iyi bir iþi temsil eder, fakat 
bazýlarý daha çoktur.

CPC
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Commission Professionnelle Consultative'in kýsaltmasý.

CPU
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Conférence des Présidents d'Université'nin kýsaltmasý.

CRUE
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas'nýn kýsaltmasý.

CRUI
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Conferenza dei rettori delle università italiane'in kýsaltmasý.

CRUP
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas'ýn kýsaltmasý.

CSE
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Conseil Supérieur de l'Éducation'ýn kýsaltmasý.
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CSESA
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique'in kýsaltmasý.

ÈŠI
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Èeská školní inspekce'nin kýsaltmasý.

CSRT
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie'nin kýsaltmasý.

CSVŠ
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Centrum pro studium vysokého školství'nin kýsaltmasý.

CUC
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Üniversite Baþkanlarý Komitesi'nin kýsaltmasý.

CUN
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Consiglio universitario nazionale'nin kýsaltmasý.

Curricularkommission
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Curricularkommissionen
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Her üniversitede yasayla (2002 Üniversiteler yasasý, 2004'ten beri geçerli) kurulmuþ, müfredat 
için ? Senat'a teslim edilen taslak önerilerden sorumlu danýþma organý. Masraflarý ilgili üniversitenin bütçesi 
tarafýndan karþýlanmaktadýr. Üyeleri üniversite profesörleri, diðer üniversite öðretim elemanlarý ve öðrenci 
temsilcilerinden Senat tarafýndan seçilir; üyelerin sayýsýna Senat karar verir. Üniversite idaresinden 
Curricularkommission'a teknik destek saðlanýr. Eski adý ? Studienkommision.

CVU
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Üniversiteleri Onaylama Konseyi'nin kýsaltmasý.
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D
DAAD
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Deutscher Akademischer Austauschdienst'in kýsaltmasý.

DAAE
Ülke: Kýbrýs
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Diefthynsi Anoteris kai Anotatis Ekpaidefsis'in Kýsaltmasý.

Dachverband der Universitäten
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Dachverbände der Universitäten
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yasayla (2002 Üniversiteler Yasasý, 2004'ten beri geçerli) kurulmuþ, iþverenler için toplu iþ 
sözleþmeleri üzerine anlaþma yapmaya yetkili üniversiteler tarafýndan finanse edilen ve bir araya getiren 
þemsiye organ. Dachverband, özel anlaþmayla iþe alýnan üniversite çalýþanlarý için ? Bundessektionsleitung
13'le toplu iþ sözleþmesi üzerinde uzlaþýr. Her üniversiteden, ? Rektorat tarafýndan aday olarak gösterilen bir 
temsilciden oluþur. Baþkan, kuruluþun üyeleri tarafýndan yasal olarak kýsýtlanmayan bir dönem için seçilir.
Dachverband ofisi daimi kadroludur.

Danmarks Evalueringsinstitut
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 1999'da ? Undervisningsministeriet'in himayesi altýnda oluþmuþ baðýmsýz organ.
Danimarka'daki eðitimde kalite güvencesi sisteminin bir parçasý ve eðitimi deðerlendirmedeki milli deneyimle 
ilgili bilginin ulusal merkezidir. Kurumun görevi, okul öncesi sýnýflardan yüksek öðrenime kadar eðitim 
sisteminin her düzeyindeki öðretme ve öðrenmenin sistematik ve zorunlu deðerlendirmesini üstlenmektir.
Öðretme ve öðrenme kalitesini deðerlendirmek için yöntemler geliþtirmeyi ve sistematik deðerlendirme 
içerisinde öðretme ve öðrenme kalitesini vurgulamayý ve kalite konularý üzerine yetkili mercilerle ve eðitim 
kurumlarýyla iþbirliði içinde çalýþmayý amaçlar. Kurumun idari müdürü, bir baþkan ve eðitim sektörünün 
danýþma kurullarýndan (uddannelsessektorens råd) oluþan 10 üyesinden oluþan kurul tarafýndan atanýr. Eðitim 
bakaný, danýþma kurullarýnýn tavsiyesi üzerine baþkaný aday gösterir ve 10 üyeyi atar. Görev süreleri 
yenilenebilir üç yýldýr. Müdürün tavsiyesi doðrultusunda, kurul, sürdürülecek her deðerlendirme için 
deðerlendirme gruplarý kurar. Kýsaltma: EVA. (http://www.eva.dk/Default.aspx)

Deildarfundur
Ülke: Ýzlanda
Dilbilgisel Deðiþkenler: Deildarfundi, deildarfundir
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 1997'deki yasaya göre kurulmuþ, her fakültenin bütün eðitim iliþkilerinde karar verme yetkisi 
olan ve idari müdürü fakülte baþkaný olan fakülte içerisindeki organ. Üyeleri, üyeliðin zorunlu olduðu, 
fakültedeki bütün tam zamanlý öðretmenleri ve öðrenci dernekleri tarafýndan seçilen iki öðrenci temsilcisini 
kapsar. Organ, üniversite bütçesi tarafýndan finanse edilir.

DEL
Ülke: Birleþik Krallýk (Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ýstihdam ve Öðrenme Bakanlýðý'nýn kýsaltmasý.

Delegation
Ülke: Finlandiya
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Dilbilgisel Deðiþkenler: Delegation*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Neuvottelukunta veya Valtuuskunta'nýn Ýsveççe karþýlýðý.

Delegationen för studiestödsärenden
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Delegation* för studiestödsärenden
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Opintotukiasiain neuvottelukunta' nýn Ýsveççe karþýlýðý.

DELLS
Ülke: Birleþik Krallýk (Galler)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Eðitim, Yaþamboyu Öðrenme ve Beceriler Bakanlýðý'nýn kýsaltmasý.

Department for Education and Skills - Eðitim ve Beceriler Bakanlýðý
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýngiltere'deki çocuk hizmetleri, eðitim ve yaþamboyu öðrenmeden sorumlu Birleþik Krallýk 
hükümeti bakanlýðý. DfES, okul öðretmenlerinin ödemeleri ve koþullarý gibi Galler'e intikal ettirilmeyen birkaç 
konudan da sorumludur. DfES, sorumlu olduðu hizmetler için genel stratejik yönü belirlemeyi amaçlar, finanse 
ettiði hedefleri baþarýr ve bir dizi ortak kuruluþlarla çalýþýr. Birleþik Krallýk kabinesinde oturan Eðitim ve 
Beceriler Bakaný, bakanlýktan sorumludur. Bakana, biri özellikle yaþamboyu öðrenmeden, daha ilerisi ve yüksek 
öðrenimden sorumlu olan, üç vekil ve ayrýca üç devlet bakaný yardým eder. DfES'in kamu görevlisi olan kadrosu, 
özelikle biri yüksek öðrenimle ilgilenen yedi müdürlüðün birisinde çalýþýr. DfES'deki en yüksek mevkili devlet 
memuru daimi müsteþarlýk ünvanýna sahiptir. Kýsaltma: DfES. (http://www.dfes.gov.uk)

Department for Education, Lifelong Learning and Skills - Eðitim, Yaþamboyu Öðrenme ve Beceriler
Bakanlýðý
Ülke: Birleþik Krallýk (Galler)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2006'dan bu yana, çocuk hizmetleri ve eðitimden sorumlu Galler Meclisi Hükümeti bakanlýðý. 
Daha önceki adý Eðitim Bakanlýðý. Eðitim, Yaþamboyu Öðrenme ve Beceriler Bakaný, bakanlýktan sorumludur.
DELLS, biri yüksek öðrenim alanýndaki politikayý planlamaktan, finanse etmekten ve gözlemlemekten sorumlu 
olan, Yüksek Öðrenim Grubu, dört grupla çalýþmalarýný sürdürür. En yüksek mevkili devlet memuru eðitim, 
yaþamboyu öðrenme ve beceriler bakanlýðýnda müdür ünvanýna sahiptir. Kýsaltma: DELLS.
(http://www.new.wales.gov.uk/about/departments/dells/?lang=en)

Department for Employment and Learning - Ýstihdam ve Öðrenme Bakanlýðý
Ülke: Birleþik Krallýk (Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Kuzey Ýrlanda'daki daha ilerisi ve yüksek öðrenimi planlamaktan, finanse etmekten ve 
yönetmekten sorumlu hükümet bakanlýðý. Kuzey Ýrlanda Ýdaresi'ne yetki devredildiði zaman, eðitim yerel olarak 
seçilen bakanlarýn sorumluluðundadýr. Kuzey Ýrlanda'ya devredilmiþ yetki durdurulduðu zaman, DEL'i içeren 
Kuzey Ýrlanda bakanlýklarýnýn yönetimi ve kontrolünün sorumluluðu Birleþik Krallýk kabinesinde oturan Kuzey 
Ýrlanda Bakaný'na geçer. Bakana, Ýstihdam ve Öðrenme Bakanlýðý ve Eðitim Bakanlýðý'ndan ve Ýþletme, Ticaret
ve Yatýrým Bakanlýðý'ndan (DETI) sorumlu bir bakanlar takýmý yardým eder. DEL'in kadrosu, özelikle biri 
yüksek öðrenimle ilgilenen sekiz müdürlüðün birisinde çalýþan devlet memurlarýdýr. Bakanlýktaki en yüksek 
mevkili devlet memuru daimi müsteþarlýk ünvanýna sahiptir. Kýsaltma: DEL. (http://www.delni.gov.uk)

Department forTraining and Education  Eðitim ve Öðretim Bakanlýðý
Ülke: Birleþik Krallýk (Galler)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2006'ya kadar, eðitimden sorumlu Galler Meclisi Hükümeti Bakanlýðý. Þu anda, yerine ?
Eðitim, Yaþamboyu Öðrenme ve Beceriler Bakanlýðý geçmiþtir. Kýsaltma: DfTE.

DEPP
Ülke: Fransa
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Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance'ýn kýsaltmasý.

Deutsche Forschungsgemeinschaft
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üniversitelerdeki ve halk araþtýrma kurumlarýndaki araþtýrmalarýn teþviki için özel bir yasa 
altýndaki kuruluþ olarak kurulan kendi kendini yöneten merkezi kurum. Federal hükümet ve Länder tarafýndan
finanse edilen kurum, araþtýrma projelerini finansal olarak destekler ve araþtýrmacýlar arasýndaki iþbirliðini 
teþvik eder. Üyeleri, üniversiteler, seçkin araþtýrma kurumlarý, bilimsel akademiler ve bilimsel kuruluþlardýr.
Kýsaltma: DFG.

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Federal hükümet, Länder veAvrupa Birliði tarafýndan finanse edilen yüksek öðrenim kuruluþu. 
Yurtdýþýnda araþtýrma yapan Alman öðrencilere olduðu kadar yabancý öðrencilere de burs saðlar ve yurtdýþýnda 
Almanca çalýþmalarýný ve dili ve geliþmekte olan ülkelerle eðitim iþbirliðini teþvik eder. Kýsaltma: DAAD.

Deutscher Hochschulverband
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üniversite öðretim elemanlarýnýn yasal, politik ve ekonomik çýkarlarýný gözeten, genç 
akademisyenlerin kariyer geliþimini teþvik eden kuruluþ. Üniversite ve bilim politikalarýný þekillendirmede 
danýþmanlýk iþlevi vardýr ve üyelik ücretleriyle finanse edilir. Kýsaltma: DHV.

DfES
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Eðitim ve Beceriler Bakanlýðý'nýn kýsaltmasý.

DFG
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Deutsche Forschungsgemeinschaft'ýn kýsaltmasý.

DfTE
Ülke: Birleþik Krallýk (Galler)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Eðitim ve Öðretim Bakanlýðý'nýn kýsaltmasý.

DGENORS
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique'in
kýsaltmasý.

DGES
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Direcção-Geral do Ensino Superior'un kýsaltmasý.

DGRI
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation'ýn kýsaltmasý.
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DHV
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Deutscher Hochschulverband'ýn kýsaltmasý.

Diefthinsi ikonomikon ypotheseon

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel Deðiþkenler: Diefthins* ikonomikon ypotheseon
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton (Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý) içerisindeki 
iþletme müdürlüðü. Akademik tanýma düzenlemelerinin bütçesiyle akademik nitelikler bilgisinin tedariki ve 
Devlet Burs Kurumu'nun da bütçesi dahil olmak üzere yüksek öðrenim kurumlarýnýn bütçesini onaylar.
Müdüriyet ayný zamanda yüksek öðrenimdeki öðrencilerin kitaplarýný finanse etmekten de sorumludur.
Çalýþanlarý daimi sözleþmeleri olan devlet memurlarýdýr.

Diefthinsi metaptichiakon spoudon kai erevnas

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel Deðiþkenler: Diefthins* metaptichiakon spoudon kai erevnas
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üniversiteden mezun olduktan sonraki eðitime ait çalýþmalarýn düzenlenmesi ve iþleyiþiyle 
ilgili her konuyu gözlemlemekten sorumlu olan ? Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton'un (Eðitim ve 
Din Ýþleri Bakanlýðý) içindeki müdürlük. Üniversiteden mezun olduktan sonraki eðitime ait programlarýn 
düzenlenmesi ve iþlenmesiyle ilgili kurumlardan gelen tavsiyeleri bakan vekiline iletir. Kadrosunda 
müdürlüðün dört bölümünde de görev yapan devlet memurlarý bulunur. Ýdari bir organý yoktur.

Diefthynsi Anoteris kai Anotatis Ekpaidefsis

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel Deðiþkenler: Diefthyn* Anoteris kai Anotatis Ekpaidefsis
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ypourgeio Paideias kai Politismou'nun altýnda bakanlar konseyinin kararýyla kurulmuþ 
bölüm. Bölüm, bütçe ve mevzuat konularý, uluslar arasý iþbirliði, öðrenci ve idari konular, deðerlendirme, 
akreditasyon ve yüksek öðrenim özel kurumlarýna tavsiyelerde bulunma ve bütçe ve mevzuatýyla ilgili 
konularda akademik nitelikleri tanýma için Kýbrýs konseyine idari destekte bulunma gibi yüksek öðrenimle ilgili 
her konudan sorumludur. Bölüm, daha ilerisi için, devlet veya yarý hükümet sektörlerine iþ baþvuru 
sýnavlarýndan olduðu gibi Yunanistan ve Kýbrýs'ta öðrenim görmek için devlet yüksek öðrenim giriþ 
sýnavlarýndan da ve Açýk Üniversite ve Kýbrýs Teknoloji Üniversitesi'nin kurulumundan ve iþleyiþinden de 
sorumludur. Son olarak, yurtdýþýndaki Yunanca ve Bizansça çalýþmalarýný finanse eder ve Avrupa programlarýna 
ve Bologna Ýnceleme Grubuna katýlýmý denetler. Bölüm, Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'nýn bütçesinden finanse 
edilir. Faaliyetleri koordine eden ve denetleyen bir müdürü vardýr ve bakanlýðýn daimi müsteþarýna karþý 
sorumludur. Kýsaltma: DAAE. (http://www.HigherEducation.ac.cy)

Diepistimonikos organismos anagnorisis titlon akadimaikon kai pliroforisis

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel Deðiþkenler: Diepistimonik* organism* anagnorisis titlon akadimaikon kai pliroforisis
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bordrolu veya vekil öðretmenlerden oluþan idari kurul. Bu organ, genel kurullarda buluþur ve 
iki bölümü vardýr, yüksek öðrenim bölümü ve yüksek teknolojik eðitim. Amacý, yabancý eðitim kurumlarýndan 
çalýþma baþlýklarýný tanýmak ve yüksek öðrenimde çalýþma için bilgi saðlamaktýr. ? Ypourgeio ethnikis paideias 
kai thriskeumaton (Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý) tarafýndan denetlenir ve kendi mevduatlarýndan, baðýþlardan 
ve niteliklerin tanýnmasýyla veya denkliðiyle ilgilenen kiþiler tarafýndan yatýrýlan paralarýn dönüþüyle finanse 
edilir. Bu kaynaklarýn geliri belli bir hesapta kayýtlý tutulur ve organýn iþlemsel veya hatýr ihtiyaçlarýný 
karþýlamak için idari organýn emriyle tahsis edilebilir. Ýdari organ, bir baþkan ve 14'ü yüksek öðrenimde 
öðretmen veya vekil öðretmen ve 7'si yüksek teknolojik eðitimden olan 21 üyeden oluþur. Baþkan ve 21 üye, 
Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý'nýn kararý ile atanýr. Görev süreleri üç yýldýr. Kýsaltma: DOATAP.

(Äéåýèõíóç ïéêïíïìéêþí õðïèÝóåùí)

(Äéåýèõíóç ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþí êáé Ýñåõíáò)

(Äéåýèõíóç Áíþôåñçò êáé Áíþôáôçò Åêðáßäåõóçò)

(Äéåðéóôçìïíéêüò ïñãáíéóìüò áíáãíþñéóçò ôßôëùí áêáäçìáïêþí êáé ðëçñïöüñçóçò)
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Direcção-Geral do Ensino Superior
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior'un yüksek öðrenim politikalarýný 
þekillendirmekten, uygulamaktan ve koordine etmekten sorumlu idari olarak özerk olan bakanlýðý. Bakanlýðýn
yasayla kendine verilmiþ yetkileri þu þekilde belirtilebilir: yüksek öðrenime giriþ; kurumlarýn aðýyla ilgili 
eylemler, akademik nitelikler, dersler, denklik, tanýma ve akademik deðiþim; yüksek öðrenim kurumlarýndaki 
öðretim veya öðretim olmayan kadrosuyla ilgili çalýþmalar ve çözümlemeler; ve yüksek öðrenim sistemindeki 
bilgi koordinasyonu ve sosyal okul faaliyetiyle ilgili hizmetleri gözlemleme. Bölüme bir genel müdür baþkanlýk 
eder, baþkana, bir komisyon hizmet sistemiyle, yenilenebilir üç yýllýk dönemle için, Baþbakanýn, Bilim, 
Teknoloji ve Yüksek Öðrenim Bakaný'nýn ortak emriyle atanan iki genel müdür yardýmcýsý yardým eder. Ayrýca
yenilenebilir üç yýllýk dönemleri için baþlangýç rekabet sürecini takiben komisyon hizmet düzenlemeleri altýnda 
yüksek öðrenim genel müdürünün emriyle atanan üç bölüm müdürü de vardýr. Kýsaltma: DGES.
(http://www.dges.mctes.pt)

Dirección General de Universidades
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerio de Educación y Ciencia'ya baðlý olan ve ? Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación'a rapor veren genel devlet idaresi bakanlýðý. Bu bölüm, yüksek öðrenimle ilgili yüksek öðrenimi 
geliþtirmeye yönelik temel kriterlerin yenilenmesi ve kurulumu için politikanýn hazýrlanmasý gibi belirli, üst 
düzey görevleri üstlenir. Yüksek öðrenimin koordinasyonu ve üst düzeyde denetlenmesiyle ilgili kararlarý 2001 
üniversiteler anayasasýný takiben ? Consejo de Coordinación Universitaria kararnamesiyle verilen yetkileri 
hesaba katmadan alýr. Bölüm, devlet üniversiteleriyle baðlantýlý özel üniversiteler tarafýndan ödüllendirilen
niteliklerin tanýnmasýný ve resmi üniversite ünvanlarýndan farklý olan ünvanlarýn tanýnmasýný denetlediði gibi 
kiliseyle baðlantýlý üniversitelerdeki çalýþmalarýn tanýnmasýný da denetler. Ayrýca, üniversite öðrencilerinin ve 
saðlýk bilimi uzmanlarýnýn eðitimi hakkýnda kararlar alýr ve saðlýk kurumlarýyla devam etmekte olan iliþkileri 
yerleþtirir ve saðlýk bilimlerinde uzmanlýk için ünvan verir. Buna ek olarak, bölüm, bu uzmanlýk alanýndaki 
yabancý ünvanlarý da tanýr ve saðlýk bilimlerindeki çalýþmalarýn yapýsý ve planlanmasýyla ilgili farklý organlara
teknik destek saðlar. Amaçlarýndan biri, çalýþmalar, hareketlilik ve öðretim ve araþtýrma olduðu kadar 
üniversiteden mezun olduktan sonraki eðitim ve doktora sonrasý eðitimin içeriðini güncelleme ve yenileme için 
tam stratejik yönelme tespit eder. Bölüm, yüksek öðrenim kurumlarýnda geliþtirilen bilgiyi teþvik etmek ve 
döndürmek için Secretaría General de Política Científica y Tecnológica'yla birlikte çalýþýr. Diðer görevleri þu 
þekildedir: Avrupa yüksek öðrenim alanýnýn geliþimini ve yüksek öðrenimdeki uluslar arasý programlarýn 
koordinasyonunu Subsecretaría de Educación y Ciencia'ya önyargýyla yaklaþmadan teþvik etme, deðerlendirme 
süreçlerinde ve yüksek öðrenimde kaliteyi yenileme ve arttýrma süreçlerinde karar alma; üniversite eðitimini 
saðlama kalitesini teþvik etme ve Universidad Nacional de Educacion a Distancia'nýn provizyonunu koordine 
etme. Bölüme, hepsi eðitim ve bilim bakanlýðý tarafýndan atanan ve istediði zaman görevlerinden alabileceði dört 
genel müdür yardýmcýsýnýn yardým ettiði bir genel müdür baþkanlýk eder. Yüksek düzeydeki memurlarýn görev 
süreleri genellikle dört yýl olan mevzuat döneminin uzunluðuna baðlýdýr.

Direcþia Generalã Învãþãmânt Superior
Ülke: Romanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenimde uzmanlaþmýþ ve üniversite programlarý ve üniversite yönetimi için iki alt 
müdürlüðü olan ? Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii'nin altýndaki genel müdürlük. Müdürlük, yüksek öðrenime giriþ 
için genel gereksinimleri düzenleme, devlet-sübvansiyonlu yerlerin sayýsýyla ilgili hükümete tavsiyelerde 
bulunma, yüksek öðrenimle ilgili planlarý onaylama, Bologna sürecinin uygulanmasýna katkýda bulunma ve 
kurumsal geliþim için stratejik planlarý onaylama gibi belirli üst düzey görevleri üstlenir.

Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim, araþtýrma ve yeniliklerdeki performansý gösteren alt müdürlüðü içeren ?
Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche'nin müdürlüðü. Alt
müdürlük, bu sektörlerdeki istatistiksel sistemi tasarlamaktan ve yönetmekten sorumludur. En önemli 
sorumluluklarýndan biri, ilgili alanlardaki politikalarý þekillendirmeye yardým etmek için çalýþma ve özet 
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raporlar üretmek ve etkilerini deðerlendirmektir. Faaliyeti doðrultusunda, performansý ölçmek için araç tasarlar 
ve gözlemlemeyi destekler. Yüksek öðrenim, araþtýrma ve yeniliklerdeki Avrupa ve uluslar arasý istatistiklerin 
iþleme sürecine katkýda bulunur. Alt müdürlük, þu tamamlayýcý birimlerden oluþur: yüksek öðrenim, araþtýrma 
ve yeniliklerin istatistiksel çalýþmalarý için bir daire, araþtýrma ve yenilikleri olduðu kadar yüksek öðrenimi ve 
üniversite araþtýrmasýný da gözlemlemek için kullanýlan araçlar için bir daire ve yüksek öðrenim, araþtýrma ve 
yeniliðin geliþimi ve mesleki yaþama öðrenci giriþi için olan politikalarý deðerlendirmede kullanýlan bir daire. 
Kýsaltma: DEPP.

Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Sanat ve uzak eðitimdeki yarý-zamanlý orta öðretimin ve “toplumsal ilerleme” için yüksek 
öðrenim, bilimsel araþtýrma ve eðitimin kuruma katýlmasýndan, tanýnmasýndan ve finanse edilmesinden sorumlu 
Fransýzca Konuþan Topluluk Bakanlýðý'nýn içerisindeki genel müdürlük. Ayrýca, yabancý bir boyut 
çalýþmalarýyla ve Observatoire des populations étudiantes de l'enseignement supérieur'la (yüksek öðrenimdeki 
öðrenci nüfusunu gözlemleme) Avrupa ve uluslar arasý kurumlarýn iliþkilerini de yönetmek zorundadýr. Kendi 
içlerinde sekiz müdürlüðe bölünen üç genel müdürlükten oluþmuþtur. Kýsaltma: DGENORS.

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim bakanýnýn sorumlu olduðu yüksek öðrenimdeki (baccalauréat'tan sonraki) 
bütün baþlangýç ve devam eden hazýrlýklar için bir politika düzenleyen ve uygulayan ? Ministère de l'Éducation 
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche'nin içerisindeki müdürlük. Bu müdürlük, diðer 
bakanlýklara baðlý yüksek öðrenim ve eðitim kurumlarýnýn eðitim planlarýný denetlemek ve tasarlamak için 
bakanýn sorumluluklarýný yerine getirir. Yüksek öðrenim kurumlarýnýn baþkanlarýyla, bu programlar için 
performans belirleyiciler üzerine bir yönetim konuþmasýný yürütür. Bireysel yüksek öðrenim kurumlarýnýn veya 
bu kurum gruplarýnýn ? Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation tarafýndan kurulan bilim 
politikasýnýn ve araþtýrmalarýnýn temel özelliklerinin uygulanmasýný saðlamaktan sorumludur. Direction
Générale de la Recherche et de l'Innovation'la iþbirliði içinde olan müdürlük, doktora okullarýný akredite 
etmekten sorumludur. Öðrenciler ve yaþam þartlarýný geliþtirmek için eþit olanaklarýn politikasýný tasarlar ve 
Centre National des OEuvres Universitaires et Scolaires'in (CNOUS) ve Centres Régionaux des OEuvres
Universitaires et Scolaires'in (CROUS) faaliyetlerini, ödenekleri kapsayan, öðrenci restoranlarý ve kalacak 
yerleri destekleyen öðrenci yardýmlarýnýn farklý türlerini yönetmekten sorumlu milli ve bölgesel merkezleri 
denetler. Müdürlük ayný zamanda, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire tarafýndan ayarlanan 
önceliklerle uyum içerisindeki ilköðretim ve orta öðretim baþlangýç öðretmen eðitimini yönetir ve üniversite 
kütüphaneleriyle bilgi kaynaklarý merkezlerinin modernleþtirilmesi ve geliþtirilmesi için politika tasarlar.
Avrupa yüksek öðrenimi ve araþtýrma alanlarýný geliþtirmek için gereken ölçütleri belirlemede Direction des 
Relations européennes, Internationales et de la Coopération'la (Avrupa ve uluslar arasý iliþkiler ve iþbirliði 
müdürlüðü) çalýþýr ve genel olarak bu müdürlükle iþbirliði içinde olur. Direction Générale de l'Enseignement 
Supérieur, yüksek öðrenim bakanlýðýna baðlý olan devlet yüksek öðrenim kurumlarýnýn yönetiminden 
sorumludur ve faaliyetleri için yasal çerçeve hazýrlar. Müdürlük, sözleþme politikasýný gözlemler ve genel 
sekreterle ve Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation'la iþbirliði içerisinde, yüksek öðrenim ve 
araþtýrma kurumlarýyla çok yýllý anlaþmalarýn hazýrlanmasýný koordine eder. Bu çerçeve içinde, baþlýca öðrenci 
bilgisi ve rehberlik, eþit fýrsatlar ve mesleki yaþama giriþle ilgili uygun hedefleri düzenler. Müdürlük, yüksek 
öðrenim kurumlarýnýn performansýný ölçer, kaynak (finansal ve insan) temin eder ve Chancelleries des 
Universités'i (bireysel üniversitelerin belli mal varlýðýný ve faaliyetlerini yönetmekten sorumlu organlar)
denetler. Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation'la iþbirliði içinde, yüksek öðrenim ve üniversite 
araþtýrma faaliyetlerinin ulusal açýdan saðlanmasýnýn alan-tabanlý organizasyonu için politika saðlamakla 
yükümlüdür. Yüksek öðrenimin gayrimenkul miraslarý politikasýný düzenler, merkezi hükümetle yüksek 
öðrenim kurumlarýný ilgilendiren bölgeler arasýndaki anlaþmalarýn uygulanmasýný gözlemler. Son olarak, 
müdürlük, ? Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche için sekreter saðlar. Bilimsel 
eðitim danýþmanlarý, kurumsal danýþmanlar ve Avrupa ve uluslar arasý iliþkiler görevlerinin yaný sýra, Direction
Générale de l'Enseignement Supérieur'un üç bölümü (üniversite araþtýrmasý, dersin saðlanmasý ve iþ ve 
gözlemleme ve anlaþmalar) vardýr.
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Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Haut Conseil de la Science et de la Technologie'nin (bilim ve teknoloji yüksek konseyi) 
tavsiyeleri ve görüþleriyle, bilimdeki istihdam ve araþtýrma için hükümet politikasýný düzenleyen ve politikanýn 
uygulanmasýný denetleyen ? Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche'in içindeki müdürlük. Müdürlük, ilgili bakanlýklarla iþbirliði içerisinde, Fransýz sisteminin araþtýrma 
ve yenilikteki kalite ve tutarlýlýðý saðlar. Müdürlük, mali iþler ve adý geçen bakanlýklarýn müdürlükleriyle 
iþbirliði içinde, bilim politikasýnýn öncelikleri ve hedefleriyle ilgili önerilerde bulunur ve bu hedeflere ulaþmak 
için gereken yollarý harekete geçirir. Mali iþler müdürlüðü ile de, gerekli bütçeyi hazýrlamaya yardým eder.
Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation'la farklý araþtýrma organlarýnýn müdürleriyle birlikte bu 
programlar için performans belirleyiciler hakkýnda bir idari konuþma yürütür ve faaliyetleri için yasal bir 
çerçeve hazýrlar. Müdürlük, performanslarýný ölçer ve onlara kaynak (finansal ve insan) tahsis eder. ? Direction
Générale de l'Enseignement Supérieur tarafýndan uygulanan kurum gruplarýnýn ve bireysel yüksek öðrenim 
kurumlarýnýn bilim politikasý ve araþtýrma öncelikleriyle ilgili en önemli kararlarý belirler. Müdürlük, ayrýca 
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur'la iþbirliði içinde olarak, kadýnlarýn araþtýrma, teknoloji ve 
yüksek öðrenimdeki yerini saðlamlaþtýrmak için olan ölçütleri önerir ve uygular. Direction des Relations 
Européennes, Internationales et de la Coopération'la (Avrupa ve uluslar arasý iliþkiler ve iþbirliði müdürlüðü) 
iþbirliði içerisinde, Avrupa yüksek öðrenim ve araþtýrma alanlarýný geliþtirmek için gereken kararlarý tanýmlar.
Araþtýrma sektöründeki diðer kurumlarla iþbirliði içinde olan ayný müdürlüklerle ortaklaþa çalýþýr ve bilimsel ve 
teknolojik kültürün tanýtýmýný yapar. Son olarak, müdürlüðe Direction Générale de l'Enseignement Supérieur'la
iþbirliði içerisinde, araþtýrma faaliyetlerinin alan tabanlý organizasyonu için politika görevi verilir. Direction
Générale de la Recherche et de l'Innovation'ýn içinde bir strateji müdürlüðü kurulmuþtur. Hedeflerine ulaþmak 
için, adý geçen son müdürlük, araþtýrma faaliyetleri deðerlendirmekten sorumlu kamu organlarýnýn iþini yapar.
Kýsaltma: DGRI.

Direktion derAutonomen Hochschule
Ülke: Belçika (Almanca Konuþan Topluluk)
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Ýlki ? Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule olan, Autonome Hochschule'nin ikinci idari 
organý. Üyeliði, görevleri ve iþletmesi bir Autonome Hochschule'yi kuran 21 Þubat 2005'teki özel bir kararname 
ile düzenlenmiþtir. Direktion der Autonomen Hochschule kendine karþý sorumlu olan bölüm baþkanlarýndan 
(Fachbereichleiter) ve müdürden oluþur. Hükümetle resmi bir baðlantýlarý yoktur. Direktion der Autonomen
Hochschule, kurumlarýn, teknik ve idari konularýndan olduðu kadar mali ve öðretim konularýnýn da günlük 
idaresinden ve organizasyonundan sorumludur.Ayrýca þu görevleri de yerine getirir: onay için bütçesini sunduðu 
Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule'nin kararlarýný uygular; istihdam boþluklarý ve geçici iþlerle 
ilgilenmek için plan düzenler ve fon yeterli olursa bakým personeli iþe alýr; Verwaltungsrat der Autonomen
Hochschule'nin hazýrlamak zorunda olduðu yýllýk rapora temel teþkil eden Autonome Hochschule'nin
faaliyetlerini hakkýnda yýllýk plan hazýrlar; mimari kararlarla ve bakým faaliyetleri ile ilgili konularda öneriler 
getirir ve çalýþma düzenlemelerinin uygulanmasýný saðlar; son olarak, bu ders döneminde derslerden ve 
kesintilerden muafiyet verir. Müdür ve bölüm baþkanlarýnýn tam görev tanýmý Verwaltungsrat der Autonomen
Hochschule tarafýndan belirlenir. Eðer Direktion der Autonomen Hochschule'yle anlaþma saðlanamazsa, 
kararlarý müdür verir. Müdür, Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule tarafýndan belirlenen görev tanýmýyla 
uyum içerisinde, görevlerini ve karar verme yetkilerini bölüm baþkanlarýna transfer edebilir. (http://www.ahs-
dg.be)

Disciplinárna komisia fakulty
Ülke: Slovakya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Disciplinárn* komisi* fakult*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir fakültenin disiplin komitesi. Ýlgili fakülte tarafýndan finanse edilen komite, fakülte ders 
programýna kaydolmuþ öðrencinin kabahatlerini tartýþýr ve ilgili davalarla ilgilenmek için dekana teklif sunar.
Komitenin baþkaný ve üyeleri, yarýsý öðrenci, dekan tarafýndan, ? Akademický senát fakulty'nin onayýna 
sunularak, fakültenin akademik topluluðundan seçilir.

Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy
Ülke: Slovakya
Dilbilgisel Deðiþkenler: Disciplinárn* komisi* vysokej školy
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Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kendi bütçesi tarafýndan finanse edilen bir yüksek öðrenim kurumunun disiplin komisyonu. 
Kurumda herhangi bir fakülte ders programýna kaydolmamýþ öðrencinin kabahatlerini tartýþýr ve ilgili davalarla 
ilgilenmek için rektöre teklif sunar. Komitenin baþkaný ve üyeleri, yarýsý öðrenci, dekan tarafýndan, ?

Akademický senát'ýn onayýna sunularak, fakültenin akademik topluluðundan seçilir.

Disciplinární komise fakulty
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel Deðiþkenler: Disciplinární komis* fakulty
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yüksek Öðrenim Kurumlarý yasasýyla kurulmuþ ve ilgili fakülte tarafýndan finanse edilen 
fakülte organý. Bu komisyon, fakülteye kaydolmuþ öðrencilerin disiplin suçlarýný tartýþýr ve bunlarý çözüm 
önerileriyle Dekana sunar. Komisyonun baþkaný ve üyeleri, dekan tarafýndan atanýr. Adaylar, akademik 
kadrodan ve üyelerin yarýsýný oluþturan öðrenciler fakülteden seçilir. Üyelerin görev süreleri iki yýlý 
aþmamalýdýr.

Disciplinární komise veøejné vysoké školy
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel Deðiþkenler: Disciplinární komis* veøejné vysoké školy
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Devlet kurumlarýný temsil eden Yüksek Öðrenim Kurumlarý (HEI ler) yasasýyla kurulmuþ ve 
kendi bütçesi tarafýndan finanse edilen organ. Bu komisyon, belirli bir fakültede olmayýp bu kurumlarda 
kaydolmuþ öðrencilerin disiplin suçlarýný tartýþýr. Komisyon, Rektöre çözüm önerileri sunar. Eðer bir kamu 
yüksek öðrenim kurumundaki bütün öðrenciler fakültelerinde kaydolmuþsa, böyle bir komisyon kurulmaz. 
Komisyon üyelerini ve baþkaný rektör atar.Adaylar, akademik kadrodan ve üyelerin yarýsýný oluþturan öðrenciler 
yüksek öðrenim kurumundan seçilir. Üyelerin görev süreleri iki yýlý aþmamalýdýr.

Disciplinnämnd
Ülke: Ýsveç
Dilbilgisel Deðiþkenler: Disciplinnämnden, disciplinnämnderna
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bütün yüksek öðrenim kurumlarýnda olan bir disiplin organý. Rektör yardýmcýsýndan (baþkan), 
profesyonel bir hakimden veya eski bir hakimden ve bir öðrenci temsilcisinden oluþur. Kurumdaki öðrenciler iki 
üyeyle temsil edilir. Organa açýk olan disiplin kararlarý, altý aydan fazla sürmeyen bir önlem veya durdurmadýr.
Organ üyeliði normal olarak üç yýllýk bir dönemdir fakat düzenli deðildir.

DOATAP
Ülke: Yunanistan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Diepistimonikos organismos anagnorisis titlon akadimaikon kai pliroforisis'nin kýsaltmasý.

E
EAIP
Ülke: Kýbrýs
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Epitropi Axiologisis Idiotikon Panepistimion'ýn kýsaltmasý.

Edexcel
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere/Galler/Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Edexcel, Birleþik Krallýk'taki karar veren en büyük baðýmsýz organdýr. Yüksek öðrenim 
düzeyinde birçok mesleki nitelikleri içeren farklý düzeylerdeki hem genel hem de mesleki nitelikleri sunar. Bu 
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niteliklere yön veren programlar, bütün üniversiteler ve diðer yüksek öðrenim kurumlarý tarafýndan olmasa da 
yine de önerilirler. Edexcel, Ýþ ve Teknoloji Eðitim Konseyi'yle (BTEC) Londra Sýnav ve Deðerlendirme 
Konseyi'nin (ULEAC) birleþmesiyle 1996'da kurulmuþtur, fakat þu anda tam sahibi bir uluslararasý eðitim 
hizmetleri saðlayýcýsý olan Pearson'dýr. Niteliklerinin birçoðu dünya çapýnda sunulmaktadýr.
(http://www.edexcel.org.uk)

Eidiki ypiresia diacheirisis epicheirisiakou programmatos'ekpaideusi kai archiki epaggelmatiki katartisi’

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel deðiþkenler: Eidik* ypiresi* diaxeirisis epicheirisiakou programmatos 'ekpaideusi kai archiki 
epaggelmatiki katartisi'
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulmuþ ve milli ve Avrupa Birliði kaynaklarýndan finanse edilen yönetim organý.
Baþbakan ve eðitim bakaný tarafýndan atanan bir sekreterin baþkanlýk ettiði ? Ypourgeio ethnikis paideias kai 
thriskeumaton'un (Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý) özel bir bölümüdür. Bu organýn sorumluluklarý, Avrupa
Sosyal Fonu ve Avrupa Bölgesel Kalkýnma Fonu gibi ulusal eðitim kaynaklarý tarafýndan saðlanan kaynaklarýn 
yönetimi ile ilgilidir. Görevi, bir bütün olarak eðitimin bütün þekillerine müdahale için ekonomiyi, verimliliði ve 
etkinliði getirme amacý ile bütün ilgili iþlemlerin yasallýðýný, düzenliliðini ve finansal yönetimini incelemek ve 
yüksek öðrenime finansal yardým saðlamaktýr. Böylece, ulusal eðitim sistemini geliþtirmek, eðitimde kaliteyi 
arttýrmak, yenilikleri tanýtmak, sosyal dýþlanmayý azaltmak ve eðitimle istihdam arasýnda bað kurmak için yollar 
arar. Organ, þu þekilde belirtildiði gibi yedi birimden oluþur: programlama ve deðerlendirme için A Birimi; eþit 
fýrsatlar geliþtirmek için eylemlerin izlenmesi ve yönetimi için B1 Birimi; eðitim kalitesini yükseltmek için 
faaliyetlerin izlenmesi ve yönetimi için B2 Birimi; eðitimle istihdam arasýndaki baðýn izlenmesi ve yönetimi için 
B3 Birimi; eðitimin içyapýsýyla ve ekipmanla ilgili faaliyetlerin izlenmesi ve yönetimi için B4 Birimi; mali 
kontrol için C Birimi ve idari ve teknik destek için D Birimi. Kýsaltma: EPEAEK. (http://www.epeaek.gr)

Entiteit Hoger Onderwijsbeleid
Ülke: Belçika (Flamanca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerie Onderwijs en Vorming'in içindeki yüksek öðrenim politikasý birimi. Birim kadrosu 
yüksek öðrenim için politika yapmaya ve deðerlendirmeye odaklanýr. Flamanca Konuþan Topluluðun yüksek 
öðrenimiyle ilgili düzenlemelerin geliþtirilmesinden, yüksek öðrenim kurumlarýndan ve Avrupa ve uluslar arasý 
anlaþmalarýn (örneðin, Bologna Deklarasyonu) uygulanmasýndan sorumludur. Birime, bölümün bir baþkaný 
tarafýndan baþkanlýk edilir.

EPEAEK
Ülke: Yunanistan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Eidiki ypiresia diacheirisis epicheirisiakou programmatos 'ekpaideusi kai archiki
epaggelmatiki katartisi'nin kýsaltmasý.

EpitropiAxiologisis Idiotikon Panepistimion

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel deðiþkenler: Epitrop* Axiologisis Idiotikon Panepistimion
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Özel üniversitelerin kuruluþu için baþvurularýn deðerlendirilmesi ve eðitim ve kültür bakanýna 
tavsiyelerde bulunmasý için 2005'teki yasayla kurulmuþ komite. Kanun, komitenin, bakanýn tavsiyesi 
doðrultusunda beþ yýllýk bir dönem için bakanlar konseyi tarafýndan atanan yedi üyeden oluþmasýný 
belirtmektedir. Hükümet tarafýndan finanse edilen komite, deðerlendirme sürecinde bir uzman takým atayabilir.
Kýsaltma: EAIP.
(http://www.ecpu.ac.cy)

ESYP
Ülke: Yunanistan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ethniko symvoulio paedias'ýn kýsaltmasý.

(ÅéäéêÞ õðçñåóßá äéá÷åßñéóçò åðé÷åéñçóéáêïý ðñïãñÜììáôïò «åêðáßäåõóç êáé áñ÷éêÞ
åðáããåëìáôéêÞ êáôÜñôéóç»)

(ÅðéôñïðÞ Áîéïëüãçóçò Éäéùôéêþí Ðáíåðéóôçìßùí)
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Ethniko symvoulio paedias

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel deðiþkenler: Ethnik* symvoul* paedias
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan denetlenen, yüksek öðrenimi içeren eðitimin her 
düzeyinde eðitim politikalarýyla ilgili hükümete tavsiyelerde bulunan baðýmsýz idari organ. Organ, yasayla 
kurulmuþ ve ? Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton (Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý) tarafýndan finanse 
edilmektedir. Organ, baþkan ve yönetim kurulundan oluþmaktadýr ve adý en son anýlan son iki kiþi tarafýndan 
yönetilmektedir. Baþkan, eðitim iþlerinin parlamento daimi komitesi tarafýndan bakana önerilmesiyle atanýr.
Kurul, bakanlýk, bilimsel, sendika ve meslek kuruluþlarý temsilcilerinden ve parlamentodaki siyasi partilerin
yaný sýra eðitimin her düzeyinden temsilcilerden oluþur. Eðitim sistemini planlaman, genel eðitim politikasýný 
hazýrlamaktan ve bakan tarafýndan sunulan tekliflerin taslaklarýný hazýrlamaktan sorumludur. Organa, ?

Symvoulio anotatis panepistimiakis paedias danýþmanlýk yapar. Kurulun, kendilerine yardým edebileceði kiþiler 
de olduðu kadar 38 üyesi vardýr. Kýsaltma: ESYP.

Europe Unit - Avrupa Birimi
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Birleþik Krallýk Yüksek Öðrenim Avrupa Birimi'nin kýsa adý.

EVA
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Danmarks Evalueringsinstitut'ýn kýsaltmasý.

Evalvacijski senat
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Evalvacijsk* senat*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek Öðrenim Kanunu'nu Eylül 2006'dan bu yana deðiþtiren kanunla oluþmuþ yeni kamu 
organý. ? Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo tarafýndan atanmýþtýr ve yüksek öðrenim kurumlarýnýn, 
yüksek mesleki eðitim kurumlarýnýn, çalýþma programlarý ve araþtýrmalarýn ve kurumlardaki diðer faaliyetlerin
deðerlendirilmesinden sorumludur. Organýn iþi ? Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
tarafýndan finanse edilir. Yüksek öðrenim kurumlarýnýn kendini deðerlendirme raporlarýný toplar ve analiz eder 
ve yüksek öðrenimin ve yüksek mesleki eðitim kurumlarýnýn ve eðitim programlarýnýn dýþ deðerlendirmesini 
yapar. Organýn, bir öðrenci temsilcisi ve sanayi ve ticari olmayan sektörden de bir olmak üzere dokuz üyesi 
vardýr. Baþkan ve en azýndan dört üye, Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo'nun üyeleri arasýndan atanýr,
diðerleri ise dýþ uzmanlar olabilir. Üyeler, altý yýllýðýna (iki yýllýðýna hizmet eden öðrenci temsilcisi hariç) atanýr 
ve üniversite rektörleri veya yardýmcýsý rektörleri, yüksek öðrenim kurumlarýnýn dekanlarý veya dekan 
yardýmcýlarý, yüksek mesleki eðitim kurumlarýnýn müdürleri veya baþkanlarý veya ? Akreditacijski senat'ýn veya
? Habilitacijski senat'ýn üyeleri olamaz. Organ, çalýþma gruplarý oluþturabilir.

F
Fachbereichsrat
Ülke: Almanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Fachbereichsräte
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Fakultätsrat'ýn eþanlamlýsý.

(Åèíéêü óõìâïýëéï ðáéäåßáò)
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Fachhochschulkollegium
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel deðiþkenler: Fachhochschulkollegien
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Uygulamalý bilimlerin her üniversitesinde, 1993 Fachhochschule Eðitim Kanunu altýnda 
kurulmuþ karar verme organý. Masraflarýný kendisi karþýlayan, ilgili kurumun en yüksek kendi kendini yöneten 
idari organý olarak hareket eder. Organýn en önemli sorumluluklarý arasýnda, eðitim programlarýný açmak veya 
kapamak için ? Fachhochschulrat'a baþvurmak, gereken bütçe için kuruma baþvurmak, üniversitenin tüm 
eðitim kurumlarýný koordine etmek, öðretimi ve sýnavlarý deðerlendirmek ve eðitim derecelerini belirlemek 
vardýr. Organ, kurumun bütün program müdürlerinden, en azýndan sekiz öðretmen temsilcisinden ve öðrenci 
temsilcilerinden oluþur. Baþkan, yasayla sýnýrlanmamýþ bir süreyle üyeler arasýndan seçilir.
Fachhochschulkollegium'un dairesi, daimi olarak Fachhochschule'nin idari kadrosu tarafýndan 
kadrolaþtýrýlmýþtýr.

Fachhochschulrat
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulmuþ ve Fachhochschule programlarýný akredite etmekten ve Fachhochschule
sektörünü denetlemekten sorumlu özerk organ. Devlet tarafýndan finanse edilir ve görevleri 1993 
Fachhochschule Eðitim Kanunu'yla düzenlenmiþtir. Görevleri arasýnda, akreditasyon, ? Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur'e öneride bulunulmasý, eðitim ve öðretim kalitesinin yükseltilmesi, yenilikler 
ve daha ilerisi için araþtýrma yapmak bulunmaktadýr. Deðerlendirme raporunun bir özeti, ilgili kurumun da 
mutabakatýyla Fachhochschulrat'ýn internet sitesinde yayýnlanýr. Ýþ takibi sonucu ortaya çýkan önerilerin 
uygulanmasý ve bulgular, kararlarýnýn tekrardan akredite olasýna sebep olur. Organ, 16 üyeden oluþur - sekizi 
akademik eðitim nitelikleri olan ve sekizi üç yýllýk bir süre (yenilenebilir) için Federal Hükümeti tarafýndan 
atanan ayrýcalýklý mesleki niteliklere sahip üye. Fachhochschulrat'ýn 2004 Deðerlendirme Kararý'na göre, 
Fachhochschulen'deki eleþtiri takýmýnýn en az bir üyesi, yurtdýþýndaki benzer bir yüksek öðrenim kurumundan 
olmalýdýr. Organ, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur'e karþý sorumludur ve dairesi daimi 
olarak kadrolaþtýrýlmýþtýr. Kýsaltma: FHR.

Faculteitsraad
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Faculteitsraden
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bu konsey, bir üniversite fakültesinin, üyeleri kanunda belirtilmemiþ, temsilci danýþma 
organýdýr. Ýlgili konuya baðlý olarak, konseyin, danýþma yapma yetkisi vardýr ve ayný zamanda onay hakký da 
olabilir.

Fakultätsrat
Ülke: Almanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Fakultätsräte
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bütçe de dahil olmak üzere, öðretim ve araþtýrmayla ilgili tüm konularda nihai kararlarý veren 
Land'in yüksek öðrenim yasasýyla kurulmuþ konseyi. Ýlgili üniversite bütçesi tarafýndan finanse edilen konsey,
iki ile dört yýllýðýna seçilen, profesör temsilcilerinden, profesör olmayan öðretim kadrosundan ve öðrencilerden
oluþur. Bir veya iki yýllýk bir dönem arasýnda sýrasýyla fakülte dekanýný baþkanlarý olarak seçerler. Eþanlamlýsý: 
Fachbereichsrat.

Fakultetsnämnd
Ülke: Ýsveç
Dilbilgisel deðiþkenler: Fakultetsnämnden, fakultetsnämnderna
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Hükümet tarafýndan verilen karara baðlý olarak bir akademik disiplininin kuruluþunu teklif 
eden, en azýndan biri her üniversitede ve yüksekokulda bulunan fakülte organý. Fakülte organý, araþtýrma ve 
üniversiteden mezun olduktan sonraki çalýþmalardan sorumludur. Ayrýca, eðer ilgili yüksek öðrenim kurumu 
üniversite programlarý için ayrý organlar kurmamýþsa, üniversite eðitiminden de sorumludur. Kurum, her 
kurulun sorumluluðuna karar verir. Kurul üyelerinin büyük çoðunluðu, akademik olarak yetkin öðretmenler ve 
diðer akademik kadrodur. Nitelikleri uygun olan kiþiler de üye olabilirler. Yüksek öðrenim kurumundaki 
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öðrencilerin, üyeliðin görev süresi belli bir düzende olmayan, ancak normalde üç yýl olan bir dönem için kurulda 
temsil edilme haklarý vardýr.

Fakultetsråd
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Fakultetsråd*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Tiedekuntaneuvosto'nýn Ýsveççe karþýlýðý.

fdf
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Derece Ýlerletme Kurumu'nun kýsaltmasý.

Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim ve araþtýrma alanýnda merkezi düzeyde hareket eden öðretmenler sendika 
federasyonu. Federasyon, 60 kamu yüksek öðrenim kurumunda (HEI ler) ve araþtýrma kurumlarýnda faaliyet 
gösteren birliklerden oluþur. Kendi üyeleri tarafýndan ödenen ücretlerle, kendi mal varlýklarýyla, baðýþlarla ve 
ekonomik faaliyetlerle finanse edilen federasyon, bu birliklerin ve üyelerinin haklarýný ve çýkarlarýný gözetir.
Federasyon, yüksek öðrenim kurumu personeli adýna, mali durumlarý, çalýþma ve yaþam koþullarý ve 
saðlýklarýyla ilgili kararlar alýr ve ayný sektörden emekliler için benzer desteði sunar. Ayrýca, sosyal güvenlik 
konularýnda, eðitim politikalarý hakkýnda kararlar almada, araþtýrmayý desteklemede ve uygulanabilirliðini 
belirlemede ve uygun öðretim kaynaklarýyla ekipmanýn temin edilmesi konusunda devlet yetkilileri ile iþbirliði 
içerisinde olur. Federasyon, daha sonra taslak mevzuatýn hazýrlanmasýna katkýda bulunur, yüksek öðrenim ve 
araþtýrma kurumlarýnýn ödenek konularýnda uzlaþýr, çatýþma halinde uzlaþma yollarýný bulur ve sosyal güvenlik 
ve istihdam alanýndaki idari kararlar hakkýnda görüþ bildirir.Ana yetkisi, sayýsý önem teþkil etmeyen, her sendika 
için bir üyeden oluþan federasyon konseyidir. Konsey, yýlda en az dört kez toplanýr. Federasyonun, iki ana seçici 
organý vardýr; bir yönetim kurulu (7 ila 11 üye) ve federasyon faaliyetlerinin yasal ve mali denetiminden sorumlu 
bir komisyon (3 ila 7 üye). Ýdari destek, organlarý üç yýllýk bir dönem için kurulan federasyonun dairesi tarafýndan 
saðlanýr.

Fédération des étudiants francophones
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Fransýzca Konuþan Topluluk tarafýndan resmi olarak tanýnan ? Union des étudiants de la 
Communauté française'la öðrencileri temsil etmek üzere 1973'te (ilk olarak, Front des Étudiants Francophones
olarak)  kurulmuþ organ. Her yüksek öðrenim kurumundaki konseylerle kar amacý gütmeyen bir dernektir.
Organ, Fransýzca Konuþan Topluluk'taki öðrencileri, ulusal yetkilileri (Belçika federal hükümeti) ve uluslar 
arasý, ve hepsinin eðitim çýkarlarýný korumak üzere temsil eder. Temsilcileri sýnýrlý bir üç yýllýk dönem boyunca 
hizmet eder. Yüksek öðrenimle ilgili bütün taslak kararlarý ve düzenleme kararlarlýyla ilgili konularda bu 
kuruluþa danýþýlýr. Organý, yýllýk olarak, uygun bütçe kaynaklarý doðrultusunda, Fransýzca Konuþan Topluluk
sübvanse eder. Kuruluþun, ? Conseil général des hautes écoles ve ? Conseil interuniversitaire de la 
Communauté française gibi organlarla sýký iliþkisi vardýr. Kýsaltma: FEF. (http://www.fef.be/)

FEF
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Fédération des étudiants francophones'un kýsaltmasý.

Felsõoktatási és Tudományos Tanács
Ülke: Macaristan
Dilbilgisel deðiþkenler: Felsõoktatási és TudományosTanács*, Felsõoktatási és TudományosTanácsok
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Oktatási Minisztérium'un 1997'den beri yüksek öðrenim ve akademik araþtýrmayla ilgili 
görevlerin ve kararlarýn alýnmasý konusunda eðitim bakanýna yardým eden ve rapor sunan danýþma organý.

Federacja Zwi¹zków Nauczycielstwa Polskiego Szkó³ Wy¿szych i Nauki
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Federacj* Zwi¹zków Nauczycielstwa Polskiego Szkó³ Wy¿szych i Nauki
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Organ, 1993'teki Yüksek Öðrenim Kanunu'nun 76. bölümü nezdinde kurulmuþtur. Devlet tarafýndan finanse 
edilen bir organdýr. Bu yüksek öðrenim ve araþtýrma konseyi, Oktatási Minisztérium'un ricasý üzerine, yüksek 
öðrenimle ilgili tüm teklifleri düzenler, yüksek öðrenim kurumlarý için önerilerde bulunur ve eðitim 
sistemlerinin ve kurumlarýn modernizasyonu ve kalkýnmasýyla ilgili planlarý rapor eder. Konsey,  þu þekilde 
belirtilen ilkeler hakkýndaki hükümleri yayýnlar: destekleyen sistemin modernizasyonu ve yüksek düzeydeki 
devlet desteði; uygun üniversite yerlerinin orta vadede kalkýnmasý; ve yeni çalýþma alanlarýndaki derslerin 
kurulmasý ve temel ve lisansüstü eðitiminin mesleki gereklilikleri. Buna ilaveten, konsey, þu konular hakkýnda 
fikir beyan eder: yüksek öðrenimde kullanýlmak üzere akademik baþarý göstergeleri; iþgücü pazarý tahminleri 
doðrultusunda tercih edilen meslekler; iþ istatistikleri ve profesyonel sektörler arasýndaki baþvurularýn 
aksamasý; diðer milli araþtýrma programlarýyla iþbirliði içinde, Oktatási Minisztérium tarafýndan desteklenen 
akademik araþtýrmanýn öncelikleri; devlet kurumlarýnýn ve fakültelerin kurulmasý ve kapanmasýyla ilgili ricalar; 
yüksek öðrenim bütçesi ve nihai rapor; devlet tarafýndan yýllýk olarak finanse edilen yerler ve nasýl tahsis 
olduklarý; ve araþtýrma için verilen ulusal, devlet destekli ödüller ve yardýmlar. Bu organýn, akademik 
organlardan olan ve Baþbakan'ýn önerisiyle üç yýl için seçilen 21 uzman üyesi bulunmaktadýr. Kurumlar 
tarafýndan seçilen dereceli on akademik uzman ve komitelerin, iþverenlerin, akademik organlarýn ve 
Budapeþte'deki belediyelerin ve diðer kasabalarla þehirlerin deðiþik kullanýcý kuruluþlarýnýn 10 temsilcisi. 
Konseyin bir üyesi, Oktatási Minisztérium'un temsilcisidir, fakat ? Magyar Akkreditációs Bizottság'ýn hiçbir 
üyesi konsey temsilcisi olamayabilir. Yüksek öðrenimde uzman olan üyeler, geniþ hedeflerin uygulanmasýný, 
toplumun gereksinimlerini, ekonomiyi ve kullanýcýlarý hesaba katan nitelikli üyelerdir. Eðitim ve araþtýrma 
stratejisi ve fon olmak üzere iki alt komite ve bunlarýn dokuz üyesi vardýr. Her ikisi de kendi idari komitelerini 
seçebilir ve iþlerinde yardýmcý olmak üzere geçici ek uzmanlar talep edebilirler. Konseyin sekretaryasý, konseyin 
iþini hazýrlama ve düzenlemede konseye yardým eder ve bir genel sekreter tarafýndan yönetilir. Kýsaltma: FTT.

FHK
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Österreichische Fachhochschul-Konferenz'ýn kýsaltmasý.

FHR
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Fachhochschulrat'ýn kýsaltmasý.

Finlands studentkårers förbund 
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Finlands studentkårers förbund*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Suomen ylioppilaskuntien liitto'nun Ýsveççe karþýlýðý.

Finlands universitetsrektorers råd 
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Finlands universitetsrektorers råd*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto'nun Ýsveççe karþýlýðý.

Förbundet för studentföreningar vid yrkeshögskolorna i Finland 
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Förbund* för studentföreningar vid yrkeshögskolorna i Finland
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto'nun Ýsveççe karþýlýðý.

Forskningsråd
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Forskningsråd*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Tutkimusneuvosto'nun Ýsveççe karþýlýðý.
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Forsvarsministeriet
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Silahlý kuvvetleri ve acil yönetim sektörünü içeren savunma bakanýnýn sorumluluðu altýndaki 
bütün alanýnýn stratejik rehberliðinden, planlanmasýndan ve kalkýnmasýndan sorumlu genel devlet idari bölümü. 
Askeri yüksek öðrenimin, ? Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling'in sorumluluðu altýnda olmayan 
bütün türlerinden sorumludur. (http://forsvaret.dk/FMN/eng/)

Foundation Degree Forward - Derece Ýlerletme Kurumu
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Derece Ýlerletme Kurumu, yüksek kalitedeki vakýf derecelerinin geliþimini desteklemek için 
milli bir uzman aðý temin eder. 2003'te hükümet tarafýndan kurulmuþtur ve ? Ýngiltere Yüksek Öðrenim Fon 
Konseyi tarafýndan finanse edilmektedir. Þu anda sadece Ýngiltere'de faaliyetlerini sürdürmektedir, fakat 
2007'den itibaren Kuzey Ýrlanda'da faaliyetlerine baþlayacaktýr. Yüksek öðrenim kurumlarýyla, iþverenlerle, 
mesleki organlarla, sektör beceri konseyleriyle ve diðer paydaþlarla ortaklýk þeklinde çalýþmaktadýr. Küçük bir 
daimi kadrosu vardýr ve paydaþ temsilcilerinden oluþan bir müdürle idari kurulu vardýr. Kýsaltma: FDF.
(http://www.fdf.ac.uk)

FPA studiestödscentralen
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: FPA studiestödscentral*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus'un Ýsveççe karþýlýðý.

FTT
Ülke: Macaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Felsõoktatási és Tudományos Tanács'ýn kýsaltmasý.

Fundação das Universidades Portuguesas
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Tümü ? Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas'ýn (CRUP) parçasý olan 14 devlet 
üniversitesi ve Katolik Üniversitesi tarafýndan altýna imza atýlan noter senediyle ortaya çýkan kamu hizmetleri ve 
özel yasa kurumu. Buna ek olarak, organa baðlý üyeler, üniversitelerle bütünleþmemiþ belirli yüksek öðrenim 
kurumlarýný içerebilir. Organ, üniversitelerin kotalarýndan, baðlý kuruluþlardan ve kendi mal varlýklarýnýn 
gelirlerinden finanse edilmektedir. Organýn statüsü, CRUP'ta temsil edilen yüksek öðrenim kurumlarýnýn 
izlenmesi ve deðerlendirilmesi için üniversiteleri temsil eden bir kurum þeklindedir ve ayný zamanda araþtýrma 
ve eðitim kurumlarýyla baðlantýlarý desteklemektedir.  Kendi kurucu organlarý þunlardýr: biri baþkan olarak 
seçilen 15 üniversite rektöründen oluþan genel kurul, her baðlý kuruluþun veya kurumun bir temsilcisi ve 
oybirliði ile onaylanan diðer kiþiler; bir baþkan ve iki üyeden oluþan yönetim kurulu; ve CRUP tarafýndan atanan 
bir kiþinin oluþturduðu denetleme kurulu, ve genel kurul tarafýndan atanan bir resmi muhasebe denetleyicisi ve 
bir uzman. Kýsaltma: FUP. (http://www.fup.pt)

FUP
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Fundação das Universidades Portuguesas'ýn kýsaltmasý.
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G
Gabinete de Gestão Financeira da Ciência e do Ensino Superior
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior'daki organlarýn ve bölümlerin 
bütçelerinin uygulanmasýnýn hazýrlanmasý ve izlenmesinden ve mali yönetimden sorumlu idari özerk bölüm. 
Bölüm, ayrýca yüksek öðrenim yatýrým planlarý ile fiziksel ve yatýrým planlarýyla ilgili kararlardan sorumludur.
Baþbakan ve Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öðrenim Bakaný'nýn ortak kararýyla yenilenebilir üç yýllýk görev süresi 
ile atanan bir müdür ve ortak müdür baþkanlýk eder. Buna ek olarak, bölümlerin iki müdürü, bir baþlangýç rekabet 
sürecini takiben, yüksek öðrenim mali yönetimi dairesinin müdürünün emriyle yenilenebilir üç yýllýk görev 
süresi ile atanýrlar. Kýsaltma: GEFCES. (http://www.gefces.mctes.pt/)

Gæðaráð
Ülke: Ýzlanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Gæðaráði
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Ýzlanda Üniversitesi'ndeki araþtýrma ve öðretimin kalitesini yükseltmek için, 1 Haziran 2006 
üniversite yasasýyla uyum içerisinde, 2006'da ? Háskólaráð tarafýndan kurumsal düzeyde kurulmuþ organ. Beþ 
üye, Háskólaráð tarafýndan iki yýllýðýna, bir üye de öðrenci birliði tarafýndan atanýr. Organa, finansal açýdan 
üniversite destek olur.

Gazdasági Tanács
Ülke: Macaristan
Dilbilgisel deðiþkenler: Gazdasági Tanács*, Gazdasági Tanácsok
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yeni 2005 Yüksek Öðrenim Kanunu'na göre, Mart 2006'da kurulmuþ ve 1 Eylül 2006'da 
faaliyetlerine baþlamýþ organ.

GEFCES
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Gabinete de Gestão Financeira da Ciência e do Ensino Superior'ýn kýsaltmasý.

Giunta di dipartimento
Ülke: Ýtalya
Dilbilgisel deðiþkenler: Giunte di dipartimento
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Araþtýrma doktoralarýnýn kur içeriklerine karar veren bölümün yöneticinse yardým eden organ.
Organ, yöneticiden, üç tam profesörden, üç doçentten ve iki araþtýrmacýdan oluþur. ? Consiglio di dipartimento, 
organa, bölüm düzenlemeleriyle uyum içerisinde, belirli görevler verebilir.

Governing body - Yönetim Organý
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kurumun iliþkilerinden sonuna kadar sorumlu ? Court (Ýskoçya'daki) Üniversitesi, ? Konsey,
baþkanlar kurulu veya diðer organ. Organ, finansman, mülkiyet ve kadrodan, kurumun eðitim karakterine ve 
misyonuna karar vermekten ve genel stratejik yönünü belirlemekten sorumludur. ? Akademik kurul veya ?

Senato'yla iþbirliði içinde, yönetim organý, akademik dürüstlük kurallarýnýn ve yüksek standartlarýn 
kurulmasýndan ve sürdürülmesinden sorumludur. 1992 sonrasý üniversiteler (1992'deki Ýleri ve Yüksek Öðrenim 
Kanunu ile üniversite ünvanýný kazananlar) ve diðer yüksek öðrenim kurumlarý için, kurumun yönetilme þekli, 
yasada, kurumun ana sözleþmesinde ve yönetmeliðinde belirlenmiþtir. Bir kaç kuruluþ, sýnýrlý garantisi olan 
þirketlerdir; ki bu durumda, ortaklýk senedi ve yönetmeliði, yönetim sözleþmesi ve yönetmeliði ile bütünleþir.
1992 sonrasý üniversiteler ve diðer yüksek öðrenim kurumlarý için, yönetim organý, (kendisi kuruldan ayrý olan 
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kurul baþkaný baþka bir sayý belirtmedikçe) 12'den az olmayan 24'den de fazla olmayan üyeden oluþmalýdýr.
Atanan üyelerden: 13 üyeye kadar belli bir yere baðlý olmayan üyeler, örneðin, ne personel ne de kurumun 
öðrencisi, ne de yerel mercilerin seçtiði üyeler; iki üyeye kadar, akademik kurul tarafýndan aday gösterilen 
kurumun öðretmenleri, ve iki üyeye kadar öðrenciler tarafýndan aday gösterilen kurumun iki öðrencisi; yönetim 
organýnýn seçilmiþ olmayan üyeleri tarafýndan aday gösterilen, dokuz üyeden fazla olmamak üzere en az bir üye 
seçilmiþ olacaktýr. Baþkan, belli bir yere üye olmayan üyeleri arasýndan yönetim organý tarafýndan atanýr.
Ýskoçya'daki “eski” ve 1992 öncesi üniversitelerin yönetim organlarýnýn anayasasý için ? Court'a ve 
Ýngiltere'deki, Galler'deki ve Kuzey Ýrlanda'daki 1992 öncesi üniversitelerin yönetim organlarýnýn anayasasý için 
? Konsey'e bakýnýz.

Graduiertenkolleg
Ülke: Almanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Graduiertenkollegs, Graduiertenkollegien
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Üniversiteler ve tematik odaklý araþtýrma grubu içerisinde tezlerini hazýrlayan doktora 
adaylarýna olanak tanýyan akademik bir meslekle genç mezunlarý teþvik etmeyi hedefleyen siyasi parti 
kuruluþlarý tarafýndan finanse edilen ayrý üniversiteler arasý organ. Organýn üyeleri, ilgili üniversitelerin kadrolu 
üyeleridir.

GuildHE
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere/Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üye kurumlarýn baþkanlarýndan oluþan yüksek öðrenim okullarý, özel kurumlar ve bazý 
üniversitelerin temsilci organý. Üyelik aidatlarýyla finanse edilmektedir. GuildHE ismi Eylül 2006'da, daha önce 
? SCOP olarak bilinen ismin yerine geçmiþtir. GuildHE, ortak çýkarlar doðrultusunda karar almak ve yüksek 
öðrenimle ilgili milli planlama ve münazara üzerine bir etki yapmak için üye kurumlarýnýn yönetici baþkanlarýna 
yönelik bir alan saðlamayý hedeflemektedir. Uygun olan yerlerde, bu hedeflere Birleþik Krallýk'taki, özellikle ?
Birleþik Krallýk Üniversiteleri, ? Ýskoçya Üniversiteleri ve ? Yüksek Öðrenim Galler gibi diðer yüksek öðrenim 
temsilci organlarýyla iþbirliði içerisinde ulaþýlmaya çalýþýlýr. GuildHE'nin iþleri her yýl altý defa toplanan yönetim 
kurulu tarafýndan görüþülür. GuildHE'nin ayrýca küçük bir kadrosu vardýr. (http://www.guildhe.ac.uk)

H

Habilitacijska komisija univerze
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Habilitacijsk* komisij* univerz*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Üniversite öðretim elemanlarýnýn seçim onayýný bir üniversite üye kuruluþu olan yüksek 
öðrenim kurumunun ? Senat'ýna (+) ve redni profesor (tam profesör) ve znanstveni svetnik (araþtýrma baþkaný) 
gibi en yüksek ünvanlarýn onaylanmasýný ? Senat univerze'ye veren komisyon. Bu komisyon, komisyon üye 
sayýsýnýn da gösteriliði ilgili kurumun tüzüðüyle uyum içerisinde, Senat univerze tarafýndan atanýr. Üyeleri iki 
yýllýðýna seçilir ve bütün çalýþma alanlarýndan tam profesörlerle ? Študentski svet'den (+) bir öðrenci temsilcisi 
bulunur.Ayrýca, baþkaný da seçerler.

Habilitacijski senat
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Habilitacijsk* senat*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eylül 2006'daki Yüksek Öðrenim Kanunu'nun deðiþimiyle yasayla kurulmuþ, ? Svet Republike 
Slovenije za visoko šolstvo tarafýndan atanan yeni kamu organý. Organýn iþi ? Ministrstvo za visoko šolstvo, 
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znanost in tehnologijo tarafýndan finanse edilmektedir. Organ, yüksek öðrenim kurumlarý tarafýndan yüksek 
öðrenimdeki öðretmenlerin ve araþtýrmacýlarýn ünvanlarýný veren kriterlerle ilgili görüþlerini beyan eder, bu 
türde ünvanlar kendi verir ve baðýmsýz yüksek öðrenim organlarýna bunu yapmalarý için onayýný verir. Organýn,
bir öðrenci temsilcisini ve bir de sanayi ve ticari olmayan sektörden bir temsilciyi içeren dokuz üyesi vardýr.
Baþkaný ve üyelerinin ve en az dördü Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo'nýn üyeleri arasýndan atanýrken 
diðer üyeler dýþ uzmanlardan olabilir. Organýn üyeleri altý yýllýðýna atanýr ve üniversite rektörleri veya rektör 
yardýmcýlarý, baðýmsýz yüksek öðrenim kurumlarýnýn dekanlarý veya ? Akreditacijski senat'ýn veya?

Evalvacijski senat'ýn üyeleri olamaz. Organ, çalýþma gruplarý oluþturabilir.

Habilitationskommission
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel deðiþkenler: Habilitationskommissionen
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Rektorat'a bir üniversite öðretmeninin venia docendi'si (üniversite profesörü olarak öðretme 
ünvaný) için öneri sunmasýndan sorumlu her üniversitede yasayla (2002 Üniversiteler Kanunu, 2004'ten beri 
geçerli) kurulmuþ danýþma organý. Organýn masraflarý ilgili üniversite tarafýndan karþýlanmaktadýr. Üyeleri, ?
Senat tarafýndan üniversite profesörlerinden, diðer üniversite öðretim elemanlarýndan ve öðrenci 
temsilcilerinden seçilir; üyelerin sayýsýna Senat karar verir. Üniversite idaresi tarafýndan 
Habilitationskommission'a teknik destek saðlanýr.

Haridus- ja Teadusministeerium
Ülke: Estonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Haridus- ja Teadusministeerium*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim ve araþtýrma politikasýnýn geliþiminden ve uygulanmasýndan sorumlu kamu idaresinin 
merkezi düzeyindeki organ. Yüksek öðrenime yönelik yönetim politikasýyla ilgili ilkelere bakanlýk karar verir.
Sorumluluklarý þunlarý içerir: Riigikogu (parlamento) tarafýndan alýnan kararlar doðrultusunda üniversitelerin 
kurulmasýný, birleþmesini, ayrýlmasýný veya kapanmasýný düzenleme ve mesleki yüksek öðrenim kurumlarýnda, 
hükümet tarafýndan, üniversiteler, mesleki yüksek öðrenim ve mesleki eðitim kurumlarý tarafýndan verilen 
diplomalarýn kaydýný saklama, üniversitelerin bütçesini tartýþma, onaylama ve iletme ve mesleki yüksek 
öðrenim kurumlarýna bütçeden fon daðýtma ve çalýþma alanlarý ve uzmanlýk için tanýtým ve geri çekilme 
süreçlerini uyarlama. Bakanlýk ayrýca, devlet denetleme faaliyetlerini yürütür ve politika yönergeleri, üniversite 
ve mesleki yüksek öðrenim finansmaný ve stratejileri üzerine ? Rektorite Nõukogu'yla veya ? 
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu'yla ortaklaþa çalýþýr. Mesleki yüksek öðrenimin bazý kurumlarýnýn 
sivil savunma sorumluluðu ? Siseministeerium'un, milli savunma sorumluluðu ise ? Kaitseministeerium'undur.
Kýsaltma: HTM. (http://www.hm.ee)

Háskólaráð
Ülke: Ýzlanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Háskólaráði
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Devlet yüksek öðrenim kurumlarýnda, çýkarlarýný ve hedeflerini korumak için 1997'deki yasayla 
kurulmuþ en yüksek yönetim organý veya senato. Ýzlanda parlamentosuna veya farklý bakanlýklara sunmak üzere 
öneri (örneðin, arttýrýlmýþ fon) hazýrlar ve bu organlara bilgi saðlar. Organ, rektör ve beþ diðer temsilciden oluþur; 
biri üniversite öðretim elemanlarý kuruluþundan iki yýllýðýna seçilen iki tam zamanlý öðretmen; ikisi iki yýllýðýna 
seçilen öðrenci temsilcisi ve ikisi eðitim bakaný tarafýndan dört yýllýðýna atanan temsilci. Organa, kendi kurumu 
mali destek saðlar.

Haut Comité Éducation-Économie-Emploi
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim bakanýna rapor sunan, 6 Mart 2000'de kararname ile kurulmuþ organ. Devlet tarafýndan 
finanse edilen organ, eðitim bakanlýðýyla ekonomik ortaklarý, ekonomi ve istihdam arasýnda, bütün eðitim 
sistemi (ikincil ve yüksek öðrenim) içinde ileriye dönük iliþkiler kurmak ve bu alanlardan sorumlu kiþileri 
politika yapmak için bilgilendirmeye yönelik süregelen görüþmeden sorumludur. Organ, bakan tarafýndan 
yenilenebilir üç yýllýk dönem için atanan 42 üyeden þu þekilde oluþur: eðitim, ekonomi ve istihdam alanýnda 
yüksek niteliklerinden dolayý seçilen 14 kiþi; iþverenlerin mesleki kuruluþlarýný ve iþçi sendikalarýný temsil eden 
ve liseye giden ve kurumlarý tarafýndan kendilerinin yerine geçebilecek bir isim verme teklifiyle donatýlmýþ 18 
üye, merkezi idari mercilerin ve kamu organlarýnýn veya temsilcilerinin 10 müdürü. Kýsaltma: HCEEE.
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Haut Conseil de l'Éducation
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Geleceðin okullarý için politika ve planlar üzerine 23 Nisan 2005'te yasayla kurulmuþ baðýmsýz 
danýþma organý. Devlet tarafýndan finanse edilen bu konsey, sorumluluklarýný Conseil National des 
Programmes'in (milli müfredat konseyi) ve Haut Conseil de l'Évaluation de l'École'nin (okul deðerlendirmesi 
yüksek konseyi) adýna ifa eder. Eðitim, yüksek öðrenim ve araþtýrma bakanýnýn ricasý üzerine, konsey, eðitim 
sistemi ve öðretmen eðitiminin performansý, kurumsal konular, müfredat ve öðretimle ilgili tekliflerde 
bulunabilir ve hükümleri yerine getirir. Özellikle, Instituts Universitaires de Formation des Maîtres'teki (IUFM
ler, veya öðretmen eðitimi için üniversite enstitüleri) eðitimin gerekliklerini hazýrlamaktan sorumludur. Organ,
eðitim sisteminin performansý ve bu alanda yürütülen deneysel faaliyetler ilgili yýllýk raporu Cumhurbaþkanýna 
sunar. Sendika ve mesleki kuruluþlarýn, öðrenci ailelerinin ve öðrencilerin kendilerinin, derneklerin ve ilgili 
olduklarý alanlarda aktif olan kiþilerin temsilcilerinden seçilmiþ yüksek nitelikli kiþilerden bu amaca yönelik 
oluþmuþ bir danýþma kurulu, konseye yardým eder. En yüksek devlet makamlarý tarafýndan belirlenen üyelerden 
oluþan konseyin, altý yýllýk bir dönem için, Cumhurbaþkaný tarafýndan belirlenen 3 kiþiyi, millet meclisi 
tarafýndan 2 kiþiyi, senato baþkaný tarafýndan 2 kiþiyi ve ekonomik ve sosyal konsey baþkaný tarafýndan 2 kiþiyi 
içeren dokuz üyesi vardýr. Bu kiþiler yukarýda adý geçen meclisin üyeleri olmayan kiþiler tarafýndan 
belirlenmiþtir. Konsey baþkaný, cumhurbaþkaný tarafýndan, konsey üyeleri arasýndan atanýr. Kýsaltma: HCE.

Haut Conseil de l'Évaluation de l'École
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2005 yýlýnda ? Haut Conseil de l'Éducation tarafýndan yer deðiþtirilen organ.

HBO-Raad
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Mesleki eðitimde (hoger beroepsonderwijs'da hogescholen, veya hbo) hükümet tarafýndan mali 
destek saðlanan bütün kurumlarýn baðlý olduðu yasayla kurulmuþ kuruluþ. Kuruluþun, yüksek mesleki öðrenim 
kurumlarýndan ve diðer onaylanmýþ kuruluþlardan oluþan mevcut üyelik sayýsý 44'tür. Kurum, yüksek öðrenim 
ve yüksek mesleki öðrenim hakkýndaki bilgi transferi yoluyla sosyal konumunu güçlendirme üzerine 
odaklanmýþtýr. Mesleki eðitim kurumlarý için, HBO-Raad, bir iþbirliði platformudur. Kendi adýna bir iþveren 
kurumu olarak da çalýþýr. Kuruluþ, Eðitim, Kültür ve Bilim Bakanlýðý ve Tarým, Balýkçýlýk ve Gýda Kalite 
Bakanlýðý tarafýndan edilen yardým, yüksek mesleki eðitim kurumlarýnýn katkýlarý ve yüksek mesleki eðitimin
onaylanmýþ kurumlarýnýn baðýþlarýndan ve diðer yardým edenlerden gelenlerle faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kuruluþun, üyelerin genel kongresiyle atanan bir baþkan ve yedi üyeden oluþan bir yönetim kurulu vardýr.
(http://www.hbo-raad.nl)

HCE
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Haut Conseil de l'Éducation'ýn kýsaltmasý.

HCEEE
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Haut Comité Éducation-Économie-Emploi'nin kýsaltmasý.

HEAC
Ülke: Estonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus'in kýsaltmasý.

HEFCE
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ýngiltere Yüksek Öðrenim Fon Konseyi'nin kýsaltmasý.
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HEFCW
Ülke: Birleþik Krallýk (Galler)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Galler Yüksek Öðrenim Fon Konseyi'nin kýsaltmasý.

HEQAC
Ülke: Estonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Kõrghariduse Hindamise Nõukogu'nun kýsaltmasý.

HEW
Ülke: Birleþik Krallýk (Galler)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Galler Yüksek Öðrenim'in kýsaltmasý.

Higher Education Academy - Yüksek ÖðrenimAkademisi
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Akademi, Yüksek Öðrenimde Öðrenme ve Öðretme Enstitüsü'nün (ILTHE), Öðrenme ve 
Öðretme Desteði Aðý'nýn (LTSN) ve Kalite Yükseltme Fonu Öðretimi (TQEF) Milli Koordinasyon Takýmý'nýn
yüksek öðrenimde öðrenmenin ve öðretmenin ilerlemesi destekleyen tek, merkezi bir organ yaratmak için Mayýs 
2004'te oluþmuþtur. Baðýmsýz, sýnýrlý garantisi olan ve yardým derneði olarak kayýtlý bir kuruluþtur. Akademi,
yüksek öðrenim kurumlarýnýn temsilci organlarýnýndýr ve dört Birleþik Krallýk Yüksek Öðrenim (UK HE) fon 
organlarýnýn, (? Ýngiltere Yüksek Öðrenim Fon Konseyi, ? Galler Yüksek Öðrenim Fon Konseyi, ? Ýskoçya Fon 
Konseyi ve Kuzey Ýrlanda'da, ? Ýstihdam ve Öðrenme Bakanlýðý) yardýmlarýyla, kurum aidatlarýyla ve belirli 
giriþimlerin yardým ve sözleþme gelirleriyle finanse edilmektedir. Akademi, iyi öðretme ve öðrenme 
uygulamalarýnýn transferi ve geliþimiyle öðrencinin öðrenme deneyimini arttýrmayý hedeflemektedir. Bunu, 
kurumlarýn öðretim ve öðrenim eðitimi programlarýný akredite etme ve 24 ders merkezinin bir ders aðýyla 
disiplin temelli destek saðlanma gibi birkaç yolla gerçekleþtirmektedir. Ayrýca, öðrenci öðrenme deneyimini 
etkileyen ulusal politikalar için baðýmsýz bir ses saðlamayý amaçlar.Akademi, üyeleri özellikle kurumsal liderler 
ve üst düzey akademik personelden seçilen bir kurul tarafýndan yönetilmektedir. Ayrýca, yüksek bir oranda 
uygulayýcýlarý içeren üyeliði olan bir danýþma konseyi de vardýr. Akademinin günlük yönetimi, yönetici baþkan 
liderliðindeki üst düzey bir idari grup tarafýndan üstlenilmektedir.
(http://www.heacademy.ac.uk)

Higher Education Funding Council for England - ÝngiltereYüksek Öðrenim Fon Konseyi
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ayrý kanuni görevleri olan ve bir bakanlýk organý olmayarak, bu yüzden doðrudan politika 
kontrolünden kurtularak 1992'de Parlamento Yasasýyla kurulmuþtur. HEFCE, Eðitim ve Beceriler için Dýþiþleri 
Bakanlýðý tarafýndan fakat Eðitim ve Beceriler Bakanlýðý'nýn bir parçasý olmayan, politik bir çerçeve içerisinde 
çalýþýr. Dýþiþleri Bakanýna, yüksek öðrenimin finansman ihtiyaçlarý ve geliþtirilmesi konusunda baðýmsýz 
danýþmanlýk hizmeti vermektedir. Yüksek öðrenim için devlet parasýnýn tam miktarýna hükümet karar verir ve 
parlamento oylar, ancak HEFCE, o paranýn düzgün kullanýmýndan ve yüksek öðrenim sektörünün finansal 
açýdan saðlýklý olduðundan ve iyi yönetildiðinden sorumludur. HEFCE, ayrýca yüksek standartlarý desteklemek 
için iyi bir uygulama belirler ve yayar. Konsey politikalarýna yönetim kurulu karar verir ve bir baþkan tarafýndan 
yönetilen daimi bir kadro tarafýndan uygulamaya konur. Yönetim Kurulu üyeleri, Eðitim ve Beceriler için 
Dýþiþleri Bakaný tarafýndan, genellikle üç yýllýk bir süre için atanýrlar. Atamalar, yüksek öðrenim alanýnda veya 
endüstri veya meslek deneyiminde uzmanlýk üzerine yapýlýr. Adaylar, HEFCE'yle danýþma halinde, kýsmen 
ulusal ve eðitim basýnýnda yer almýþ ilanlara cevap olarak ? DfES tarafýndan belirlenir. Üyeler, baþkan tarafýndan 
takdir edilirse tekrar atanabilirler. Kýsaltma: HEFCE. (http://www.hefce.ac.uk)

Higher Education Funding Council forWales - GallerYüksek Öðrenim Fon Konseyi
Ülke: Birleþik Krallýk (Galler)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: yasayla kurulmuþ, Galler Meclis Hükümeti tarafýndan kurulan, finanse edilen ve politika 
çevresinde iþleyen, bakanlýða baðlý olmayan idari bir kamu organý. Galler Meclis Hükümeti'yle Galler'deki 
yüksek öðrenim sektörü arasýnda olan bir organ olarak, HEFCW, kamu fonlarýný, Galler'in on iki yüksek öðrenim 
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kurumundaki eðitimi, araþtýrmayý ve ilgili faaliyetleri desteklemek üzere daðýtýr. HEFCW, ayrýca Galler'deki 
Açýk Üniversite'nin öðretim faaliyetlerini, ileri öðrenim yüksek okullarýndaki yüksek öðrenim derslerini ve okul 
öðretmenleri için ilk öðretmenlik eðitimini ve Galler'deki ilk öðretmenlik eðitiminin saðlayýcýlarýnýn 
akreditasyonunu mali açýdan destekler. Konseyin, Galler yüksek öðrenim kurumlarýnýn, kamu parasýný düzgün 
kullandýðýný, yüksek öðrenim sektörünün finansal açýdan saðlýklý olduðunu ve iyi yönetildiðini temin etmek ve 
Galler Meclis Hükümeti'ne yüksek öðrenimin finansman ihtiyaçlarý ve geliþtirilmesi konusunda baðýmsýz 
danýþmanlýk hizmeti vermek gibi kanuni görevleri vardýr. Konsey üyeleri, Meclis'in, ayný zamanda baþkaný da 
atayan, Eðitim, Yaþamboyu Öðrenme ve Beceriler Bakaný tarafýndan onaylanýr. Atamalar, yüksek öðrenim 
alanýnda veya endüstri veya meslek deneyiminde uzmanlýk üzerine yapýlýr. Ýdari bir yönetici kuruluþu yönetir ve 
ayný zamanda konseyin de bir üyesidir. HEFCW'nun, 56 çalýþandan oluþan küçük bir kadrosu vardýr. Kýsaltma: 
HEFCW. (http://www.hefcw.ac.uk)

Higher Education Wales - GallerYüksek Öðrenimi
Ülke: Birleþik Krallýk (Galler)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ?Birleþik Krallýk Üniversiteleri'nin üç özerk Milli Konseyi'nden biri. HEW, üyelerinin 
çýkarlarýný Galler Milli Meclisi'ne, parlamentoya, siyasi partilere, Avrupa'daki kurumlara ve diðer organlara
karþý gözeterek, Galler'deki yüksek öðrenimi teþvik eder ve destekler. HEW, Birleþik Krallýk'la ilgili konularda 
?Birleþik Krallýk Üniversiteleri'yle sýký sýkýya çalýþýr. Kýsaltma: HEW. (http://www.hew.ac.uk)

Hochschulrat
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel deðiþkenler: Hochschulräte
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Dokuz Avusturya Länder'ýn ve Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien'in (tarým ve 
çevre öðretimi üniversitesi) sekizinde yer alan sekiz Pädagogische Hochschulen'in her birisinin en önemli 
organý. Hochschulräte, Pädagogische Hochschule için 2005 kararýyla kurulmuþ ve devlet tarafýndan finanse 
edilmektedir. Her Hochschulrat, bakanýn (bakanlýðýn bütçesindeki) onayý için yýllýk (mali) kaynak planlarýný 
belirler. Baþlýca rolleri ve görevleri þunlardýr: Rektörlük ve seçim sürecini yönetmek için ihale düzenler; sýrayla 
Eðitim Bakaný veya Tarým Bakaný tarafýndan seçilen bir kiþi olmak üzere üç adayýn kýsa bir listesini yapmak; 
rektör yardýmcýlarýnýn görevlerini ve iþlevlerini tanýmlamak; müfredat içeriðini oluþturmak ve Hochschule'nin
(hiyerarþiler, kurumlarýn ve görevlerinin sayýsý ve diðer kurumsal varlýklar) yapýsýný tanýmlayan organizasyon
planlarýný oluþturmak. Hochschulrat, ayrýca Pädagogischen Hochschulen kurumlarýnýn baþkanlarýný atar ve 
bakan onayý için yýllýk (mali) kaynak planlarý kararlarýný alýr. Özellikle öðretim yöntemleri, mesleki eðitim veya 
bilim alanýndan olan beþ ayrýcalýklý üyeden oluþur, üç üye Eðitim Bakanlýðý tarafýndan görevlendirilir, sözde 
Amtsführende Präsident/Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates (bölgesel eðitim müdürü) ve bir üye 
de ilgili Land hükümeti tarafýndan görevlendirilir. Konseyin baþkaný üyeler arasýndan seçilir. Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik Wien'de konsey beþ üyeden oluþur; Tarým Bakanlýðý tarafýndan görevlendirilen üç 
kiþi (biri tarým ve orman okullarý alanýnda çalýþan), Eðitim Bakanlýðý tarafýndan görevlendirilen bir kiþi ve 
federal tarým odasýndan bir kiþi. Üyeler, istifayla sonlandýrýlabilecek beþ akademik yýllýk bir süre (yenilenebilir) 
için hizmet ederler.

Hochschulrat
Ülke: Lihtenþtayn
Dilbilgisel deðiþkenler: Hochschulrates
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Hochschule Liechtenstein'ýn 25 Kasým 2004 Hochschule Liechtenstein Kanunu'nun 10. bölümü 
altýndaki en yüksek karar verme organý. Hochschulrat'ýn bütçesi, Hochschule Liechtenstein'ýn bütçesinin bir 
kýsmýdýr. Bu yüzden çoðunlukla kamu fonlarýyla (devlet katkýlarýyla) olmak üzere özel fonlarla da (örneðin, 
kayýt, okul taksidi ve sýnav ücretleri, baðýþlar ve diðer gelir çeþitleri) desteklenir. Hochschulrat, özellikle 
þunlardan sorumludur: yüksek okul sözleþmesini ve hizmet, ödeme, dersler ve sýnavlar ve yükselmeyle ilgili 
düzenlemeleri ayarlama; finansmanlarla ve kalkýnma planýyla ve personel atama planlarýyla ilgili kararlar alma; 
Hochschule'nin strateji ve temel ilkeleri; fakülte baþkanlarýnýn atanmasý ve görevden alýnmasý; ? 
Berufungsbeirat'ýn önerisiyle profesörlerin atanmasý veya görevden alýnmasý ve en azýndan tam zamanýn % 
50'sine denk gelecek þekilde yüksek okul personelinin atanmasý veya görevden alýnmasý; diðer yüksek okul 
organlarýnýn denetlenmesi; ders ücretlerinin ayarlanmasý ve sýra dýþý gelir kullanýmýna karar verilmesi. 
Hochschulrat, baþka bir iç organa, çalýþanlarýn geçici olarak görevlendirilmeleri veya görevden alýnmalarý 
konusunda hükmedebilir. Hükümet tarafýndan dört yýllýk bir dönem için atanýr ve bir hükümet temsilcisi 
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(baþkan), ve bilim, iþ ve kamu yönetimi dünyasýndan altý üyeden oluþur. Beþ üye, oy çokluðuyla kararlarýn 
alýndýðý Hochschulrat'ýn toplantýlarýnda yeterli çoðunluk için gereklidir. Eþitlik durumunda, baþkanýn oy 
eþitliðini bozacak kararý vererek oyu kullanma hakký vardýr. Rektor ve ? Schulamt'ýn bir üyesi toplantýlara 
danýþman olarak katýlýr.

Hochschulrektorenkonferenz
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Devlet ve devlet tarafýndan tanýnan üniversiteler ve diðer yüksek öðrenim kurumlarýnýn özel 
yasayla kurulmuþ derneði. Mali açýdan bir vakýf tarafýndan desteklenen kuruluþ, bu kurumlarýn ortaklaþa görüþ 
bildirdikleri bir alandýr. Amacý, üniversite eðitiminde kaliteyi saðlamak, Länder ve federal hükümetin idari ve 
politik organlarýna tavsiyede bulunmak ve reform süreçlerinde üniversiteleri ve diðer yüksek öðrenim 
kurumlarýný desteklemektir. Kuruluþ, üniversitelerin ve kurumlarýn rektörleri veya baþkanlarý tarafýndan temsil 
edilmektedir. Kýsaltma: HRK. (http://www.hrk.de/de/home/home.php)

Hochschulverbund Liechtenstein 
Ülke: Lihtenþtayn
Dilbilgisel deðiþkenler: Hochschulverbundes Liechtenstein
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 25 Kasým 2004 Hochschule Liechtenstein Kanunu ile Lihtenþtayn'da kurulan yüksek okullar ve 
yüksek okula denk olan kurumlar derneði. Hochschulverbund'ýn bütün faaliyetleri (“bir yüksek okul günü” gibi) 
kurumum büyüklüðüne göre kurumlar tarafýndan finanse edilir. Hochschulverbund Liechtenstein'ýn temel 
görevleri, yüksek okul öðrenimini yurtta ve yurt dýþýnda temsil etmek, yüksek okullar ve yüksek okula denk 
kurumlar arasýndaki iþbirliðini temsil etmek ve ortak eylemleri uygulamaktýr. (örneðin, yüksek okul açýk 
günler). Kuruluþun üyeleri, Rektoren ve her yüksek öðrenim kurumunun ileri düzeyde bir temsilcisidir.
Toplantýlar, bir kurumun talebi doðrultusunda veya en azýndan yýlda bir defa yapýlýr.

Hochschulversammlung
Ülke: Lihtenþtayn
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 25 Kasým 2004 Hochschule Liechtenstein Kanunu altýnda, araþtýrma ve kalkýnma alanýndaki 
derslerin veya programlarýn yapýsý ve içeriðinin geliþtirilmesi ve uygulanmasýna yardýmcý olan kurul. Kurulun, 
danýþmanlýk görevi vardýr, karar verme yetkisi yoktur. Hochschulversammlung'ýn bütçesi, Hochschule
Liechtenstein'ýn bütçesinin bir kýsmýdýr. Bu yüzden çoðunlukla kamu fonlarýyla (devlet katkýlarýyla) olmak üzere 
özel fonlarla da (örneðin, kayýt, okul taksidi ve sýnav ücretleri, baðýþlar ve diðer gelir çeþitleri) desteklenir.
Hochschulversammlung, Hochschule Liechtenstein tarafýndan öne sürülen kurumsal kararlar ve proje planlarý 
hakkýnda yer verebilir. Özellikle,  tüm Hochschule'nin önemi için yenilikleri ve geliþmeleri uygulamak için  ? 
Hochschulrat'a dilekçe verebilir. Ýçtüzüðü kabul eder. Kurul, Hochschule Liechtenstein profesörlerinin üç 
temsilcisinden, yüksekokul personelinin iki temsilcisinden, öðrenci birliðinin iki temsilcisinden ve baþkan olan
Rektor tarafýndan belirlenen iki idari temsilciden oluþur. Kurul, sadece gerekli olduðu zaman toplandýðý için 
üyelerinin belirli bir görev süreleri yoktur.

Högskolans avskiljandenämnd
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim kurumlarýnýn ortak bir kurulu olan ve yüksek öðrenim kurumlarýndan ihraç 
edilen öðrenciler için bir komitedir. Komitenin baþkaný, üç yýllýðýna hükümet tarafýndan atanan diðer dört kiþiyle 
birlikte yönetim kurulunun bir üyesi olup ayný zamanda bir hakim olan bir hukukçudur. Üyelerinin biri bir 
psikiyatri uzmanýdýr, iki üyenin ise üniversite veya üniversiteye baðlý yüksekokullar hakkýnda uzman bilgisi 
vardýr. Þu anda, öðrenciler programlarýndan ihraç edilebilir çünkü 1) zihinsel rahatsýzlýklarý vardýr, 2) alkol veya 
uyuþturucu gibi alýþkanlýklarý vardýr veya 3) ciddi bir suçtan hüküm giymiþlerdir. Ýhraç edilmenin bir baþka 
nedeni ise yukarýda sözü geçen durumlar dolayýsýyla bir öðrencinin baþka birine veya ilgili üniversitedeki veya 
yüksekokuldaki deðerli bir mülke zarar verme ihtimalinin yüksek olmasýdýr. Ýhraç edilmenin süresi yoktur, fakat 
ihraç edilen öðrenciler ilk karardan iki yýl sonra yeni bir duruþma talep edebilir. Komite, sadece kurum 
baþkanýnýn veya özellikle baþkan tarafýndan atanan birinin yazýlý isteði üzerine davayý yeniden açabilir. Ortalama 
olarak, komite yýlda dört defa olmak üzere bu tür taleplerle ilgilenir.
(http://www.han.se/)

69



Högskoleverket
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek Öðrenim Yönetmeliði altýnda kurulmuþ Ýsveç Yüksek Öðrenim Ulusal Ajansý. Ajans,
mali açýdan ? Utbildningsdepartementet (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý) tarafýndan desteklenmektedir. Yüksek
öðrenim kurumlarý ve yüksek öðrenimi deðerlendirme, takip etme ve denetleme, bilgi saðlayýcýlar ve uluslar 
arasý iliþkilerle birlikte, sorumluluklarý arasýndadýr. Yüksek öðrenimde kalitenin iyileþtirilmesini 
desteklemesinin yaný sýra, ajans, Statistiska Centralbyrån'dan (Ýstatistik Ýsveç) görevlendirildiði üzere, bütün 
ulusal yüksek öðrenim istatistiklerinden sorumludur. Buna ek olarak, Ýsveç yüksek öðrenim programýnýn 
yurtdýþýnda hangi programa karþýlýk geldiðini belirlemek üzere yabancý yüksek öðrenim diplomalarýný 
deðerlendirir. Ajans, yukarýda bahsedilen yönetmelikte belirtildiði üzere, ulusal yetenek testini hazýrlamak için 
katýlýmcýlarýn ücretlerinin bir kýsmýný tutmaktan sorumludur. Üniversiteler ve üniversiteye baðlý yüksekokullar 
da testin idaresini karþýlayacak þekilde katýlýmcýlarýn ücretlerini kullanýr. Ajansa, Universitetskanslern
(üniversite rektörü) baþkanlýk eder.Ajansýn, hükümet tarafýndan atanan ve bir baþkan, üniversite rektörü ve diðer 
dokuz üyeden oluþan bir yönetim kurulu vardýr. Ajanslarýn kurullarýnýn üyeleri normalde, üç veya beþ yýllýk bir 
süre için atanýr. Öðrenciler, iki üye tarafýndan temsil edilir. Kýsaltma: HSV.
(http://www.hsv.se)

HRK
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Hochschulrektorenkonferenz'in kýsaltmasý.

HSV
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Högskoleverket'in kýsaltmasý.

HTM
Ülke: Estonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Haridus- ja Teadusministeerium'un kýsaltmasý.

Huvudman för yrkeshögskola
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Huvudman* för yrkeshögskola, Huvudmän* för yrkeshögskola
Düzey: Yerel, Bölgesel
Açýklayýcý Not: ? Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä'nýn Ýsveççe karþýlýðý.

I

Idryma Kratikon Ypotrofion Kyprou

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel deðiþkenler: Idryma* Kratikon Ypotrofion Kyprou
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Kýbrýs'taki ve yurtdýþýndaki yüksek öðrenimdeki öðrenciler için burs, borç ve yardým kararlarýný 
içeren ortak bir planýn uygulanmasýyla bilgiyi, bilimi ve sanatý ilerletme amacýyla yasayla kurulmuþ organ.
Organ, devlet tarafýndan finanse edilen yasal bir varlýktýr. Yönetim kurulunun baþkaný ve üyeleri maliye 

(ºäñõìá Êñáôéêþí Õðïôñïöéþí Êýðñïõ)
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bakanýnýn önerisiyle bakanlar konseyi tarafýndan atanýr. Kurul, dokuz üyeden oluþur; baþkan, devlet ve özel 
üniversitelerin altý ayrýcalýklý akademisyeni ve Kýbrýs Üniversitesi'nin daimi akademisyen kadrosundan iki kiþi. 
Kýsaltma: IKYK.

Iekšlietu ministrija
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Iekšlietu ministrij*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Izglîtîbas un zinâtnes ministrija tarafýndan kapsana kurumlara karþý olarak, içiþlerin sorumluluðu 
altýndaki eðitim kurumlarýndan sorumlu Ýçiþleri Bakanlýðý. Bakanlýk, ilgili kurumun faaliyetlerini ve mali ve 
ekonomik iliþkilerini kontrol eder.
(http://www.iem.gov.lv/)

IGAENR
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Inspection Générale de l'Administration de l'Éducation Nationale et de la Recherche'nin
kýsaltmasý.

IKYK
Ülke: Kýbrýs
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Idryma Kratikon Ypotrofion Kyprou'nun kýsaltmasý.

INCUAL
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Instituto Nacional de las Cualificaciones'in kýsaltmasý.

Inspection Générale de l'Administration de l'Éducation Nationale et de la Recherche
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek düzeyde kamu yönetiminin modernizasyonu için 1965'te kurulmuþ ve 13 Ekim 
1999'daki kararname ile yeniden tanýmý yapýlmýþ organ. Bu müfettiþlik, doðrudan eðitim ve araþtýrmadan 
sorumlu bakana rapor sunar. Devlet tarafýndan finanse edilen organ, eðitimle, yüksek öðrenimle, araþtýrma ve 
teknolojiyle ilgili mevzuatýn uygulanmasýna katkýda bulunan veya yer alan bütün organlarýn soruþturulmasýný ve 
gözlemlenmesini üstlenir. Ýlk düzeyden yüksek öðrenim ve araþtýrma düzeyine kadar, kendi öðretim özel 
faaliyetleri dýþýnda, eðitim sisteminin ve araþtýrma yönetiminin tüm iþlevselliðini ve etkililiðini üstlenir.
Müfettiþlik, her yýl bakan tarafýndan belirlenen bir çalýþma programýna göre iþler. Bir çoðu, yýllýk olarak, diðer 
genel müfettiþliklerle iþbirliði içerisinde yapýlan çalýþmalarýn sonucu olan 100-120 raporla ilgilenen bakanlarla 
olduðu kadar, yayýnlanan genel bir raporu da tasarlar. Bazý olumlu geliþmeler veya aksine, eðitim sisteminin 
endiþe veren sektörleri, için sunduklarý fikir dahil olan politika oluþturucularýný etkiler. Müfettiþliðe, bakan 
tarafýndan beþ yýllýk bir süre için atanan daire baþkaný sýfatýyla bir genel müfettiþ baþkanlýk eder. Müfettiþlik, 
akademilerin, üniversitelerin veya devlet bilimsel veya teknolojik kurumlarýnýn daha önce müdürlük yapmýþ 
kiþilerden, rektörlerden, üniversite profesörlerinden, bölüm baþkanlarýndan, müdür yardýmcýlarýndan ve genel 
sekreterlerden oluþan yaklaþýk 100 üst düzey memurdan oluþur. Müfettiþlik, her biri birkaç akademiyi kapsayan 
farklý coðrafi bölgelerde yedi gruba bölünmüþtür. Bu düzenlemenin bir sonucu olarak, her grup, eðitim 
sisteminin organizasyon faaliyetlerine, kullanýcýlarýna, ana oyuncularýna ve ortaklarýna yakýndýr. Ýki genel 
müfettiþ, sýrayla, yüksek öðrenim ve araþtýrmayla ilgili faaliyeti koordine etmekten sorumludur.

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Inšpektorat* Republike Slovenije za šolstvo in šport
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulmuþ, hükümet tarafýndan finanse edilen merkezi bir düzenleyici organ. Bu 
müfettiþlik, mevzuatýn uygulanmasýný denetlediði gibi kurumu idare eden diðer düzenlemeleri ve kararlarý, 
kamu fonlarýnýn kullanýlýþýnýn hedeflenmesi ve her tür okuldaki eðitim faaliyetlerinin ve ISCED 0-3 ve 5B 
düzeyindeki okul faaliyetleri ve spor alanýndaki faaliyetlerin sürdürülmesini de denetler. Eðitim sisteminin 
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deðerlendirilme metotlarýyla müfettiþlik faaliyetlerin planlarýný tasarlar. Organa, eðitim ve spor bakaný 
tarafýndan atanan glavni inšpektor (okul baþ müfettiþi) baþkanlýk eder.
(http://www.mss.gov.si/si/o_ministrstvu/organa_v_sestavi/)

Instellingsbestuur
Ülke: Hollanda
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir mesleki yüksek öðrenim kurumunun hiç tüzel hakký olmayan idari organý. Kurumun, ? 
Centrale Directie'ye gönderilen görevleri içeren (eðer uygunsa) düzenlemelerini oluþturur. Düzenlemelerdeki 
deðiþiklikler, eðitim bakanýna haber verilir. Kurul, eðitim ve sýnav düzenlemelerini oluþturur.

Institutions ledningsgrupp
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Institutions ledningsgrupp*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Laitoksen johtoryhmä'nýn Ýsveççe karþýlýðý. Daha fazla bilgi için, bakýnýz ? Laitosneuvosto.

Institutionsråd
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Institutionsråd*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Laitosneuvosto'nun Ýsveççe karþýlýðý.

Instituto Nacional de las Cualificaciones
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Consejo General de Formación Profesional'e destek veren ve mesleki nitelikler için ulusal 
kataloðu ve ileri orta öðrenim ve yüksek öðrenim mesleki eðitime karþýlýk gelen eðitim modülünü tasarlamaktan, 
hazýrlamaktan ve güncellemekten sorumludur. Kurum, genel devlet yönetiminin bir parçasýdýr: ? Ministerio de 
Educación y Ciencia'ya baðlý ve Consejo General de Formación Profesional'a rapor sunar. Consejo General de 
Formación Profesional'a þu görevleri sürdürmede yardým eder: nitelikleri ve deðiþiklikleri gözlemleme; 
niteliklerin kurulmasý ve akredite edilmesi; mesleki niteliklerin uygulanmasý ve mesleki eðitim ulusal 
programlarýnýn gözlemlenmesi ve deðerlendirilmesi. Kuruma, faaliyetlerin teþvik edilmesinden ve 
koordinasyonundan sorumlu bir müdür baþkanlýk eder. Baþkan, Consejo General de Formación Profesional'dan
gelmesi gereken raporu takiben çalýþma ve sosyal iliþkiler bakanýyla anlaþarak eðitim ve bilim bakaný tarafýndan 
kuruma atanýr. Bu organ devlet tarafýndan finanse edilir. Görev süresi, genellikle dört yýl olan mevzuat 
döneminin uzunluðuna baðlýdýr. Bazý özerk topluluklar kendi denk organlarýný kurmuþlardýr. Kýsaltma: 
INCUAL.

Intézményi Tanács
Ülke: Macaristan
Dilbilgisel deðiþkenler: Intézményi Tanács*, Intézményi Tanácsok
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 2007/08'den itibaren, bir yüksek öðrenim kurumunun yönetim organý, sorumluluklarý þunlarý 
içerecek bir kurumsal konsey olacaktýr: kurumun faaliyetini yöneten ilkelerin belirlenmesi ve kabul edilmesi; 
düzenlemeleri çerçeveleme ve resmi olarak diðer düzenlemeleri onaylama; müfredat programýný ortaya çýkarýp 
onaylama; akademik programlarý oluþturma ve araþtýrma sonucunu deðerlendirme; rektörlerin ve yönetici 
müdürlerin görev sürelerini baþlatma ve kurum için önerme; atama için yüksek öðrenim ve üniversite 
profesörlerinin isimlerini gönderme; rektör yardýmcýlarýnýn, yüksek okul müdür yardýmcýlarýnýn ve fakülte 
baþkanlarýnýn atanmalarý için fikir bildirme; öðretim ve araþtýrma ve diðer kurumlarýn baþkanlarýnýn atanmalarý 
için fikir bildirme; üniversite ve yüksek okul öðretmenlerinin atanmalarý için fikir bildirme. Kurumsal konseyin 
kurumsal ve iþlemsel düzenlemeleri yönetmeliklerde belirlenmiþtir olacaktýr. Kurul, 15 gün içinde toplanacaktýr,
eðer üyelerinin 1/3 'ü yazýlý olarak baþvurduklarý takdirde, ve teklifler sunulduðunda ve kararlar alýndýðýnda ve 
bunlar öðretim kadrosuna, araþtýrmacýlara, öðrencilere ve kurumdaki diðerlerine bildirilecektir. Kurumsal bir 
konseyin üyeleri, öðrenci üyelerin en fazla iki yýllýðýna seçilmeleri durumu haricinde, bir kereliðine yenilenmek 
üzere üç yýllýk bir dönem için seçilirler.
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IVI
Ülke: Letonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Izglîtîbas valsts inspekcija'nýn kýsaltmasý.

Izglîtîbas un zinâtnes ministrija
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Izglîtîbas un zinâtnes ministrij*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim politikasýný kalkýndýrma ve uygulamadan sorumlu merkezi kamu idari organý. Eðitim ve 
Bilim Bakaný, bakanlýðýn iþlerini politik düzeyde yürütürken, devlet sekreteri de organýn yönetsel baþýdýr ve 
bakanýn kontrolü altýndadýr. Bakanlýk, daha sonra birimlere ayrýlan 13 bölümden oluþur. Yüksek öðrenim ve 
bilim bölümleri, bu sektördeki devlet stratejisi ve politikasýný uygular, geliþtirir ve politika planlama belgelerini 
koordine eder ve taslak kararnameleri ve programlarý hazýrlar. Ayrýca, yüksek öðrenim kurumlarýnýn ve çalýþma 
programlarýnýn lisansýný, kaydýný ve akreditasyonunu saðlar,  çalýþma kredileri ve öðrenci kredileri sistemini 
koordine eder ve yüksek öðrenime ayrýlan devlet bütçe fonu için teklifler hazýrlar. Kýsaltma: IZM. 
(http://www.izm.gov.lv/)

Izglîtîbas valsts inspekcija
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Izglîtîbas valsts inspekcij*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulan ve ? Izglîtîbas un zinâtnes ministrija'ya tabi olan idari organ. Merkezi (en üst) 
düzeyde kurulmuþ olan bu kurulun üç yapýsal birimi vardýr; bir idari bölüm, bir genel ve mesleki eðitim kontrol 
bölümü ve yüksek öðrenim kurumlarýnýn faaliyetlerine yönelik kararnamelerle uyum içerisinde olan yüksek
öðrenim kontrol bölümü. Bu kurumun temel görevleri, eðitim süreçlerinin bu gibi kararnamelerle uyumlu 
olduðunu görmek, genel eðitim kurumlarýnýn akreditasyonunda ve okul baþkanlarýnýn deðerlendirilmelerinde 
yer almak, kurumlarýn faaliyetlerini analiz etmek ve iyileþtirilmeleri ve kuralcý mevzuat için düzeltme 
tekliflerini geliþtirmek. Kurul, diðer devlet kurumlarýyla olduðu kadar Eðitim ve Bilim Bakanlýðý'yla da iþbirliði 
içindedir. Baþkaný, adaylýðý bakanlar kabinesinde onaylandýktan sonra, bakan tarafýndan atanýr. Kýsaltma: IVI.
(http://www.ivi.gov.lv/)

IZM
Ülke: Letonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Izglîtîbas un zinâtnes ministrija'nýn kýsaltmasý.

J

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije'nin eþanlamlýsý.

Jordbruksdepartementet
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Tarým, Gýda ve Balýkçýlýk Bakanlýðý, Ýsveç Tarým Bilimleri Üniversitesi'nden tamamen 
sorumludur. Diðer yüksek öðrenim kurumlarýnda olan sorumluluk bilgisi için, bakýnýz ? 
Utbildningsdepartementet (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý).
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Junta Consultiva
Ülke: Ýspanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Juntas Consultivas
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Hem üniversite baþkanýna hem de ? Consejo de Gobierno'ya akademik konularda danýþmanlýk 
yapan, teklifler sunan, yasayla kurulmuþ üniversite organý. Organa, üniversite baþkaný baþkanlýk eder ve genel 
sekreter ve tamamý akademik dünyadan olan profesör ve seçkin araþtýrmacýlar olup Consejo de Gobierno
tarafýndan atanan 40 üyeden fazla olmayan bir organdýr. Üniversite tüzüðü, bir üniversiteden diðerine farklýlýk 
gösterebilecek þekilde, organýn iþlevlerini düzenler.

Junta de Facultad o Escuela
Ülke: Ýspanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Juntas de Facultad o Escuela
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Her üniversite fakültesinin veya okulun yönetiminden sorumlu, yasayla kurulmuþ üniversite 
organý. Dekan veya müdür baþkanlýk eder. Üyeliði ve üyelerin seçilme kurallarý üniversite tüzüðünde 
belirtilmiþtir ve bir üniversiteden diðerine farklýlýk gösterebilir. Üyelerinin en azýndan %51'i üniversite öðretim 
kadrosu memurlarýdýr.

K

Kaitseministeerium
Ülke: Estonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Kaitseministeerium*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Milli savunma için hükümet politikalarýnýn hazýrlanmasýndan ve uygulanmasýndan sorumlu 
kamu idarisinin merkezi düzeyindeki organ. ? Haridus- ja Teadusministeerium tarafýndan kapsanmayan milli 
savunma için mesleki yüksek öðrenim kurumlarýndan sorumludur. Organ, ayrýca ? Nõunike kogu'nun üyelerini 
atamaktan ve kurallarýndan ve süreçlerinden sorumludur. ? Rakenduskõrgkooli nõukogu yoluyla bir kurumun 
tüzüðünü deðiþtirmeye yönelik teklifler alýr.

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Kansainvälisen henkilövaihdon kesku*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bütçeyi onaylayan ? Opetusministeriö'ya baðlý, yasayla kurulmuþ bir uzman ve hizmet 
kuruluþu. Bu kuruluþ, burs ve deðiþim programlarýný yönetir, yurtdýþýndaki Fince eðitimi yayar ve milli 
düzeydeki hemen hemen bütün Avrupa Birliði eðitim, kültür ve gençlik programlarýný uygulamaktan 
sorumludur. Ortaklarý, Finlandiya'daki ve yurtdýþýndaki ilgili merciler olduðu gibi, üniversiteler, politeknikler ve 
diðer eðitim kurumlarýdýr. Kuruluþa, opetusministeriö tarafýndan atanan bir müdür baþkanlýk eder. Ýþlemleri, 
opetusministeriö tarafýndan üç yýllýðýna atanan bir mütevelli heyeti tarafýndan yürütülür. Mütevelli heyeti, biri 
kuruluþun müdürü olmak üzere yedi kiþiden oluþur. Kuruluþun personeli kendi içlerinden bir üyeyi ve mütevelli 
heyetinden bir yardýmcý üyeyi seçerler. Kuruluþun ayrýca, benzer þekilde, üç yýllýðýna bakanlýk tarafýndan atanan 
bir danýþma konseyi vardýr. Danýþma konseyi, bir baþkandan ve alandaki anahtar paydaþlarý temsil eden diðer 15 
üyeden oluþur. Ýsveççe karþýlýðý: Centret för internationellt personutbyte. Kýsaltma: CIMO. 
(Http://www.cimo.fi)

74



Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Kansaneläkelaitoksen opintotukikesku*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Kansaneläkelaitos'un (Finlandiya sosyal sigorta kurumu) bir kýsmý olan ve milli düzeyde 
öðrenci mali destek sisteminin idaresinden ve uygulanmasýndan sorumlu öðrenci mali destek merkezi. ?

Opintotukilautakunta'yla birlikte çalýþýr ve bu türdeki bir destek için kararlar alýr. Merkezin kadrosunu, devlet 
tarafýndan finanse edilen ve parlamentonun denetiminde iþleyen Kansaneläkelaitos çalýþanlarý oluþturur.
Ýsveççe karþýlýðý: FPAstudiestödscentralen. Kýsaltma: Kelan opintotukikeskus.

Kari Tanács
Ülke: Macaristan
Dilbilgisel deðiþkenler: Kari Tanács*, Kari Tanácsok
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 2007/08'den itibaren, üniversite ve yüksek okul fakültelerinin organizasyonunu ve iþlemesini 
yöneten düzenlemeler ilgili üniversite veya yüksek okul düzenlemeleriyle veya ayrý fakülte düzenlemeleriyle 
kurulmuþtur. Üniversite fakültesine dekan baþkanlýk eder, yüksek okul fakültesine genel müdür baþkanlýk eder.
Bir fakültenin idari organý fakülte konseyi olacaktýr. Bu organ, fakülteyle ilgili bütün konular hakkýnda ve 
kurumsal konseyin baþkaný yetki veya görev bölümüne ait konular hakkýnda bir fikir yayýnlayýp teklif yapacak 
ve o konularla ilgili kararlar alacaktýr. Yukarýdan da anlaþýlacaðý üzere, fakülte, dekan veya genel müdür 
tarafýndan temsil edilecekler ve bir defalýðýna yenilenebilir olmak üzere üç yýllýk bir dönem için kurum 
baþkanýnýn yetkisi altýndaki kararla ve fakülte konseyi tarafýndan seçilecekler. Dekan veya genel müdür kendi 
sekreterini seçecek fakülte konseyine baþkanlýk edecek.

Kelan opintotukikeskus
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Kelan opintotukikesku*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus'ýn kýsaltmasý.

KKA
Ülke: Finlandiya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Korkeakoulujen arviointineuvosto'nun kýsaltmasý.

KMK
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Kultusministerkonferenz'in kýsaltmasý.

KNAW
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen'in kýsaltmasý.

Kolegijos akademinë taryba
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Kolegijos akademin* taryb*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir devlet yüksek okulundaki kendi kendini yöneten en yüksek akademik organ. Bu yüksek okul 
akademik konseyinin yasal statüsü yüksek öðrenim kanunuyla yönetilir. Konsey, ayrý bir finansal destek 
almadýðýndan, baþkan kendi maaþýnýn %25'lik kýsmýný ilave bir ödeme olarak alabilir. Akademik konseyin 
iþlevleri þunlardýr: yüksekokul tüzüðünü onaylayýp hükümete göndermek; ? Kolegijos taryba'nýn üyelerini 
atama; yüksek okul bölümlerinin baþkanlarýný onaylama veya seçme; çalýþma programlarýný onay için ?

Švietimo ir mokslo ministerija'ya gönderme; akademik personel performans deðerlendirme iþlemini kurma ve 
yüksek okul personelini iþe alma rekabeti düzenleme ve çalýþmalar, mali ve sosyal konularla ilgili yüksek okul 
belgelerinin analizi ve onaylanmasý. Bu faaliyetler, her yüksek okulun tüzüðünde düzenlenmiþtir ve konsey 
bunlarý yýllýk olarak akademik topluluða rapor eder. Akademik konsey üyeleri, yüksek okul öðretmenleri ve 
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öðrenciler ve beþ yýllýk bir süreden fazla olmamak koþuluyla atanan diðer araþtýrma ve yüksek öðrenim 
kurumlarý temsilcileridir. Öðrenciler ve diðer kurumlarýn temsilcileri üyelerin en azýndan %10'unu 
oluþturmalýdýr. Her yüksek okul çalýþma alaný, konseyde en azýndan ilgili alandan en az bir akademik uzmanla 
temsil edilir.Yüksek okul müdürü, akademik konseyin görev gereði bir üyesidir fakat baþkan olarak atanamaz.

Kolegijos taryba
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Kolegijos taryb*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir devlet yüksek okulunun kamu denetleme organý. Konseyin yasal statüsü yüksek öðrenim 
kanunuyla yönetilir. Ayrý bir finansal destek almaz. Her yýl, konsey, ? Kolegijos akademinë taryba'yý, akademik 
topluluðu ve halký faaliyetleri hakkýnda bilgilendirir ve eðitim ve bilim bakanýna rapor eder. Konseyin görevleri 
þunlarý içerir: yüksek okulun müdürünü seçmek; uzun vade kalkýnma planýyla ilgili bulgularý hazýrlamak; 
çalýþma programlarý ve yapýsal deðiþikliklerin geliþtirilmesi için önerilerde bulunmak ve yüksek okula destek 
saðlanmasýný ayarlamak ve görevlerini nasýl yaptýðýný deðerlendirmek. Konsey, dört yýllýk bir süreliðine görev 
yapan dokuzdan az olmayan fakat 21'den de fazla olmayan üyeden oluþur. Üyelerinin 1/3'ü Kolegijos akademinë 
taryba tarafýndan atanýr, diðer 1/3'ü (yüksekokul çalýþanlarý olmayan) ? Švietimo ir mokslo ministerija tarafýndan 
atanýr ve kalan 1/3 ise, yüksek okul müdürüyle eðitim ve bilim bakanýnýn anlaþmasýyla atanýr. Kolegijos akademinë 
taryba tarafýndan atanan üyelerin arasýnda yüksek okul müdürü ve en azýndan bir öðrenci temsilcisi olmalýdýr.
Konseyin oluþumu, bakanýn emriyle duyurulur ve müdürün önerisiyle baþkan atanýr. Yüksek okulda görev 
yapmayan biri baþkan olabilir.

Kolegium elektorów
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Kolegi* elektorów
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 2005 yüksek öðrenim kanununda tasarlandýðý gibi, yüksek öðrenim kurumlarýndaki tek yetkili 
kiþiyi (rektör, rektör yardýmcýlarý, dekan, dekan yardýmcýlarý ve temel kurumsal birimlerin baþkanlarý ve baþkan
yardýmcýlarý) seçmek için kurulan kolektif organ. Bu organa üyelik ve üyelerini seçme süreci þu þekilde belirtilen 
kurallarla uyum içerisinde kurum tüzüðünde belirtilmiþtir: öðrenci ve doktora öðrencisi temsilcileri (öðrenci ve 
doktora öðrencisi temsilcileri toplam sayýlarýna oranlý olmalý), seçici yüksek okul üyeliðinin en azýndan
%20'sine denk gelmelidir; seçme ve seçilme hakký, bir yüksek öðrenim kurumunun, asli kadrolu akademik 
personeli, tam zamanlý esasa göre çalýþan akademik olmayan personeli, öðrencileri ve doktora öðrencileri 
tarafýndan kullanýlabilir; her oy veren, aday önerebilir; oylama gizli gerçekleþir; adaylar, eðer kurum tüzüðü 
daha fazla çoðunluk gerekir diye belirtmezse, geçerli oylarýn yarýsýndan fazlasýný alýrsa seçilmiþ kabul edilirler; 
seçimlerin yeri ve zamaný önceden belirlenir ve seçimler seçim komitesi tarafýndan yürütülür. Öðrenci ve 
doktora öðrenci temsilcilerinin organa seçilme süreci ve görev süreleri ? Samorz¹d studencki ve ? Samorz¹d
doktorantów'un düzenlemelerinde belirtilmiþtir.

Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Komisij* za akreditacijo višješolskih študijskih programov
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje tarafýndan atanan 
ve yasayla kurulmuþ yüksek mesleki eðitim çalýþma programlarý akreditasyon komitesi. Masraflarý, ?

Ministrstvo za šolstvo in šport tarafýndan karþýlanmaktadýr. Bu akreditasyon komitesi, yasa uyarýnca yüksek 
mesleki eðitim çalýþma programlarýnýn hazýrlanmasý için temel platform ve standartlar üretir ve bu programlarýn 
platform ve standartlara uymasýný saðlar. Ayrýca, bunlarý kabul edilmesi için Strokovni svet Republike Slovenije 
za poklicno in strokovno izobraževanje'ye teslim eder, ECTS altýnda çalýþma programlarýnýn deðerlendirmesini 
teyit eder, yüksek meslek yüksekokullarýnýn deðerlendirne raporlarýný tartýþýr ve bu yüksek okullardaki öðretim 
elemanlarýnýn ünvanlarýný vermek üzere, mesleki baþarý doðrultusunda, kriterleri belirler. Komisyonun þu 
þekilde belirtildiði gibi 11 üyesi vardýr: hükümetin bir temsilcisi, yüksek mesleki eðitim alanýnda bir uzman 
(Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje tarafýndan önerilen), üç yüksek 
meslek yüksekokulu öðretim görevlisi, yüksek öðrenim alanýnda bir uzman, iþverenlerin iki temsilcisi (ilgili 
odalar ve kuruluþlar tarafýndan önerilen), bir sendika temsilcisi ve iki öðrenci temsilcisi. Baþkan, Strokovni svet 
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje'nin bir üyesidir ve Strokovni svet Republike 
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje tarafýndan aday gösterilir.
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(http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_i
zobrazevanje/)

Komisija za imenovanje predavateljev višje šole
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Komisija za imenovanje predavateljev višje strokovne šole'nin eþanlamlýsý.

Komisija za imenovanje predavateljev višje strokovne šole
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Komisij* za imenovanje predavateljev višje strokovne šole
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje tarafýndan atanan 
ve yasayla kurulmuþ, yüksek meslek yüksekokul öðretim elemanlarýnýn atanmasý için olan komisyon. Bu 
komisyonun masraflarý, ? Ministrstvo za šolstvo in šport tarafýndan karþýlanmaktadýr. Öðretim elemanlarýnýn 
atanmasý veya bu türdeki atanmalarýn onayý için düzenlemeler üzerine kararlarý hazýrlar, meslek alanýndaki 
baþarýlarý açýkça belirlemek için kriter sunar ve baþvuranlarýn kayýtlarýný tutar. Komisyon, yüksek meslek 
yüksekokulu veya ? Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije tarafýndan önerilen ve bir üyesi de 
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje üyesi olan dört öðretim elemanýndan 
oluþur. Eþanlamlýsý: Komisija za imenovanje predavateljev višje šole.
(http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_i
zobrazevanje/)

Komisija za kvaliteto visokega šolstva v Republiki Sloveniji
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva'nýn eþanlamlýsý.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje šole
Ülke: Slovenya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje strokovne šole'nin eþanlamlýsý.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje strokovne šole
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Komisij* za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višj* strokovn* šol*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulmuþ yüksek meslek yüksekokulu kalite deðerlendirme ve güvence komisyonu. 
Masraflarý ilgili meslek yüksekokulu tarafýndan karþýlanmaktadýr. Komisyon, yüksekokulda kaliteli eðitimi 
kurmak ve geliþtirmek için gerekli koþullarý yaratýr, kaliteyi ve verimliliði gözlemlemek ve deðerlendirmek için 
gereken mekanizmalarý ve araçlarý tasarlar, deðerlendirme içeriðini belirler ve yüksekokul kalite güvencesini ve 
gözlemlenmesini planlar, organize ve koordine eder. Komisyon, Slovenya'daki ve yurtdýþýndaki diðer meslek 
yüksek okullarýyla karþýlaþtýrmalarý üstlenir, iþverenlerden alýnan bilgiler sayesinde mezun olduktan sonraki 
istihdam olanaklarýný izler, iyileþtirme için öneri hazýrlar ve ? Svet za evalvacijo visokega šolstva ve ? Komisija
za akreditacijo višješolskih študijskih programov'da tartýþýlmasý için deðerlendirme raporlarý hazýrlar.
Komisyon, ? Predavateljski zbor višje strokovne šole tarafýndan atanýr ve bir baþkan ve altý üyeden oluþur.
Komisyon üyeleri, komisyonun tüm çalýþma alanlarýný veya gruplarýný temsil eden yüksekokuldan beþ kiþiden 
iki öðrenciden oluþur. Eþanlamlýsý: Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje šole.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Konferencj* Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 73 kurumun rektörleri tarafýndan Haziran 1997'de kurulan üniversite tipi yüksek öðrenim 
kurumlarýnýn rektörlerinden oluþan gönüllü bir kuruluþ. Þu anda, 102 kamu ve kamu olmayan yüksek öðrenim 
kurumlarýnýn rektörlerinden oluþmaktadýr. Mevcut (2005) yüksek öðrenim kanunu, yüksek öðrenimden sorumlu 
bakan tarafýndan denetlenen ve üyelik aidatlarýyla finanse edilen bu kuruluþun varlýðý için yasal temel 
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oluþturmaktadýr. Dernek, yüksek öðrenimin, akademik araþtýrmanýn ve kültürün kalkýnmasýný teþvik etmeyi, 
özellikle bu sektörler için büyük önem teþkil eden yetkili mercileri ayaða kaldýrmayý hedefler, onlarla ilgili olan 
teklifleri sunar ve kendiliðinden fikir beyan eder. Yetkili merciler, yüksek öðrenimle ilgili ilkeler ve hangi yönde 
geliþtirilmesi gerektiði, akademik araþtýrma sistemi, eðitim, öðrencileri ve doktora öðrencileri için eðitim ve 
mali destek, yüksek öðrenim kurumlarýnýn yönetimi, personel eðitimi, bütçe konularý ve yasa tasarýsýyla ilgili 
konularda derneðe danýþýr. Sýradan ve yedek üyelik kurallarý, hem bireysel hem kolektif ve derneðin 
organlarýndaki üye kurumlarýn farklý türlerinin temsil edilmesiyle ilgili kriterler derneðin tüzüðünde 
belirtilmiþtir. Bu organlarýn görev süreleri, kamu yüksek öðrenim kurumlarýnýn görev süreleriyle örtüþür.
Kýsaltma: KRASP. (http://www.krasp.org.pl)

Konferencja Rektorów PañstwowychWy¿szych Szkó³ Zawodowych
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Konferencj* Rektorów PañstwowychWy¿szych Szkó³ Zawodowych
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Konferencja Rektorów Uczelni Zawodowych (KRUZ) özgün adýyla Ekim 1998'de kurulan 
üniversite tipi olmayan yüksek öðrenim kurumlarýnýn rektörlerinden oluþan gönüllü bir kuruluþ. Mevcut ismi 
Eylül 2004 yýlýnda kabul edilmiþtir. Bu organ, hem ulusal hem de uluslar arasý düzeyde yüksek öðrenim 
kurumlarýnýn çýkarlarýný temsil ederek, üniversite tipi olmayan kamu yüksek öðrenim kurumlarý arasýndaki 
iþbirliðini saðlama amacýndadýr. Bu amaçla, bu kurumlara sosyal destek çýkarmak için faaliyetler üstlenir,
kurumlarla ilgili konularda görüþ beyan eder ve kamu ve kendi kendini yöneten alanlarýn yetkilileriyle olduðu 
kadar akademik ve araþtýrma topluluklarýný temsil eden organlarla iþbirliði içine girer. Kuruluþ, bilgi alýþveriþi 
için bir að kurmuþtur ve ayrýca ortak kurumlarda, bu kurumlarla yurtdýþýndaki yüksek öðrenim kurumlarý 
arasýndaki iþbirliðini desteklerken, öðretim ve finans düzeylerinin de kalitesini arttýrma giriþimlerini sürdürür.
Kuruluþun, kanunda tanýmlandýðý üzere, denetimi, finansmaný ve amaçlarýnýn yaný sýra,  yasal tabanýna iliþkin 
daha fazla bilgi için bakýnýz ? Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich.

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Araþtýrma, parlamento, bakanlýklar, üniversiteler, araþtýrma enstitüleri, finansman acenteleri ve 
uluslar arasý kurumlar için bir danýþma organý olan ve ayný zamanda, hükümetin isteði üzerine, araþtýrma 
okullarýnýn akreditasyonundan sorumlu olan Kraliyet Hollanda Sanat ve Bilim Akademisi. 1992'de bu amaca 
yönelik bir Erkenningscommissie Onderzoeksscholen (ECOS, veya araþtýrma okul akreditasyon komitesi) 
kurulmuþtur ve o zamandan beri yýllýk bazda deðerlendirme turlarý organize edilmektedir. Akademi,
üniversitelerle, ortak araþtýrma projelerinde, çalýþanlarý tarafýndan tutulan profesörlüklerle ve genç 
araþtýrmacýlarla iþbirliði içindedir. Üniversite araþtýrma okullarýyla baðlantýlarý vardýr ve bazý durumlarda bir 
akademi enstitüsünün müdürü, akredite edilmiþ bir okulun akademik müdürü olabilir. Akademinin iki bölümü 
vardýr; 110 üyeli bilim bölümü (matematik ve fizik, yaþam bilimleri ve teknik bilimler) ve 90 üyeli insan ve 
toplum bilimleri bölümü (insan bilimleri, hukuk, davranýþ bilimleri ve sosyal bilimler). En üst düzey organý,
üyelerinin genel toplantýsý, iki bölümün ortak toplantýsýdýr. Genel kurul, baþkan ve her iki bölümün kurul 
üyelerinden oluþur. Baþkan, iki bölümün baþkanlarý ve genel sekreter yönetim kurulunu oluþturur. Yönetim
kurulu, araþtýrma kurumunu yönlendirmeden ve diðer alanlarda politika hazýrlamaktan ve uygulamaktan
sorumludur. Bütün kararlarý ortaklaþa alan yönetim kurulunun bir genel iliþkiler müdürü, insan ve toplum 
bilimleri enstitülerinin müdürü, yaþam bilimleri enstitülerinin müdürü ve bir de faaliyetler müdürü vardýr.
Kýsaltma: KNAW.
(http://www.knaw.nl)

Konsistori
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Konsistori*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Yliopiston hallitus için Helsinki Üniversitesi'nde kullanýlan terim. Ýsveççe karþýlýðý: 
Konsistorium.

Konsistorium
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Konsistori*
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Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Konsistori'nin Ýsveççe karþýlýðý.

Kontrolen suvet
(Контролен съвет)
Ülke: Bulgaristan
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir yüksek öðrenim kurumundaki faaliyetlerin bütün iç kontrolünden sorumlu olan kontrol 
kurulu. Kurul, bir baþkan, baþkan yardýmcýsý ve birisi öðrenci konseyinin temsilcisi olan, gerisi ise gerekli 
niteliklere sahip fakülte üyelerinden oluþan diðer üyeleri kapsar.

Konvents
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Konventi, konvent*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Satversmes sapulce'nin eþanlamlýsý.

Konwent
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Konwent*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kuruluþu zorunlu olmayan, hali hazýrda 2005 yüksek öðrenim kanunu tarafýndan 
yetkilendirilen ? Senat uczelni'ye ek olan bir yüksek öðrenim kurumunun yönetici organý. Bu organýn üyeleri, 
devlet yetkilileri temsilcilerini, yerel hükümet organlarýný, meslekleri ve sanatsal kurumlarý ve dernekleri, 
iþveren kuruluþlarýný ve ilgili kurumlarýn tüzüðünde belirtildiði üzere, kendi kendini yöneten meslek 
kuruluþlarýný, giriþimcileri ve finansal kurumlarýný içerebilir. Organ, ayrýca üniversite olmayan yüksek öðrenim 
kurumlarýyla üniversite tipi yüksek öðrenim kurumlarýnýn temsilcilerini içerebilir. Bu organýn tam oluþumu ve 
üyelerinin nasýl atandýðý (yukarýda bahsedilen temsilciler de dahil olmak üzere) kurum tüzüðünde belirtilmiþtir.
Tüzükler ayrýca, senat uczelni'yle ortak þekilde ifa etmesi ve ortak toplantýlara baþkanlýk etme süreçlerini ve 
ortak çözümleri kabul etmeyi içeren organýn yetkilerini de gösterir. Görev süresi hakkýnda bilgi için bakýnýz ?
Senat uczelni.

Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus
Ülke: Estonya
Dilbilgisel deðiþkenler: KõrghariduseAkrediteerimiskeskuse*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Kõrghariduse Hindamise Nõukogu'nun iþini olduðu kadar, yüksek öðrenim ve araþtýrmadaki 
kalite güvence akreditasyonunu düzenleyen organ. Bu organ, uzman gruplar oluþturur ve yüksek öðrenim 
kurumlarýyla ve uzmanlarla deðerlendirme ziyaretlerinin zamaný hakkýnda anlaþmaya varýr. Eðitim, araþtýrma, 
teknolojik kalkýnma ve yenilik alanlarýna farklý Avrupa Birliði programlarýný ve projelerini koordine etmek ve 
uygulamak için hükümet tarafýndan kurulan özel bir varlýk olan Archimedes Vakfýnýn bir bölümüdür. Kýsaltma: 
HEAC. (http://www.ekak.archimedes.ee)

Kõrghariduse Hindamise Nõukogu
Ülke: Estonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Haridus- ja Teadusministeerium'un (Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý) idari yargýsý altýnda 
iþleyen ve faaliyetleri ? Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus tarafýndan düzenlenen konsey. Bu konsey, bütün 
akreditasyon iþlemlerini koordine eder ve üniversitelerle diðer yüksek öðrenim kurumlarýna kendilerini 
deðerlendirme belgeleri hazýrladýklarýnda tavsiyede bulunur. Ana faaliyetleri, müfredat akreditasyonunu, 
akreditasyon karar ilanýný, yüksek öðrenim standartlarýný belirlemeyi ve önerilerde bulunmayý içerir. Konsey,
eðitim ve araþtýrma bakanýnýn önerisini takiben, hükümet tarafýndan üç yýllýk bir süre için atanan 12 üyeden 
oluþur. Konsey üyeliði için baþvurular, üniversiteler, meslek yüksek öðrenim kurumlarý, araþtýrma ve geliþtirme 
kurumlarý, kayýtlý meslek kuruluþlarý, iþveren dernekleri ve öðrenci organlarý dernekleri tarafýndan bakana 
sunulur. Yukarýda belirtilen organlardan her biri için iki temsilciden fazlasý konsey üyesi olamaz. Konsey 
faaliyetlerinin masraflarý devlet bütçesi tarafýndan karþýlanmaktadýr. Konsey oluþumunun ayarlanmasý ve iþleme 
kurallarý hükümet yönetmeliðiyle belirlenir. Kýsaltma: HEQAC.
(http://www.ekak.archimedes.ee)
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Korkeakoulujen arviointineuvosto
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Korkeakoulujen arviointineuvosto*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üniversitelere, politekniklere ve ? Opetusministeriö'ye yüksek öðrenimde katle güvencesi 
deðerlendirmeyle ilgili konularda yardým etmek üzere mevzuatla kurulmuþ baðýmsýz bir uzman organý olan, 
FinlandiyaYüksek Öðrenim Deðerlendirme Konseyi. Bu konsey, akreditasyon ve kurulum için politekniklerden 
gelen baþvurularý deðerlendirir ve yüksek öðrenim kurumlarý ve politikayla ilgili deðerlendirmeleri düzenler.
Yüksek öðrenim kurumlarý tarafýndan ayarlanan uzmanlýk programlarýný onaylar. Buna ek olarak, yüksek 
öðrenim kurumlarýna ve opetusministeriö'ya deðerlendirmelerin uygulanmasý için danýþmanlýk hizmeti saðlar,
deðerlendirme metodu geliþtirir ve iyi Fince ve uluslar arasý pratik yayar. Ayrýca, kurumlarla ve kalkýnmalarýyla 
ilgili giriþimler önerir, deðerlendirme ve uluslar arasý iþbirliðini teþvik eder ve yüksek öðrenimdeki projelerin 
geliþtirilmesi için finansal destek önerir. Konsey, opetusministeriö tarafýndan dört yýllýk bir dönem için atanan 12 
uzmandan oluþur. Konsey üyeleri, üniversiteleri, politeknikleri, çalýþma hayatýný ve öðrenci birliklerini temsil 
eder. Konseyin iki daimi alt komitesi vardýr; politekniklerin akreditasyonu için özel bir bölüm ve üyeleri 
opetusministeriö tarafýndan ayný süreliðine atanan üyelerden oluþan meslek kurslarý akreditasyon kurulu. 
Günlük görevler konsey sekretaryasý tarafýndan gerçekleþtirilir. Sekretaryanýn genel sekreteri ve üst düzey 
danýþmanlarý dört yýllýk sözleþme üzerine opetusministeriö tarafýndan atanýrken proje personeli ilgili projenin 
süresine göre atanýrlar. Bütçe opetusministeriö tarafýndan onaylanmýþtýr. Ýsveççe karþýlýðý: Rådet för utvärdering
av högskolorna. Kýsaltma: KKA. (http://www.kka.fi)

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Krajow* Rad* Akredytacyjn* Szkolnictwa Medycznego
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerstwo Zdrowia'da bulunan hemþirelik ve ebelik eðitiminde kalite güvencesinden 
sorumlu ulusal ajans. Saðlýk Düzenleme Bakanlýðý'nýn 2001'deki Týp eðitimi ve akreditasyon süreci alanýnda 
Milli Akreditasyon Komisyonu'yla uyum içerisinde kurulmuþtur. Ajans, bu meslekler için 1996 yasasýnda 
tanýmlandýðý üzere hemþirelik ve ebelik eðitimiyle ilgilidir. Devlet bütçesi tarafýndan finanse edilen ajans, þu 
görevlerden sorumludur: program gerekliliklerini içeren, akreditasyon arayan yüksek öðrenim kurumlarýnýn 
eðitim standartlarýný karþýladýðý yerde, deðerlendirme; ilgili alanlarda kurumlarýn süregelen deðerlendirilmesi 
ve özellikle, kurumlara ziyaret için gidilip öðrenci sonuçlarý analiz edildiðinde eðitim standartlarýnýn uyumunu 
deðerlendirme ve bireysel kurumlarýn akreditasyonuna karar verme veya geri çekme gibi önerilerle saðlýk
bakanýna baþvurma. Ajansýn, bir baþkan, yardýmcý baþkan, bir sekreter ve 9 üyenin olduðu bir yönetim 
kurulundan oluþur ve üyelerin görev süreleri dört yýldýr. Akreditasyon süreci altýnda, hemþirelik ve ebelik 
çalýþma programý öneren kurum, ilk önce tahsis edilmiþ saðlýk bakanýna ve en erken olasý görüþme için 
baþvurusunu deðerlendirecek olan ajansa baþvurur. Daha sonra ajans, kurumu ziyarete gider ve bir sonraki 
görüþmede sunulup kuruma yorum için gönderilen ve içinde sonuçlarla önerilerin bulunduðu bir rapor yollar.
Ajans, daha sonra baþvuru için bir karara varýr ve nihai kararý ve akreditasyon sertifikasýný verecek bakana 
gönderir. Kýsaltma: KRASZM.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Krajow* Reprezentacj* Doktorant*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Polonya'daki tüm doktora öðrenci topluluðunu temsil eden ve 2005'teki yüksek öðrenim 
kanununa dayalý 2006'da ? Samorz¹d doktorantów'dan oluþmuþ bir milli kurum. Görevleri þunlardýr: doktora 
özerk idarenin kalkýnmasý; doktora öðrencileri tarafýndan yürütülen araþtýrmalara destek saðlayan kurumlarla 
iþbirliði; doktora öðrenci topluluðu tarafýndan üstlenen giriþimlerin desteklenmesi; sosyal ve kültürel 
sözleþmelerin yapýlmasý; doktora öðrencileriyle ilgili görüþ bildirme ve eylemler sunma; doktora çalýþmalarýyla 
ilgili mevzuat hakkýnda görüþ bildirme ve kendi mevzuat tekliflerini hazýrlayýp yetkili mercilere sunma. Bu 
kuruluþ, devlet bütçesi tarafýndan desteklenmektedir. Bireysel yüksek öðrenim kurumlarýndaki doktora 
öðrencileri özerk idaresini temsil eden kuruluþlarýn temsilcilerinin konvansiyonu en yüksek yetkilidir.
Konvansiyon, yýlda bir defa, Kasým'da, toplanýr ve 12 aylýk bir dönem için kurulu (7 üye) ve revizyon 
komisyonunu (5 üye) seçer.Yüksek öðrenim kurum statüsünde olmayan araþtýrma kurumlarýnýn doktora öðrenci 
temsilcileri, toplantýlara, diðer kiþilerin de toplantýya davet edilebileceði gibi, danýþma kurulu olarak katýlabilir.
Kurul, konvansiyonun idari organýdýr ve her iki ayda en azýndan bir defa toplanýr. Diðer þeylerin yaný sýra, özel 
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görevler üzerinde çalýþmak için komisyonlar (3-7 üye) kurabilir. Kýsaltma: KRD.
(http://www.krd.org.pl)

KRASP
Ülke: Polonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich'nýn kýsaltmasý.

KRASZM
Ülke: Polonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego'nun kýsaltmasý.

KRD
Ülke: Polonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Krajowa Reprezentacja Doktorantów'un kýsaltmasý.

KREPSZ
Ülke: Polonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ?

Kultûras ministrija
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Kultûras ministrij*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Izglîtîbas un zinâtnes ministrija tarafýndan kapsanmayan mesleki kültür eðitimin (müzik, sanat 
ve kareografi) bütün türleri nden sorumlu Kültür Bakanlýðý. Mesleki üst orta öðrenim kurumlarýný, bir 
yüksekokul ve üç yüksek öðrenim kurumunu (akademileri) denetler. (http://www.km.gov.lv/)

Kulturministeriet
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yaratýcý sanatý, müziði, tiyatroyu, sinemayý, kütüphaneleri, arþivleri, müzeleri, binalarýn ve 
anýtlarýn korunmasýný, arkeolojiyi ve sanat ve kültür alanýndaki yüksek öðrenim ve eðitim alanlarýný içeren bir 
çok politikadan sorumlu olan Kültür Bakanlýðý. Þu üç ana alana bölünen kültürel kurumlardan ve merkezi bir 
bölümden oluþur: yaratýcý ve sahne sanatlarý, kültürel mirasýn korunmasý ve teþvik edilmesi ve sanat ve kültür 
alanýndaki yüksek öðrenim ve eðitim. (http://www.kum.dk/default.asp)

Kultusministerkonferenz
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bu daimi konferans, ortak bakýþ açýsý ve çýkarlarý sunmak için okul eðitiminden, yüksek 
öðrenim ve kültürel iliþkilerden sorumlu bakanlarý ve Länder senatörlerini bir araya getirir. Länder'la
sekretaryasý arasýndaki anlaþmaya dayalýdýr ve sekretaryasý tarafýndan finanse edilir. Konferans, tüm akademik 
ve sertifikalarýn ve nihai niteliklerin tutarlýlýðý ve karþýlaþtýrýlabilirliði üzerinde anlaþmaya varýr, yüksek 
öðrenimdeki kalite standartlarýný korumak için çalýþýr, eðitim ve bilimsel kurumlar arasýndaki iþbirliðini teþvik 
eder ve çalýþma için adil fýrsatlar saðlar. Daimi konferans, baðýmsýz Akkreditierungsrat vakfýný kurdu. Kanunda 
belirtildiði üzere, konferans ? Bundesministerium für Bildung und Forschung'la, ortak görev yüksek öðrenim 
ça l ý þma  g rubu  g ib i  ça l ý þma  g rup la r ýy l a  ve  komi te l e r l e  ça l ý þ ý r.  K ý sa l tma :  KMK.  
(http://www.kmk.org/hschule/home1.htm)

Kumitat ghall-Harsien tal-Kwalita'
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bu organýn görev tanýmý, kalite öðretimi, araþtýrma ve idari hizmetlerin deðerlendirilmesi ve 
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teþvikini kurmayý; kalite hizmetini ve yenilikçi öðretim yaklaþýmlarýný, araþtýrma ve idari hizmetleri 
ödüllendirmek için þema hazýrlamayý ve üniversitenin öðretime, araþtýrmaya ve idari hizmetlere destek 
hizmetlerini geliþtirme yollarý önermeyi içerir. 2002'deki kanuni ihbarla deðiþtiði üzere 1977'deki kanuni ihbarla 
düzenlenir. Üniversite tarafýndan finanse edilir. Komite, üniversite rektörü veya temsilcisi (baþkan); ? Unit
ghall-Awditjar Akkademiku'nun baþkaný (sekreter), kayýt memuru veya temsilcisi, ? Senat tarafýndan farklý 
disiplinleri temsil etmek üzere atanan akademik personelden sekiz üst düzey üye, akademik personel sendikasýný 
temsil eden bir akademik üye, akademik olmayan kadroyu temsil eden bir üye ve öðrenci temsilcileri tarafýndan 
atanan bir öðrenci. Ýngilizce karþýlýðý: Quality Assurance Committee - Kalite Güvence Komitesi.

Kummissjoni Nazzjonali ghall-Edukazzjoni Oghla
Ülke: Malta
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bu komisyon 1988 Eðitim Yasasý'nda birleþmiþtir ve merkezi hükümet tarafýndan finanse 
edilmektedir. Eðitimden sorumlu bakan üyelerini atar. Görev tanýmý, ileri ve yüksek öðrenim rehberlik ilkelerini 
oluþturmayý, araþtýrmayý, analiz etmeyi ve gözden geçirmeyi ve hükümete bu eðitim sektörlerinin geliþimi, 
planlanmasý ve yönetilmesiyle ilgili tavsiyeleri; kurumlarýn ve programlarýnýn kalitesinin saðlandýðý yerdeki 
sistemi ve politikalarý deðerlendirme, onaylama, akredite etme, yetki verme ve tanýmayý; finansman politikalarý 
önermeyi; sürdürülebilir seçeneklerle öðrencilerle ilgili politika teklif etmeyi; kurumlara giriþ ve hareketlilikteki 
eþitliði, mali desteði, öðrencilerin geliþme yollarý için bilgi ve rehberlik hizmetlerini; araþtýrma, yenilik, fikir
haklarý ve bilgi transferiyle ilgili politika önerilerini; ileri ve yüksek öðrenimin uluslar arasý boyutuyla ilgili 
politika düzenlemeyi; hükümete ve kurumlara ileri ve yüksek öðrenimle ilgili her konuda tavsiyelerde 
bulunmayý içerir. Ýngilizce karþýlýðý: National Commission for Higher Education - Yüksek Öðrenim Milli 
Komisyonu.

Kunsill ta' l-Istituti
Ülke: Malta
Dilbilgisel deðiþkenler: Il-Kunsill
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bu konsey, 1988 Eðitim Kanunuyla kurulmuþ, 2006'da deðiþtirilmiþ ve meslek eðitiminin 
yönünü belirlemekten ve Malta Sanat, Bilim ve Teknoloji yüksekokulunun eðitiminden sorumludur. Konsey,
aþaðýdaki iþlevlere sahiptir: çalýþma programlarýný, yüksekokuldaki eðitim, araþtýrma, dokümantasyon ve 
sýnavlarý düzenlemek, giriþ koþullarýný belirlemek ve diðer üniversitelerin ve eðitim kurumlarýnýn derecelerini, 
diplomalarýný, sertifikalarýný ve seçkinliklerini tanýmanýn yaný sýra derece, diploma, sertifika ve seçkinlik 
kurmak ve vermek. ? Bord tal-Gvernaturi'yi meslek veya mesleki eðitimle ilgili her konuda bilgilendirir.
Konsey, görev gereði baþkanlýk eden müdür, müdür yardýmcýlarý, kayýt memuru, idari müdür, kurum baþkanlarý, 
ortaklýk dairesi baþkaný, kütüphaneci, yüksekokul personeli arasýndan ve yüksekokul personeli tarafýndan 
seçilen iki üye, yüksekokul öðrencileri arasýndan ve yüksekokul öðrencileri tarafýndan seçilen iki üye ve bakan
tarafýndan atanan dört üyeden oluþur. Ýngilizce karþýlýðý: Kurumlar Konseyi.

Kunsill ta' l-Universita'
Ülke: Malta
Dilbilgisel deðiþkenler: Il-Kunsill
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Üniversite konseyi, 1988 Eðitim kanunuyla kurulmuþ, üniversitenin en yüksek yönetici 
organýdýr. Üniversite tarafýndan finanse edilir. Konsey, aþaðýdaki iþlevlere sahiptir: üniversite tüm taþýnabilir ve 
taþýnmaz mallarýný kontrol eder ve yönetir; akademik anlamda iþ pozisyonu kurar veya kaldýrýr; kurumlarý veya 
diðer kuruluþlarý kurar, yönetir veya kaldýrýr; 1988 Eðitim Kanununa uygun tüzükler yapmak; tüzüðe uygun 
olarak akademik anlamda atamalarý yapmak veya tersi; akademik ve akademik olmayan personelin ücret veya 
maaþlarýný eðitim bakanýnýn onayýyla belirlenen çizelgeye uygun olarak ödemek; 1988 Eðitim Kanununa uygun 
olarak eðitim bakanýnýn direktifleri doðrultusunda akademik çalýþma ve disiplinler arasý iþbirliðinin tam 
düzenlenmesi için fakülte, bölüm veya kurum kurmak; ilgili bölümlerin önerilerini göz önünde bulundurduktan
sonra dört yýlý aþmayacak süreler doðrultusunda bölüm baþkanlarýný atamak; tüzük veya önceden belirlenmiþ 
iþlemler doðrultusunda Malta'lý veya yabancý soruþturmacýlarýn ücretlerini belirlemek ve ödemek; ? Bord tal-
Fakultà'nýn kalkýnmasý ve üniversitenin hiçbir yönetici organýnda olmayan þeyleri veya iþlemleri yapmak üzere 
planlarý onaylamak. Görevi gereði baþkan olan yürütme kurulu baþkaný, görevi gereði baþkan yardýmcýsý olan 
rektör, ? Senat'ý temsil eden dört üye, ? Senat üyesi olmayan kiþiler arasýndan, akademik personel tarafýndan 
seçilen iki üye, akademik olmayan personel arasýndan ve tarafýndan seçilen iki üye, eðitim bakaný tarafýndan 
atanan bir üye ve ülkenin çýkarlarýný gözetmek için baþbakan tarafýndan atanan bir grup üye. Bu sayý yürütme 
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kurulu baþkaný ve rektör haricinde yukarýda belirtilen toplam sayýyý aþmaz. Ýngilizce karþýlýðý: University
Council - Üniversite Konseyi.

Kuratoorium
Ülke: Estonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Kuratoorium*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Haridus- ja Teadusministeerium bakanlýðýna ve ? Ülikooli nõukogu'ya belli bir üniversitenin 
kalkýnmasýyla ilgili konularda teklifler götüren danýþma kurulu. Hükümet, kurul üyelerinin sayýsýna ve görev 
sürelerine karar verir, atar ve iþleme kurallarýný (önce üniversitenin görüþünü alarak) onaylar. Kuratoorium,
yýlda bir defa üniversitenin deðerlendirilmesini kamuoyuna duyurur.

Kuratorium
Ülke: Almanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Kuratorien
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Rektorat'ýna ve ? Senat'ýna bölgesel bütünleþme ve kalkýnmayla ilgili konularda tavsiyelerde 
bulunan bir üniversitenin mütevelli kurulu. Kurul, üniversite tüzüðü veya bünyesi altýnda kurulmuþtur ve kendi 
bütçesi tarafýndan finanse edilmektedir. Üyeleri, Rektorat'ýn teklifleri doðrultusunda Senat tarafýndan iki ila beþ 
yýl arasýnda bir süre için atanýr. Üyeler, genellikle yerel veya bölgesel idariden yüksek düzeyde memurlar,
baþarýlý iþ adamlarý veya halktan seçkin kiþilerdir.

L

Laitoksen johtoryhmä
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Laitoksen johtoryhm*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Laitosneuvosto için alternatif bir terim. Ýsveççe karþýlýðý: Institutions ledningsgrupp.

Laitosneuvosto
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Laitosneuvosto*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kurumun idari kanunuyla kurulan üniversite veya politeknik bölümü konseyi. Konsey, örneðin 
bölüm bütçesi, bölüm içi fonlarýn tahsisi, öðretim ve sýnav düzenlemeleri ve müfredatla ilgili, bölüm düzeyinde, 
idari kararlar alýr. Ayrýca, konsey yüksek lisans tezlerini deðerlendirir ve not verir. Konsey, kendi üyeleri 
arasýndan, profesörlerden ve doçentlerden, öðretmenlerden, diðer personelden ve öðrencilerden seçilen bir 
üyeyi baþkan olarak atar. Öðretim elemanlarý kendi temsilcilerini ve öðrenci birliði de kendi öðrenci üyelerini 
seçer. Ýsveççe karþýlýðý: Institutionsråd. Alternatif terim: Osastoneuvosto (Ýsveççe karþýlýðý: Avdelningsråd),
Laitoksen johtoryhmä (Ýsveççe karþýlýðý: Institutions ledningsgrupp).

Landbúnaðarráðuneyti
Ülke: Ýzlanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Menntamálaráðuneyti'nin sorumlu olmadýðý tarým ve bahçývanlýk eðitimi çalýþmalarýný 
öneren iki yüksek öðrenim kurumundan sorumlu olan Tarým Bakanlýðý. Bakanlýk, tarým ve bahçývanlýk 
sektörünü denetler ve yönetir. Tarým araþtýrma ve eðitim dairesiyle birlikte beþ dairesi vardýr.
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Latvijas Izglîtîbas un zinâtnes darbinieku arodbiedrîba
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Latvijas Izglîtîbas un zinâtnes darbinieku arodbiedrîb*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not:Aylýk üyelik aidatlarý, ticari gelir ve baðýþlarla finanse edilen ve eðitim sektöründe çalýþanlarý bir 
araya getiren baðýmsýz gönüllü sendika. Baþlýca amaçlarý, öðretim ve akademik personelin ekonomik, sosyal ve 
mesleki haklarýný korumak ve Letonya'daki eðitim ve bilimi kalkýnmasýný teþvik etmektir. Sendika, politika 
yapmada rol alýr ve eðitim ve bilim meslekleriyle ilgili karar alma yetkisi vardýr. ? Augstâkâs izglîtîbas padome'ye
bir temsilci gönderir. Sendikanýn en yüksek karar alma organý, beþ yýllýk bir dönem için bir baþkan atayan 
kongresidir. Sendika çalýþanlarý baþkanýn emriyle atanýr. Kýsaltma: LIZDA.
(http://www.lizda.lv/)

Latvijas koledþ u asociâcija
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Latvijas koledþ u asociâcij*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üyelerinin yýllýk katkýlarý ile finanse edilen baðýmsýz gönüllü danýþma organý. Amacý, ilk düzey 
yüksek öðrenim programlarý öneren yüksek okullarýn ve yüksek öðrenim kurumlarýnýn kalkýnmasýný teþvik 
etmektir. Organ, uygun bir þekilde yasal çerçevenin geliþtirilmesi teklifler oluþturur ve ? Augstâkâs izglîtîbas
padome'ye ve diðer merkezi ve ilgili kurumun faaliyetleriyle baðdaþan belediye organlarýna temsilci gönderir.
Organa üyelik, rektörleri, müdürleri veya diðer yetkili kiþileri tarafýndan yukarýda adý geçen çalýþma 
programlarýný temsil eden yüksek okul ve yüksek öðrenim kurumlarýndan seçilir. Karar alma organý üyelerin 
toplantýsýdýr ve görevlerini parasýz olarak ifa eden üç kiþiden (baþkan da dahil) oluþan bir kurul olan idari 
organdýr. (http://www.juridiskakoledza.apollo.lv/Kolasoc/lka.htm)

Latvijas Studentu apvienîba
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Latvijas Studentu apvienîb*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim kurumlarýndaki ? Studçjoðo paðpârvalde'nin kurumlarýný bir araya getiren ve 
üyelik aidatlarý, baðýþlar ve ticari faaliyetlerin geliriyle finanse edilen baðýmsýz organ. Bu organ, ? Augstâkâs
izglîtîbas padome'ye ve diðer ortak karar alma ve danýþma kurularýna, belediye ve sivil toplum kuruluþlarýna 
temsilci gönderir. Letonya'lý öðrencilerin çýkarlarýný temsil eder ve öðrenci öz-yönetim organlarýný kurar,
geliþtirir aralarýndaki iþbirliðini teþvik eder. Ayrýca, çalýþma programlarýnýn, akademik geleneklerin, 
demokrasinin ve bireysel giriþimin, gençliðin bütünleþmesi ve toplum yaþamýna katýlýmýnýn kalitesini arttýrmayý 
teþvik eder. Yýlda bir defa toplanan en yüksek karar organý olan kongrenin yaný sýra, konsey her iki ayda bir 
toplanýr. Bir baþkan ve baþkan yardýmcýsý bir yýllýk dönem için kongre tarafýndan seçilir. Her iki haftada bir 
toplanan yürütme organý, bir baþkan, baþkan yardýmcýsý ve görevlerini bir yýllýðýna sürdürmek üzere konsey 
tarafýndan seçilen beþ üyeden oluþur. Kýsaltma: LSA. (http://www.lsa.org.lv/)

Leadership Foundation for Higher Education - Yüksek Öðrenim Liderlik Vakfý
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2004 yýlýnda Birleþik Krallýk'taki üniversiteler ve daha sonra dört Birleþik Krallýk Yüksek
Öðrenim fon organlarýnýn yardýmlarýyla Okul Müdürleri Daimi Kurulu (þu anda ? Guild Yüksek Öðrenim, Galler 
Yüksek Öðrenim Fon Konseyi, Ýskoçya Fon Konseyi ve Kuzey Ýrlanda'daki Ýstihdam ve Öðrenme Bakanlýðý)
tarafýndan kurulmuþ, fakat þu anda program aidatlarýyla üyelik gelirlerinin birleþiminden bir devamlýlýk
baþarmayý amaçlamaktadýr. Sýnýrlý garantisi olan ve yardým derneði olarak kayýtlý bir kuruluþtur. Liderlik Vakfý,
Birleþik Krallýk'taki bütün üniversiteler ve yüksek öðrenim yüksek okullarýnýn liderliði, hükmedilmesi ve 
yönetilmesi üzerine bir destek e tavsiye hizmeti saðlar. Strateji, finans ve istihdamdan sorumlu bir mütevelli 
heyeti tarafýndan yönetilir. Tüm kurul üyeleri, serbest rekabet ile atanýr ve yüksek öðrenim sektörünün 
temsilcileridir.Ayrýca, bir baþkan tarafýndan yönetilen küçük bir daimi kadrosu vardýr. (http://www.lfhe.ac.uk)

Lietuvos kolegijø  direktoriø  konferencija
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Lietuvos kolegijø direktoriø konferencij*
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Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2002 yýlýnda, yüksek öðretim kanunu uyarýnca kurulmuþ tam baðýmsýz bir dernek. Bu kuruluþ, 
Litvanya ve yurtdýþý þirketlerin baðýþlarýyla çalýþmasýna raðmen, derneði yýllýk üyelik aidatlarýyla finanse eden, 
yüksek okul baþkanlarýný (üniversite tipi olmayan yüksek öðrenim kurumlarý) bir araya getirir. Ýleride projelerin 
ve programlarýn uygulanmasýna yönelik tahsis edilen yabancý fonlardan devlet bütçesinden mali destek alabilir.
Derneðin ana amacý, yüksek okullarýn faaliyetlerini koordine etmek, finansman ve yüksek öðrenim politikasý 
hakkýnda teklifler oluþturmaktýr. Üst düzeyde, derneðin genel kurulu, bir akademik yýl içinde en az dört defa 
toplanýr. Genel kurullar arasýnda derneði yöneten kurul, baþkan, baþkan yardýmcýsý ve konferanstaki bütün 
üyelerin salt çoðunluðuyla gizli oylamayla seçilen üç üyeden oluþur. Baþkan ve baþkan yardýmcýsý, üç yýllýk bir 
dönem için seçilir, ancak hemen peþinden gelen süre için yeniden seçilemezler. Sekretarya, konferansýn daimi 
yürütme organýdýr. Müfettiþ, derneðin mali ve yasal faaliyetini denetler ve üç yýllýðýna konferans üyeleri 
arasýndan seçilir. Konferans, farklý faaliyet alanlarýnda komiteler oluþturur. Kýsaltma: LKDK. 
(http://www.kolegijos.lt/)

Lietuvos mokslo taryba
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Lietuvos mokslo taryb*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Hükümetin teklifi doðrultusunda, Seimas tarafýndan kurulan, Seimas (parlamento) ve hükümet 
danýþma organý. Konsey, Seimas tarafýndan onaylanan devlet bütçesiyle finanse edilir. Seimas'a ve hükümete 
rapor sunar ve yýllýk bir kamu raporu hazýrlar. Yüksek öðrenim sisteminin iyileþmesi hakkýnda, araþtýrma ve 
yüksek öðrenim kurumlarýyla kuruluþlara öneri sunduðu gibi Seimas'a ve hükümete de sunar. Araþtýrma ve 
yüksek öðrenim kurumlarýndaki durumu analiz eder ve yüksek öðrenim finansmaný için hükümete önerilerde 
bulunur. Konsey, 32 üyeden oluþur; araþtýrma ve yüksek öðrenim kurumlarý tarafýndan aday gösterilen bilim 
adamlarýndan seçilen 15 üye, ? Švietimo ir mokslo ministerija tarafýndan önerilen altý üye ve geri kalaný öðrenci 
birliklerini, Litvanya Sanayi ve Ziraat Odasý gibi deðiþik kuruluþlarý temsil eden üyeler. Baþkan ve baþkan 
yardýmcýsýyla birlikte konseyin bütün üyeleri Seimas tarafýndan atanýr. Konseyin görev süresi dört yýldýr ve 
çalýþmalarýnýn ana kýsmýný en azýndan ayda bir defa toplanan genel kurul oluþturur. Genel kurullar arasýnda 
konseyin iþlerini yerine getiren konsey loncasý, baþkan, baþkan yardýmcýsý ve komisyon baþkanlarýndan oluþur.
Analitik ve uzman konsey iþi, konsey üyelerinden, uzmanlardan ve diðer yeterince nitelikli kiþilerden oluþan
daimi komisyonlar tarafýndan yerine getirilir. Kýsaltma: LMT. (http://www.lmt.lt)

Lietuvos studentø  atstovybiø  sàjunga
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Lietuvos studentø  atstovybiø  sàjung*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Litvanya yüksek öðrenim kurumlarýndaki öðrenci temsilcilerini birleþtiren kar amacý gütmeyen
gönüllü bir kuruluþ. Kuruluþun yasal statüsü yüksek öðrenim kanunu tarafýndan yönetilmektedir. Üyelik 
ücretleriyle finanse edilmektedir ve araþtýrma ve yüksek öðrenim için tahsis edilen devlet bütçesinden maddi 
destek alabilir. Kuruluþ, öðrencilerin ve kurumlarýnýn hak ve çýkarlarýný korur, onlarý hükümet ve diðer 
organlarda temsil eder yüksek öðrenimin iyileþtirilmesine ve geliþtirilmesine katkýda bulunur. Kuruluþun yapýsý 
kongresine, kuruluna, yönetim þekline, baþkana, kontrol komisyonuna, bürosuna ve diðer birimlerine baðlýdýr.
Üst düzeyde, kongre yer almaktadýr, ancak kurul, diðer yapýsal birimleri tarafýndan gerçekleþtirilen iþler hariç, 
kongrenin oturumlarý arasýndaki tüm birlik iþlerini gerçekleþtirir. Kurul, kongre tarafýndan seçilen baþkandan ve 
birliðin her bir üyesinin temsilcisi oluþturur. Kýsaltma: LSAS. (http://www.lsas.lt/)

Lietuvos studentø  sàjunga
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler:
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim kurumlarýndaki kendi kendini yöneten öðrenci kuruluþlarýný birleþtiren tam 
baðýmsýz bir öðrenci derneði. Kuruluþun yasal statüsü yüksek öðrenim kanunu tarafýndan yönetilmektedir.
Resmi olarak 1991 yýlýnda kurulmuþtur. Birlik, kendi üyelik aidatlarý, hayýr ve ticari baðýþlar ve kendi 
faaliyetleriyle saðlanan gelirle finanse edilir ve araþtýrma ve yüksek öðrenim için tahsis edilen devlet 
bütçesinden ileride maddi destek alabilir. Yüksek öðrenim sisteminin geliþtirilmesinde aktif rol alarak öðrenci 
hak ve çýkarlarýný temsil eder ve savunur. Seimas'a (parlamento) ve hükümete teklifler sunar, ortak öðrenci 
olaylarýný organize eder ve yüksek öðrenim kurumlarýnda öðrenci temsilciliklerinin faaliyetlerini koordine eder.

Lietuvos studentø atstovybiø sàjung*
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Birliðin yapýsý, faaliyetlerini, araç kaynaklarýný ve mali sorumluluðu yasallaþtýran konferansa, konseye, yönetim 
þekline, baþkana, bölgesel toplantýlara ve komite kontrolüne dayalýdýr. Üst düzeyde, konferans yýlda en az bir 
defa toplanýr. Birliðin baþkanýný ve komite üyelerini iki yýllýk bir dönem için seçer. Kýsaltma: LSS.
(http://www.lss.lt/)

Lietuvos universitetø  rektoriø  konferencija
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler:
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bilim ve yüksek öðrenim hakkýndaki yasayla kurulmuþ bir tam baðýmsýz kuruluþ. Bu konferans, 
Litvanya ve yabancý þirketlerden baðýþlar almasýna ve ileride devlet bütçesinden maddi destek alabilmesine 
raðmen kendini yýllýk olarak finanse eden üniversitelerin rektörlerini bir araya getirir. Yüksek öðrenim politikasý 
alanýnda, yüksek öðrenim kurumlarýndakilerle belediye idaresindeki kamu yetkilileri ve kurumlarý arasýndaki 
iliþkiyi koordine eden bir danýþmanlýk kurumudur. Üst düzeyde, konferansýn genel kurulu yýlda en az iki defa 
toplanýr. Genel kurullar arasýnda konferansý yöneten kurul, baþkan, baþkan yardýmcýsý, genel sekreteri ve 
rektörden oluþur. Baþkan ve baþkan yardýmcýsý tekrar seçilme hakkýna sahip olarak iki yýllýðýna konferans
üyelerinin salt çoðunluðuna dayanarak gizli oylamayla seçilir. Konferans üyeleri tarafýndan yetkili kýlýnan 
temsilcilerden oluþan farklý faaliyet alanlarý için komiteler vardýr. Bu komiteler, özellikle kendi alanlarý olan 
yüksek öðrenim alanýyla ilgili kararlarla ilgilenmenin yaný sýra genel kurula ve baþkana sunmak üzere teklif 
oluþturur. Kýsaltma: LURK. (http://www.lurk.lt/)

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijø  fondas
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler:
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Hükümet tarafýndan 1993 yýlýnda kurulan ve doðrudan hükümete karþý sorumlu olan devlet 
bütçe kurumu. Bu kuruluþun amacý, araþtýrma ve yüksek öðrenim alanýnda devlet politikasýný uygulamak üzere 
alýnan maddi kaynaklarý kullanmaktýr. Ana maddi kaynaðý Seimas (parlamento) tarafýndan onaylanan devlet 
tahsisatýdýr. Özel finansman kaynaklarý da Litvanya yasal varlýklar ve özel kiþiler tarafýndan baðýþlanabilir.
Yüksek öðrenimle ilgili olarak, kuruluþ, yüksek öðrenim kurumlarý için kitap hazýrlama, bilimsel yayýnlar ve 
diðer bilimsel iþler için kaynaklarýný rekabetçi bir ortamda tahsis eder, araþtýrmalara aktif bir þekilde dahil olan 
üçüncül-dönem (doktora) öðrencilerine yönelik yardýmlarý onaylar ve öðrencilere devlet bursu saðlar. Kuruluþu, 
kamu hizmeti doðrultusunda yasaya uygun olarak baþbakan tarafýndan atanan veya görevden alýnan bir müdür 
yönetir. Doðrudan baþbakana hesap veren müdür, kuruluþun iç idaresiyle ilgili kararlar alýrken kurul ise, 
kuruluþun düzenlemeleriyle uyum içerisinde, maddi destek tahsisatlarý konusunda kararlar alýr. Kurul, 
ekonomik, iþ ve bilimsel çýkarlarý gözeten devlet araþtýrma ve yüksek öðrenim kurumlarý, kuruluþlar ve kamu
kurumlarýný ve öðrenci kuruluþlarý tarafýndan aday gösterilerek atanmýþ 11 üyeden oluþur. ? Lietuvos mokslo 
taryba'ya danýþarak ? Švietimo ir mokslo ministerija'nýn önerisi doðrultusunda hükümet, dört yýllýk bir dönem 
için baþkan ve kurul üyelerini onaylar. Kuruluþun çalýþanlarý olamayan bu üyeler, baþkan yardýmcýsýný gizli oy 
ile seçerler. Kurul iþlerinin ana yeri, en azýndan dört ayda bir defa toplanan genel kuruldur. Kýsaltma: LVMSF.
(http://www.vmsfondas.lt/)

LIZDA
Ülke: Letonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not:? Latvijas Izglîtîbas un zinâtnes darbinieku arodbiedrîba'nýn kýsaltmasý.

LKDK
Ülke: Litvanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Lietuvos kolegijø  direktoriø  konferencija'nýn kýsaltmasý.

LMT
Ülke: Litvanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Lietuvos mokslo taryba'nýn kýsaltmasý.

Lietuvos universitetø rektoriø konferencij*

Lietuvos valstybin* mokslo ir studijø fond*
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LSA
Ülke: Letonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Latvijas studentu apvienîba'nýn kýsaltmasý.

LSAS
Ülke: Litvanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ?Lietuvos studentø atstovybiø  sàjunga'nýn kýsaltmasý.

LSS
Ülke: Litvanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ?Lietuvos studentø sàjunga'nýn kýsaltmasý.

L-Ufficcju ta' Shubija
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 1988'de kurulup 2006'da deðiþen Eðitim Kanunuyla kurulan ve Avrupa'yla ilgili bu türdeki 
konularý içeren, yüksekokuldaki ikili ve uluslar arasý iliþkilerden sorumlu ortaklýk dairesi. Ortaklýk dairesinin
baþkaný ? Bord tal-Gvernaturi tarafýndan atanýr. Ýngilizce karþýlýðý: Partnership Office - Ortaklýk Dairesi.

LURK
Ülke: Litvanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Lietuvos universitetø  rektoriø  konferencija'nýn kýsaltmasý.

LVMSF
Ülke: Litvanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Lietuvos valstybinis mokslo ir studijø  fondas'nýn kýsaltmasý.

M

MAB
Ülke: Macaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Magyar Akkreditációs Bizottság'ýn kýsaltmasý.

Magyar Akkreditációs Bizottság
Ülke: Macaristan
Dilbilgisel deðiþkenler: Magyar Akkreditációs Bizottság*, Magyar Akkreditációs Bizottságok
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 1993'te yasayla kurulan Macar akreditasyon komitesi (MAB). Amacý, yüksek öðrenim 
kurumlarýný akredite etmektir. 2000 yýlýnda sona eren ilk aþamada, bu kurumlardaki bütün çalýþma programlarý 
deðerlendirilmiþtir. Komite, her ikisi de 2006'nýn sonlarýnda yenilenen, 2000'de ahlak kurallarýný ve 2002'nin 
baþýnda stratejik bir plan benimseyen maddi olarak devlet tarafýndan finanse edilen bir hükümet kuruluþudur.
Akreditasyon komitesi, yüksek öðrenimin kalitesiyle ilgili tartýþmalara dayalý eðitim politikasýna yönelik 
önerilerde bulunur. Yüksek öðrenim kanunu tarafýndan yönetilen akreditasyon hakkýnda eðitim bakanýna, ? 
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Felsõoktatási és Tudományos Tanács'a (yüksek öðrenim ve araþtýrma konseyi) veya yüksek öðrenim kurumlarýna 
görüþlerini iletir. Ayrýca, kurumlarýn ve programlarýn (akreditasyon sürecinin bir parçasý olarak) kalite 
artýrýmýnýn ileriye taþýnmasý anlamýnda tavsiyelerde bulunur, bir kurumun hangi derslerde lisansüstü ve doktora 
eðitimi verebileceðini belirleyerek doktora okullarýnýn kurulmasý ve iþlemesi üzerine kararlar alýr. Komitenin bir 
baþka görevi ise yüksek öðrenim kurumlarýna ve fakültelere edilen yardýmýn kurulmasý ve tanýnmasýna yönelik
baþvurularý, yeni çalýþma programlarýný ve milli eðitimi ve bütün diploma programlarý için gereken sonuçlarý 
deðerlendirir. Yeni bir yüksek öðrenim kanunu 2006'da yürürlüðe girdi ve yeni lisans ve yüksek lisans 
programlarý, hepsi akreditasyon gerektiren, geleneksel, tek yönlü akýþý olan yüksek okullar ve üniversite 
programlarýnýn yerine geçmektedir. Komitenin faaliyetlerinin, metodolojik açýdan iki yönlü bir odaðý olacaktýr.
Bir taraftan, daha önceden kararlaþtýrýlan kalite gerekliliðinin eþiðiyle (onayý, þartlý onayý veya onayýn askýya 
alýnmasýný içeren minimum standartlar gibi) ilgili olarak, kurumlarýn, fakültelerin ve programlarýn kalitesini 
belirleyerek akreditasyon gerçekleþtirir; diðer taraftan ve eþik düzeyinin üzerinde, komite, her kuruma, 
fakülteye veya programa verilen kalite artýrýmýyla ilgili olarak detaylý bir deðerlendirme ve öneriler saðlar. Diðer 
bir deyiþle, sözde “kontrol” iþlevi (bakana görüþ bildirerek) dýþýnda, komite kalite artýrýmýyla ilgili olarak bir 
danýþmanlýk iþlevini, gelecekte eklemek istediði önemi arttýracak bir rol olarak görür. Komitenin her zaman 
yüksek öðrenim kurumlarý, araþtýrma enstitüleri ve meslek kuruluþlarý tarafýndan gönderilen 29 tam yasal üyesi 
vardýr. Bu üyeler, atanma belgelerini baþbakandan alýr ve bütün ana disiplinleri kapsamak üzere oy verme hakký 
olmayan ekstra üyeler atanýr. Her raporun baþlangýcýndan tamamlanmasýna kadar hazýrladýklarý ve rehberlik 
ettikleri birkaç uzman komitenin iþlerini yapmak üzere program memurlarý görevlendirilir. Bu memurlar, birkaç 
kurumdan ve mevki ziyaretlerini hazýrlamaktan ve yer almaktan ve akreditasyon raporunu yazmaya yardým 
etmekten sorumludur. Kýsaltma: MAB.

Magyar Rektori Konferencia
Ülke: Macaristan
Dilbilgisel deðiþkenler: Magyar Rektori Konferencia*, Magyar Rektori Konferenciák
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 1988'de dört üniversitenin giriþimiyle kurulan ve daha sonra geri kalanlarýn da katýldýðý Macar 
rektörler konferansý. Tüzüðüne göre, rektörler konferansýnýn sorumluklarý altýnda þunlar bulunmaktadýr: 
rektörler için düzenli oturum ve tartýþma alaný saðlama; üniversiteler arasýnda ve üniversitelerle diðer kurumlar 
arasýnda iþbirliði saðlama; üniversitelerin uluslar arasý iliþkilerini geniþletme; üniversite eðitiminin içeriðini 
geliþtirme; araþtýrma ve lisansüstü eðitimin koordine edilmesi ve iyileþtirilmesi ve diplomalarýn verilmesi; 
üniversitenin profesyonel çýkarlarýný koruma; yüksek öðrenimden sorumlu yetkili mercilerin aldýklarý kararlara 
baþlangýç olarak düzenlemeler, teklifler ve tavsiyeler hazýrlama; üniversite koþullarý ve çalýþmalarý için halka 
bilgi saðlama; yukarýda geçen hedeflere ulaþmak için ve Macaristan'daki yüksek öðrenimin kalkýnmasý için
içeriden ve dýþardan fon kaynaklarýný belirleyerek ve arttýrarak üniversitelere finansal açýdan destek olma. 
Rektörler konferansýnýn yüksek öðrenim kurumlarýný temsil etme ve çýkarlarýný koruma hakký vardýr. Yüksek
öðrenim sisteminin iþlemesiyle ilgili her konuda görüþ bildirebilir ve kararlarý hazýrlamadan sorumlu kiþilere 
veya karar veren kiþilere tavsiyelerde bulunur. Yüksek öðrenim kurumlarýnýn bütün rektörleri konferansýn 
üyesidir. Macaristan'daki milli öðrenci birliði, Macar doktora öðrencileri derneði ve yüksek öðrenimde 
çalýþanlarýn sendikasý toplantýlara danýþman olarak temsilci gönderir. Organýn gündemi, kendi tüzüðüyle 
belirlenir ve memurlarýný seçer ve temsil edilmek üzere bazý üyelerini yetkilendirir. Rektörler konferansý 
Macaristan armasýný kullanma hakkýna sahiptir. Yüksek öðrenim kurumlarý, tüzüðüyle uyum içerisinde olarak, 
konferansýn iþlemesi ve masraflarýn karþýlanmasý için gereken mali ve idari koþullarý temin eder. Konferansýn bir 
baþkaný, bir genel kurulu (24 üye), dört daimi komitesi ve birkaç geçici komitesi vardýr. Konferansýn kararlarý 
baþkan ve genel sekreter tarafýndan hazýrlanýr ve genel kurulda oybirliðine veya oy çokluðuna sunulur.
Üniversite olarak akredite edilen ve mevcut tüzüðe baðlý olan Macaristan'daki her kurum, rektörler 
konferansýnýn üyesi olabilir. Kuruluþa üyelik için ? Intézményi Tanács'ýn kararý gereklidir. Üyelik baþvurularý ile 
ilgili kararlar, konferansta üçte iki çoðunluk gerektirir. Kýsaltma: MRK.

Mats- og greiningarsvið
Ülke: Ýzlanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Mats- og greiningarsviðs
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2006'da kurulan ve eðitim sektörünün her düzeyinin deðerlendirilmesi ve kalite güvencesinden 
sorumlu olan ? Menntamálaráðuneyti'nin içindeki organ. Daire, bir müdür tarafýndan denetlenen altý kiþiden 
oluþur. Bütün personel eðitim bakaný tarafýndan atanýr.
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MCTES
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior'un kýsaltmasý.

MDG
Ülke: Belçika (Almanca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft'ýn kýsaltmasý.

MEC
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerio de Educación y Ciencia'nýn kýsaltmasý.

MECt
Ülke: Romanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii'nin kýsaltmasý.

MENESR
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche'nin
kýsaltmasý.

Menntamálaráðuneyti
Ülke: Ýzlanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim Bakanlýðý. Okul öncesinden yüksek öðrenime kadar eðitim politikasýnýn geliþtirilmesi 
ve uygulanmasýndan sorumlu merkezi kamu idarisinin organý. Organa, Eðitim, Bilim ve Kültür Bakaný 
baþkanlýk eder. Daimi sekreter, Bakanýn nihai yetkisi altýnda Bakanlýðý yönetir. Bakanlýk üç bölüme ayrýlmýþtýr: 
Eðitim Bölümü, Bilim Bölümü ve Kültürel Ýliþkiler Bölümü. Ayrýca dört daireye ayrýlmýþtýr: Bilgi ve Hizmet 
Dairesi, Mali Ýþler Dairesi, Yasal Ýþler Dairesi ve ? Mats- og greiningarsvið (Deðerlendirme ve Analiz Dairesi).
(http://www.menntamalaraduneyti.is)

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Araþtýrmanýn kalkýnmasý için eðitimin ilk basamaðý olan anaokulu eðitiminden yüksek 
öðrenime kadar olan eðitim politikasýndan sorumlu bakanlýk bölümü; çalýþma bakanlýðýyla beraber, bu bölüm 
mesleki eðitim ve öðrenimin devam etmesinin sorumluluðunu da paylaþýr. Bakana yüksek öðrenim ve 
araþtýrmadan sorumu bir bakan yardým eder ve bölüm, bakanlýðýn “müdürlükler” ve “görevler” olarak bilinen
kurumsal birimleri tarafýndan desteklenir, bölüme bakanlar konseyinin kararnamesiyle atanan “müdürler” 
baþkanlýk eder. Yüksek öðrenimden sorumlu müdürlükler, ? Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, ? 
Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation, ? Mission Scientifique, Technique et Pédagogique ve ? 
Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance'dýr. Kýsaltma: MENESR. 
(http://www.education.gouv.fr)

Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Ülke: Lüksemburg
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenimden sorumlu merkezi idarinin organý. Lüksemburg Üniversite'siyle hükümet 
arasýndaki iliþki, kurumun öðretim, araþtýrma ve idari alanlarýnýn amaçlarýný kapsadýðý kadar bu faaliyetleri 
uygulamak için gereken kaynaklarý ve personeli de içeren dört yýllýk, çok yýllý kurumsal bir sözleþmeye dayalýdýr.
Üniversitenin geniþ gözetimi altýnda, bakan bir hükümet yetkilisini oturumlara katýlmasý için ? Conseil de 
gouvernance'a danýþman pozisyonunda atar. Atanan kiþi, üniversitenin faaliyeti, teknik, idari ve finansal 
yönetimi için bilgi vermeye ve rehberlik etmeye yetkilidir. Yetkili kiþi, conseil de gouvernance'ýn kararlarýný, 
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eðer kanunlara, düzenlemelere ve hükümetle yapýlan sözleþmelere ters düþerse askýya alabilir.
(http://www.mcesr.public.lu)

Ministerie Onderwijs en Vorming
Ülke: Belçika (Flamanca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bakanlýk, merkezi kamu idari organýdýr. Bakanlýk, bir eðitim ve öðretim politikasýyla dört 
yönetim birimini içerir. Bölüm eðitim politikasýný geliþtirmekten sorumludur ve bölümün danýþmanlýk ve 
düzenleyici görevleri vardýr.  Birimler operasyonel konulardan da sorumludur. Bir birim, öðrenci yardýmýndan, 
yetiþkin eðitiminden ve yüksek öðrenimden sorumludur. Bu birim, yüksek öðrenim kurumlarýna, yüksek 
öðrenim kurumu personeline, öðrencilere ve halka hizmet götürür. Bölüm ve her birim çeþitli kuruluþlarý içerir.
Kuruluþlardan biri yüksek öðrenim politikasýndan sorumludur.
(http://www.ond.vlaanderen.be)

Ministerie van Lanbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Tarým, Doða ve Gýda Kalite Bakanlýðý, landbouwonderwijs'den (tarým eðitimi) sorumludur.
“Yeþil” orta öðretim yöntemlerine ek olarak, Bakanlýk, yaþam bilimlerine ve doðal kaynaklar üzerine odaklanan 
“yeþil” yüksek öðrenim ve Wageningen Universiteit'e (Wageningen Üniversitesi) yönelik altý kurumundan 
sorumludur.
(http://www.minlnv.nl)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðiti politikasý iki bakanlýða tahsis edilmiþtir, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW, veya Eðitim, Kültür ve Bilim Bakanlýðý) ve ? Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV, veya Tarým, Doða ve Gýda Kalite Bakanlýðý), ikincisi tarýmsal “yeþil” eðitimin bütün çeþitlerinden 
sorumludur. Her iki bakanlýk da, bütün eðitim türlerinin saðlayýcýlarý için çerçeve oluþturmaktan, eðitim 
mevzuatlarýna ve düzenlemelere karar vermekten ve paydaþlara danýþmaktan ve onlarla uzlaþmaktan
sorumludur. Eðitim bakaný, bazý sorumluluklarý Staatssecretarissen'e (müsteþarlar) gönderilmesine raðmen 
eðitim politikasýndan sorumludur. Hem bakan hem de Staatssecretarissen parlamentoya hesap verir. Bakanla 
Staatssecretarissen arasýndaki sorumluluklarýn tam bölümü hükümet koalisyonundaki anlaþmalara baðlýdýr.
Genel olarak, bakanlýk idari görevleri yerine getirir ve muhtýra hazýrlayarak veya kararlarý ve düzenlemeleri ve 
yardým þemalarýný tasarlayarak politikanýn uygulanmasýnda bakaný destekler. Varlýk ve borç hizmetleri 
(birimler) veya baðýmsýz idari kurulmuþlarý içeren kýsmen baðýmsýz hükümet organlarý, belli yönetim 
görevlerini yerine getirir. Bakan, onlardan sadece kendi kontrolü dahilinde ise sorumludur. Bakan ve 
Staatssecretarissen, bakanlýðýn siyasi liderliðini oluþtururken, Yönetim Takýmý OCW (MT-OCW), kendi resmi 
idari liderliðini yürürlüðe koyar. MT-OCW'ya Secretaris-Generaal (genel sekreter), genel sekreter yardýmcýsý 
ve üç genel müdür baþkanlýk eder. Secretaris-Generaal ve yardýmcýlarýna genel müdürler yardým eder ve 
politika sürecinin genel yönetiminden ve koordinasyonundan sorumludur. Bir bütün olarak, MT-OCW, iç bölüm 
politikasýnýn geliþtirilmesinden sorumludur. Bakanlýk içindeki bölümler iki gruba ayrýlabilir: bir yandan, belli 
bir eðitim düzeyinden (örneðin, ilköðretim, orta öðretim, mesleki öðretim ve yetiþkin ve yüksek öðrenim) 
doðrudan sorumlu olan beleidsdirecties (politika bölümleri), diðer yandan, bir eðitim düzeyinden fazla olan 
politikayla ilgili ondersteunende directies (destekleyici bölümler); ikincisi belli bir eðitim alanýnýn (eðitim 
personelinin politikasý, öðrenci yardýmlarý, ICT ve uluslar arasý politika) sýnýrlarýný geçen eðitim özellikleriyle 
ilgili dört bölümü ve bakanlýðýn kendi ses iþleyiþi için olan bölümleri içerir. Bakanlýðýn yanýnda, bakanýn 
sorumlu olduðu fakat baðýmsýz olarak iþleyen birimler bulunmaktadýr. En önemli birimler, Centrale Financiën 
Instellingen (Cfi, veya kurumlarýn finansmaný için merkezi birim), Informatie Beheer Groep (öðrenci harçlarý ve 
yardýmlarýndan sorumlu IB-Groep), ve Inspectie van het Onderwijs'tir. (müfettiþlik). Yüksek öðrenim kurumlarý 
ve özellikle de bireysel fakülteler, müfredat içeriðinden tek baþlarýna sorumludur. Bütün eðitim alanlarýnda, 
öðrenme sürecini belirleyenler de kurumlarýn kendileridir. (http://www.minocw.nl)

Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bilim, Teknoloji ve Geliþtirme Bakanlýðý, 2001 yýlýnda, üniversite araþtýrma ve eðitimi, 
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endüstriyel araþtýrma ve teknoloji ve yenilik konusunda Danimarka politikasýyla ilgilenmek üzere kurdu. 
Bakanlýðýn amacý, ticaret ve sanayi etkileþimini, araþtýrma ve eðitim merkezlerini teþvik etmek ve sanayi ve 
araþtýrma politikasýnýn devamý için koordinasyonu güçlendirmektir. Mimarlýk, sanat, müzik gibi alanlarda 
uzman olan üniversite düzeyinde kurumlar vardýr ve bu kurumlardan ? Kulturministeriet ve ? 
Forsvarsministeriet gibi diðer bakanlýklar sorumludur. Kýsaltma: VTU-ministeriet and/or VTU; Eþanlamlýsý:
Videnskabsministeriet. (http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/frontpage.cgi)

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bilim, teknoloji ve yüksek öðrenim için milli politikayý tasarlamaktan, yönetmekten ve 
deðerlendirmekten sorumlu merkezi kamu idari organ. Yetkilerini bakanlýðýn merkezi bölümleriyle, devletin 
tam yönetimi içerisinde, devletin dolaylý idari organlarýyla ve danýþman organlarýyla ifa eder. Bilim, teknoloji ve 
yüksek öðrenim bakaný, hükümetin diðer üyeleriyle birlikte diðer alanlarda ortaklaþa denetimde bulunur.
Bakana, sorumluluklarýný atmak için bir bilim, teknoloji ve yüksek öðrenim müsteþarý yardým eder. Kýsaltma: 
MCTES.
(http://www.mctes.pt)

Ministerio de Defensa
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Askeri idarinin savunma ve yönetimi için hükümet politikalarýnýn hazýrlanmasý ve 
uygulanmasýndan sorumlu olan genel kamu yönetimi bölümü. ? Ministerio de Educación y Ciencia tarafýndan 
kapsanmayan askeri yüksek öðrenimin bütün türlerinden sorumludur. Bu bakanlýk, Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar'la askeri sektör kurumlarýný ve bütün askeri programlarýn kalitesini denetler.
2005 yýlýndan bu yana, Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar ve ? Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, askeri eðitim sistemindeki personelin deðerlendirme eðitimi için bir 
ulusal program yönetmiþtir. Bakan ve diðer üst düzey yetkililerin görev süresi genellikle dört yýl olan mevzuat 
dönemine baðlýdýr. (http://www.mde.es/Home)

Ministerio de Educación y Ciencia
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim, spor ve üniversiteler için hükümet politikasýný önerme ve uygulamadan ve araþtýrma ve 
teknolojik yenilenmenin teþvik edilmesi ve genel koordinasyonundan sorumlu genel kamu yönetimi bölümü. 
Eðitim ve bilim bakanýnýn baþkanlýk ettiði bakanlýk, þu organlar yoluyla yasal olarak belirtilmiþ görevlerini 
yerine getirir: ? Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, Subsecretaría de Educación, Secretaría
General de Educación and ? Consejo Superior de Deportes. Bakan ve diðer üst düzey yetkililer görev süresi 
genellikle dört yýl olan mevzuat dönemine baðlýdýr. Çalýþma ve sosyal iþler bakanlýðý ile sýký sýkýya çalýþýr.
(bakýnýz ? Consejo General de Formación Profesional). Kýsaltma: MEC. (http://www.mec.es/)

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerio de Educación y Ciencia: Hükümetin en son deðiþtiði 2004'e kadar kullanýlan terim. 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Ülke: Belçika (Almanca Konuþan Topluluk)
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Almanca konuþan topluluk hükümeti ve parlamentosu tarafýndan tasarlanan bütün politikalarý 
ayarlamaktan ve uygulamaktan sorumlu merkezi organ. ? Abteilung Unterricht und Ausbildung'u içeren dört 
bölümden oluþur. Kýsaltma: MDG.
(http://www.dglive.be)

Ministerium fürWissenschaft
Ülke: Almanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministerien für Wissenschaft
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Düzey: Bölgesel
Açýklayýcý Not: ? Wissenschaftsministerium'un eþanlamlýsý.

Ministero dell'Università e della Ricerca
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üniversite düzeyi eðitimden sorumlu kamu yönetiminin merkezi düzeydeki organý.
Üniversiteler, yüksek düzeyde sanat, müzik, dans ve teknolojik araþtýrma için sadece bir bölümü vardýr,
üniversiteler, öðrenciler ve okuma hakký, yüksek düzeyde sanat, müzik ve dans, uluslar arasý düzeyde bilimsel ve 
teknolojik kalkýnma için stratejiler ve araþtýrma koordinasyonu ve geliþimi için beþ genel müdürlüðü vardýr.
Bakanlýk sorumluluk sahibi olduðu alanlar arasýnda þunlar vardýr: üniversite sisteminde araþtýrma kurumlarýnýn 
ve müdahalenin planlanmasý; rehberlik ve koordinasyon; genel mevzuat ve finansman; izleme ve 
deðerlendirme; Avrupa “yakýnlaþma” ve üniversite sisteminin uluslararasý entegrasyonu; üniversite baþvuru 
þartlarý ve araþtýrmanýn iþletmesi ve desteklenmesi. Bakanlýðýn etkileþimde bulunduðu danýþma organlarý ise ? 
Consiglio universitario nazionale, ? Consiglio nazionale degli studenti universitari, ? Comitato nazionale per la 
valutazione del sistema universitario, ? Conferenza dei rettori delle università italiane, ve ? Consiglio nazionale 
per l'alta formazione artistica e musicale'dir. Mayýs 2006'da, yeni hükümet, bakanlýðý þu anda the Ministero
dell'istruzione pubblica (Kamu Eðitimi Bakanlýðý) olan eski Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca'dan (Eðitim, Üniversite ve Araþtýrma Bakanlýðý) ayýrdý. Kýsaltma: MiUR. (http://www.miur.it)

Ministerstvo na obrazovanieto I naukata

Ülke: Bulgaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim ve Bilim Bakanlýðý, illi eðitim sistemini yönetmekten sorumludur. Eðitim alanýnda 
devlet politikasýný belirler ve uygular; uzun vadede programlarý ve iþlemsel planlarý tasarlayarak eðitimin 
kalkýnmasýyla ilgili faaliyetleri önceden görüp plan yapar; idari birimlerin ve eðitim kurumlarýnýn iþlerini 
organize ve koordine eder; her tür okul düzeyindeki faaliyetleri izler; yeniliklerin uygulanmasýný, ders 
kitaplarýnýn saðlanmasýný, müfredat ve öðretim elemanlarýný temin eder ve eðitim alanýnda uluslararasý 
faaliyetleri yürütür.  Bakanlýk içinde, yüksek öðrenim politika müdürlüðü, sektör için ulusal politikanýn temel 
yönünü geliþtirmekten sorumludur. Bu müdürlük, kurala uygun hareketleri, diplomalarýn verilmesi için devlet 
gereksinimlerini ve devlet yüksek öðrenim kurumlarýnda temel birimlerin kurulmasý, geçiþi ve kapanmasý gibi 
önerileri düzenler. Öðrencilerin ve lisansüstü öðrencilerin müdürlüðü, yüksek öðrenim kurumlarýndaki eðitimle 
ve yurtdýþýndaki Bulgar öðrencilerin eðitimiyle ilgili bütün önemli konulardan sorumludur. Yüksek öðrenime 
giriþ için genel koþullarý belirler ve hükümete, devlet tarafýndan sübvanse edilen yerlerin sayýsýyla ilgili 
önerilerde bulunur. Kýsaltma: MON. (http://www.minedu.government.bg)

Ministerstvo obrany
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministerstv* obrany
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Savunma alanýnda merkezi idari organý. Bakanlýðýn temelini attýðý devlet yüksek öðrenim 
kurumlarýyla ilgili sorumluluklarý ? Ministerstvo školství, mláde e a tìlovýchovy'ininkine benzer. Bakanlýk, kendi 
yetki alaný içerisinde (Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy'nin görüþüne gereken saygýyý göstererek), 
yüksek öðrenim kurumlarýnýn iç düzenlemelerinin bir kaydýný tutar, devlet bütçesinden kendi finansal 
kaynaklarýný tahsis eder ve idari iþlerde yüksek öðrenim organlarýný denetleyici organ olarak hareket eder.
Ayrýca, kendi kendini yöneten organlar tarafýndan kontrol edilen kamu yüksek öðrenim kurumlarýnda da 
sorumluluklarý vardýr. Savunma Bakaný, yüksek öðrenim kurumlarý söz konusu olduðunda Eðitim Bakaný, 
sorumluluklarýný ifa eder. Faaliyetlerini Ministerstvo školství, mláde e a tìlovýchovy'ye rapor eder. Savunma 
Bakanlýðý'nýn personel bölümünde eðitim bölümü yer almaktadýr. (http://www.army.cz)

Ministerstvo školstva
Ülke: Slovakya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministerstv* školstva
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim politikasýnýn geliþtirilmesi ve uygulamasýndan sorumlu genel merkez idari organý.
Organa, biri bölgesel eðitim, ileri eðitim ve spor için devlet hizmetinden sorumlu, diðeri ise bilim ve teknoloji, 
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çocuklar ve gençlikten sorumlu olan iki müsteþarýn yardým ettiði eðitim bakaný baþkanlýk eder. Yüksek öðrenim 
bölümüne genel müdür baþkanlýk eder. Bu sektör ile ilgili olarak, bakanlýk, yüksek öðrenim kurumlarýnýn 
kalkýnmasýna yönelik gerekli koþullarý oluþturur. Mevzuattaki güncellemeler ve deðiþikliklerden sorumludur ve 
kurumlardaki fakültelerin kuruluþunu, birleþimini, bölünmesini ve daðýlmasýný onaylar, çalýþma alanlarýnýn 
listesini yönetir ve devlet bütçesinden kurumlarýn aldýðý finansman kullanýmýný izler. Yüksek öðrenim 
kurumlarýnýn iç düzenlemelerini kayýt altýnda tutmaktan sorumludur. Bakanlýk, yüksek öðrenimin durumu 
hakkýnda yýllýk bir rapor hazýrlar ve sunar. Kýsaltma: MŠ.

Ministerstvo školství, mláde e a tìlovýchovy
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministerstv* školství, mláde e a tìlovýchovy
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Hükümetin eðitimle ilgili merkez idari organý. Bakanlýk, mevzuatý hazýrlar ve eðitim 
sektöründeki sanatýn durumunu saðlayarak ve izleyerek eðitim sistemini bir bütün olarak planlamaktan ve 
kalkýndýrmaktan sorumludur. Ayrýca eðitim için devlet finansman politikasýndan da sorumludur. Yüksek
öðrenim mesleki eðitim (ISCED 5B) alanýnda, bakanlýk, ? Akreditaèní komise pro vyšší odborné vzdìlávání'nin
görüþünü alarak bireysel çalýþma alanlarýnda eðitim programlarý akredite eder. Yüksek öðrenim alanýnda, 
bakanlýk aþaðýdaki görevlerden sorumludur: Yüksek öðrenim kurumlarýnýn iç düzenlemelerini kayýt altýna alma; 
yüksek öðrenim sisteminin durumu hakkýnda genel bir yýllýk rapor hazýrlama; yüksek öðrenim kurumlarýnýn 
uzun vadeli planlarýný tartýþma ve deðerlendirme; devlet bütçesinden yüksek öðrenim kurumlarýna fon daðýtma 
ve kullanýmlarýný izleme ve kamu yüksek öðrenim kurumlarýný ekonomik idaresini denetleme. Bakanlýk ayrýca, 
? Akreditaèní komise'nin görüþüyle uyum içerisinde olarak, özel yüksek öðrenim kurumlarýný, (1) diploma 
programlarýna akreditasyon verme, resmi tanýnma süreçleri ve profesörlerin atanmalarý konusunda kararlar 
almak ve (2) özel düzenlemelere uygun olarak öðrenci kayýt bilgilerini toplamak ve kullanmak, bir burs 
programý altýnda burs vermek ve  ? Správní rada veøejné vysoké školy'yi atamak için yetkili kýlar. Yüksek öðrenim 
kurumlarý (ISCED 5A), kurucu bakanlýðýn (? Ministerstvo obrany, ? Ministerstvo vnitra) bütçe bölümlerine 
karþý sorumlu olan devlet kurumlarý haricinde, kendi kendini yöneten özerk organlardýr. Ministerstvo
zdravotnictví (Saðlýk Bakanlýðý), Ministerstvo školství, mláde e a tìlovýchovy'ye saðlýk alanýnda danýþmanlýk yapan 
bir organdýr. Yüksek öðrenim ve yüksek öðrenim mesleki eðitimde, týp alanýndaki çalýþma programlarýnýn 
akreditasyonuna yönelik uygulamalardan önce gereken görüþ yüksek mesleki eðitimin görüþüdür. Ministerstvo
školství, mláde e a tìlovýchovy, bakanlýk kabinesinde (özel daire), doðrudan bakan tarafýndan yönetilen dairelere 
ve beþ bölüme bölünmüþtür. Bölümleri bakan yardýmcýlarý yönetmektedir. Bölgesel Eðitim Bölümü, yüksek 
öðrenim mesleki eðitimden sorumlu olan bölümü içerirken, Bilim ve Yüksek Öðrenim Bölümü ise yüksek 
öðrenim kurumlarýyla ilgili tüm konulardan sorumludur.
(http://www.msmt.cz)

Ministerstvo vnitra
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministerstv* vnitra
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýçiþleri alanýndaki merkez idari organý. Bakanlýðýn, kurmuþ olduðu devlet yüksek öðrenim 
kurumlarýyla ilgili sorumluluklarý, ? Ministerstvo obrany'ninkilere benzer ve kurmuþ olduðu devlet yüksek 
öðrenim mesleki okullarla ilgili sorumluluklarý ise ? Ministerstvo školství, mláde e a tìlovýchovy'ninkilere benzer.
Eðitim konularý, Eðitim Bölümü'nün ve Polis Eðitim Ýdari'sinin sorumluluklarý arasýndadýr.
(http://www.mvcr.cz)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministerstw* Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego tarafýndan içerilmeyen yüksek sanat öðreniminden 
sorumlu Kültür Bakanlýðý ve Ulusal Miras. 18 yüksek sanat öðrenim kurumunu denetlemektedir. Bakanýn 
görevlerini 10 bölüm, 4 daire ve baðýmsýz bir birim üstlenmektedir. Sanat eðitimi bölümü, bakanýn yüksek 
öðrenimden (bakýnýz ? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego) sorumlu olduðu gibi, yüksek öðrenim 
kurumlarýyla ilgili görevlerden sorumludur. Ayrýca, Polonya'daki ve yurtdýþýnda en yetenekli Polnyalý 
öðrencilerinin baþarýlarýný teþvik eder, sanat eðitimi üzerine internet kaynaklarý geliþtirir ve Ministerstwo Nauki i 

93



Szkolnictwa Wy¿szego ve ? Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego'yla iþbirliði içinde olur. Bölüm, üniversite 
çalýþmalarý için merkezi Avrupa deðiþim programýyla (CEEPUS) ilgili görevleri koordine etmekten ve özellikle 
burs sisteminin üzerine düþerek, sanat eðitimi alanýndaki Avrupa Birliði'nin yapýsal finansmanýnýn 
kullanýmýndan sorumludur.
(http://www.mkidn.gov.pl)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministerstw* Nauki i Szkolnictw* Wy¿sz*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2006 baþbakanlýk kanunu doðrultusunda, bilim ve yüksek öðrenim bakanýna hizmet saðlayan 
merkez hükümet organý. Bilim ve Yüksek Öðrenim Bakanlýðý, bakan dairesini ve 18 kurumsal birimi (14 bölüm, 
3 daire, bir baðýmsýz bölüm ve iç denetimler için bir bölüm) içerir. 2005 Yüksek Öðrenim Kanunu'na göre, 
bakan, yönetmelik gereði, diploma programlarý alanlarý, her alan ve çalýþma düzeyi için program gereksinimleri, 
diploma programlarýný saðlayan kurumsal birimlerin tatmin edici koþullarý ve bölüm kampüsleri kurmayý ve 
yönetmeyi içeren çalýþma alanlarýný belirler. Bakan, ayný zamanda üniversite olmayan bir kamu yüksek öðrenim 
kurumunun kurulmasýný, kapanmasýný ve benzer bir baþka kurumla birleþmesini talep edebilir. Bir kamu yüksek 
öðrenim kurumunun ilk rektörünü atar ve bakanlýk onayýyla ? Senat uczelni tarafýndan kabul edilen yeni tüzüðe 
kadar yürürlükte kalan ilk tüzüðünü oluþturur. Yüksek öðrenim bakaný, ayrýca kamu olmayan yüksek öðrenim 
kurumlarýnýn kurulmasý ve verilen alanlarda ve çalýþma düzeylerinde diploma programlarýnýn saðlanmasý 
üzerine yetkilerini kullanýr. Bakan, yüksek öðrenim kurumlarýnýn faaliyetlerini, yasayla uygunluklarýný, 
tüzüklerini ve yetkilendirildikleri alanlar ve kamu fonunun uygun olarak harcanmasýný denetler. Bakan, 
organlardan veya kamu olmayan bir yüksek öðrenim kurucusundan bilgi ve Açýklayýcý Not talep edebilir ve 
yüksek öðrenim kurumlarýný denetleyebilir. Savunma bakanlýðý, içiþleri bakanlýðý, kültür ulusal miras bakanlýðý, 
saðlýk bakanlýðý ve ulaþým ve inþaat bakanlýðýnýn, (sýrasýyla bakýnýz ? Ministerstwo Obrony Narodowej, ? 
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, ? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ? Ministerstwo Zdrowia,
ve ? Ministerstwo Transportu i Budownictwa) askeri eðitim, hükümet hizmetleri eðitimi, sanat çalýþmalarý, týp 
eðitimi ve denizcilik çalýþmalarýna yönelik yetkileri, yüksek öðrenimden sorumlu bakanýn yetkilerine 
benzemektedir. Yüksek öðrenim bakanýnýn, eðer kurum tüzüðüyle veya yasayla çeliþirse, yüksek öðrenim 
kurumunun kolektif organý veya rektörü tarafýndan alýnan her kararý (idari kararlar hariç) feshetme yetkisi vardýr.
Bakan, eðer ilgili kurumun tüzüðünü veya yasayý büyük ölçüde ihlal eden faaliyetlerini saptarsa rektörün 
görevden alýnmasý için senat uczelni'ye bir önerge gönderebilir. Senat uczelni'ye danýþmasýný takiben, eðer 
amacýna yönelik yeterli fon saðlayabilirse, bakan, bir yüksek öðrenim kurumunun eðitim alaný veya araþtýrma 
personelinin eðitimi için bir görev belirleyebilir. Bakan, Polonyada'ki yüksek öðrenim kurumlarýyla 
yurtdýþýndaki akademik kurumlar arasýndaki iþbirliðini koordine eder. Yüksek öðrenim kurumlarýndan sorumlu 
olan diðer bakanlarla görüþerek, bakan, tam zamanlý diploma programlarýnýn tutar göstergelerini ve buna 
karþýlýk gelen sübvansiyonun daðýtým kurallarýný kanunla belirler. Ayrýca, yüksek öðrenim kurumlarýndaki 
soruþturma ve disiplin süreçlerinin, diðer iþle ilgili çýkarlarýn istihkak ve uygunluk koþullarýnýn, bakanlýk 
tarafýndan verilen burslarýn idaresiyle ilgili koþullarýn ve süreçlerin, çalýþma kayýtlarýnýn idaresinin ve diploma 
programlarýnýn tamamlanmasýný belgeleyen diplomalarýn ve dokümanlarýn iþlenmesinin detaylý bir sürecini 
ayarlar. Bakan, daha sonra ilerisi için, lisans ve yüksek lisans dönemi programlarý mezunlarýna ve uzun dönem 
programlarý mezunlarýna verilen derece türlerini yönetmelikle belirler. Bakan, doktora programlarýnýn 
düzenlenmesi, bu tür programlarýn saðlanmasý ve katýlým süreci, koþullarý ve doktora burslarýnýn verilmesi için
gereken kriterleri ve doktora öðrencilerine saðlanan maddi destekle ilgili gereksinimleri ve süreci belirler.
(http://www.mnisw.gov.pl)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministerstw* Obrony Narodowej
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego tarafýndan kapsanmayan askeri yüksek öðrenimden 
sorumlu Milli Savunma Bakanlýðý. Beþ askeri yüksek öðrenim kurumunu denetler. Bakanlýk, bakanýn siyasi 
kabinesini, 11 bölümü (aralarýnda Ýnsan Kaynaklarý Bölümü ve Askeri Eðitim'in de bulunduðu) ve askeri 
iliþkileri yönetimiyle ilgili 12 diðer organ. Kurumlarýn sorumluluklarý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için, bakýnýz 
? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
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Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministerstw* Spraw Wewnêtrznych
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: (Yangýn
Hizmetlerinden sorumlu Ana Okul) denetiminden sorumlu Ýçiþleri Bakanlýðý. Bakanlýk, 16 bölüm, 7 daire ve 
içiþleriyle ilgili 19 diðer organdan oluþur. Kurumlarýn sorumluluklarý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için, bakýnýz ? 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. (http://www.mswia.gov.pl)

Ministerstwo Transportu i Budownictwa
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministerstw* Transportu i Budownictwa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýki denizcilik akademisinin denetiminden sorumlu olan Ulaþým ve Ýnþaat Bakanlýðý. Bakanlýk, 
18 bölümden oluþur ve iki akademi de dahil olmak üzere 36 farklý kurumu denetler. Bu kurumlarýn 
sorumluluklarý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için, bakýnýz ? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
(http://www.mtib.gov.pl)

Ministerstwo Zdrowia
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministerstw* Zdrowia
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego tarafýndan kapsanmayan týp yüksek öðreniminden 
sorumlu Saðlýk Bakanlýðý. Bakanlýk, týp yüksek öðrenim kurumlarýný denetler. Hemþirelik ve ebelik kurslarý 
sunan kurumlar, ? Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego yoluyla bakanlýk tarafýndan 
denetlenir. Bakanlýk, bakanýn siyasi kabinesi, 12 bölüm ve 7 baðýmsýz birimden oluþur. Bakanýn görevlerini, 
yüksek öðrenim bakanýnýn yüksek öðrenim kurumlarýyla ilgili görevlerden sorumlu olduðu gibi, Araþtýrma ve 
Yüksek Öðrenim Bölümü'nü içeren 7 bölüm üstlenir. (bakýnýz ? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego).
(http://www.mz.gov.pl)

Ministeru ta' l-Edukazzjoni, Zghazagh u Xoghol
Ülke: Malta
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenimi içeren eðitimden sorumlu Eðitim, Gençlik ve Ýstihdam Bakanlýðý. Eðitim 
Bakaný, bakanlýða baþkanlýk etmek üzere baþbakan tarafýndan atanan parlamento üyesi bir kiþidir. Bakanlýðýn 
yönetim baþkaný, bir kariyer devlet memuru olan daimi sekreterdir ve üniversite ve MCAST özerk olmalarýna 
raðmen, üniversiteyi ve Malta Sanat, Bilim ve Teknoloji Yüksek Okulu'nu (MCAST) içeren bütün varlýklar 
üzerinde sorumluluðu bulunmaktadýr. Ýngilizce karþýlýðý: Ministry of Education, Youth and Employment  Eðitim, 
Gençlik ve Ýstihdam Bakanlýðý  (http://www.education.gov.mt)

Ülke: Romanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministeru* Educaþiei ºi Cercetãrii
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim politikasýnýn kalkýnmasýndan ve uygulanmasýndan sorumlu olan ve eðitim ve araþtýrma 
bakanýnýn baþkanlýk ettiði merkez kamu yönetimi organý. Bakana, bakanlýðýn yapýsý içindeki iþlevsel baðlarý 
saðlayan bir genel sekreter ve üniversite öncesi eðitim alanýndan, etnik azýnlýklardan ve uluslar arasý iliþkilerden, 
araþtýrma, yüksek öðrenim (? Direcþia Generalã Învãþãmânt Superior yoluyla) ve Avrupa'yla bütünleþmeden 
sorumlu dört müsteþar yardým eder. Bakanlýk, diðer bakanlýklara veya danýþman organlara danýþarak karar alýr.
Kýsaltma: MECt. (http://www.edu.ro/)

Ministrstvo za šolstvo in šport
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministrstv* za šolstvo in šport
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2005'te kurulan Eðitim ve Spor Bakanlýðý, eðitim politikasýnýn uygulanmasýndan sorumludur.
Baþlýca sorumluluðu, eðitim mevzuatýný uygulamaktýr. Bakanlýðýn, okul öncesi eðitim, temel eðitim, genel, 

Wy¿sza Szko³a Policji’nin (Polis Yüksek Okulu) ve Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej’in
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teknik ve mesleki orta öðretim ve mesleki yüksek öðrenim ve yüksek okullarla ilgili idari kararlar almaya yetkisi 
vardýr. Yüksek öðrenimin geri kalanýndan ? Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sorumludur.
Eðitim ve Spor Bakanlýðý, kamu eðitim kurumlarýnýn ve eðitimle ilgili diðer kurumlarýn iþlemesini ve 
yönetilmesini denetler. Bakan tarafýndan belirlenen standartlara ve kriterlere uygun finansman saðlar. Mesleki 
yüksek öðrenim alanýndaki iþ, özel bir ? Sektor za višje šolstvo'nun olduðu Direktorat za srednje in višje šolstvo 
ter izobraževanje odraslih'in (orta, mesleki yüksek öðrenim ve yetiþkin eðitim müdürlüðü) sorumluluðu 
altýndadýr.
(http://www.mss.gov.si/)

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministrstv* za šolstvo, znanost in šport
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Önceki iki bakanlýðý, Ministrstvo za šolstvo in šport (Eðitim ve Spor Bakanlýðý) ve Ministrstvo
za znanost in tehnologijo'yu (Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý) birleþtiren 2001 yýlýnda kurulmuþ bakanlýk. 2005 
yýlýnda, bu yeni bakanlýk, tekrar þu anki mevcut bakanlýklara bölündü; ? Ministrstvo za šolstvo in šport ve ? 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Ministrstv* za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2005 yýlýnda kurulan ve yüksek öðrenim (? Ministsrtvo za šolstvo in športUn sorumlu olduðu 
mesleki yüksek öðrenimi hariç tutarak), araþtýrma, teknoloji, meteoroloji ve bilgi toplumunun teþvik edilmesi 
alanýnda görevlerini yürüten Yüksek Öðrenim, Fen ve Teknoloji Bakanlýðý. Bakanlýk ayrýca, bilgi toplumu ile 
ilgili çalýþmalarý koordine eder. Yüksek öðrenim iþiyle the Direktorat za znanost in visoko šolstvo'nun (bilim ve 
yüksek öðrenim müdürlüðü) içindeki ? Sektor za visoko šolstvo ilgilenir. (http://www.mvzt.gov.si/)

Ministry of Education, Youth and Employment - Eðitim, Gençlik ve Ýstihdam Bakanlýðý
Ülke: Malta
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? 

Mission Scientifique, Technique et Pédagogique
Ülke: Fransa
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim kurumlarý ve araþtýrma kuruluþlarýyla ilgili bilimsel, teknolojik ve eðitim 
alanlarýnda daha sonrasýný planlama için gereken yoklamalardan ve deðerlendirmeden sorumlu ? Ministère de 
l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche'nin içindeki birim. Bu “misyon” þu 
bölümleri kapsar: matematik ve etkileþimleri, fizik, toprak bilimleri ve evren bilimi, uzay, kimya, biyoloji, týp, 
saðlýk, insan bilimleri ve beþeri bilimler, mühendislik bilimi, bilgi ve iletiþim bilimi ve teknolojisi ve agronomik 
ve ekolojik bilimler. Müdürlükleri, enseignants-chercheurs olan uzmanlardan oluþur.

MiUR
Ülke: Ýtalya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministero dell'Università e della Ricerca'nýn kýsaltmasý.

MON
Ülke: Bulgaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerstvo na obrazovanieto I naukata'nýn kýsaltmasý.

MRK
Ülke: Macaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Magyar Rektori Konferencia'nýn kýsaltmasý.

Ministeru ta’ l-Edukazzjoni, Zg?a¿ag? u Xog?ol’un Ýngilizce karþýlýðý.
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MŠ
Ülke: Slovakya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerstvo školstva'nýn kýsaltmasý.

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenimdeki Ýsveç Aðlar ve Ýþbirliði Ajansý, 2006 yýlýnda yasayla kurulmuþ ve ? 
Utbildningsdepartementet (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý) tarafýndan finanse edilmektedir. Önceki ? Myndigheten
för Sveriges nätuniversitet (ÝsveçAðý Üniversite Ajansý) ve ? Rådet för högre utbildning'in (Üniversite Eðitimini 
Yenileme Konseyi) yerini almýþtýr. Ajans, ICT-destekli uzaktan eðitimin kalkýnmasýný, diðer eðitimin kalkýnma 
çeþitlerini, üniversitelere ve yüksek okullara daha fazla öðrenci gönderilmesini teþvik eder. Bir geçit ile bilgi ve 
pazarlama dersleriyle ilgilenen Ýsveç Að Üniversitesi içindeki faaliyetleri yönetir ve koordine eder ve deneyim 
deðiþimi ve bilginin arttýrýlmasý için çalýþýr. Ajansýn, tümünü hükümetin atadýðý, 12 üyeli bir kurulu vardýr ve 
ajansa bir genel müdür baþkanlýk eder. Bütün ajanslarýn kurul üyeleri genellikle üç veya beþ yýllýk bir süre için 
atanýr.
(http://www.myndigheten.netuniversity.se/)

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2006 yýlýnda, ? Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, Ýsveç Aðý
Üniversite Ajansý'nýn yerini almýþtýr. Yeni ajansa benzer þekilde, Að Üniversite Ajansý da ? 
Utbildningsdepartementet (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý) tarafýndan finanse edilirdi ve yönetmelikle kurulmuþtu. 
Baþlýca görevi, ICT-destekli uzaktan eðitimin kalkýnmasýný teþvik etmekti. 

N

Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Nacionaln* komisij* za kvaliteto visokega šolstva
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 1996 yýlýnda yasaya uygun þekilde kurulmuþ komisyon. Baþlýca görevi, yüksek öðrenim 
kurumlarýnda kalite güvencesi, deðerlendirme ve izlemeye yönelik bir kendini deðerlendirme sistemi 
geliþtirmektir. 2000 yýlýndan bu yana, kurumlar, özel PHARE programý yardýmýyla geliþtirilen, bu yaklaþýma 
dayalý kendini deðerlendirme kalite raporlarý hazýrlamaktadýr. 2003 yýlýndan bu yana, komisyon, bu kurumsal 
raporlar yoluyla yüksek öðrenimin kalitesi için özel bir yýllýk rapor hazýrlamýþtýr. Komisyon, Merkezi Aðýn ve 
Yüksek Öðrenimde Doðu Avrupa Kalite Güvence Ajanslarý'nýn (CEEN) bir üyesidir. Üniversiteler ve baðýmsýz 
yüksek öðrenim kurumlarýndan gelen 24 üyesi bulunmaktadýr ve bu üyelerin üçü öðrenci temsilcileridir. (? 
Študentski svet). Eþanlamlýsý: Komisija za kvaliteto visokega šolstva v Republiki Sloveniji. Kýsaltma: NKKVŠ.
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NAOA
Ülke: Bulgaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Natzionalna agentzia za otzeniavane I akreditatzia'nýn kýsaltmasý.

Národní ústav odborného vzdìlávání
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Národní* ústav* odborného vzdìlávání
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerstvo školství, mláde e a tìlovýchovy'nin doðrudan kontrolü altýndaki sübvanse edilmiþ
organ. Bu kurum, ISCED 2C, 3, 4 ve 5B düzeylerinde mesleki eðitim ve öðrenimin geliþtirilmesine yardýmcý 
olur. Bu alandaki (yüksek öðrenim mesleki eðitimi de içeren) öðretim belgelerini tasarlar ve geliþtirir, çalýþma ve 
eðitim bireysel alanlarýnda danýþma ve koordinasyon saðlar, hükümet organlarý ve okullar için kavramsal ve 
araþtýrmaya dayalý iþleri sürdürür ve iþgücü piyasasý analizlerini içeren teknik ve mesleki eðitime dayalý bir bilgi 
tabaný oluþturur ve sürdürür, yöntembilimsel ve konsültasyon faaliyetlerini yürütür ve sosyal ortaklar ve uluslar 
arasý kurumlarla iþbirliði içinde olur. Personel, bir müdürlüðün içerisinde, VET kavramý, analiz ve bilgi ve VET
müfredatýyla ilgili üç bölümle beraber çalýþýr. Kuruma bir müdür, bölümlere ise müdür yardýmcýlarý baþkanlýk 
eder. Kýsaltma: NÚOV. (http://www.nuov.cz)

NATFHE
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere/Galler/Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ulusal Yüksek Öðrenim Öðretmenler Derneði'nin kýsaltmasý.

NationalAssociation of Teachers in Further and Higher Education - Ulusal Yüksek Öðrenim Öðretmenler
Derneði
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere/Galler/Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üniversite ve yüksekokul öðretim elemanlarýnýn eski sendikasý. Haziran 2006'da ? Üniversite ve 
Yüksekokul Birliði'ni oluþturmak için ? Üniversite Öðretim Elemanlarý Derneði'yle birleþti. Kýsaltma: NATFHE.

National Commission for Higher Education - Yüksek Öðrenim Milli Komisyonu
Ülke: Malta
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Kummissjoni Nazzjonali ghall-Edukazzjoni Oghla'nýn Ýngilizce karþýlýðý. Kýsaltma: NCHE.

Natzionalna agentzia za otzeniavane I akreditatzia
(Национална агенция за оценяване и акредитация)
Ülke: Bulgaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ulusal Deðerlendirme ve Akreditasyon Kurumu, yüksek öðrenim kurumlarýnda ve akademik 
kuruluþlardaki kaliteyi, öðretim ve araþtýrmalarýný ve bilimsel, kültürel ve yenilikçi kuruluþlar olarak 
geliþimlerini arttýrma görüþüyle deðerlendiren, akredite eden ve izleyen yasal bir organdýr. 1996 yýlýnda 
kurulmuþtur ve içsel bir kalite güvence sistemiyle iyi ve kaliteli eðitim ve araþtýrma saðlamak için kurumlarýn 
kapasitesini, ana birimlerini ve kollarýný izler. Organýn amacý, yüksek öðrenim kurumlarýný, yüksek akademik 
standartlar ileri sürerek kurumlarýn kalitesini korumak ve arttýrmak amacýyla, teþvik eder. Yönetim organlarý,
akreditasyon konseyi ve baþkanýdýr. Akreditasyon konseyinin, farklý çalýþma alanlarýnda yetkilerini ifa eden ve 
biri akreditasyon sonrasýný izleme ve kontrol için görevlendirilen baþkan yardýmcýsýndan oluþan 11 üyesi (bir 
baþkan ve 10 diðerleri) vardýr. Bu üyeler, yüksek öðrenim kurumlarýnýn, Bulgaristan Bilimler Akademisi'nin ve 
Tarým Bilimleri Ulusal Merkezi'nin temsilcileridir ve baþbakan tarafýndan üç yýllýk bir süre için atanýrlar. Organ,
farklý çalýþma alanlarýna yönelik daimi bir komiteden ve akreditasyon sonrasý izleme için daimi bir komiteden 
oluþur. Bu komitelerin, akreditasyon konseyi baþkaný tarafýndan üç yýllýk görev süresiyle atanan 3-7 üyesi vardýr.
Organ, devlet bütçesi tarafýndan finanse edilir. Kýsaltma: NAOA. (http://www.neaa.government.bg/)

NCHE
Ülke: Malta
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Yüksek Öðrenim Milli Komisyonu'nun kýsaltmasý.
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Nederlandse Organisatie voorWetenschappelijk Onderzoek
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenimde bilimsel araþtýrmanýn yenilikçi doðasýný ve kalitesini arttýrmaktan ve 
kaynaklarý tahsis etmekten ve görevlerini yerine getirmek için üniversite araþtýrmasýna önem vererek araþtýrma 
sonuçlarýndan çýkan bilgi akýþýný kolaylaþtýrmaktan sorumlu organ. Organ, uluslar arasý düzeyde araþtýrma 
olanaklarýný keþfeder ve koordine eder. Bunu yapmak için, uluslar arasý að ve programlara katýlýr ve Avrupa'da
ister ikili ister daha geniþ çapta olsun, bilgi deðiþimini ve hareketliliði teþvik eder. Ayrýca, üst düzeyde ulusal ve 
uluslar arasý olanaklarýn hem ulusal hem de yabancý araþtýrmacýlar için eriþilebilir olmasýný saðlar. Organýn,
sanayi, toplum ve araþtýrma arasýndaki iþbirliðini saðlamada ve temel araþtýrma bulgularýnýn dolaþýmýnda ve 
uygulanmasýnda etkin bir rolü vardýr. Kýsaltma: NWO.
(http://www.nwo.nl)

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Ülke: Belçika (Flamanca Konuþan Topluluk) / Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Çalýþma programlarýnýn akreditasyonuyla Hollanda ve Flamanca Konuþan Topluluðun yüksek 
öðrenim kalitesini garanti eden, uluslar arasý bir anlaþma ile kurulmuþ olan organizasyon. Ayrýca, Hollanda ve 
Flamanca Konuþan Topluluk'taki yüksek öðrenimin ilerlemesine katkýda bulunur. Kalite bilincine katkýda 
bulunur ve ulusal ve uluslar arasý açýdan Hollanda ve Flamanca Konuþan Topluluk'taki yüksek öðrenimin 
çalýþma programlarýnýn ayýrt edici özelliklerine dikkat çeker. Organizasyon, hedeflerine, yüksek öðrenimdeki 
(temel kalite deðerlendirmesi) mevcut çalýþma programlarýný akredite ederek; yüksek öðrenimde (beklenen 
temel kalite) yeni çalýþma programlarýný onaylayarak; kurumlarýn talebi üzerine mevcut programlarýn belirli 
kalite özelliklerini deðerlendirerek yüksek öðrenimin veya kurumlarýn çalýþma programlarýnýn ayýrt edici 
özelliklerine dikkat çekerek; Hollanda ve Belçika'daki Flamanca Konuþan Topluluk'taki akreditasyonun Avrupa
ve uluslar arasý boyutunu geliþtirerek ve uyum ve istikrar saðlamak için uluslar arasý anlaþma yaparak; 
Hollanda'daki üniversite eðitimindeki yüksek lisans derslerini uzatmaya yönelik önerilerde bulunma gibi 
görevleri yerine getirerek ve birincil görevlerinin alaný içerisinde yüksek öðrenimde kalkýnma için kamuoyu 
tartýþmasýna katkýda bulunarak ulaþýr. Organizasyon, tüm mevcut lisans ve yüksek lisans derslerinin akredite 
etmesi ve Flaman hükümeti tarafýndan kaydedilmiþ veya Hollanda hükümeti tarafýndan onaylanan (fakat finanse 
edilmeyen) kurumlarýn olduðu gibi, hükümet tarafýndan finanse edilen yüksek öðrenim kurumlarýndaki yeni 
çalýþma programlarýnýn onaylamasý için yasayla görevlendirilmiþtir. Flamanca Konuþan Topluluk ve 
Hollanda'nýn akreditasyon çerçevesinde tasarlanmýþ ve belirlenmiþ olan organizasyonun görevleri Wet Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek'ten (WHW, veya yüksek öðrenim ve Araþtýrma Kanunu) ve Flaman 
Structuurdecreet'ten (yüksek öðrenim reform kanunu) gelmektedir. Kýsaltma: NVAO. (http://www.nvao.net)

Neuvottelukunta
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Neuvottelukun*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Rektör veya ? Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä tarafýndan, eðitim ve öðrenimi kalkýndýrmak 
için bir politekniðe veya üniversiteye yardým etmek üzere kurulan danýþma konseyi. Örneðin, böyle bir konseye 
müfredat ve öðretimle ilgili konularda veya mesleki faaliyetle baðlantý kurmak ve sürdürmek hakkýnda 
danýþýlabilir. Ayrýca, konsey, eðitim programlarý üzerine beyanname çýkarýr, onlarla ilgili önemli atamalar 
gerçekleþtirir ve gerekli her türlü alýmý yönetir. Örneðin, politeknikten, iþ dünyasýndan ve diðer meslek 
sektörlerinden temsilcileri olan karýþýk bir üyelik organýdýr. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä veya üniversite 
rektörü, konseyin belirli görevlerini, görev süresini ve oluþumunu belirler. Ýsveççe karþýlýðý: Delegation.

Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Niezale¿n* Samorz¹dn* Zwi¹zek Zawodow* 'Solidarnoœæ'
Düzey: Merkezi, Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Ýþletmeler arasý Grev Komitesiyle hükümet tarafýndan Aðustos 1980'de imzalanan Gdañsk
anlaºmasý gereði kurulan baðýmsýz ve kendi kendini yöneten sendika. Hristiyan etikler ve Katolik sosyal ilkeler 
üzerine hareketle, sendika, çalýþanlarýnýn çýkarlarýný korumak ve onlarýn maddi, sosyal ve kültürel beklentilerini 
yerine getirmek için faaliyetlerini yürütmektedir. Sendika, üye kuruluþlar tarafýndan ödenen ücretlerle ve kendi 
varlýklarý, baðýþ ve ekonomik faaliyetlerinden gelen ödeme ile finanse edilmektedir. 16 þube birimine ve beþ ayrý 
bölüme ayrýlmýþtýr. Araþtýrma ve eðitim þube birimi, eðitim, araþtýrma, fiziksel kültür, spor ve turizm, devlet 

Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy ‘Solidarnoœæ’
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arþivi çalýþanlarýyla ilgili ulusal bölümleri ve Polonya Bilimler Akademisi'ne yönelik bir bölümü içerir. Sendika, 
üye kuruluþlarýn faaliyetlerini koordine etmekten, sendikalarý ve üyelerini kurumsal ve merkezi düzeyde temsil 
etmekten ve eðitim v araþtýrma da dahil olma üzere ilgili alanlarýn taslak kanunu hakkýnda görüþlerini beyan 
etmekten sorumludur. Sendika, yüksek öðrenimde önemli bir rol oynar ve üniversiteleri,  yüksek öðrenim 
okullarýný ve eðitim sisteminin her düzeyindeki okullarý içeren birçok eðitim kurumunda iþ görür.
(http://www.solidarnosc.org.pl)

NKKVŠ
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva'nýn kýsaltmasý.

Nõunike kogu
Ülke: Estonya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Ekonomik ve kültürel topluluklarýn temsilcilerinden, çalýþanlarýn kayýtlý mesleki 
kuruluþlarýndan veya federasyonlarýndan ve merkezi ve yerel hükümet ajanslarýndan oluþan danýþman organý.
Meslek yüksek öðrenime (? Siseministeerium veya ? Kaitseministeerium)  verilen bir kurumdan sorumlu 
bakanlýktan sorumlu bakan, bu danýþma organýnýn üyelerinin sayýsýný ve görev sürelerini belirler, onlarý atar ve 
usul kurallarýný onaylar. Organ, kurumun kalkýnmasýna (kendi müfredatý da dahil olmak üzere) yönelik 
konularda bakana ? Rakenduskõrgkooli nõukogu'nun deðerlendirmelerini sunmak ve öneriler hazýrlamak 
zorundadýr.

Nucleo di valutazione di ateneo
Ülke: Ýtalya
Dilbilgisel deðiþkenler: Nuclei di valutazione di ateneo
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir üniversitenin, iþlemsel yönetimi, öðretim ve araþtýrma faaliyetleri ve öðrenci yardým 
hizmetleri olduðu kadar iç deðerlendirme görevi verilen organ. Bu türdeki organlar, 1999 yýlýndaki yasayla 
kurulmuþ ve oluþumlarý, amaçlarý ve iþlevleri ilgili üniversitenin tüzüðünde düzenlenmiþtir. Her organ, en 
azýndan ikisi kalite deðerlendirmesi alanýndaki araþtýrmacý ve uzmanlardan seçilen beþ ila dokuz üyeden oluþur.
Üyeler, ? Consiglio di amministrazione'nin veya ? Senato accademico'nun yönetim kurulu kararýna göre, 
tüzüklerinde belirtilen bir süre için üniversite rektörü tarafýndan atanýr. Tüm bu organlara iþlemsel özerklik ve 
gereken veri ve bilgiye giriþ yapabilme yetkisi verilmiþtir ve mahremiyete saygý yasasýna uygun olarak 
bulgularýný yayýnlayabilir.
(http://www.unipr.it/arpa/setprog/nva)

Nuffic
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitimi uluslar arasý baðlamda daha eriþilebilir yapmayý amaçlayan, 1952 yýlýnda kurulmuþ, kar 
amacý gütmeyen kuruluþ. Eðitim, Kültür ve Bilim Bakanlýðý ve Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan finanse edilen
kuruluþ ayrýca Avrupa Birliðinden ve diðer organlardan da fon alýr. Kuruluþ, þunlardan sorumludur: yurtdýþýnda 
eðitimi kolaylaþtýran programlar; yüksek öðrenim kurumlarý arasýndaki uluslar arasý iþbirliðini geliþtirmek; 
diploma ve sertifikalarýn uluslar arasý karþýlaþtýrýlmasý; eðitim amacýyla yurtdýþýna giden ve yurtdýþýndan 
Hollanda'ya gelen öðrenciler, akademisyenler ve bilim adamlarý için destek; Hollanda yüksek öðrenimini 
yurtdýþýnda geliþtirme. Kuruluþu, danýþmanlýk ve kanuni rolü olan 6 kiþilik bir kurul tarafýndan denetlenen 2 
üyeli bir yönetim birimi yönetir. (http://www.nuffic.nl)

NÚOV
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Národní ústav odborného vzdìlávání'nin kýsaltmasý.

NVAO
Ülke: Belçika (Flamanca Konuþan Topluluk) / Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie'nin kýsaltmasý.
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NWO
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek'nin kýsaltmasý.

O

Obchto subranie
(Общо събpание)
Ülke: Bulgaristan
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Tam zamanlý fakülte kadrosu, idari kadro ve birimlerinde kaydolmuþ bütün öðrencileri ve 
doktora öðrencileri temsilcilerini kapsayan bir yüksek öðrenim kurumunun genel kurulu. Kurul, tam üyelerinin 
arasýndan gizli oylamayla bir baþkan ve baþkan yardýmcýsý seçer. Ayrýca, kurumun iþleme kurallarýný kabul eder 
veya deðiþtirir, kontrol kurulu ? Kontrolen suvet üyelerinin sayýsýný belirler ve gizli oylamayla kontrol kurulunun 
baþkanýný, baþkan yardýmcýsýný ve üyelerini seçer. Genel kurul daha sonra, akademik konsey ? Akademitchen
suvet üyelerinin sayýsýný belirler, gizli oylamayla üyelerini ve rektörü seçer ve kurumun durumu hakkýnda 
rektörün yýllýk raporunu tartýþýr ve kabul eder.

Observatório da Ciência e do Ensino Superior
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bilginin toplanmasý, iþlenmesi ve dolaþýmý ve bilim, teknoloji ve yüksek öðrenim alanlarýnda 
ileriye yönelik planlar yapmayla ilgili yetkilerle donatýlan ? Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior'un idari özerk bölümü. Bu gözlemevinin görevleri arasýnda þunlar bulunmaktadýr: bilimsel, teknolojik 
ve yüksek öðrenim sistemlerinin geliþtirilmesini deðerlendirmek için ileriye dönük planlar uygulamak; bilim, 
teknoloji ve yüksek öðrenime yönelik politikanýn tanýmlanmasý ve planlanmasýna katký saðlamak; bu
alanlardaki istatistiksel verinin toplanmasýný, iþlenmesini ve dolaþýmýný organize etmek ve ulusal ve uluslar arasý 
düzeyde bilgi yapýlarýnýn, aðlarýnýn ve sistemlerinin geliþtirilmesine katýlmak ve ilerletmek. Ulusal Ýstatistik 
Enstitüsü, yüksek öðrenim, bilim ve teknoloji ile ilgili veriyi toplama ve iþleme süreci için gözlemevine tam 
sorumluluk vermiþtir. Gözlemevine, baþbakanla bilim, teknoloji ve yüksek öðrenim bakanlýðýnýn ortak kararý ile 
üç yýllýk yenilenebilir süreler için atanan bir müdür ve müdür yardýmcýsý baþkanlýk eder. Bir baþlangýç rekabet 
prosedürünü takiben, gözlemevi müdürünün emriyle yenilenebilir üç yýllýk süreler için atanan iki bölüm müdürü 
de bulunur. Kýsaltma: OCES. (http://www.oces.mctes.pt/)

OCES
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Observatório da Ciência e do Ensino Superior'un kýsaltmasý.

OCW
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap'un kýsaltmasý.

OFFA
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Adil Giriþ Dairesi'nin kýsaltmasý.
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Office for FairAccess Adil Giriþ Dairesi
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2006/7'deki deðiþken okul ücretlerinin tanýtýmý ýþýðýnda yetersiz temsil edilmiþ gruplarýn yüksek 
öðrenime adil giriþi teþvik etmeyi ve korumayý hedefleyen, bakanlýk olmayan bir kamu organý. OFFA,  2004 
Yüksek Öðrenim Yasasý ile kurulmuþ ve ? Eðitim ve Bilim Bakanlýðý tarafýndan finanse edilmektedir. OFFA,
Ýngiltere'deki devlet tarafýndan finanse edilen ve tam zamanlý üniversite (lisans) okul taksidini standart düzeyin 
üzerinde fiyat talep eden tüm yüksek öðrenim kurumlarýndan, Adil Giriþ Dairesi Müdürü tarafýndan onaylanmýþ
bir giriþ anlaþmasý talep eder. Bu anlaþma, burs ve diðer maddi destek ve sosyal yardýmlarla, kurumlarýn - 
özellikle düþük gelirli gruptan olan öðrenciler için - adil olarak giriþi nasýl koruyup teþvik edeceðini göz önüne 
serer. OFFA takýmý, Eðitim ve Bilim Bakaný tarafýndan atanan Adil Eriþim Müdürü'nden ve personelin üç tam 
zamanlý daimi üyesinden oluþur. Kýsaltma: OFFA. (http://www.offa.org.uk)

Office of the Independent Adjudicator for Higher Education - Yüksek Öðrenim Baðýmsýz Yargý Bölümü 
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere/Galler)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Öðrenci þikayetlerin incelenmesi için baðýmsýz bir þema saðlar. Sýnýrlý garantisi olan bir kuruluþ 
olarak Temmuz 2003'te kuruldu ve Mart 2004'te gönüllü bir þema olarak iþe baþladý. Daha sonra, 2004 Yüksek
Öðrenim Kanunu, Ocak 2005'ten itibaren geçerli olmak üzere, Ýngiltere ve Galler için yasal bir öðrenci þikayet 
þemasý kurdu ve OIA, bu þemanýn tayin edilmiþ iþletmenidir. Ýþleyiþinin baþlangýcýnda, OIA doðrudan ? Eðitim
ve Bilim Bakanlýðý tarafýndan finanse edilmekteydi, fakat kurumlar artýk yasal olarak aidat veya ücretlerle 
þemayý ödemek zorundalar. OIA, büyük çapta öðrenci þikayetleriyle ilgilenir, akademik hükümler ve idari 
kararlarla ilgili þikayetlerle deðil. Kurumlarýn OIA eleþtirmeninin resmi kararlarýna ve önerilerine uymalarýnýn 
beklenmesine raðmen, OIA'nýn kurumlarý izleme veya düzenleme, cezalandýrma veya para cezasý verme yetkisi 
yoktur. OIA, üyeleri ? Galler Yüksek Öðrenim, ? Milli Öðrenci Birliði, ? GuildHE ve ? Birleþik Krallýk 
Üniversiteleri'nin üyeleri olan bir kurul tarafýndan yönetilir. Kurul üyeleri, OIA'nýn profesyonel kadrosunun 
üstlendiði ve kurul tarafýndan atanan Yüksek Öðrenim Baðýmsýz Yargý Bölümü tarafýndan yönetilen bireysel 
þikayetlerin incelenmesine karýþmaz. Kýsaltma:
OIA. (http://www.oiahe.org.uk)

ÖH
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft'ýn kýsaltmasý.

OIA
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere/Galler)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Yüksek Öðrenim Baðýmsýz Yargý Bölümü'nün kýsaltmasý.

OKT
Ülke: Macaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Országos Kredit Tanács'ýn kýsaltmasý.

Oktatási Minisztérium
Ülke: Macaristan
Dilbilgisel deðiþkenler: Oktatási Minisztérium*, Oktatási Minisztériumok
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitimle ilgili hükümet kararlarýný yüksek öðrenim düzeyinde hazýrlayan Eðitim Bakanlýðý'nýn
yüksek öðrenim bölümü. Yüksek öðrenim kurumlarý söz konusu olduðunda ve özerkliklerine gereken saygýyý 
göstererek, bakanlýk yasal olarak bu kurumlarý denetler ve bütçelerini kontrol eder. Yüksek öðrenim bölümü, 
yeni programlar kurmak için gereksinimleri belirler, üniversite ve yüksek okul düzeyindeki programlarý onaylar 
ve eðer standartlara göre deðilse iptal eder. Macaristan'daki yabancý yüksek öðrenim kurumlarýnýn iþlemesi 
benzer bir þekilde, her devlet tarafýndan finanse edilen programa kabul edilecek lisans öðrencisinin sayýsý 
üzerine hükümete yýllýk teklifler hazýrlayan bölüm tarafýndan onaylanýr. Bölüm, mali kaynaklarýn tahsisi ile ilgili 
kararlar alýr, kamu idari iþlerini yönetir ve bakanlýðýn sorumluluðu altýndaki alanlar veya görevlerle ilgili bilginin 
yayýnlanmasýný saðlar. Ýlgili diðer bakanlar gibi, eðitim bakaný da Macar ulusal kalkýnma planýnýn insan 
kaynaklarý geliþimi iþlemsel programýný düzenler. Kýsaltma: OM.

102



OM
Ülke: Macaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Oktatási Minisztérium'un kýsaltmasý.

Onderwijsraad
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim, kültür ve bilim bakanýna ya gönüllü olarak ya da istek üzerine, önerilerde bulunan ve 
ayrýca istendiði zaman parlamento ve yerel makamlarý da bilgilendiren baðýmsýz hükümet organý. Bu konsey 
görevlerini, bakan tarafýndan belirlenen yýllýk bir çalýþma programýna göre yapar. Ulusal bütçe ile birlikte 
program, parlamentonun alt ve üst komisyonlarýna sunulur. Alt komisyon, eðer isterse, program önerilerine 
kendi taleplerini de ekleyebilir. Konsey, önerileriyle birinci planda etki yapar. ? Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap'ýn himayesi altýnda görevlerini sürdürmesine raðmen, konsey içerik ve iþleme metodlarý 
bakýmýndan tamamen baðýmsýzdýr. Kiþisel yetkisiyle çalýþan ve kraliyet kararnamesiyle atanan 19 üyeyi, fazla 
olmamak üzere, kapsar. Atanmanýn ilk þartý, ya eðitimin uygulamasýnda deneyim sahibi olunmasýna ya da 
akademik erdeme sahip olunmasýna baðlý uzman görüþüdür. Her üye baðýmsýzdýr ve belirli çýkar gruplarýný 
temsil etmezler, ancak Hollanda toplumundaki farklý dini ve toplumsal hareketlerin kesitini oluþtururlar.
Konsey, genellikle ayda iki defa toplanýr. Öneriler, konsey üyeleri, personel ve dýþ uzmanlardan oluþan 
komitelerde hazýrlanýr ve genel kurulda deðiþtirilir ve onaylanýr. Gerekli hallerde, konsey, farklý eðitim 
sektörlerinden oluþan bir uzman “havuz”u hazýrlayarak belirli pratik veya akademik bilgi kullanýr. Ayrýca,
önerilerine girdi olarak araþtýrma yapmak için dýþ uzmanlarý iþe alabilir. (http://www.onderwijsraad.nl)

Opetus- ja tutkimusneuvosto
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Opetus- ja tutkimusneuvosto*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Öðretim ve araþtýrmanýn izlenmesi, deðerlendirilmesi ve geliþtirilmesi üzerine yoðunlaþan bir 
uzman organdan oluþan üniversite öðretim ve araþtýrma konseyi. Konseyin sorumluluklarý farklý kurumlarda 
deðiþiklik gösterebilir, ancak üniversitedeki tüm öðrencilere uygun olan öðretimin yönetimini, müfredatýn 
onaylanmasýný ve araþtýrmaya fon tahsis etmeyi ve izlemeyi içerir. Ayrýca, bazý kurumlarda bu organ, (örneðin) 
profesörleri ve diðer kadroyu atayabilir, bir etik kurul olarak çalýþabilir ve tezleri izleyebilir. Konsey sabit bir 
dönem (genellikle üç yýl) için seçilir. Üyelerini, rektör veya rektör yardýmcýsý ve fakülte, bölüm ve öðrenci 
temsilcileri oluþturmaktadýr. Konseyin baþkaný rektör veya rektör yardýmcýsýdýr. Konseyin sorumluluðu altýnda 
genellikle tüm üniversite vardýr fakat fakülte gibi daha küçük bir birim için de çalýþmasý istenebilir.
Üniversitelerin de iki ayrý konseyi olabilir; biri öðretim (opetusneuvosto) için, biri de araþtýrma 
(tutkimusneuvosto)  için. Ýsveççe karþýlýðý: Undervisnings- och forskningsråd.

Opetushallitus
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Opetushallitu*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Finlandiya Ulusal Eðitim Kurulu, yasayla kurulmuþtur ve ? Opetusministeriö'ye baðlýdýr.
Görevleri, diðer þeylerin yaný sýra, üniversite baþvurusunu içeren bir öðrenci seçimi listesi ve kayýt listeleri ve 
politeknik ortak baþvuru sistem listesini saðlamayý içerir. Milli Eðitim Kurulu ayrýca, öðrencileri yüksek 
öðrenim kurumlarýnda okumayla, farklý çalýþma alanlarýyla ve baþvuru prosedürleriyle olduðu kadar yüksek 
öðrenimdeki çalýþma alanlarýnýn farklý açýlarý, baþvuru istatistikleri ve öðrencilerle ilgili bilgilendirir. Ayrýca,
uluslararasý bilgi aðlarý ola ENIC ve NARIC'in iletiþim noktasýdýr ve Finlandiya'daki yabancý niteliklerin 
tanýnmasý konusunda karar alýr. Ýsveççe karþýlýðý: Utbildningsstyrelsen. Kýsaltma: OPH. (http://www.oph.fi)

Opetusministeriö
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Opetusministeriö*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim Bakanlýðý, eðitim yönetimi, araþtýrma, kültür, gençlik, dini konular ve spordan sorumlu 
olan merkezi hükümet organýdýr. Eðitim politikasýný geliþtirmekten sorumlu olduðu kadar eðitim mevzuatý ve 
ilgili devlet bütçe tekliflerini hazýrlamaktan da sorumludur. En yüksek öðrenim merci olarak, bakanlýk hemen 
hemen finansal açýdan devlet tarafýndan desteklenen tüm eðitimi denetler. Bütün üniversiteler devlet kurumudur 
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ve bu nedenle doðrudan bakanlýða baðlýdýr. Bakanlýkta, müsteþar tarafýndan yardým edilen iki bakan 
bulunmaktadýr. Eðitim, Eðitim ve Bilim Bakaný'nýn portföyündedir. Yüksek öðrenimle ilgili konular, bakanlýðýn 
eðitim ve bilim politika bölümünde, daha açýk olmak gerekirse, politeknik ve üniversite birimlerinde hazýrlanýr 
ve uygulanýr. Bölüme bir genel müdür, birimlere ise müdürler baþkanlýk eder. Ýsveççe karþýlýðý: 
Undervisningsministeriet. Kýsaltma: OPM.
(http://www.minedu.fi)

Opetusneuvosto
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Opetusneuvosto*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Opetus- ja tutkimusneuvosto'nun öðretimi için olan konsey. Ýsveççe karþýlýðý: 
Undervisningsråd.

OPH
Ülke: Finlandiya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Opetushallitus'un kýsaltmasý.

Opintotuen muutoksenhakulautakunta
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Opintotuen muutoksenhakulautakun*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Opetusministeriö'yle birlikte mali açýdan devlet tarafýndan desteklenen bir organ olarak 
yasayla kurulmuþ bir öðrenci mali destek temyiz komitesi. ? Opintotukilautakunta'nýn veya ? 
Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus'un kararlarýna olan itirazlarla ilgilenir. Komitenin bir baþkaný, baþkan 
yardýmcýsý ve diðer dört üyesi bulunmaktadýr. Hükümet, baþkaný ve diðer üyeleri dört yýllýðýna atar ve hem 
baþkanýn hem de üyelerin hukuk alanýnda yüksek lisans diplomalarýnýn olmasý gerekmektedir. Ýki üyenin yüksek 
öðrenim hakkýnda, iki üyenin ise üst ortaokul hakkýnda iyi bir bilgi sahibi olmalarý beklenmektedir. Temyiz
komitesi, kendi baþkanlarý ve üyeleri komite baþkaný tarafýndan belirlenen alt komitelere bölünebilir. Önemli 
konular, komitenin genel kurullarýnda ele alýnýr. Temyizleri sunan yetkililer, genel kurulda seçilir ve hukuk 
alanýnda ileri bir diplomalarýnýn olmasý beklenir. Komitenin ayrýntýlý görev ve kurallarý, genel kurulu tarafýndan 
onaylanan daimi bir kararla tanýmlanmýþtýr. Ýsveççe karþýlýðý: Besvärsnämnden för studiestöd.

Opintotukiasiain neuvottelukunta
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Opintotukiasiain neuvottelukun*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Opetusministeriö'yle birlikte çalýþan yasayla kurulmuþ bir öðrenci mali destek danýþma 
komitesi. Görevi, öðrenci mali yardýmýnýn geliþtirilmesi ve uygulamasýna yönelik konularda eylemleri 
hazýrlama ve önerilerde bulunma. Hükümet tarafýndan üç yýllýk bir süre için atanan 13 üyeden oluþmaktadýr.
Hükümet, opetusministeriö'yü, maliye bakanlýðýný, sosyal iþler ve saðlýk bakanlýðýný, çalýþma bakanlýðýný, 
bankalarý, Kansaneläkelaitos'u (Finlandiya sosyal sigorta kurumu) ve eðitim kurumlarýný temsil eden üyeler 
arasýndan bir baþkan ve baþkan yardýmcýsýný aday gösterir. Komite üyelerinin üçü öðrenci temsilcileridir ve 
giderleri devlet bütçesi tarafýndan karþýlanýr. Opetusministeriö, üyelere, uzmanlara ve sekretere ödenecek bedeli 
belirler. Ýsveççe karþýlýðý: Delegationen för studiestödsärenden.

Opintotukilautakunta
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Opintotukilautakun*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Öðrenci mali yardýmýyla ilgili konularda ? Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus'le iþbirliði 
içinde çalýþan mali destek komitesi. Kanuna göre, böyle bir komite, her yüksek öðrenim kurumu tarafýndan 
kurulmalýdýr. Kurum tarafýndan iki yýllýðýna kurulur ve bir baþkan ve diðer 3-7 üyeden oluþur. Baþkaný da içeren 
üyelerin yarýsý, öðretmen ve diðer personel temsilcileridir, diðer yarýsý ise öðrenci temsilcileridir. Her komitenin 
ayrýntýlý yönetmeliði ilgili kurum tarafýndan belirlenen daimi bir kararla tanýmlanmýþtýr. Ýsveççe karþýlýðý: 
Studiestödsnämnden.
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Opiskelijakunta
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Opiskelijakun*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Ylioppilaskunta üniversitelerine benzer þekilde, politeknikte bulunan öðrenci organý. En 
önemli fark, politeknikteki öðrenci birliðine üyelik isteðe baðlýdýr. Politeknik öðrenci birlikleri için þemsiye 
kuruluþ ? Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto'dur. Ýsveççe karþýlýðý: Studerandekår.

Opleidingscommissie
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Opleidingscommissies
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yasayla uyum içerisinde ve bir meslek yüksek öðrenim kurumunda, belli bir dersin eðitim ve 
sýnavýyla ilgili danýþmanlýk görevi bulunan komite. Komiteye üyelik ve üyelerin atanma prosedürü 
düzenlemelerde açýklanmýþtýr.

OPM
Ülke: Finlandiya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Opetusministeriö'nün kýsaltmasý.

ÖRK
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Österreichische Rektorenkonferenz'in kýsaltmasý.

Országos Kredit Tanács
Ülke: Macaristan
Dilbilgisel deðiþkenler: Országos Kredit Tanács*, Országos Kredit Tanácsok
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bu organ, 1999 yýlýnda hükümet kararnamesi ile kurulmuþ mali açýdan devlet tarafýndan 
desteklenen bir kuruluþtur. Konsey, kurumsal kredi sisteminin tanýtýmýný geliþtirmek için çalýþýr, kredi-baðlantýlý 
bilgi saðlar ve sorumluluðu altýndaki kurumlara önerilerde bulunur. Niteliklerin gereksinimlerinin ulusal kredi 
sistemiyle tam olarak tutarlý olmasýný saðlamak için hazýrlýk çalýþmalarýna katýlýr. Yüksek öðrenim kurum 
kýlavuzlarý üzerine olduðu kadar kredi-baðlantýlý eðitimle ilgili ders ve sýnav yönetmeliklerine yönelik 
görüþlerini bildirir. Ayrýca, Macar denklik ve bilgi merkeziyle iþbirliði içinde olarak, konsey Macar ve yabancý 
kredi sistemlerini araþtýrýr ve analiz eder ve Macar yüksek öðrenim kurumlarýna ve karar alan kiþilere 
tavsiyelerde bulunur. Yüksek öðrenim organlarýna danýþarak ve çalýþma düzeylerinin ve meslek alanlarýnýn 
orantýsal temsiline gereken özeni göstererek, eðitim bakaný yenilenebilir üç yýllýk dönem için baþkaný ve konsey 
üyelerini atar. Üyeler, yüksek öðrenimde uzman ve araþtýrmacýlardýr. Öðrenci konseylerinin ulusal 
konferansýnýn bir öðrenci temsilcisi, her ay toplanan konseyin çalýþmalarýnda yer alýr ve tartýþmalara katkýda 
bulunabilir. Kýsaltma: OKT.

Osastoneuvosto
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Osastoneuvosto*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Laitosneuvosto için alternatif bir taným. Ýsveççe karþýlýðý: Avdelningsråd.

Österreichische Fachhochschul-Konferenz
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 1995 yýlýnda Fachhochschule geliþtiricilerinin ortak giriþimiyle kurulan, bütün 
Fachhochschule program geliþtiricileri arasýndaki sözleþmeye dayanan özel kuruluþ. Üyeler, her geliþtiricinin 
ve tüm program müdürlerinin temsilcileridir. Dernek, geliþtiricilerinin maddi katkýlarý ile finanse edilmektedir.
Görevleri, öðretim ve araþtýrmada Fachhochschule'yi teþvik etmek ve eðitim politikasý açýsýndan 
Fachhochschule sektörünün çýkarlarýný gözetmektir. Bu, özellikle, Fachhochschule'nin her alanda geliþimi için 
politika yapanlara tavsiyelerde bulunulmasý, mevzuat sürecindeki görüþlerin þekillendirilmesi ve 
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Fachhochschule'nin faaliyetlerinin koordine edilmesi demektir. Organýn iç kuruluþu, Avusturya dernek yasasý 
ile uyumludur. Bileþen organlarý, baþkan (üyeleri arasýndan iki yýllýðýna seçilir), genel kurul, yönetim kurulu ve 
bir dizi uzman komitedir. Dairesinin daimi bir kadrosu bulunmaktadýr. Öðrenciler, derneðin faaliyetlerinde 
bulunamazlar. Kýsaltma: FHK.

Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur'e sorumlu olan, 1998 Öðrenci 
Birlikleri Kanunu altýnda kurulmuþ temsilci organ. Bu organ, devlet ve öðrencilerden gelen yýllýk mali katkýlarla 
finanse edilmektedir. Görevi, eðitim politikasý açýsýndan Avusturya yüksek öðrenimde öðrenci çýkarlarýný 
gözetmektir. Bu, özellikle, yüksek öðrenimin her alanda geliþimi için politika yapanlara tavsiyelerde 
bulunulmasý, mevzuat sürecindeki görüþlerin þekillendirilmesi ve üyelerine her türlü maddi manevi yardýmýn
önerilmesi demektir. Tüm üniversitelerdeki, Fachhochschule programlarýndaki, özel üniversitelerdeki veya 
akademilerdeki öðrenciler zorunlu olarak bu organýn üyesidir. Merkezi düzeyde bileþen organlarý,
Bundesvertretung der Studierenden (tek Universitätsvertretungen tarafýndan seçilen, federal öðrenci 
temsilciliði), Vorsitzendenkonferenz (baþkanlarýn konferansý), Studierendenversammlung (öðrenci topluluðu), 
Kontrollkommission (kontrol komisyonu) ve Wahlkommission'dýr. (seçim komitesi). Kurumsal düzeydeki alt 
organlarý ise Universitätsvertretungen (tüm öðrenciler tarafýndan seçilen üniversite öðrenci temsilcileri) ve ilgili 
üniversitenin belli alt birimlerine baðýmlý olan düþük düzeydeki temsilcilerdir, örneðin, Fakultätsvertretungen
(fakülte temsilcileri). Bütün bileþen organlar, iki yýllýk bir süre için oluþturulur. Merkezi ve kurumsal düzeydeki 
dairelerde daimi kadrolar bulunmaktadýr. Kýsaltma: ÖH.
(http://www.oeh.ac.at/oeh)

Österreichische Qualitätssicherungsagentur
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2003 yýlýnýn sonlarýnda kurulup, 2004 yýlýnýn ilkbaharýndan itibaren iþleyen danýþma organý. Bu 
hizmet ajansý, ? Österreichische Rektorenkonferenz, ? Österreichische Fachhochschul-Konferenz, Verein der 
Privatuniversitäten, ? Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft, ve ? Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur'ün ortak giriþimiyle devlet tarafýndan finanse edilmektedir. Üniversitelere ve 
Fachhochschulen'e kalite yönetimi sistemlerini kurmalarýnda yardýmcý olmak için kurulmuþtur. Ajansýn
sorumluluklarý, yüksek öðrenimdeki standartlarý ve prosedürleri geliþtirmeyi, çalýþma programlarý ve 
kurumlarýn deðerlendirme süreçlerinin koordinasyonunu ve kalite yönetimi sistemini sertifikalandýrmanýn yaný 
sýra iç kalite güvence süreçlerinin geliþimi ve uygulanmasý için yüksek öðrenim kurumlarýna danýþmanlýk ve 
destek önermeyi içerir. Kalite güvence ve deðerlendirme ajanslarý için uluslar arasý standartlara uygun olarak, 
ajans, ilgili kurumlarla anlaþarak, deðerlendirme sonuçlarýnýn bir özetini yayýnlar. Ajansýn bilimsel konseyi 
(Wissenschaftlicher Beirat), yabancý uzmanlardan oluþan bir çoðunluðu içerir ve dairesinde daimi kadrolar 
bulunmaktadýr. Kýsaltma (Ýngilizce karþýlýðý): AQA. (http://www.aqa.ac.at/)

Österreichische Rektorenkonferenz
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2004 yýlýndan itibaren (2003'ün sonuna kadar, yasal bir düzeneðe baðlý olarak), bütün 
üniversiteler arasýnda yapýlan sözleþmeye dayanan özel kuruluþ. Üniversitelerin maddi katkýlarý ile finanse 
edilmektedir. Görevi, üniversite araþtýrmasýný, sanat ve eðitimi teþvik etmek ve eðitim politikasý açýsýndan 
üniversite sektörünün çýkarlarýný temsil etmektir. Bu, özellikle, üniversitenin her alanda geliþimi için politika 
yapanlara tavsiyelerde bulunulmasý, mevzuat sürecindeki görüþlerin þekillendirilmesi ve üniversite 
faaliyetlerinin koordine edilmesi demektir. Organýn iç düzenlemesi Avusturya dernek yasasý ile uyumludur.
Organlarý, baþkan (iki yýllýðýna rektörler arasýndan seçilir), genel kurul (bütün üniversite rektörleri ve rektör 
yardýmcýlarý), yönetim kurulu ve bir dizi uzman komitedir. Dairesinin daimi bir kadrosu bulunmaktadýr.
Öðrenciler, derneðin faaliyetlerinde bulunamazlar. Kýsaltma: ÖRK. (http://www.reko.ac.at)

Överklagandenämnden för högskolan
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek Öðrenim Temyiz Kurulu, yasayla kurulmuþ ve Utbildningsdepartementet (Eðitim ve 
Bilim Bakanlýðý) tarafýndan finanse edilen ulusal bir ajanstýr. Kurul, personel ve öðrencilerle ilgili Ýsveç yüksek 
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öðrenim kurumlarý tarafýndan alýnan kararlara karþý temyizleri deðerlendirmekten sorumludur. Ayrýca, geliþmiþ 
mesleki eðitim sektöründeki belli kararlarý da deðerlendirme yetkisi bulunmaktadýr. Kararlarýna karþý temyiz 
yoktur. Kurul, bir baþkan, baþkan yardýmcýsý ve diðer yedi üyeden oluþur. Baþkan ve baþkan yardýmcýsý, halen 
etkin veya eski yargýç olmak zorundalar. Diðer üyelerin en azýndan üçü avukat olmak zorundadýr. Hükümet, 
bütün kurul üyelerini üç yýllýk bir süre için atar. Kurulun yeri ? Högskoleverket'tedir. (Ýsveç Yüksek Öðrenim
Ulusal Ajansý).
(http://www.onh.se)

P

PAEPON
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland'ýn
kýsaltmasý.

Panellinia omospondia syllogon didaktikou kai erevnitikou prosopikou

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel deðiþkenler: Panellini omospond* syllogon didaktikou kai erevnitikou prosopikou
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 1985 yýlýnda kurulan ve üyeleri tarafýndan düzenli ve özel amaçlý katkýlarla finanse edilen
baðýmsýz sendika. Düzenli toplantýlarda üyeleri tarafýndan bir idari kurul seçilir. Sendika, tamamen yüksek 
öðrenimle ilgili ve her üniversitenin öðretim ve araþtýrma kadrosundan seçilen bir kuruluþtan oluþur. Görevleri 
arasýnda, üniversite çalýþmalarýný ve araþtýrmalarýný geliþtirmek, üniversitelerle yakýn sosyal çevreleri arasýnda 
baðlantý kurmak ve üniversite himaye ilkesini desteklemek bulunmaktadýr. Kýsaltma: POSDEP.
(http://www.ntua.gr/posdep)

Pañstwowa Komisja Akredytacyjna
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Pañstwow* Komisj*Akredytacyjn*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not:Yüksek öðrenime yönelik 2001 Kararý ve 1990 yasasýyla Milli Eðitim ve Spor Bakaný tarafýndan 
Ocak 2002'de kurulan, kalite güvencesinden sorumlu ulusal ajans. Yüksek öðrenime yönelik 2005 Kanunu'na 
göre, ajans yüksek öðrenimden sorumlu bakan tarafýndan kurulmuþ ve devlet bütçesi tarafýndan finanse 
edilmektedir. Yeni yüksek öðrenim kurumlarýnýn kuruluþuyla ilgili görüþleri ve eylemleri hazýrlar ve yüksek 
öðrenim bakanýna iletir. Ajans, yüksek öðrenim kurumlarýný, tahsis edilen alanlardaki veya çalýþma 
düzeylerindeki diploma programlarýný saðlamasý için yetkili kýlar ve eðitim kalitesini ve uygunluðunu diploma 
programlarýnýn saðlanma gereksinimleriyle deðerlendirir. Ajans, yüksek öðrenim kurumlarýndan açýklama ve 
bilgi talep edebilir ve üzerlerinde soruþturma yürütebilir. Yüksek öðrenim bakanýnýn talebi üzerine, ajans belli 
kurumlarda veya birimlerinde bulgularýný sunmak için eðitimle ilgili kalite deðerlendirmelerinde bulunmaya 
yükümlüdür. Ajans, eðitim akreditasyonu ve kalite konularýyla ilgili olarak ulusal ve uluslar arasý kuruluþlarla 
iþbirliði içinde olabilir. Yüksek öðrenimden sorumlu bakan, ulusal araþtýrma kuruluþlarýyla iþverenlerin 
kuruluþlarý tarafýndan önerildiði gibi ? Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego, ? Konferencja Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich, ? Konferencja Rektorów Zawodowych Szkó³ Polskich, ? Parlament Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej ve ? Senat uczelni tarafýndan da önerilen adaylar arasýndan ajans üyelerini atar. Ajansýn üyeleri, yüksek 
öðrenimde en az doktor derecesi olan öðretmenler olmalýdýr ve bu öðretmenlerin öncelikli istihdam alanlarý bir 
yüksek öðrenim kurumu olmalýdýr. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej'in baþkaný yasaya uygun 

(ÐáíåëëÞíéá ïìïóðïíäßá óõëëüãùí äéäáêôéêïý êáé åñåõíçôéêïý ðñïóùðéêïý)
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þekilde ajansýn bir üyesidir. Ajansýn, 1 Ocak tarihinden itibaren baþlayan dört yýllýk bir dönemi olan 60-80 üyesi 
bulunmaktadýr ve ajans genel kurullarýyla ve organlarýyla hareket eder. Organlarý, baþkaný, müsteþarý ve çalýþma 
alanlarýna yönelik birimlerin baþkanlarýný içeren yönetim kurulunu ve öðrenci temsilcilerini içerir. 1 Ocak 
2006'dan itibaren, ajansa idari yardým, kendi dairesi tarafýndan saðlanmýþtýr. Bu tarihten önce, bu yardýmý yüksek 
öðrenimden sorumlu bakana hizmet eden kurumsal birimler saðlamaktaydý. Kýsaltma: PKA. 
(http://www.pka.edu.pl)

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Parlament* Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenime yönelik 1990 Kanunu'na dayanarak 1995 yýlýnda kurulmuþ öðrenci 
parlamentosu. Þu anda, varlýðý yüksek öðrenime yönelik 2005 Kanunu'na dayanmaktadýr. ? Samorz¹d
studencki'nin temsilcileri tarafýndan kurulmuþtur ve Polonya'daki bütün öðrenci topluluðunu temsil etmektedir.
Yüksek öðrenimden sorumlu bakan tarafýndan devlet bütçesinden yýllýk olarak finanse edilmektedir. Öðrenci 
parlamentosunun, öðrencileri ilgilendiren konularda mevzuata danýþma hakkýný da içeren öðrenci topluluðuyla 
ilgili tüm konularda görüþlerini beyan etme ve teklif sunma yetkisi vardýr. Yüksek öðrenim bakanýndan taslak 
mevzuatý alýr ve fikir beyan eder. Öðrenci parlamentosu, yüksek öðrenim alanýnda Polonya ulusal çýkarlarýný 
korur, hükümet organlarýna karþý öðrenci topluluðunu temsil eder, öðrencilerin hak ve çýkarlarýný savunur, kendi 
kendini yöneten organlarla kuruluþlar arasýndaki iþbirliðini teþvik eder ve öðrenci topluluðunda kültür, eðitim, 
spor ve turizmin kalkýnmasýný destekler. Bireysel yüksek öðrenim kurumlarýnda kendi kendini yöneten öðrenci 
kuruluþlarýný temsil eden delegeler topluluðu parlamentonun en yüksek mercidir. Delegeler, bir yüksek öðrenim 
kurumunun samorz¹d studencki'si tarafýndan seçilir. Belli bir kurumdan gelen delegelerin sayýsý öðrenci 
kayýtlarýna baðlýdýr. Toplantýlarda, bir öðrenci konseyi parlamento adýna hareket eder ve toplantýlar sýrasýnda, 
toplantý yönetim kurulu olarak çalýþýr. Parlament'in baþkaný yasa tarafýndan ? Pañstwowa Komisja
Akredytacyjna'nýn bir üyesidir. Detaylý kurumsal düzenlemeler ve öðrenci parlamentosunun iþlemsel 
prosedürleri, kendi tüzüðünde tanýmlanýr.

Partnership Office - Ortaklýk Dairesi
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? L-Ufficcju ta' Shubija'nýn Ýngilizce karþýlýðý.

PKA
Ülke: Polonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Pañstwowa Komisja Akredytacyjna'nýn kýsaltmasý.
Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Hükümete ve ayný zamanda sendikalara ve çýkar gruplarýna danýþarak özel eðitim kurumlarýný 
temsil eden organ. Bu organýn en temel görevi, özel eðitimin saðlanmasýnýn kalite kontrolüdür ve ayný zamanda 
diplomalarýn genel olarak tanýnmasý ve deðiþilebilirliðinin belgelenmesiyle ilgilidir. Kuruluþ, ortaöðretimden 
yüksek öðrenimin ilerisine kadar geniþ çapta hedef gruplarýna yönelik birçok yolla eðitime katýlýr. Meslek 
kuruluþlarý, hükümet, okullar, özel kiþiler ve ? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap için bir 
arabuluculuk görevi üstlenir ve bakanlýk ve ? HBO-raad tarafýndan daimi bir danýþman ortaðý olarak düþünülür.
Nitekim, ortaöðretim meslek eðitimi ve yüksek öðrenim için bakanlýðýn bölümleri tarafýndan ve düzenli bir 
þekilde doðrudan bakan tarafýndan danýþýlýr. Kuruluþ, üyeleri, bir yönetim kurulu ve bir yönetici organý olan bir 
kuruluþtur. Kýsaltma: PAEPON. (http://www.paepon.nl)

Podvýbor pro vìdu a vysoké školy Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Podvýbor* pro vìdu a vysoké školy Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Výbor pro vìdu, vzdìlání, kulturu mláde  a tìlovýchovu Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské
republiky (Çek Cumhuriyeti Parlamentosu Bilim, Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Temsilciler Meclisi) tarafýndan 
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kurulan yüksek öðrenim konularýný tartýþan danýþma organý. Sadece parlamento üyeleri, bu alt komitenin üyesi 
olabilir. Faaliyetlerinden ortaya çýkan sonuç üst komiteye sunulur.

POSDEP
Ülke: Yunanistan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Panellinia omospondia syllogon didaktikou kai erevnitikou prosopikou'nun kýsaltmasý.

Predavateljski zbor višje šole
Ülke: Slovenya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Predavateljski zbor višje strokovne šole'nin eþanlamlýsý.

Predavateljski zbor višje strokovne šole
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Predavateljsk* zbor* višj* strokovn* šol*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir yüksek meslek yüksek okulunda yasayla kurulmuþ öðretim elemanlarý kurulu. Giderleri 
ilgili yüksekokul tarafýndan karþýlanmaktadýr. Kurulun faaliyetleri þunlardýr: eðitim faaliyetleriyle ilgili mesleki 
konularda tartýþma ve kararlar alma; yýllýk çalýþma planý, uzun vadede yüksekokul kalkýnma programý, baþkanýn 
veya müdürün teklif doðrultusunda atanmasý ve baþkan veya müdür tarafýndan yapýlan terfiler için öneriler,
çalýþma programlarýný modernleþtirme ve yasal düzenlemelere göre uygulanmalarý üzerine görüþ beyan etme; 
özel ihtiyaçlara çalýþmayý uyarlamak için kurallarý kabul etme; personelin terfisi için plan yapma, yüksek okul 
öðretim elemanlarýný atama ve öðrencilerle iþbirliði içinde olma. Kurul, yüksekokuldaki bütün öðretim 
elemanlarýndan oluþur ve baþkaný veya müdürü tarafýndan yönetilir. Eþanlamlýsý: Predavateljski zbor višje šole, 
Predavateljski zbor.

Prosorini Dioikousa EpitropiAniktou Panepistimiou Kyprou

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel deðiþkenler: Prosorin* Dioikous* Epitrop* Aniktou Panepistimiou Kyprou
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bakanlar konseyiyle atanmýþ, yakýn tarihte kurulan (2002) Kýbrýs Açýk Üniversitesi'nin geçici 
yönetim kurulu. Sorumluluklarý, konseyin ve Açýk Üniversite senatosunun daha kurulmamýþ fakat üniversite 
tamamen özerk olunca yürürlüðe girecek tüm sorumluluklarýný içerir. Þimdilik, bu sorumluluklar üniversitenin 
idari ve mali iþlerinin kontrolünü ve mülkiyetini ve özellikle kurumun içyapýsý için yýllýk bütçesini, maaþlarýný ve 
diðer personel yan ödemelerini ve tahsisatlarý içermektedir. Kurul, açýk ve uzaktan eðitimle ilgili akademik 
geçmiþi, bilgisi ve deneyimi olan yedi üyeden oluþur ve üniversite için devlet bütçesinden finanse edilir.
(http://www.ouc.ac.cy)

Prosorini Dioikousa Epitropi Technologikou Panepistimiou Kyprou

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel deðiþkenler: Prosorin* Dioikous* Epitrop* Technologikou Panepistimiou Kyprou
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yakýn tarihte kurulan (2003), akademik geçmiþleri olan 11 üyeden oluþan Kýbrýs Teknoloji
Üniversitesi'nin geçici yönetim kurulu. Sorumluluklarý, konseyin ve Kýbrýs Teknoloji Üniversitesi'nin 
senatosunun daha kurulmamýþ fakat üniversite tamamen özerk olunca yürürlüðe girecek tüm sorumluluklarýný 
içerir. Þimdilik, bu sorumluluklar üniversitenin idari ve mali iþlerinin kontrolünü ve mülkiyetini ve özellikle 
kurumun içyapýsý için yýllýk bütçesini, maaþlarýný ve diðer personel yan ödemelerini ve tahsisatlarý içermektedir.
Kurul, açýk ve uzaktan eðitimle ilgili akademik geçmiþi, bilgisi ve deneyimi olan yedi üyeden oluþur ve 
üniversite için devlet bütçesinden finanse edilir. (http://www.cut.ac.cy)

Prytaniko symvoulio

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel deðiþkenler: Prytan* symvoul*
Düzey: Eðitim Kurumu

(ÐñïóùñéíÞ Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ Áíïéêôïý Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ)

(ÐñïóùñéíÞ Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ Ôå÷íïëïãéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ)

(Ðñõôáíéêü óõìâïýëéï)
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Açýklayýcý Not: Rektör, rektör yardýmcýsý ve idari konularda oy verme yetkisi olan ve tavsiyelerde bulunma 
yetkisi olan üniversite sekretaryasýnýn baþkanýndan oluþan bir üniversite kurumunun danýþma organý. Organ, ? 
Syglitos'a (senato) üniversite bütçesini ve çalýþma planýný önerir ve senato kararlarýnýn uygulanmasýný denetler.
Üniversiteler için olan devlet bütçesinden finanse edilir ve üyeleri seçilir. Rektörün ve üniversite sekretarya 
baþkanýnýn yaný sýra, hepsi görevleri gereði üyesi olan iki veya üç yardýmcý rektör daha bulunmaktadýr.

Prytaniko Symvoulio Panepistimiou Kyprou

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel deðiþkenler: Prytanik* Symvouli* Panepistimiou Kyprou
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kýbrýs Üniversitesindeki yürütme organý, Symvoulio Tmimatos Panepistimiou Kyprou üyeleri 
tarafýndan seçilen rektör ve iki rektör yardýmcýsý ile idari ve mali direktörden meydana gelmiþtir. Bu konsey,
rektörün, kurulun veya konsey baþkanýnýn önerisiyle Syglitos Panepistimiou Kyprou tarafýndan verilmiþ olan 
günlük veya rutin iþlerden sorumludur. Devlet tarafýndan üniversite için ayrýlmýþ bütçeden finanse edilir.

Q

QAA
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek Öðrenim Kalite Güvence Ajansý'nýn kýsaltmasý.

QAAHE
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek Öðrenim Kalite Güvence Ajansý'nýn kýsaltmasý.

QualityAssuranceAgency for Higher Education - Yüksek Öðrenim Kalite Güvence Ajansý
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: QAA 1997 yýlýnda yüksek öðrenim sektörü için entegre bir kalite güvencesi ve geliþtirme 
hizmeti saðlamak için kurulmuþtur. Amacý, yüksek öðrenim niteliklerinin ses standartlarýnda kamu çýkarýný 
korumak ve yüksek öðrenimin kalite yönetiminde sürekli iyileþtirmeyi bilgilendirmek ve teþvik etmektir. En 
önemli rolü, akademik standartlarý ve yüksek öðrenim kalitesini geliþtirmeye yardým etmek ve korumaktýr. Bunu 
da yüksek öðrenim standartlarýný tanýmlamak için üniversiteler ve yüksek okullarla birlikte çalýþarak yapar.
(Birleþik Krallýk için niteliklerin çerçevesini içeren ve Akademik Ýçyapý olarak bilinen çerçeve yoluyla). Ayrýca,
bu standartlara karþý yüksek öðrenim kurumlarýnýn bir deðerlendirmesini de yürütmektedir. QAA ayrýca, iyi 
uygulamalarýn belirlenmesi ile yüksek öðrenim kalitesinin yönetiminde sürekli iyileþtirmeyi teþvik etmektedir.
Hükümete, diploma verme yetkileri, üniversite ünvanlarý ve bir yüksek öðrenim kurumu olarak atanma 
baþvurularý hakkýnda tavsiyelerde bulunur. QAA, üniversiteler ve yüksek öðrenim yüksekokullarýndan gelen 
aidatlarla ve temel yüksek öðrenim finansman organlarý tarafýndan finanse edilen baðýmsýz bir kamu organýdýr.
QAA, iþleyiþinin sürdürülmesinden ve stratejik yönünden tamamen sorumlu olan bir kurul tarafýndan 
yönetilmektedir. Kurulun 14 üyesi bulunmaktadýr. Dördü yüksek öðrenim kurumlarýnýn baþkanlarýnýn temsili 
organlarý tarafýndan atanýr; dördü yüksek öðrenim finansman organlarý tarafýndan atanýr ve altýsý bir bütün olarak 
kurul tarafýndan atanan, sanayi, ticaret, finans veya bir mesleðin uygulanmasýnda geniþ pratik deneyime sahip 
baðýmsýz müdürlerdir. Baþkan, kurul tarafýndan, baðýmsýz üyeler arasýndan atanýr. QAA Ýskoçya Komitesi, 
QAA'nýn Ýskoçya'daki iþlerinden sorumludur. Komitenin sorumluluðu, Ýskoçya'da uygulandýðý üzere, bütün 
QAA politikasýnýn ve uygulamasýnýn Ýskoçya'daki yüksek öðrenim için elveriþli olan ihtiyaçlar, özellikler ve 

(Ðñõôáíéêü Óõìâïýëéï Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ)
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hesaplar doðrultusunda geliþtiðini ve uygulandýðýný temin etmektir. Komite, kararlaþtýrýldýðý takdirde kurula 
býrakýlan yetkiler haricinde kuruldan verilen yetki altýnda hareket eder. Kýsaltmasý: QAAHE, QAA.

QualityAssurance Committee - Kalite Güvence Komitesi
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kumitat g_all-_arsien tal-Kwalita'nýn Ýngilizce karþýlýðý.

R

Raad van Decanen
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Raden van Decanen
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Rektör tarafýndan baþkanlýk edilen, fakülte kurulunun baþkanlarýný içeren dekanlar konseyi,
decanen. Konsey, ? College van Bestuur'a idari, eðitim ve bilimsel faaliyetler hakkýnda önerilerde bulunur.
Ayrýca, eðitim ve bilimsel faaliyetler hakkýnda bir fakülte kuruluna da tavsiyelerde bulunur ve ? College voor 
Promotie olarak iþler.

Raad van Toezicht
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Raden van Toezicht
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak bir üniversitenin yönetimini denetlemekten sorumlu 
olan ve ayný zamanda ? College van Bestuur'a tavsiyelerde bulunan yasayla kurulmuþ olan kurul. ? 
Universiteitsraad'la müzakere protokolünü takiben, bu kurulun 3 ila 5 üyesi, sorumlu olduklarý eðitim, kültür ve 
bilim bakaný tarafýndan 4 yýllýðýna atanýrlar. College van bestuur'un üyeleri, danýþman olarak kurulun 
toplantýlarýna katýlýr.

Rada
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Rad*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bu kurum, Eðitim Yasasýyla kurulan, yüksek mesleki eðitim (ISCED 5B) de dahil olmak üzere 
yasal kurumlar olan her düzeydeki okullara yönelik bir danýþma ve karar alma organýdýr. Kurulun çalýþmalarý 
okul bütçesinden karþýlanmaktadýr. Özellikle, bir okula kurulmasý için verilen uygunluðun sürekliliðini temin 
eder ve mülkiyeti ve finansal kaynaklarý da doðru bir þekilde denetlenir. Okul varlýðýnýn bütçesini onaylar ve 
kurucusuna varlýðýn herhangi bir birleþmesi veya ayrýlmasý konusunda önerilerde bulunur. Varlýðýn mülkiyet 
yönetimiyle ilgili birçok yasal iþlemler kurulun önceden verilecek iznine baðlýdýr. Kurulun, kurucusu tarafýndan 
atanan ve görevden alýnan minimum 3 ve maksimum 15 üyesi bulunmaktadýr. Üyeler, okul varlýðýnýn çalýþanlarý 
veya onunla iliþkili olamazlar. Beþ yýllýk bir dönem için hizmet ederler ve baþkan ve baþkan yardýmcýsý 
aralarýndan seçilir.

Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim sektörünü temsil eden seçme yetkisi bulunan bir danýþma organý. Yüksek
öðrenim üzerine 1990 Yasasýyla kurulmuþ ve 1991 yýlýndan itibaren varlýðýný sürdürmektedir ve þu anda yüksek 
öðrenim üzerine 2005 Yasasýna dayanarak iþlemektedir. Organ, devlet bütçesi tarafýndan finanse edilmektedir.

Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Rad* G³ówn* Szkolnictwa Wy¿szego
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Yüksek öðrenim politikasýný kurmak için ? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego'yla ve diðer hükümet 
organlarýyla iþbirliði içindedir. Organ, yüksek öðrenim, akademik araþtýrma ve kültürle ilgili olduðu kadar 
hükümet organlarýna ve yüksek öðrenim kurumlarýný yöneten organlara olan sorularýný hazýrlamakla ilgili tüm 
konularda görüþlerini beyan etmekten ve eylemlerini harekete geçirmekten sorumludur. Çalýþma alanlarýnýn 
adlarýný ve program gereksinimlerini önerir, yüksek öðrenim bakaný veya diðer hükümet organlarý tarafýndan 
yüksek öðrenim taslak yasasý ve yüksek öðrenim devlet bütçesi ve yüksek öðrenim kurumlarýnýn devlet 
sübvansiyonlarýyla ilgili öne sürülen konulara yönelik fikirlerini bildirir. Organ, ulusal ve uluslar arasý 
kuruluþlarla yüksek öðrenim alanýnda iþbirliði içinde olabilir. Organ, þu temsilcilerden oluþur: yüksek 
öðrenimde profesor ünvaný veya doktor habilitowany diplomasý olan 21 öðretmen, doktora diplomalý 6 
öðretmen, ? Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej tarafýndan seçilen 4 öðrenci temsilcisi ve 2 doktora 
öðrenci temsilcisi. Bu üyeler, kurumsal düzeyde seçilen seçmenler tarafýndan ulusal düzeyde seçilmiþtir.Yüksek
öðrenim kurumlarýnýn temel kuruluþ birimlerinin rektörleri, rektör yardýmcýlarý, baþkanlarý ve baþkan 
yardýmcýlarý, ? Pañstwowa Komisja Akredytacyjna veya ? Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów'un üyeleri üye 
olarak seçilemez. Organýn 1 Ocak'tan baþlamak üzere dört yýllýk bir dönemi vardýr. Tüzüðünde belirtilen iç 
organlarýyla ve genel kurullarýyla iþler. Þu anki dönemde (2006-09), bir baþkaný, bir baþkan yardýmcýsý, 6 
yönetim kurulu üyesi ve diðer 24 üye bulunmaktadýr. Genel kurullarý, sendika temsilcilerinin katýlýmý ile 
düzenlenir. Yüksek öðrenimden sorumlu bakaný destekleyen idari organlar, organa idari yardým teklifinde 
bulunurlar. Kýsaltma: RGSW. (http://www.rgsw.edu.pl)

Rada naukowa
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Rad* naukow*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni'nin eþanlamlýsý.

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Rad* podstawow* jednostk* organizacyjn* uczelni
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir yüksek öðrenim kurumundaki temel kurumsal birimin seçme yetkisi bulunan kolektif 
yönetim kurulu. Kuruluþu, 2005 yüksek öðrenim kanununa dayanmaktadýr. Ýlgili birimin faaliyetlerinin genel 
hatlarýný belirlemesinin yaný sýra, bu kurul lisans programlarýnýn, doktora programlarýnýn ve lisansüstü 
programlarýn ve eðitim derslerinin çalýþma planlarýný ve programlarýný kabul etme yetkisi bulunmaktadýr. Bunu 
da ? Samorz¹d studencki'nin (lisans programlarý söz konusu olduðunda) uygun organýna ve yetkili ? Samorz¹d
doktorantów'a (doktora programý söz konusu olduðunda) danýþtýktan ve her zaman senat uczelni veya kamu 
olmayan bir yüksek öðrenim kurumunun kolektif organý tarafýndan belirlenen yönergeleri dikkate aldýktan sonra 
yapar. Kurulun tam yetkileri, seçim için prosedürü ve akademik personel, doktora öðrencileri, öðrenci ve 
akademik olmayan personelin temsilciler oraný yüzde olarak kurumun tüzüðünde açýklanmaktadýr. Öðrenci ve 
doktora öðrenci temsilcileri, üyeliðin en az % 20'sine karþýlýk gelir ve her iki durumda da toplam sayýlarý birim 
içinde orantýlý olarak, her iki grubun en az bir temsilci olmak üzere hesaplanýr. Yüksek öðrenim kurum tipi olan 
bir üniversitede akademik ünvaný profesor olan veya doktor habilitowany diplomasý olan akademik personel 
kurulun yasal üyeliðinin yarýsýndan fazlasýna tekabül eder. Her sendikadan bir temsilci olmak üzere, ilgili 
kurumda aktif olan sendikalar danýþman olarak toplantýlara katýlýr. Temel bir organizasyon biriminin baþkaný, 
kurulun baþkaný olur. Kurul toplantýlarý ve çalýþma usulleri kurumun tüzüðünde belirlenmiþtir. Görev süresi 
hakkýnda bilgi için, bakýnýz ? Senat uczelni. Eþanlamlýsý: Rada wydzia³u, Rada naukowa.

Rada vysokých škol
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Rad* vysokých kol
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim kurumlarý üzerine yasayla kurulmuþ temsilci organý. Giderleri, onaylanmýþ bir 
bütçeye uygun olarak, yüksek öðrenim kurumunun katkýlarýyla karþýlanýr. Konsey, yüksek öðrenim 
kurumlarýnýn kalkýnmasý, ekonomisi, mevzuatý, faaliyetleri, organizasyonu ve yönetimiyle ilgilendiði gibi 
çýkarlarýyla, akademik kadrosuyla, öðrencileriyle ve çalýþanlarýyla da ilgilenir. Yüksek öðrenimi ciddi þekilde 
ilgilendiren kararlar ve tedbirlerle ilgili bakanla uzlaþýr ve ? Akreditaèní komise'yle anlaþarak bakana önerilerini 
sunar. Konsey, anlaþma iliþkisine dayalý olarak, bir dizi organ ve kuruluþlarla iþbirliði içinde bulunur. Her 
kurumun ? Akademický senát'ý veya özel bir yüksek öðrenim kurumu durumunda temsilci akademik organý

112



(kurumun 2 temsilcisi, her fakülteden bir temsilci ve bir öðrenci temsilcisi) tarafýndan aday gösterilen, kamu, 
özel ve devlet yüksek öðrenim kurumlarýnýn üyelerinden oluþur. Üyelik, üç yýllýk bir görev süresi ile fahri ve 
ücretsizdir. Konseye seçimle gelmiþ bir baþkan ve baþkan yardýmcýsý baþkanlýk eder. Üyelik, bir yüksek öðrenim 
kurumuna üyelikle baðdaþmaz. Konsey organlarý, komisyon, kurul, kýsýtlý kurul, baþkan ve baþkan yardýmcýsý, 
özel danýþma organlarý, öðrenci komisyonu ve ajans. Konsey, faal olan komisyonlardan oluþur. (2005/06'da 15). 
(http://www.radavs.cz/)

Rada vysokých škôl
Ülke: Slovakya
Dilbilgisel deðiþkenler: Rad* vysokých škôl
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim organlarýnýn, özellikle onlarý ? Ministerstvo školstva'ya karþý temsil eden öz 
yönetici organý olan yüksek öðrenim organý. Yüksek öðrenim üzerine 172/1990 Yasasýný takiben 1990 yýlýnda 
kurulmuþtur. Þu anda, bu konsey yüksek öðrenim kurumlarýný üç temsilci organýndan birisidir, diðer ikisi ise ? 
Študentská rada vysokých škôl ve ? Slovenská rektorská konferencia'dýr. Yüksek öðrenim kurumlarýnýn 
faaliyetleri, organizasyonu, finansal ve ekonomik yönetimiyle ilgili önemli konularý tartýþýr ve gerekli tedbirler 
önerir. Konsey, ? Akademický senát'larý tarafýndan seçilen yüksek öðrenim kurumlarý ve fakülte temsilcilerinden 
oluþmaktadýr. Usul kurallarýna uygun olarak, bir baþkan, iki baþkan yardýmcýsý, bir yönetim kurulu, ve dört daimi 
profesyonel komisyondan, yani geliþim ve finansman kurulu, eðitim ve öðretim kurulu, bilim ve teknoloji kurulu 
ve bir mevzuat komisyonundan oluþur. Baþkan, faaliyetleri kurulmuþ olduðu kurumun bütçesinden finanse 
edilen ve özellikle bu amaç için Ministerstvo školstva tarafýndan yýllýk olarak tahsis edilen bütçeden bir 
sekretarya kurar. Rada vysokých škôl'un toplantýlarý yýlda en az iki defa gerçekleþir.

Rada wydzialu
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Rad* wydzia³*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni'nin eþanlamlýsý.

Rådet för högre utbildning
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 2006 yýlýnda, lisans eðitiminin yenilenmesinden sorumlu konsey ? Myndigehten för nätverk och 
samarbete inom högre utbildning'e dahil edildi. 2006 yýlýndan önce, konsey, ? Högskoleverket'in bir parçasýydý 
ve eðitimin geliþtirilmesini teþvik etme görevi vardý. 

Rådet för utvärdering av högskolorna
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Råd* för utvärdering av högskolorna
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Korkeakoulujen arviointineuvosto'nun Ýsveççe karþýlýðý.

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Råd* för yrkeshögskolornas rektorer
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto'nun Ýsveççe karþýlýðý.

Rakenduskõrgkooli nõukogu
Ülke: Estonya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yasayla bir meslek yüksek öðrenim kurumunda kurulmuþ olan en yüksek karma üyelik karar 
alma organý. Faaliyetlerini hazýrlama süreci ilgili kurumun tüzüðünde yer aldýðý þekilde yönetilir. Kurulun 
sorumluluklarý arasýnda þunlar bulunmaktadýr: kurumun tüzüðünü deðiþtirmek için bundan sorumlu olan 
bakanlýða (? Siseministeerium veya ? Kaitseministeerium) teklif yapma; kuruma yönelik bir kalkýnma planý 
kabul etme ve uygun bakanlýða bunu onay için gönderme; kurum bütçesinin uygulanmasýna yönelik raporu 
onaylama; öðretim kadrosunu seçme; ve kuruma uygun olarak devlet mallarýyla ilgili, kanun doðrultusunda, 
kararlar alma. Buna ek olarak, kurul öðretim kadrosunun niteliklerini deðerlendirme ve öðrenciler hakkýnda 
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önceki çalýþma kayýtlarýný ve mesleki deneyimlerini de hesaba katma koþullarýný ve süreçlerini onaylar. Kurul, 
ayný zamanda Rakenduskõrgkooli nõukogu'yu da deðerlendiren ? Nõunike kogu'dan öneriler alýr. Kurul, rektör,
rektör yardýmcýlarý, öðretim kadrosu temsilcilerinden ve toplam üyeliðin en azýndan 1/5'ine karþýlýk gelen 
öðrenci konseyi temsilcilerinden oluþur.

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu
Ülke: Estonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Rektorite Nõukogu'ya denk olan, meslek yüksek öðrenim kurumlarýnýn rektörlerinin temsilci 
organý. (http://www.rkrn.ee)

Rannis
Ülke: Ýzlanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Araþtýrma için 2003 yýlýnda yasa ile kurulan merkez. Merkez, yüksek öðrenim kurumlarýna 
bilim ve teknoloji politikasýnýn hazýrlanmasý ve uygulanmasý ile ilgili profesyonel yardým saðlamak amacýyla ? 
Menntamálaráðuneyti'ye rapor sunar. Ana görevleri þunlardýr: yüksek öðrenim ve araþtýrmada araþtýrma ve 
teknolojik geliþim için mali destek sistemini iþletme; konseye bilim ve teknoloji politikasý ve alt komiteleri için 
hizmet ve bilgi saðlama; bilim ve teknoloji alanýnda politika uygulanmasý için uluslar arasý projelerle iþbirliði 
içinde olmasý için Ýzlanda'nýn katýlýmýný teþvik etme; araþtýrma ve geliþtirmedeki kaynaklarý ve performansý 
izleme; yüksek öðrenim kurumlarýndaki bilimsel araþtýrma, teknolojik geliþim ve yeniliklerin sonuçlarýný 
deðerlendirme ve Ýzlanda'da araþtýrma ve yenilikler üzerine kamu bilincini teþvik etme. Organ, Vísinda og 
tækniráð'ýn (Bilim ve Teknoloji Konseyi)  himayesi altýnda iþlerini yürütür. 20 kiþiden oluþan daimi bir kadrosu 
vardýr ve devlet tarafýndan finanse edilmektedir.

Rat für Studienbeihilfen
Ülke: Belçika (Almanca Konuþan Topluluk)
Dilbilgisel deðiþkenler: Rates für Studienbeihilfen
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Hükümet burslarýnýn verilmesiyle ilgili 26 Haziran 1986 kararnamesiyle kurulan konsey.
Konsey, burs sistemiyle ilgili, ister hükümetin talebi üzerine ister kendi talebi doðrultusunda, her konu üzerinde 
görüþlerini bildirir. Konseye, yýllýk gereken fonlar ve ayrýntýlý hesaplarý hakkýnda danýþýlabildiði gibi hükümetin 
icra emirleriyle ilgili her konuda da danýþýlabilir. Konsey, resmi olarak talep edildikten sonra en geç bir ay içinde 
görüþünü bildirmelidir. Konseyin faaliyetleriyle ilgili harcamalar bakanlýk bütçesi tarafýndan karþýlanýr. Konsey,
kendi iç düzenlemelerini ve prosedürlerini, daha sonra hükümet tarafýndan onaylanmasý için kurar. Rat, Almanca 
konuþan topluluðun eðitim sektöründen iki temsilcisi, devlet tarafýndan desteklenen sektörden iki, topluluðun 
orta öðretimdeki çocuklarýn ailelerinin derneðinden bir temsilci, devlet tarafýndan desteklenen orta öðretimdeki 
çocuklarýn ailelerinin derneðinden bir temsilci, yüksek öðrenimdeki öðrenci kuruluþlarýndan iki temsilci ve 
ekonomi sektöründen dört temsilciden oluþur. Konsey üyeleri ve bu üyelere yardým edenler, ilgili organ ve 
kuruluþlarýn önerileri üzerine, hükümet tarafýndan yenilenebilir beþ yýllýk bir dönem için atanýrlar. Hükümet, 
üyeler arasýndan bir baþkan ve baþkan yardýmcýsý atar. Konsey sekretaryasý, bakanlýðýn ilgili bölümünden veya 
onun yerine geçen bir bölümün resmi bir yetkili tarafýndan oluþturulur. Bu kiþiler, konsey üyesi olmayabilir 
ancak oy hakký olmaksýzýn toplantýlara katýlýrlar. Konsey, baþkanýnýn, hükümetin veya üyelerinin 1/3'ünün talebi 
üzerine toplanýr. Hükümet, bakanlýktaki burs departmanýnýn ve konseyin faaliyetleri üzerine yýllýk bir rapor 
yayýnlar.

Rectorat
Ülke: Lüksemburg
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Lüksemburg Üniversitesi'nin idari kolu olan ve 2003 yýlýnda yasayla kurulmuþ dört resmi 
organdan biri. Organ, rektör, üç rektör yardýmcýsýna kadar ve directeur administratif 'ten (idari müdür) oluþur ve 
belli bir dönem için danýþmanlarý veya temsilcileri atayabilir. Günlük idari konularla ilgilenmesinin yaný sýra, 
organ dekanlarý atar ve atanma için ? Conseil de gouvernance'a disiplinler arasý merkezlere müdürlük için aday 
gösterir. Üniversite için genel politikayý ve stratejik seçenekleri düzenlediði gibi, üniversitenin çok yýllý 
kalkýnma planýný, taslak bütçesini ve bütçesini ve yýllýk faaliyet raporuyla masraflarýn detaylý açýklamasýný da 
düzenler. Derslerin, araþtýrma önceliklerinin ve tali kurumsal birimlerin kurulmasý, sürdürülmesi ve tabi ki sona 
erdirilmesini teklif eder, enseignants-chercheurs'larý atar ve görevden alýr ve öðrenci kabulüne iliþkin nihai 
kararlarý alýr. Rectorat, üniversitenin farklý bölümlerine idari ve teknik kadro tahsis eder ve bütün sözleþme ve 
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anlaþmalar üzerinde müzakere eder. Son olarak, mülkiyetinin yönetimini de içeren üniversitenin gelir ve 
giderlerinden sorumludur. Organa rektör baþkanlýk eder, üniversite bütçesi tarafýndan desteklenir ve kararlarý ? 
Conseil universitaire tarafýndan uygulanýr.

Rektorat
Ülke: Avusturya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Her üniversitede kurulan (2002 üniversiteler kanunu altýnda, 2004 yýlýndan itibaren etkili) ve en 
üst yönetim kurulu olan karar alma organý. Masraflarýný üniversite karþýlar. En önemli sorumluluklarý, tüzük 
taslaðýný, kalkýnma planýný, organizasyon planýný ve sýrasýyla ? Senat'a ve ? Universitätsrat'a göndermek üzere 
taslak performans anlaþmasýný hazýrlamaktýr. Organ ayrýca, kurumsal birimlerin baþkanlarýný atar, öðrencileri 
kabul eder ve bütçeyi tahsis eder. Organ, rektör ve yardýmcý rektörlerden (tam sayýsý üniversite tüzüðü tarafýndan 
belirlenir fakat dörtten fazla olmaz) oluþur. Rektorat'ýn baþkaný rektör olmasýna raðmen, rektör yardýmcýlarý 
üniversite tüzüðünde belirtildiði üzere, rektörün direktiflerine baðlý kalmadan, sorumluluklarýný yerine 
getirirler. Rektorat'ýn görev süresi dört yýldýr ve dairesi üniversitenin idari kadrosu tarafýndan daimi olarak 
kadrolaþmýþtýr.

Rektorat
Ülke: Almanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Rektorate
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Üniversiteyi kamuda temsil eden ve daireyi ve ? Senat'ý yöneten baþkanýn dairesi. Rektorat,
üniversitenin anayasasý veya tüzüðü altýnda kurulmuþ ve üniversite bütçesi tarafýndan finanse edilmektedir. Üç 
baþkan yardýmcýsý ve üniversite idaresinin baþkaný da ayrýca bir Rektoratsverfassung'la üniversitelerin merkezi 
idari organý olan Rektorat'a baðlýdýr.

Rektorite Nõukogu
Ülke: Estonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Kamu hukukunda yasal varlýklar olan üniversitelerin rektörlerinin temsili organý. Bu organ,
üyelerinin genel toplantýlarýnda onaylanan tüzük doðrultusunda hareket eden kar amacý gütmeyen bir organdýr.
Bir danýþma organý olarak, yüksek öðrenim ve araþtýrma politikasý alanlarýndaki tartýþmada ? Haridus- ja 
Teadusministeerium'a (Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý) yardým eder. Bakanlýk tarafýndan belirlenen tüm kurallar,
ilgili alanlarda görüþlerini beyan eden rektorite nõukogu tarafýndan tartýþýlýr. Bakanlýk, rektorite nõukogu'yla
iþbirliði içinde, yüksek öðrenimin finanse edilmesi ve gereken stratejiler için planlar tasarlar.
(http://www.ut.ee/erc)

Rektorkollegiet
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Hükümet tarafýndan ? Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling'in altýnda kurulan 
üniversite düzeyinde eðitimin koordine organý. Organýn rolü, Danimarka üniversitelerini, Danimarka 
parlamentosuna, Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling'e ve eðitim sektörüyle ilgili diðer kurumlara 
karþý temsil etmektir. Üniversite yasasý tarafýndan kapsanan 12 kurumun rektörlerinden oluþur. Aralarýndan
birini iki yýllýðýna baþkan olarak seçerler. Organ, yýllýk hükümet bütçesinden finanse edilen baðýmsýz bir 
kuruluþtur. Rektorkollegiet, üniversite direktörlerinin komitesini ve uluslar arasý iliþkiler komitesini içeren 
birçok komite kurmuþtur. Kýsaltma: RKS. (http://www.rks.dk/)

Rektorska konferenca
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Rektorsk* konferenc*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Slovenya üniversitelerinin ortak çýkarlarý ve çalýþma programlarýný, araþtýrma ve bilimi, yüksek
öðrenim finansmanýný ve yüksek öðrenim ve araþtýrma alanýndaki mevzuatý içeren konularla ilgili bir platform 
kurmayý amaçlayan danýþma organý. Giderleri ilgili üniversiteler tarafýndan karþýlanan bu rektörler kurulu, 
aralarýndaki öðretim, araþtýrma ve hizmet ve iþbirliðinin koordinasyonunu destekler. Ayrýca, uluslar arasý 
kuruluþlar ve bilim ve araþtýrmaya yönelik ulusal organlar, üniversiteler ve yetkili merciler arasýndaki iþbirliðini 
teþvik etmesinin yaný sýra üniversiteler arasýndaki bilgi deðiþimini ve iþbirliðini de teþvik eder.Aralarýndan birini 
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baþkan olarak iki yýllýðýna seçen bütün üniversite rektörleri organýn üyesidir. Görevleri, üniversite rektör 
yardýmcýlarýyla, ? Upravni odbor univerze baþkanlarýyla, üniversite yöneticileriyle ve öðrenci temsilcileriyle 
iþbirliðini içerir.

Rektoru padome
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Rektoru padom*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulan ve yüksek öðrenim kurumlarý tarafýndan ödenen danýþma konseyi. Bu organ,
yüksek öðrenimle ilgili olarak eðitim ve bilim bakanýna öneriler oluþturur. Kurumlarýn eðitim faaliyetlerini 
koordine eder, ortak çalýþma programlarýnýn kurulmasýna ve akademik kadroyla maddi kaynaklarýn kullanýmýna 
karar verir ve yüksek öðrenimle ilgili konularda yasa teklifleri için öneriler geliþtirir. Konsey ayrýca, belli yüksek 
öðrenim kurumlarý ve çalýþma programlarýnýn akreditasyonu için uzman tavsiyesinde bulunur ve devlet bütçe 
fonunun kurumlara tahsis edilmesi için öneriler hazýrlar. Konsey üyeleri arasýnda, bütün devlet akredite 
kurumlarýnýn rektörleri, eðitim ve bilim bakaný ve yüksek öðrenim ve ? Izglîtîbas un zinâtnes ministrija'daki bilim 
bölümünün müdürü bulunur. Konsey baþkaný, iki yýllýðýna üyeleri tarafýndan seçilir. Yönetim faaliyetleri 
sekretaryasý tarafýndan yürütülür.
(http://www.aic.lv/rp/default.htm)

Research Council - Araþtýrma Konseyi
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Her biri Kraliyet Ýmtiyaznamesi altýnda kurulmuþ olan sekiz araþtýrma konseyi. Yüksek
öðrenim kurumlarýnda ve kendi araþtýrma enstitülerinde belli araþtýrma projelerini, öðrencilik ve burslarý finanse 
ederler ve ya uluslar arasý aidatlarla ya da kendi faaliyetlerini kendileri yürüterek Birleþik Krallýk'taki 
araþtýrmacýlar için büyük tesislere giriþ saðlarlar. Finansmanýný Bilim ve Yenilik Makamý (OSI) tarafýndan 
yönetilen Ticaret ve Sanayi Bakanlýðý'nýn bilim bütçesinden alýrlar. Araþtýrma konseyleri þunlardýr: Sanat ve 
Beþeri Bilimler Araþtýrma Konseyi; Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araþtýrma Konseyi; Araþtýrma
Konseyleri'nin Merkez laboratuarý Konseyi; Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araþtýrma Konseyi; Ekonomik ve 
Sosyal Araþtýrma Konseyi; Týp Araþtýrma Konseyi; Doðal Çevre Araþtýrma Konseyi; Parçacýk Fiziði ve 
Astronomi Araþtýrma Konseyi. Her Araþtýrma Konseyi, Kraliyet Ýmtiyaznamesi tarafýndan oluþturulmuþ tüzük 
altýnda oluþan bir konsey tarafýndan yönetilir. Ticaret ve Sanayi için olan atamalar müsteþar tarafýndan yapýlýr.
Araþtýrma Konseyleri, stratejik bir ortaklýk çerçevesinde birlikte çalýþýrlar. (Ýngiltere Araþtýrma Konseyleri veya 
RCUK). (http://www.rcuk.ac.uk)

Ressort Bildungswesen der Regierung
Ülke: Lihtehþtayn
Dilbilgisel deðiþkenler: Ressorts Bildungswesen der Regierung
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ressort Bildungswesen der Regierung ve ? Schulamt (Eðitim Dairesine karþýlýk gelen), diðer 
þeyler arasýndan, yüksek öðrenim alanýndaki geliþmeden sorumludur. Alt organlarýyla kanunlarýn 
uygulanmasýný kontrol eden hükümetin, tüm eðitim sistemi için en yüksek yönetim organý, yetkisiyle hareket 
eder ve Hochschulen'in yönetimini izler. Ressort Bildungswesen der Regierung, bir hükümet üyesinden (bir 
bakan) ve bir idareciden oluþur.

Revîzijas komisija
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Revîzijas komisijas, revîzijas komisij*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir yüksek öðrenim kurumunun ? Satversmes sapulce tarafýndan seçilen denetim komisyonu. 
Bu organ, kurumun finansal ve ekonomik faaliyetlerinin yürürlükte olan yasayla, diðer kararnamelerle ve 
kararnamelerin kendi anayasasýyla uyum içerisinde olup olmadýðýný araþtýrýr. Soruþturma sonuçlarýyla ilgili 
yazýlý raporlarý ? Senâts'a gönderir. Kurumun bütçesinden finanse edilen komisyon üyeliði, ? Senâts'ýn idari 
personelini içermeyebilir.

RGSW
Ülke: Polonya
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Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego'nun kýsaltmasý.

RKS
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Rektorkollegiet'in kýsaltmasý.

S

SAAS
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ýskoçya Öðrenci Ödülleri Ajansý'nýn kýsaltmasý.

SAE
Ülke: Kýbrýs
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Symvoulio Anotatis Ekpaidefsis'in kýsaltmasý.

SAMOK
Ülke: Finlandiya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto'nun kýsaltmasý.

Samorzad doktorantów
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Samorzad* doktorantów
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Her kamu yüksek öðrenim kurumunda yüksek öðrenim hakkýndaki 2005 yasasý tarafýndan 
kurulan kendi kendini yöneten doktora öðrenci organý. Finansman, organizasyon ve görevleri ayný ? Samorz¹d
studencki'ninkinde olduðu gibidir. 2006 yýlýnda, ulusal düzeyde doktora öðrencilerini temsil eden ulusal bir 
kuruluþ ? Krajowa Reprezentacja Doktorantów kuruldu.

Samorzad studencki
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Samorzad* studencki
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Her kamu yüksek öðrenim kurumunda, lisans, lisansüstü ve uzun dönem yüksek lisans diploma 
programlarý için, yüksek öðrenim hakkýndaki 2005 yasasý tarafýndan kurulan kendi kendini yöneten öðrenci 
organý. Bu türdeki organlarýn görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyacý olan fon, uygun yüksek öðrenim 
kurumu tarafýndan saðlanýr. Bu organ, bir yüksek öðrenim kurumundaki tüm öðrenci topluluðunun tek 
temsilcisidir. Kendi kendini yöneten öðrenci organý, ilgili yüksek öðrenim kurumunun tüzüðüyle uyum 
içerisindedir. Öðrenci parasal yardým konularý ve kültürel faaliyetleri içeren öðrenci iþleriyle ilgilenir. Organ,
yüksek öðrenim kurumu organlarýnýn öðrenci ihtiyaçlarý ve faaliyetleri için gereken paranýn daðýtýmý ile ilgili 
kararlar alýr. Her akademik yýlda en az bir defa o organlara mali bir beyanname ile daðýtýmlarý hakkýnda bir rapor 
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gönderme zorunluluðu bulunmaktadýr. Özerk öðrenci organlarýnýn görevlerini yapmalarýnýn ayrýntýlý kurallarý, 
bireysel yüksek öðrenim kurumlarýnýn tüzüklerinde ve kendi özel yönergelerinde bulunmaktadýr.

SAPE
Ülke: Yunanistan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Symvoulio anotatis panepistimiakis paedias'ýn kýsaltmasý.

SATE
Ülke: Yunanistan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Symvoulio anotatis technologikis ekpaedefsis'in kýsaltmasý.

Satversmes sapulce
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Satversmes sapulces, satversmes sapul*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir yüksek öðrenim kurumu tarafýndan yetkili kýlýnan en yüksek ortak üyelik, yönetim ve karar 
alma organý. Organ, kurumun anayasasýný kabul eder ve deðiþiklik yapar, rektörünü seçer ve görevden alýr,
rektörün raporlarýný duyar ve ? Senâts'ý seçer veya kurumun anayasasýna uygun þekilde olduðunu saðladýktan 
sonra seçimi onaylar. Ayrýca, ? Revîzijas komisija'yý ve ? Akadçmiskâ ðí îrçjtiesa'yý seçer ve senâts'ýn, revîzijas
komisija'nýn ve akadçmiskâ ðí îrçjtiesa'nýn kanunlarýný ve düzenlemelerini onaylar. Organ, akademik personel 
(profesörler dahil), diðer personel ve öðrenciler arasýndan gizli oylamayla seçilir. Temsilcilerinin sayýsý ve görev 
süreleri kurumun anayasasý tarafýndan belirlenir. Akademik personel temsilcilerinin oraný %60'dan az olmamalý 
ve öðrenci oraný %20'den az olmamalýdýr. Organ, bir baþkan, bir baþkan yardýmcýsý ve bir sekreter seçer ve rektör 
veya senâts tarafýndan toplanýr. Ýlgili yüksek öðrenim kurumunun bütçesi tarafýndan finanse edilir.

Schlichtungskommission
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel deðiþkenler: Schlichtungskommissionen
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ve ilgili üniversite arasýndaki 
performans sözleþmesi için belirtilen zamanda anlaþamamalarý durumu için yasayla (2002 Üniversiteler 
Kanunu, 2004 yýlýndan itibaren etkili) kurulmuþ tahkim komisyonu. Üniversite komisyonun masraflarýný 
karþýlamaktadýr. Her iki tarafýn bir üyesinden ve onlarýn ortaklaþa seçeceði bir üçüncü üyeden oluþur. Komisyon, 
üçüncü üyenin atanmasýndan itibaren altý hafta içinde bir performans anlaþmasýna varmanýn yollarýný arar.

Schulamt
Ülke: Lihtehþtayn
Dilbilgisel deðiþkenler: Schulamtes
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ulusal idarinin bir parçasý olan ve hükümetin altý olan bir idari eðitim merci. Sorumluluklarýn 
nasýl tahsis edildiðiyle uyum içerisinde olarak, Schulamt, hükümetin ve eðitim sistemindeki diðer organlarýn
dikkatini çekerek iþ hazýrlar veya baðýmsýz olarak iþlem yapar. Schulamt, bir baþ yetkili, üç bölüm þefi ve 40 
diðer personelden oluþmaktadýr. Üyelerinin biri özellikle orta öðretim ve yüksek öðrenimden sorumludur.

SCOP
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere / Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Okul Müdürleri Daimi Kurulu'nun kýsaltmasý.

Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department - Ýskoçya Yönetim
Giriþimciliði, Ulaþým ve Yaþamboyu Öðrenme Bakanlýðý
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýskoçya'daki yüksek öðrenim politikasýndan sorumlu olan Ýskoçya Yönetim Bakanlýðý (saðlýk, 
eðitim, adalet, köy iþleri ve ulaþým gibi Ýskoç halkýný ilgilendiren günlük konulardan sorumlu hükümetin 
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devrettiði bakanlýk). Departmanýn görevi, iþi destekleyerek, giriþimciliði teþvik ederek, becerileri ve istihdamý 
geliþtirerek ve etkili ve verimli bir ulaþým ve iletiþim içyapýsý geliþtirerek Ýskoçya'nýn bütün halký için refahý 
arttýrmak ve ekonomiyi büyütmek için bakanlarla çalýþmaktýr. Departman, ekonomik büyüme, sanayi kalkýnma, 
ileri ve yüksek öðrenim, becerileri, yaþamboyu öðrenme, enerji, ulaþým ve dijital baðlanýrlýk için geniþ çapta 
hedeflerin daðýtýmý için üç bakanlýðý (Giriþim ve Yaþamboyu Öðrenme Bakaný, Giriþim ve Yaþamboyu Öðrenme 
Bakan yardýmcýsý ve Ulaþým ve Telekomünikasyon Bakaný) destekler. Giriþimcilik, Ulaþým ve Yaþamboyu
Öðrenme Departmaný'nýn bölümsel olarak bir iþ planý vardýr. Bu da departmanýn ertesi yýl için yüksek düzeyde 
amaç ve hedeflerini belirler. Kýsaltma: SEETLLD. (http://www.scotland.gov.uk/About/Departments/ETLLD)

Scottish Funding Council - Ýskoçya Fon Konseyi
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýskoçya Ýleri ve Yüksek Öðrenim Fon Konseyi'nin eþanlamlýsý.

Scottish Further and Higher Education Funding Council - Ýskoçya Ýleri ve Yüksek Öðrenim Fon Konseyi 
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýskoçya'daki yüksek okul ve üniversitelerde öðretim ve araþtýrma ve diðer faaliyetler için fon 
daðýtan (Ýskoç Yönetiminden alýnan) kamu organý. Ýskoçya'da bu konsey tarafýndan finanse edilen 43 yüksek 
okul ve 20 yüksek öðrenim kurumu bulunmaktadýr. 2005 yýlýnýn Ekim ayýnda Ýleri ve Yüksek Öðrenim (Ýskoçya) 
Kanunu 2005 altýnda resmi olarak kurulmuþtur. Konsey, daha önceki Ýskoçya Ýleri Eðitim Fon Konseyi ve 
Ýskoçya Yüksek Öðrenim Fon Konseyi'nin yerine geçmiþ ve þu anda Ýskoçya'daki yüksek okul ve üniversitelerin 
finansmaný ve desteði için ikisini birleþtirip tek bir organ haline getirmiþtir. Ayrýca, yüksek kaliteli eðitim, 
öðretim ve araþtýrma için daha tutarlý bir sistemin güvenliðine yardým etmek için Ýskoçya'daki yüksek öðrenime 
stratejik bir bakýþ saðlar. Ýskoçya'daki öðrenim ve öðretim çýkarlarýný koruyarak yüksekokul, üniversiteler ve 
diðer organlarla ortaklaþa çalýþan konsey, yüksek okullarý ve üniversiteleri, öðrenciler için yüksek kalitede 
eðitim sunmalarýný, öðrenme ve araþtýrma için modern tesislere yatýrým yapmalarýný ve herkes için yaþamboyu 
öðrenmeye giriþ yapabilmeleri için esnek ve hevesli olunmasýný saðlar. SFC, ayrýca yüksek okullara ileri 
düzeyde olmayan öðrencileri için burs, darlýk yardýmý ve çocuk bakým finansmaný saðlar. Kýsaltma: SFC. 
Eþanlamlýsý: Ýskoçya Fon Konseyi, Fon Konseyi.
(http://www.sfc.ac.uk/)

Scottish Higher Education Funding Council - Ýskoçya Yüksek Öðrenim Fon Konseyi 
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ýskoçya Ýleri ve Yüksek Öðrenim Fon Konseyi'nin önceki adý.

Sdružení škol vyššího studia
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Sdružení* škol vyššího studia
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Belli yüksek öðrenim mesleki okullarý temsil eden organ (ISCED 5B). Merkezi mercilerin 
danýþtýðý danýþma görevi olan bir çýkar grubudur. Vatandaþlar Birliði Kanunu'na uygun olarak kurulmuþtur.
Amacý, temsil ettiði okulun çýkarlarýný gözetmek ve üniversite olmayan yüksek öðrenim sektörünün 
kalkýnmasýný temsil eder. Kayýtlý olmak için, birlik organizasyonunu, sorumluluklarýný, görevlerini, üyelik ve 
finansmanýný kapsayan tüzüðünü, her ne kadar alenen olmasa da, beyan etmek durumundadýr. Resmi bir yetkisi 
yoktur fakat genellikle resmi tartýþmalara katýlmasý ilgili konularda görüþ bildirmesi istenir. Kýsaltma: SŠVS. 
(http://www.ssvs.cz)

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerio de Educación y Ciencia'ya baðlý olup yüksek öðrenimin yönetimi, planlanmasý ve 
düzenlenmesiyle ilgili faaliyetlerin koordinasyonundan, desteðinden ve denetiminden ve genel üniversite giriþ 
sýnavýnýn düzenlenmesinden sorumlu genel devlet idari departmaný. Departman, eðitimdeki uluslar arasý 
iliþkileri teþvik eder ve bu alandaki Avrupa Birliði faaliyetleri üzerine bilgi dolaþtýrýr. Secretaría de Estado
tarafýndan uygulanan hareketlilik ve eðitimle ilgili planlarý ve eylemleri koordine eder. Ayrýca,  geçerli mevzuat 
doðrultusunda meslek kuruluþlarý ile sürekli iliþkiler içindedir. Departmana, bilim ve teknoloji politikasýnýn 
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genel sekreterinin yardým ettiði bir genel sekreter baþkanlýk eder. Ayrýca, eðitim ve bilim bakaný tarafýndan 
atanan veya görevlerinden alýnabilen araþtýrmadan, teknolojik politikadan ve üniversitelerden olmak üzere üç 
genel müdürü bulunmaktadýr. Görev süreleri, genellikle dört yýl olan mevzuat dönemine baðlýdýr.

SEETLLD
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ýskoçya Yönetim Giriþimciliði, Ulaþým ve Yaþamboyu Öðrenme Bakanlýðý'nýn kýsaltmasý.

SEKAP
Ülke: Kýbrýs
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Symvoulio Ekpaideftikis Axiologisis  Pistopoiisis'in kýsaltmasý.

Sektion Hochschulwesen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek Öðrenimin Genel Müdürlüðü, Eðitim, Bilim ve Kültür Federal Bakanlýðý'nýn bir 
bölümüdür. Yüksek öðrenim için bir Genel Müdür baþkanlýk eder ve üniversitelerden, üniversitelerin 
uygulamalý bilimlerinden ve özel üniversitelerden sorumludur.

Sektor za višje šolstvo
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Sektor* za višje šolstvo
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministrstvo za šolstvo in šport'un içerisindeki Direktorat za srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih'de (ortaöðretim, meslek yüksek ve yetiþkin öðrenim müdürlüðü) bulunan meslek yüksek 
öðrenim bölümü. ? Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje'nin görüþünü 
dikkate alarak meslek yüksek öðrenimi akredite eder ve devlet bütçesinden meslek yüksek okullarýna fon daðýtýr 
ve kullanýmlarýný izler. Son olarak, yasalarýn ve diðer belgelerin taslaðýný yapar ve çalýþma programlarýna gelen 
kayýtlarý ve program düzenlemelerini onaylar.
(http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/visje_strokovno_izobrazevanje/)

Sektor za visoko šolstvo
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Sektor* za visoko šolstvo
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo'nun içerisindeki Direktorat za znanost in 
visoko šolstvo'da (bilim ve yüksek öðrenim müdürlüðü) bulunan bölüm. Bölüm, yüksek öðrenim (? Sektor za 
višje šolstvo'nun sorumlu olduðu meslek yüksek öðrenim haricindeki) faaliyetlerinin planlamasýný, politikasýný 
ve finansmanýný, öðrenci yurtlarýný ve kütüphaneleri izler. Yüksek öðrenim politikasýný yöneten ilkeleri ve 
amaçlarý kurar, belirlenen hedeflerin ulaþýlabilirliðini analiz eder ve ulusal yüksek öðrenim programýný tasarlar,
izler ve etkisini deðerlendirir. Bölüm ayrýca, yasalarýn ve diðer belgelerin taslaðýný yapar ve çalýþma 
programlarýna gelen kayýtlarý ve program düzenlemelerini onaylar. Buna ek olarak, yüksek öðrenim 
kurumlarýnýn bütünleþik finansmanýný belirler, uygular ve analiz eder, öðrencilerle ilgili sosyo-ekonomik 
konularý analiz eder ve Avrupa Birliði düzeyinde yüksek öðrenim faaliyetlerinin katýlýmýna profesyonel olarak 
katkýda bulunur. Son olarak, yüksek öðrenim için IT sisteminin tasarýmýnda iþbirliði yapar.
(http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/znanost_in_visoko_solstvo/visoko_solstvo/)

Sektorenausschuss XIX der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Ülke: Belçika (Almanca Konuþan Topluluk)
Dilbilgisel deðiþkenler: Sektorenausschusses XIX der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Personelin istihkak durumu ve idaresiyle ilgili olduðu kadar sosyal hizmetlerin 
organizasyonuyla da ilgili olan temel düzenlemeleri etkileyen, özellikle yüksek öðrenimle ilgili, tüm taslak 
kararnameler veya kararlar konusunda müzakere için merkezi organ. 1985 yýlýndan bu yana, sendika tüzüðü 
yasal olarak yetkili merciyi personeli hakkýnda sendika organlarý temsilcilerine önceden danýþarak veya 
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uzlaþarak tasarladýðý genel kararlarý göndermesi için zorunlu tutar. Danýþmayla ilgili konular ? 
Basiskonzertierungsausschuss der Autonomen Hochschule'de ele alýnýrken, uzlaþýma dayalý konular ise sektörl 
ilgili komiteler tarafýndan merkezi düzeyde ele alýnýr. Ýkincisinin iþletme masraflarý bakanlýk bitçesi tarafýndan 
karþýlanýr. Sendika kuruluþlarýný ilgilendiren (örneðin, uzlaþmalaradaki düzensizlikler veya uzlaþma eksikliði) 
daha önceki uzlaþým prosedürlerinin herhangi bir ihlali, ilgili kararlarýn yasallýðýný etkiler. Komite, yetkili 
mercinin bir delegesinden ve üç sendika kuruluþunun temsilci delegelerinden oluþur. Yetkili heyet, fonlardan 
sorumlu olup komiteye baþkanlýk eden baþbakandan, eðitim bakanýndan ve özel dairelerinin üyelerinden ve 
ayrýca üst düzey bakanlýk yetkililerinden oluþur. Müzakere, gözden geçirilmekte olan konularýn tam tartýþmasýný 
içerir. Ýlgili taraflara, (yetkili merci / sendika kuruluþlarý) teknik destek ekibi yardýmcý olabilir. Müzakere 
sonuçlarý bir anlaþma içinde ayarlanýr. Yazýlý anlaþma, yasal olarak baðlayýcý deðilse de, yetkili mercinin bir 
politika taahhüdünü temsil eder. Eðer müzakerede anlaþmaya varýlmazsa, her iki tarafýn durumu bir protokolde 
ifade edilir. Önceki formaliteye uygun olarak, yetkili merci müzakere için gönderilen tedbirleri alma hakkýna 
sahiptir.

Senado Universitário
Ülke: Portekiz
Dilbilgisel deðiþkenler: Senados universitários
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Diðer þeylerin yaný sýra bütçe planlarýný onaylamaktan ve hesaplarý incelemekten, derslerin 
ortaya çýkmasý, sona erdirilmesi ve kaldýrýlmasýný ve üniversitenin kurucu birimlerinin ortaya çýkmasýný veya 
sona erdirilmesini onaylamaktan, fahri diploma verip vermemekten veya öðrenim ücretlerinin miktarýný 
belirlemekten sorumlu, üniversitenin yönetici organý. Üyelik aþaðýdaki ölçütlere uygun olarak tüzükte belirtilir: 
öðretim ve öðretim olmayan kadronun, araþtýrmacýlarýn ve öðrencilerin temsil edilmesi; seçilmiþ öðretim 
elemanlarý ve öðrenciler arasýndaki eþitlik ve boyutu ne olursa olsun kurucu birimlerin dengeli olarak temsil 
edilmesi. Organ, topluluktaki kültürel, sosyal ve ekonomik çýkarlarýn temsilcilerini de içerebilir. Üyelik ve 
üyelerinin hizmet ettikleri dönem, yukarýdaki þartlarda belirtildiði üzere, her üniversitenin tüzüðünde belirlenir.

Senat
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel deðiþkenler: Senate
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Her üniversitede yasayla (2002 Üniversiteler Kanunu, 2004 yýlýndan itibaren etkili) kurulmuþ
ve en üst kendi kendini yöneten yönetim kurulu olarak iþleyen karar alma organý. Masraflarýný üniversite 
karþýlamaktadýr.Ana sorumluluklarý, üniversite tüzüðüyle ilgili kararlar almak ve gerekli deðiþiklikleri yapmak, 
rektörün durumunu bildirmek ve üniversite konseyi tarafýndan seçilmeleri için üç adayýn kýsa bir listesini 
hazýrlamak ve diploma programlarýn müfredatýný ve üniversite tarafýndan verilen dereceleri belirlemektir.
Ayrýca, önemli çalýþmalara iliþkin bir temyiz alaný olarak hareket eder ve eþit oranda sorumluluk sahibi olan 
organlarýn faaliyetlerini yöneten düzenlemeleri belirler. Senat, üniversite profesörlerinden, diðer üniversite 
öðretim elemanlarýndan, akademik olmayan personelden ve öðrencilerden seçilen 12 ila 24 üyeden (tam sayýya 
serbestçe karar verilir) oluþur. Baþkan, bu üyeler arasýndan seçilir. Senat, üç yýllýk bir dönem için oluþturulur ve 
dairesi üniversite idari personeli tarafýndan daimi olarak kadrolaþtýrýlmýþtýr.

Senat
Ülke: Almanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Senate
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Rektörler ve rektör yardýmcýlarýnýn seçilmeleriyle, ? Rektorat'ýn yýllýk raporunun 
onaylanmasýyla, üniversite tüzüklerinin veya anayasalarýnýn yürürlüðe konmalarýyla ve deðiþiklikleriyle ve 
bütün üniversiteyi veya merkezi kurumlarý ilgilendiren hareketlere yönelik kararlar alýr. Organ, üniversite 
bütçesinden finanse edilmektedir. Baþkan, baþkan yardýmcýlarý, yönetim kurulu baþkaný, fakülte dekanlarý ve 
öðrenci komitelerinden seçilmiþ temsilciler, görevleri gereði üyelerken, diðer üyeler fakülte tarafýndan atanýr ve 
büyük çoðunluðu nitelikli öðretim elemanýdýr. Üniversite personeli üyeler, iki yýllýk bir dönem için, öðrenci 
temsilcileri bir yýllýk bir dönem için seçilir.

Senat
Ülke: Lihtehþtayn
Dilbilgisel deðiþkenler: Senates
Düzey: Eðitim Kurumu
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Açýklayýcý Not: 1986 yýlýndan bu yana Uluslar arasý Felsefe Akademisi'nin (IAP) ve 2000 yýlýndan bu yana Ýnsan 
Bilimleri Üniversitesi'nin yönetiminde olan danýþma organý. Her iki kurum da özel olduðundan, kendi 
kurumlarýndan sorumludurlar, kanunda özel bir konumlarý yoktur ve özel fonlardan finanse edilmektedirler. Her 
iki kurumdaki Senat, tüm kurumla ilgili bütün sorularý yanýtlayacak bir durumu kabul edebilir ve Rektor ve
Prorektor'ün atanmalarýný veya görevden alýnmalarýný önerebilir. Üniversitedeki Senat, bütün profesörlerden, 
yüksekokul personel temsilcilerinden ve öðrenci topluluklarýnýn temsilcilerinden oluþur. IAP'de, Senat
kurucular tarafýndan atanýr ve hepsi farklý alanlarda profesör olan 5-11 üyeden oluþur. Senat'a Rektor baþkanlýk 
eder.

Senat
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kuruluþu ve iþlevleri 1988 Eðitim Kanunu tarafýndan düzenlenen üniversite senatosu oluþumu. 
Senat, üniversite tarafýndan finanse edilir ve üniversitenin akademik konularýyla ilgili genel yönü vardýr. Bunlar,
düzenlemeler yoluyla üniversitedeki çalýþmalarý, araþtýrmayý, dokümantasyonu ve sýnavlarý düzenlemeyi, 
akademik dereceler, diplomalar ve diðer ayrýcalýklar konusunda kime danýþýlacaðýna karar vermeyi, 
üniversiteye giriþ düzenlemelerini belirlemeyi, yabancý üniversitelerin veya diðer yüksek öðrenim kurumlarýnýn 
derece, diploma, sertifika ve ayrýcalýklarýný tanýmayý, akademik doðayla ilgili konularda ? Kunsill ta' l-
Universita'ya tavsiyede bulunmayý, ? Bord tal-Fakultà'nýn kalkýnmasýna yönelik planlarý onaylamayý ve 
hükümeti, hükümet tarafýndan deðinilen öðrenme, bilim ve teknoloji alanlarýyla ilgili tüm konularda 
bilgilendirmeyi içerir. Senato, görev gereði baþkan olan Rektör'den, görev gereði baþkan yardýmcýsý olan belli 
alanlardan sorumlu Rektör'den, fakülte dekanlarýndan ve her fakültenin akademik personeli tarafýndan ve 
arasýndan seçilen her fakülte için bir temsilciden, üniversite öðrencileri arasýndan e tarafýndan seçilen dört 
temsilciden, üniversite mezunlarý arasýndan eðitim bakaný tarafýndan atanan iki temsilciden, üniversite 
tarafýndan kurulan diðer varlýklarýn ve kurumlarýn müdürleri tarafýndan atanan iki üyeden ve üniversite 
kütüphanecisinden oluþmaktadýr. Ýngilizce karþýlýðý: Senate - Senato.

Senat (+)
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Senat* (+)
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir yüksek öðrenim kurumunun kendi kendini yöneten karar alma organý. Masraflarý ilgili 
kurum tarafýndan karþýlanmaktadýr. Senatonun, kurumun planýný ve sürecini belirleme yetkisi vardýr ve Senat
univerze'ye kabul için gönderilen çalýþma programý tekliflerini hazýrlamaktan sorumludur. Ýlk önce, atamayý 
yapan rektöre dekan seçiminin bir teklifini sunar ve daha sonra, senat univerze tarafýnan verilen en yüksek 
akademik ünvanlar olan redni profesor (tam profesör) ve znanstveni svetnik (araþtýrma danýþmaný) haricinde, 
ünvan vermek üzere akademik kadroyu seçer.Ayrýca, öðrenci haklarý ve görevleri hakkýndaki kararlar için de bir 
temyiz organýdýr. Senato, yüksek öðrenimdeki öðretmenlerin yaný sýra, eðer kurumun tüzüðünde belirtilmiþse 
araþtýrma ve diðer akademik personelden oluþur. ? Akademski zbor tarafýndan seçilir ve kurumdaki bütün 
bilimsel, sanatsal ve mesleki disiplinler eþit derecede temsil edilsin diye yürürlüðe konulur. Üye sayýsý, görev 
süreleri, atanma iþlemleri ve içyapýsý da tüzük hükümlerince uygulanýr. Dekan, görevi gereði senatonun bir 
üyesidir ve ayný þekilde üyeliðin en azýndan 1/5'ine karþýlýk gelmek üzere ? Študentski svet'in temsilcileri de 
senato üyesidir. Senatonun ismi, onu oluþturan kuruma veya varlýða göre deðiþebilir: Senat fakultete, Senat 
umetniške akademije veya Senat visoke šole; genel adý: Senat visokošolskega zavoda.

Senat uczelni
Ülke: Polonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Senat* uczelni
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim üzerine 2005 yýlýndaki Kanuna dayanarak kurulmuþ olan bir yüksek öðrenim 
kurumunun yönetici organý. Bir yüksek öðrenim kurumunun en yüksek kolektif organýdýr. Üniversite türünde 
olmayan kurumlarda, kurumun tüzüðünde belirtildiði üzere, baþka bir isimle diðer bir kolektif yönetici organý
onun yerine geçebilmesine raðmen kuruluþu zorunludur. Sorumluluklarý arasýnda þunlar bulunmaktadýr: yüksek 
öðrenim kurumunun tüzüðünü, derece (lisans ve yüksek lisans), doktora ve lisansüstü (studia podyplomowe) 
programlarý için çalýþma düzenlemelerini ve yüksek lisans ve doktora giriþ kurallarýný kabul etme; kurumun 
genel hatlarýný belirleme; birincil görevlerinin performansýyla ilgili temel kurumsal birimlerin kurullarýna 
yönelik faaliyetlerin ve yönergelerin altýnda yatan ilkeleri belirlemek; kurumun ve rektörün performansýný 
deðerlendirme ve rektörün yýllýk raporlarýný onaylama; derece programlarýnýn kurulmasý ve kaldýrýlmasýyla ilgili 
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çözümleri ve bölüm kampüslerini kabul etme; kurumun akademik topluluðu tarafýndan beyan edilen fikirleri 
seslendirme ve rektör, ? Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni ve tüzüðünde belirtilen üyeleri 
tarafýndan deðinilen bütün konularla ilgili fikirlerini beyan etme. Bu organýn diðer yetkileri, kurumun faaliyet ve 
mali planlarýnýn kabulünü ve muhasebe hakkýndaki mevzuat doðrultusunda mali raporlarýnýn onayýný içerebilir.
Organ, akademik personel temsilcileri, doktora öðrencileri temsilcileri, öðrenci temsilcileri ve akademik 
olmayan personel temsilcilerini içerir. Oluþumu, seçim prosedürleri ve temsilcilerin yüzdesel oranlarý kurum 
tüzüðünde belirlenmiþtir. Yasaya göre, öðrenci ve doktora öðrenci temsilcileri, üyelerin en az %20'sine karþýlýk 
gelmelidir. Her iki durumda da, her grubun en az bir temsilcisi olmasý koþuluyla, sayýlarý toplam sayýya oranlý 
olmalýdýr. Bir kamu üniversite türü olan kurumda, profesörlük akademik ünvanýný veya doktor habilitowany 
ünvanýný elinde bulundura akademik personel, bu organýn kanuni olarak yarýsýndan fazlasýný, ve 3/5'ten fazla 
olmayacak þekilde, oluþturmalýdýr. Kamu olmayan bir üniversite türü kurumda ise, en azýndan doktora derecesi 
olan akademik personel organ üyeliðinin kanuni olarak yarýsýndan fazlasýna tekabül eder.Ancak, lisansüstü veya 
uzun vadede çalýþma programý sunan üniversite türü olmayan bir yüksek öðrenim kurumunun tüzüðü farklý bir 
üyelik saðlayabilir. Kurumun rektörü bu yönetici organýn baþkanýdýr ve organýn toplantýlarýna, danýþman olarak, 
yönetim kurulu baþkaný, alimler, merkez kütüphanesinin müdürü ve kurumda aktif olan her sendikadan bir 
temsilci katýlýr. Üniversite türü olmayan bir kamu kurumunda, organýn üyelerini yönetim kurulu baþkaný ve 
üniversite türü bir yüksek öðrenim kurumunun rektörü tarafýndan aday gösterilen bir yüksek öðrenim temsilcisi 
oluþturur. Organýn seçimlerin baþlama tarihi olan 1 Eylül'den son yýlýn bitiþ tarihi olan 31 Aðustos'a kadar dört 
yýllýk bir görev süresi bulunmaktadýr. Hiçbir kurumsal birimi olmayan bir yüksek öðrenim kurumunda, bu organ
rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni'nin görevlerini yerine getirir.

Senat univerze
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Senat* univer*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yasayla kuruluþ olup bir üniversitedeki kendi kendini yöneten karar alma organý. Masraflarý 
ilgili üniversite tarafýndan karþýlanmaktadýr. Bu organýn, çalýþma programlarýný (? Svet Republike Slovenije za 
visoko šolstvo'nun onayýna tabi kalarak) kabul etmek ve üniversitenin ilerlemesine yönelik plan belirleyerek 
ulusal yüksek öðrenim politikasýný þekillendirme yetkisi bulunmaktadýr. Üniversite tarafýndan kendini 
deðerlendirme kalitesine yönelik kriterleri ve akademik personeli ünvanlara göre seçme kriterlerini (gerekli 
niteliklere sahip olma kriterleri) belirler ve üniversite öðretim elemanlarýný en yüksek akademik unvan olan 
redni profesor'lük (tam profesör) ve znanstveni svetnik'lik (araþtýrma danýþmaný) için seçer. Organ, ayrýca 
deðerlendirme düzenlemeleri çalýþmalarýndan ve üniversitenin iþlemesi için önemli olan kararnamelerden 
sorumludur. Üyeler, bütün bilimsel, sanatsal ve mesleki disiplinlerin eþit derecede temsil edilmesiyle her 
üniversite üye kurumundaki ? Senat (+) tarafýndan seçilir. Rektör, görevi gereði üyedir ve üyeliðin en azýndan 
1/5'i ? Študentski svet univerze'den öðrenci temsilcileri için ayrýlmýþtýr. Organýn oluþumu, atanma prosedürleri, 
görev süresi ve içyapýsý, kendi tüzüðüne uygun olarak, üniversite tüzüðünde belirlenmiþtir.

Senatas
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Senat*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir devlet üniversitesinde kendi kendini yöneten en yüksek akademik organ. Senatonun yasal 
statüsü, yüksek öðrenim yasasýyla yönetilir. Bu organ ayrý bir mali destek almazken baþkaný kendi düzenli 
maaþýnýn %25'ini ekstra olarak alabilir. Senato, üniversitenin genel iliþkilerinden sorumludur. Çalýþmalar,
araþtýrma, finans ve sosyal faaliyetlerle ilgili konularda üniversite kararlarýný tartýþýr ve onaylar. Ana belli 
görevleri arasýnda þunlar bulunmaktadýr: üniversite rektörünü seçme; ? Universiteto taryba'ya üye atama; 
rektörün önerileri doðrultusunda rektör yardýmcýlarýný, fakülte dekanlarýný ve diðer bölümlerin baþkanlarýný 
atama; fahri ünvanlar vermesinin yaný sýra üniversite öðretim elemanlarýna docentas (doçent) ve profesorius
(profesör) gibi akademik ünvanlar verme; çalýþanlar için hizmet-içi eðitim koþullarýný belirleme ve diðer 
üniversite konularýyla ilgili kararlar alma. Senato faaliyetleri üniversite tüzüðünde düzenlenmiþtir ve kararlarý 
bütün üniversite çalýþanlarý ve öðrencileri için baðlayýcýdýr. Her yýl akademik topluluða bu faaliyetlerle ilgili 
rapor sunar. Senato üyeleri, akademisyenler, bilim adamlarý, seçkin sanatçýlar ve üniversite ve diðer yüksek 
öðrenim kurumlarýnýn beþ yýlý aþmamak üzere atanan öðrencilerinden oluþur. Öðrenciler, üyeliðin en azýndan 
%10'unu, profesörler en azýndan yarýsýný oluþtururken rektör görevi gereði senatonun üyesidir.

Senate - Senato
Ülke: Malta
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Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Senat'ýn Ýngilizce karþýlýðý. (Senato)

Senate - Senato
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 1992 öncesi bir üniversitenin akademik iþini düzenlemekten ve yönetmekten sorumlu organ.
1992 sonrasý bir üniversitenin veya diðer bir yüksek öðrenim kurumunun eþdeðer organý ? Akademik Kurul'dur.
Anayasal olarak, senato ? Konsey'e rapor sunar. Mali ve kaynak gerektirimleriyle ilgili akademik konularda 
senatonun kararlarý, konseyin onayýna baðlýdýr. Senatonun belirli sorumluluklarý genellikle þunlardýr: akademik 
strateji; araþtýrma teþviki; müfredat içeriðinin ve yeni programlarýn onayýný; akademik standartlarý; niteliklerin 
verilme prosedürü; iç ve dýþ denetleyicilerin atanmasý; sýnavlarla ilgili politika ve prosedürleri; kabul kriterleri; 
öðrenci disiplini. Konseyden farklý olarak, senato üyeliði, temsiliyetin akademik amaçlar için dýþ kurumlara 
uygun olmasý haricinde, üniversite içinden alýnýr. Senato, üniversiteler arasýnda deðiþen farklý derecelerde 
(profesörlük, profesörlük olmayan, araþtýrma, v.b.) personel oranýyla akademik personelden oluþur. Senatoya 
öðrenci temsilcilikleri de dahil edilmiþtir. Senatolar, sayý olarak 50 üyenin altýndan 100 üyenin üzerine kadar 
deðiþebilir. Senatoya kurumun baþkaný baþkanlýk eder.

Senato accademico
Ülke: Ýtalya
Dilbilgisel deðiþkenler: Senati accademici
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kurumun düzenlemelerine uygun olarak genelde üniversite rektörü, her fakülte baþkaný, belli 
alanlardan sorumlu rektör ve öðrenci temsilcilerinden oluþan organ. Organ, ilgili üniversitenin genel çýkarlarý 
doðrultusunda öðretim ve akademik konularla ilgili kararlar alýr, fikirlerini sunar ve akademik personelin 
yönetimini geliþtirmek için önerilerde bulunur. Üyeliði geniþlediðinde ise üniversite tüzüðünü de tasarlar.

Senâts
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Senâti, senât*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir yüksek öðrenim kurumundaki personelin ortak yönetim ve karar alma organý. Kurumun 
çalýþma programlarýný inceleyerek ve onaylayarak ve yapýsal birimleri kurarak ve tasfiye ederek kurumdaki 
bütün faaliyet alanlarýný düzenler, prosedürleri ve provizyonlarý onaylar. Organ, belli konularý koordine etmek 
veya çözmek için konseyler veya komisyonlar oluþturabilir. Faaliyetleri ve yeterliði ? Satversmes sapulce
tarafýndan onaylanan bir yasayla düzenlenir. Üyeliðinin ¾'ü akademik personel temsilcileridir. Üniversite türü 
bir kurumdaki üyeliðin yarýsýndan fazlasý profesör ve doçentlerden oluþur. Öðrenci temsilcileri ? Studçjoðo
paðpârvalde tarafýndan seçilir. Senato üyeleri üç yýllýk bir süre için seçilir. Organ, ilgili yüksek öðrenim 
kurumunun bütçesi tarafýndan finanse edilir.

Senatul
Ülke: Romanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Senat*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Eðitim kanunu ve kurumun tüzüðü ve düzenlemelerine uygun olarak her yüksek öðrenim 
kurumundaki üst düzey yönetim organý. Bu organýn esas olarak düzenleyici ve karar alýcý rolleri olduðundan 
düzenlemeleri ve kararlarý, ilgili kurumun bütün akademik topluluðu için zorunludur. Organýn, bütün idari ve 
eðitim alanlarýný kapsamasýnýn yaný sýra yüksek öðrenimin kalkýnmasýna yönelik ulusal standartlarýn ve 
stratejilerin saðlayýcýlarýný da hesaba katarak, yüksek derecede karar alma yetkisi bulunmaktadýr. En önemli 
görevleri, kurumun düzenlemeleri ve tüzüðünün revizyonuyla, idari organizasyonla, akreditasyon kriterlerine 
dayalý programlarýn düzenlenmesiyle ve kalkýnma için devlet tarafýndan sübvanse edilecek yerlerin sayýsýný 
talep ederek kurumsal stratejik planýn kabul edilmesiyle ilgilidir. Organ, ayrýca yüksek düzeyde öðretim 
pozisyonu için mücadele sonuçlarýný ve seçilmiþ yönetimsel yapýyý veya komisyonlarý (? Consiliul
facultãþii/departamentului, ? Catedra) onaylar ve ? Consiliul Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior ve ? 
Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior'ýn üyeleri olarak aday gösterilen kiþiler hakkýnda 
tavsiyelerde bulunur. Organýn dört yýllýk görev süresi bulunmaktadýr ve seçilen üyelerden, öðretim elemaný, 
araþtýrmacý ve öðrenci temsilcilerinden ve farklý bölümlerin yönetim kadrosundan oluþur. Öðrenciler, toplam 
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üyeliðin ¼'üne karþýlýk gelir ve her bölüm öðrenci sayýsýna göre temsil edilir. Organa kendi üyeleri arasýndan 
seçilen bir rektör baþkanlýk eder. Kararlarýn uygulanmasý ve iþlemsel görevler, rektör, rektör yardýmcýlarý, 
yönetim kurulu baþkaný, dekanlar, bir idari müdür ve bir öðrenci temsilcisinden oluþan daire tarafýndan 
yürütülür.

SETE
Ülke: Kýbrýs
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Symvouleftiki Epitropi Tritovathmias Ekpaidefsis'in kýsaltmasý.

SFC
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ýskoçya Ýleri ve Yüksek Öðrenim Fon Konseyi'nin kýsaltmasý.

Sindicato Nacional do Ensino Superior
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Kamu ve kamu olmayan yüksek öðrenim kurumlarýnda çalýþan öðretim elemanlarý ve 
araþtýrmacýlar sendikasý. Üyeler, brüt maaþlarýnýn %0.75'ine karþýlýk gelen sýradan bir kotayý ödemek 
durumundadýrlar. Emekli aylýðý alanlar veya emekliler bu sýradan kotayý ödemekten muaftýrlar. Derneðin temel 
amaçlarý þunlardýr: öðretim mesleðini ve bilimsel araþtýrmayý teþvik etmek ve desteklemek; yüksek öðrenimdeki 
öðretim elemanlarýnýn ve araþtýrmacýlarýn sosyo-mesleki çýkarlarýný gözetmek; eðitim ve bilimsel araþtýrma ile 
ilgili çalýþma konularýný teþvik etmek ve öðretmenlerle araþtýrmacýlar arasýndaki entelektüel birlikteliði ve 
mesleki dayanýþmayý teþvik etmek. Derneðin iki yýllýðýna seçilen ulusal organlarý þunlardý; bütün üyelerden 
oluþan genel kurul, genel kurul tarafýndan seçilen üyelerden oluþan ulusal konsey, 25 üyeden (9 tam üye ve 16 
alternatif üye) oluþan müdürlük ve üyeler tarafýndan seçilen bir baþkan ve baþkan yardýmcýsýný içeren dokuz 
üyesi olan denetim ve disiplin komisyonu. Kýsaltma: SNESup. (http://www.snesup.pt)

Siseministeerium
Ülke: Estonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Siseministeerium*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýçiþlerinden sorumlu kamu yönetiminin merkezi düzeydeki organý. ? Haridus- ja 
Teadusministeerium tarafýndan kapsanmayan sivil savunmaya yönelik meslek yüksek öðrenim kurumlarýndan 
sorumludur. Organ, bir? Nõunike kogu'nun üyelerini atamaktan ve hükümlerini ve iþlemlerini onaylamaktan da 
sorumludur. ? Rakenduskõrgkooli nõukogu yoluyla bir kurumun tüzüðünü deðiþtirmeye yönelik teklifleri alýr.

Školská rada
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Školsk* rad*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Eðitim Kanunu altýnda ISCED 1, 2, 3 ve 5B düzeylerinde okullarda kurulan katýlýmcý organ.
Masraflarý okul bütçesi tarafýndan karþýlanýr. Konsey, öðrencilerinin, öðretim elemanlarýnýn, kurucusunun ve 
diðer kiþilerin okul yönetimine katýlmalarýný saðlar. teklif edilen okul eðitim programlarý hakkýnda fikir beyan 
eder, okul faaliyetleri ve iç hükümlere yönelik yýllýk raporlarý onaylar ve öðrenci deðerlendirmesi için taslak 
bütçeyi ve hükümleri tartýþýr. Kurucusu, üyelerinin sayýsýný ve seçilmeleri için kurallarý belirler. Üyelerinin 1/3'ü 
kurucu tarafýndan atanýr, 1/3'ü okul öðrencileri tarafýndan seçilir ve 1/3'ü ise öðretim personeli tarafýndan seçilir.
Okul baþkaný bu konseyin üyesi olamaz ve belli bir üye ayný anda hem kurucu tarafýndan hem öðrenciler 
tarafýndan hem de öðretim personeli tarafýndan seçilemez. Eðer öðrenciler belirlenen sayýda üyeyi seçmede 
baþarýsýz olursa, hatta tekrar taleplerinden sonra bile, kalan üyeler okul baþkaný tarafýndan atanýr. Üyeler üç yýllýk 
bir süre için seçilir.

Skorarnefnd
Ülke: Ýzlanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Skorarnefndir
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 1997 yýlýnda yasayla kurulmuþ, bir devlet yüksek öðrenim kurumundaki bir bölüm içerisindeki 
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konsey. Bölümdeki personelin, öðrenciler birliði tarafýndan iki yýllýðýna seçilen iki öðrenci temsilcisiyle birlikte, 
toplantýlara katýlma izinleri bulunmaktadýr. Fakülte adýna, her bölüm, kendi iþlerini halleder, müfredatý ve 
öðretim ve sýnav yönetmeliklerini belirler, öðretimin bölümdeki öðretim elemanlarý arasýnda nasýl 
bölüþtürüleceðine karar verir ve ayrýcalýklý olmayan öðretim elemanlarýnýn iþe alýnmalarýnýn yaný sýra gerekli 
mali tahsisleri ve yeni pozisyonlar için dekana teklif götürür. Organ, ilgili kurumun bütçesi tarafýndan finanse 
edilmektedir.

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Skupnost* višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Aralarýnda iþbirliði ve ? Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje, ? Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, ve ? Komisijo za akreditacijo
višješolskih študijskih programov'un yaný sýra, bakanlýklarla, yüksek öðrenim kurumlarýyla ve yüksek meslek 
öðrenimi alanýnda uluslar arasý kuruluþlarla da iþbirliði içinde olmalarý için yasaya göre kurulan yüksek meslek 
yüksekokullarý kuruluþu. Bu kuruluþ, ? Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov, ? Komisija
za imenovanje predavateljev višje strokovne šole ve ? Svet za evalvacijo visokega šolstva'nýn üyeleri için aday 
önerir. Bütün yüksek meslek yüksekokullarýnýn %70'inden daha azýný temsil ediyorsa kurulamaz. Tüzük için 
Slovenya Cumhuriyeti hükümetinin onayý gerekmektedir. Eþanlamlýsý: Skupnost višjih strokovnih šol RS, 
Skupnost višjih strokovnih šol.

SKVC
Ülke: Litvanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Studijø  kokybës vertinimo centras'ýn kýsaltmasý.

Slovenská rektorská konferencia
Ülke: Slovakya
Dilbilgisel deðiþkenler: Slovensk* rektorsk* konferenci*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Slovak Rektörler Kurulu, 1997 yýlýnda bir sivil kuruluþ olarak kurulmuþtur. Þu anda, 
Slovakya'daki yüksek öðrenim kurumlarýnýn üç temsilci organýndan birisidir, diðer ikisi ise ? Rada vysokých škôl 
ve ? Študentská rada vysokých škôl'dur. Kurulun amacý, yüksek öðrenim politikasýný geliþtirmek amacýyla 
yüksek öðrenim kurumlarýndaki rektörler adýna faaliyetleri ve iþbirliðini koordine eder ve destekler. Kurumun 
faaliyetleriyle doðrudan iliþkili olan (genellikle baðlayýcý) düzenlemelere yönelik teklifler ve politika konularý 
hakkýnda tartýþýr ve görüþlerini bildirir. Kurul, rektörler ve diðer ülkelerdeki kuruluþlarla ve Avrupa Üniversite 
Kuruluþu'yla (EUA) temaslarý sürdürerek kurumlar arasý iþbirliðine ve her tarafa bilgi akýþýnýn olmasýna yardým 
eden koþullarý oluþturur. Anayasaya uygun olarak, Slovakya Cumhurbaþkaný tarafýndan bir yüksek öðrenim 
kurumuna rektör olarak atanan kiþi kurul üyesi olabilir. Kurulun en üst düzeydeki organý üyelerinin hepsinin 
hazýr bulunduðu toplantýdýr. Yönetim organý, üç üyesi (bir baþkan ve iki baþkan yardýmcýsý) olan baþkanlýktýr.
Sekretarya, idari faaliyetlerden sorumludur ve sekretaryaya bir genel sekreter baþkanlýk ederken, denetleme 
kurulu en azýndan üç üyeden oluþur. Kurul faaliyetleri üye aidatlarýndan ve Eðitim Bakanlýðý'nýn bütçesi 
tarafýndan finanse edilmektedir. Kýsaltma: SRK.

ŠMM
Ülke: Litvanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Švietimo ir mokslo ministerija'nýn kýsaltmasý.

SNESup
Ülke: Portekiz
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Sindicato Nacional do Ensino Superior'un kýsaltmasý.

ŠOS
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Študentska organizacija Slovenije'nin kýsaltmasý.
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Správna rada verejnej vysokej školy
Ülke: Slovakya
Dilbilgisel deðiþkenler: Správn* rad* verejnej vysokej školy
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir kamu yüksek öðrenim kurumundaki faaliyetlerde kamu çýkarlarýný gözeten ve o çýkarlarý 
eylemlere dönüþtüren organ. Bu, özellikle ilgili kuruma devlet tarafýndan verilen fonlarýn ve mal varlýklarýnýn 
kullanýmýna yöneliktir ve kurul ilgili kurumun bu bütçesinden finanse edilmektedir. Eðitim bakaný tarafýndan 
atan veya görevden alýnan 13 üyesi bulunmaktadýr. Kurul üyelerinin altýsý atama için ? Akademický senát'ýn
onayýyla kurum rektörü tarafýndan önerilir. Bu altý üye, eðitim, finans, ekonomi ve sosyal hizmetlerin devlet 
idaresindeki merkezi organlarýn temsilcilerini içeren kamu hayatýndan seçkin kiþilerdir. Akademický senát
tarafýndan atama için önerilen bir üyenin dört yýllýk görev süresi vardýr. Geri kalaný, hiçbiri kurum çalýþaný 
olmayabilir, altý yýllýðýna atanýrlar. Kurul baþkanýnýn ve baþkan yardýmcýsýnýn seçilmesi ve yönetmelikleri ilgili 
kurumun tüzüðünde düzenlenmiþtir ve Akademický senát'ýn onayýyla rektörün önerisi doðrultusunda bakan 
tarafýndan onaylanýr. Kurul toplantýlarý yýlda en az iki defa baþkanýn çaðrýsýyla gerçekleþir.

Správní rada veøejné vysoké školy
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Správní rad* veøejné vysoké školy
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim kurumlarý üzerine yasayla kurulmuþ olan kamu yüksek öðrenim kurumlarýnýn 
danýþma organý. Giderleri ilgili kurumun bütçesi tarafýndan karþýlanmaktadýr. Kurumun kurulmasý ve mal 
varlýklarýnýn ekonomik açýdan güvenli olarak yönetilmesi için kurul süreðen bir uyum saðlar.  Kurul üyeleri, 
kamu çýkarlarý doðrultusunda hareket etmeyi görev sayar.  Kurulda, dokuzdan az olmamak üzere üçe 
bölünebilen sayýda üye bulunur. Bakan, üyeleri, ilgili yüksek öðrenim kurumunda çalýþýyor olmamak koþuluyla, 
toplumsal yaþam, belediye ve merkezi hükümet yönetimi temsilcilerini de dikkate alarak ve Rektörle görüþerek, 
atar veya görevden alýr. Üyeler 6 yýllýk bir süre için atanýrlar. Ýlk atandýklarýnda, görev süreleri iki yýl sonra 
bitecek 1/3 üyeler ve görev süresi dört yýl sonra bitecek ikinci 1/3 üyeler kura ile belirlenir. Baþkan ve baþkan 
yardýmcýlarýnýn seçimi ve kurulun hareket tarzý, bakanýn onayýna baðlý olan tüzüðünde belirlenmiþtir.

SR
Ülke: Bulgaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Suvet na rektorite'nin kýsaltmasý.

SRK
Ülke: Slovakya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Slovenská rektorská konferencia'nýn kýsaltmasý.

SŠVS
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Sdružení škol vyššího studia'nýn kýsaltmasý.

Standing Conference of Principals - Okul Müdürleri Daimi Kurulu
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere / Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? GuildHE'nin önceki adý. Kýsaltma: SCOP.

Stiftungsrat
Ülke: Lihtehþtayn
Dilbilgisel deðiþkenler: Stiftungsrates
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Internationale Akademie für Philosophie'yi stratejik olarak yönlendiren ve temsil eden konsey.
Konsey özel olduðu için, kendi düzenlemelerinden Stiftungsrat sorumludur. Stiftungsrat'ýn bir üyesi ? 
Schulamt'ýn temsilcisi olduðu için Schulamt'ýn danýþmanlýk görevi bulunmaktadýr. Ýlke olarak, kendi rol ve 
görevleri ? Hochschulrat'inkilere benzer.
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Strateški svet višje šole
Ülke: Slovenya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Strateški svet višje strokovne šole'nin eþanlamlýsý.

Strateški svet višje strokovne šole
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Stratešk* svet* višj* strokovn* šol*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir yüksek meslek yüksekokulu birkaç okulu (örneðin Šolski merkezini) içeren bir birim 
olduðunda veya ticari bir þirketin parçasý olduðunda yasayla kurulan stratejik konsey. Giderleri ilgili meslek 
yüksekokulu tarafýndan karþýlanmaktadýr. Konsey, okullarýn merkez konseyi veya ticari þirketin yönetim kurulu 
tarafýndan altý yýllýðýna atanýr. Stratejik konsey, yüksekokulun uzun vadeli kalkýnma programýný kabul eder,
yýllýk çalýþma planýný ve mali planýný önerir, eðitim kalite güvencesini izler ve çalýþma sorunlarý üzerine raporlarý 
veya ? Predavateljski zbor višje strokovne šole, ? Študijska komisija višje strokovne šole, ? Komisija za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje strokovne šole veya ? Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in 
šport, veya çalýþaný veya öðrenci birliði tarafýndan gönderilen konularý tartýþýr. Konsey, yüksekokuldan üç 
öðretim elemaný, ticaret ve sanayi odasýndan (veya bakanlýklar veya diðer iþverenler kuruluþlar) iki temsilci, iki 
öðrenci temsilcisi ve bir mezun temsilciden oluþur. Üyeler tarafýndan seçilen bir baþkan tarafýndan yönetilir.
Eþanlamlýsý: Strateški svet višje šole, Strateški svet.

Strokovni aktiv višje šole
Ülke: Slovenya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Strokovni aktiv višje strokovne šole'nin kýsaltmasý.

Strokovni aktiv višje strokovne šole
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Strokovn* aktiv* višj* strokovn* šol*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir yüksek meslek yüksekokulunda ayný ders veya ders alanýndaki (ilgili dersler grubu) tüm 
öðretim elemanlarýnýn yasayla kurulmuþ komisyonu. Giderleri ilgili meslek yüksekokulu tarafýndan 
karþýlanmaktadýr. Komisyonun baþkanlýk tarafýndan atanan bir baþkaný bulunmaktadýr ve ilgili derse (veya ders 
alanýna) yönelik problemleri tartýþýr. Deðerlendirme kriterlerinin tam olarak uyumlu olduðunu temin eder,
çalýþma iþini geliþtirmek için ? Predavateljski zbor višje strokovne šole'ye öneriler sunar ve öðrenci yorumlarýný 
tartýþýr. Eþanlamlýsý: Strokovni aktiv višje šole, Strokovni aktiv.

Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Strokovn* svet* Republike Slovenije za izobraževanje odraslih
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulmuþ, yetiþkin eðitimi için uzman konseyi. Giderleri, ? Ministrstvo za šolstvo in 
šport tarafýndan karþýlanmaktadýr. ISCED 2, 3 ve 5B düzeylerindeki kurumlarla ilgili olan konsey, uluslar arasý 
karþýlaþtýrmalar kalitesi ve kapsamýnda olduðu gibi ihtiyaçlar ve olasýlýklarýn geliþiminin bakýþ açýsýndan 
yetiþkin eðitiminin durumunu ve geliþimini denetler ve deðerlendirir. Konseyin görevleri arasýnda þunlar 
bulunmaktadýr:  bakana yetiþkin eðitim programlarýný önerme; yetiþkin öðrenicilerin ihtiyaçlarýna göre 
benimsenen eðitim programlarýný tartýþma ve onaylama ve devlet onaylý niteliklere ulaþma; belirlenen 
izlencelerdeki programlarýn gereken standartlarý karþýladýðýný kontrol etme; yetiþkin eðitim sisteminin geliþimi 
ve iþlemesiyle ilgili diðer teknik sorularý tartýþma ve belirlenen izlenceler doðrultusunda yetiþkin eðitim 
programlarý için ders kitaplarýný ve öðretim araçlarýný onaylama. Konsey, bir baþkan ve 14 üyeden oluþur. Üyeler,
yetiþkin eðitimi alanýndan iyi belirlenmiþ uzmanlar arasýndan hükümet tarafýndan atanýrlar; dördü bakanlýklar 
tarafýndan aday gösterilir, üçü iliþkili odalar tarafýndan, üçü sendikalar tarafýndan, ikisi kamu yetiþkin eðitim 
kurumlarý derneði tarafýndan ve ikisi de diðer yetiþkin eðitim kuruluþlarý ve dernekleri tarafýndan önerilir.
Konseyin bazý özel faaliyetleri için faal komisyonlarý vardýr. Eþanlamlýsý: Strokovni svet za izobraževanje 
odraslih.
(Http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_izobrazevanje_odraslih/)
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Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Strokovn* svet* Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulmuþ, mesleki ve teknik eðitim için uzman konseyi. Giderleri ? Ministrstvo za 
šolstvo in šport tarafýndan karþýlanmaktadýr. ISCED 3 ve 5B düzeylerindeki eðitim kurumlarýyla ilgili olan bu 
konsey, teorik teknik dersler ve ustabaþýlýk sýnavlarýnýn programlarýný ve sýnav izlencelerini tasarlar, geçici 
sýnavlarýn içeriðine ve eðitim programlarýnýn iþlemsel özelliklerine karar verir ve belirlenen izlenceyle yetiþkin 
eðitim programlarýnýn gereken standartlarý karþýladýðýný kontrol eder. Konseyin diðer görevleri arasýnda þunlar 
bulunmaktadýr: teorik teknik dersler için ders kitaplarý ve öðretim araçlarýný onaylama; yüksek orta öðretim ve 
meslek yüksek programlarýný önerme ve okul ve okul dükkanlarýný donatmak için kriter ve standartlar önerme. 
Konsey, iþinin farklý alanlarýndan diðer faal organlar ve uzman gruplar, komiteler oluþturur ve bir baþkan ve 14 
üyeden oluþur. Üyeler, meslek ve teknik eðitim alanýndan iyi belirlenmiþ uzmanlar arasýndan hükümet 
tarafýndan atanýrlar; beþi Ministrstvo za šolstvo in šport tarafýndan aday gösterilir, beþi ticaret ve sanayi odasý 
tarafýndan ve dördü sendikalar tarafýndan önerilir. Üyelerinin en azýndan 1/3'ü meslek ve teknik üst orta öðretim 
ve meslek yüksek öðrenim kurumlarýndaki öðretmen veya öðretim elemanlarýdýr. Bazý özel faaliyetleri için 
konseyin ? Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov ve ? Komisija za imenovanje 
predavateljev višje strokovne šole gibi faal komisyonlarý vardýr. Eþanlamlýsý: Strokovni svet RS za poklicno in 
strokovno izobraževanje, Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje.
(http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_i
zobrazevanje/)

Strokovni svet za izobraževanje odraslih
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih'in eþanlamlýsý.

Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje'nin eþanlamlýsý.

Studçjoðo paðpârvalde
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Studçjoðo paðpârvaldes, studçjoðo paðpârval*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir yüksek öðrenim kurumundaki öðrencilerin haklarýný ve çýkarlarýný gözeten ve yüksek 
öðrenim kurumu tarafýndan ödenen baðýmsýz organ. Kurumun, ? Senâts tarafýndan onaylanan ve öðrencilere 
yönelik bir yasaya uygun hareket eden organýn faaliyetlerini desteklemek ve teþvik etmek görevi vardýr. Organýn
kararlarý tüm öðrenciler için senâts'da onaylanmalarýný takiben zorunludur. Temsilcileri, kurumun senâts'ý, ? 
Satversmes sapulce'yi ve fakülte topluluðunu içeren karar verme organlarýna, öðrenci çýkarlarýna yönelik 
kararlarý veto etme yetkisiyle katýlýrlar. Organ, öðrencilerin çýkarlarýný hem maddi olarak hem de kurumun 
akademik ve kültürel yaþamýnda ve yetkili mercilere karþý korur ve gözetir ve kurumun karma üyelik organlarýna
öðrenci seçme prosedürlerini belirler.

StudentAwardsAgency for Scotland - Ýskoçya Öðrenci Ödülleri Kurulu
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ýskoçya Yönetim Giriþimciliði, Ulaþým ve Yaþamboyu Öðrenme Bakanlýðý kurulu tümüyle 
Ýskoç bakanlara karþý sorumludur. Amacý, Birleþik Krallýk'taki yüksek öðrenime yerleþmiþ elveriþli Ýskoç 
öðrencilere mali destekle ilgilenmek ve öðrenci borçlarý, mahrumiyet yardýmý, eðitim baðýþý ve bunlara iliþkin 
iþlevlerde tavsiyede bulunmaktýr. Kurulu bir baþ yönetici yönlendirir ve yönetici ve yönetici olmayan rolleri olan 
sekiz üyeden oluþan bir yönetim kurulu yönetir. Ýskoç bakanlara baðlý kurul olarak organ, Ýskoçya Yönetim
Giriþimciliði, Ulaþým ve Yaþamboyu Öðrenme Bakanlýðý tarafýndan finanse edilir ve Ýskoç yöneticilerinin 
öðrenicilere fon verme, yüksek öðrenime giriþi yaygýnlaþtýrma, hükümeti modernleþtirme ve kamu hizmetlerini 
elektronik olarak vermeye yönelik politikalarýný destekler. Kýsaltma: SAAS. (http://www.student-support-
saas.gov.uk)
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Studentenbond
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Studentenbonden
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yerel öðrenci gruplarýný ve birliklerini, hem üniversitelerden hem de yüksek mesleki eðitim 
kurumlarýndan, temsil eden ve ? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap'la danýþarak ve görüþerek bir 
þemsiye kuruluþ olarak iþleyen öðrenci kuruluþu. ? Studentenkamer'deki bakanla danýþarak ve görüþerek yer 
alan bu türde iki kuruluþ vardýr; ISO ve LSVb.

Studentenkamer
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Öðrenci çýkar gruplarýnýn temsilcilerine ve ? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap'a yönelik yasayla kurulmuþ ve iki ? Studentenbonden'de birleþmiþ danýþma organý. Danýþma organý,
öðrenci haklarý, yüksek öðrenim için yeni planlar, yabancý öðrenciler için katýlým haklarý ve prosedürleri gibi 
öðrencilerle ilgili konulara odaklanýr. Yüksek öðrenim ve araþtýrmada tanýmlandýðý üzere, yasal bir düzende, 
kanuni olarak iþlemektedir. Dahil olan çýkar gruplarý Studentenkamer'deki faaliyetleri için finansal açýdan devlet 
bütçesi tarafýndan karþýlanmaktadýr.

Studentenrat derAutonomen Hochschule
Ülke: Belçika (Almanca Konuþan Topluluk)
Dilbilgisel deðiþkenler: Studentenrates der Autonomen Hochschule
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Autonome Hochschule'deki iki katýlýmcý organdan biri, diðeri ? Akademischer Rat der 
Autonomen Hochschule'dir. Bir Autonome Hochschule kurarak özel bir kararnameyle 21 Þubat 2005 tarihinde 
kurumlaþmýþtýr. Organda, öðrencileri temsil etmek için en fazla altý üye seçilir, her iki bölüm en azýndan iki 
öðrenciyle temsil edilir. Kararname görev sürelerini belirlemez. Öðrenci konseyi, kendi iç düzenlemeleri ve 
prosedürleri tasarlar. Hükümetle resmi bir baðlantýlarý yoktur. Ýþlemsel masraflarý Autonome Hochschule'nin
bütçesi tarafýndan karþýlanýr. Konsey, özellikle eðitim kurumlarýyla ve sýnav düzenlemeleriyle ilgili olarak 
öðrencileri doðrudan ilgilendiren ? Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule ve Akademischer Rat der 
Autonomen Hochschule tarafýndan alýnan bütün kararlar hakkýnda bilgilendirilir. Öðrenci konseyi, yukarýda 
bahsedilen alanlarla ilgili görüþlerini bildirebilir. Üyelerinin ikisi, yukarýda adý geçen organlar tarafýndan böyle 
durumlarda duyurulma haklarý bulunmaktadýr. Bölüm baþkanlarý (Fachbereichleiter), Akademischer Rat der 
Autonomen Hochschule'yle Studentenrat arasýnda arabulucu olarak görev yapar. Studentenrat'ýn toplantýlarýna 
danýþman konumunda katýlýrlar.

Studentkår
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Studentkår*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Ylioppilaskunta'nýn Ýsveççe karþýlýðý.

Študentska organizacija Slovenije
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Študentsk* organizacij* Slovenije
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Slovenya fakültelerindeki, akademilerdeki ve meslek ve meslek yüksekokullarýndaki bütün 
öðrencileri kapsayan kuruluþ. Mevcut öðrenci anayasasýna (Kasým 2002) göre, birlik, üniversitelerdeki öðrenci 
organlarýný, baðýmsýz yüksek öðrenim kurumlarýný ve meslek yüksekokullarýnýn yaný sýra yerel öðrenci 
kuruluþlarýyla öðrenci çýkarlarýný gözeten dernekleri de kapsayan bir þemsiye kuruluþ olarak hareket etmektedir.
Öðrenci birliði, esas olarak istenilen çalýþma koþullarýný saðlamaya, yüksek öðrenime eriþimin kolaylaþmasýna, 
öðrencilerin toplumsal konumunu geliþtirmeye ve resmi olmayanla gayri resmi bir çerçeve geliþtirmeye 
odaklanmaktadýr. Özellikle yüksek öðrenim, burslar, öðrenci yurtlarý ve istihdamla ilgili programlarý ve ulusal 
politikayý tasarlama sürecine etkin katýlarak belirlenen hedeflerine ulaþmaya çalýþýr. Faaliyetlerinin diðer bir 
odak noktasý ise öðrenci saðlýk hizmetleri konusuyla ve yeni mezunlarýn istihdamlarýyla ilgili problemlerdir.
Öðrenciye yönelik konular genellikle ? Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja'yla, ?
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo'yla ve ? Ministrstvo za šolstvo in šport'la yakýn iþbirliði 
içinde çözülür. Bütün üye kuruluþlar, birlik organlara uygulamalý katýlým saðlamak ve bir þemsiye organ olarak 
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geliþimine katkýda bulunarak ve bunu yaný sýra her duruma uygun þekilde, üniversite veya yerel düzeyde öðrenci 
çýkarlarýný gözetmek için elinden gelenin en iyisini yaparak temsilci atar. Kýsaltma: ŠOS.
(http://www.studentska-org.si/)

Študentská rada vysokých škôl
Ülke: Slovakya
Dilbilgisel deðiþkenler: Študentsk* rad* vysokých škôl
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim üzerine 324/1996 kanun deðiþikliðini takiben 1997 yýlýnda kurulan, 
Slovakya'daki üniversite öðrencilerini en yüksek düzeyde temsil eden ve ? Ministerstvo školstva için danýþma 
organý. Þu anda, Slovakya'daki yüksek öðrenim kurumlarýný temsil eden üç organdan birisidir, diðer ikisi ise ? 
Rada vysokých škôl ve ? Slovenská rektorská konferencia'dýr. Konseyin faaliyetleri devlet tarafýndan finanse 
edilmektedir. Konsey, ister kamu ister kamu, ister devlete ait veya ister özel olsun, Slovakya'daki tüm yüksek 
öðrenim kurumlarýndan öðrenci temsilcilerini bir araya getirir. Bu kurumlarda kayýtlý olan öðrencilerin 
çýkarlarýný gözetir, hem Slovakya'da hem dýþarýda, yüksek öðrenim alanýyla ilgili önemli sorularda, önerilerde ve 
tedbirlerde fikirlerini bildirir. Önemli organlarý, temsilciler heyeti, baþkan, denetim kurulu ve daimi organdýr.
(bir danýþma organý). Ýdari konular, içiþleri bakanýnýn baþkanlýk ettiði bir daire tarafýndan halledilir. Konseyin 
kurumsal yapýsý temsilciler heyeti tarafýndan belirlenir.

Studentski suvet
(Студентски съвет)
Ülke: Bulgaristan
Dilbilgisel deðiþkenler: Studentski suveti
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Genel öðrenci çýkarlarýný savunmasý için görev verilen öðrenci konseyi organý. Bir yüksek 
öðrenim kurumunun genel kuruluna ? Obchto subranie'ye bütün öðrenci ve doktora adayý delegelerinden oluþur.
Kurumun öðrenci konseyindeki öðrencilerin ve doktora adaylarýnýn görev süreleri daha ileriki bir dönem için 
tekrar seçilme olasýlýðýyla beraber iki yýldýr. Öðrenci konseyi, kendi düzenleme kurallarýný ve faaliyetlerini kabul 
eder ve kurumun akademik konseyi olan ? Akademitchen suvet'e gönderir. Kurumun yönetici organlarýnýn
temsilci seçimlerini düzenler, ilave dersler veya kurslarý içeren tekliflerde bulunur ve dýþarýdan öðretim elemaný 
davet eder ve uzmanlaþmýþ öðrenci akademik komitelerinin kuruluþunu düzenler ve iþlerini yayýnlar. Diðer 
görevleri, öðrenci yurtlarýnýn yönetimine, çalýþmalarýn düzenlenmesine, öðrencilere verilecek burslara ve mali 
desteðe katýlýmýný ve temsilcileri sayesinde, kurumdaki iç kalite güvence sistemini ve fakülte personelini 
izlemeyi içerir.

Študentski svet (+)
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Študentsk* svet* (+)
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim kurumlarýnda yasayla kurulmuþ olan, öðrenci temsilcilerinden oluþan bir 
öðrenci konseyi. Masraflarý, ilgili kurum tarafýndan karþýlanmaktadýr. Bu konsey, öðrenci haklarý ve 
sorumluluklarýyla ilgili tüm konularýn yaný sýra kurumun durumuyla ilgili kurum organlarýna görüþlerini bildirir.
Ayrýca, rektör veya dekanlýk pozisyonu için uygun olan adaylarla ilgili görüþlerini bildirir ve ? Študentska
organizacija Slovenije'yle iþbirliði içinde kurumdaki öðrencilere yönelik müfredat dýþý faaliyetlerin bir 
programýný kabul edip uygular. Konseyin, ileri aþamalarda kurumun tüzüðüne yönelik görüþlerini bildirme ve 
öðrenci temsilcilerini organlarýna (? Senat univerze, ? Upravni odbor univerze, ve ? Senat (+)) önerme yetkisi de 
bulunmaktadýr. Konsey, doðrudan öðrenciler tarafýndan gerçekleþtirilen bir gizli oylama ile seçilir. Eðer görüþü 
dikkate alýnmazsa, tüzükte belirtilen prosedürler doðrultusunda, uygun organa belli bir konuda tekrar 
düþünmesini ve bir karar almasýný talep edebilir. Konseyin adý, baðlý bulunduðu veya tamamen emrine girdiði 
yere göre küçük þekilde deðiþebilir: Študentski svet univerze, Študentski svet fakultete, Študentski svet umetniške 
akademije veya Študentski svet visoke šole; genel adý: Študentski svet visokošolskega zavoda.

Študentski svet stanovalcev študentskega doma
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Študentsk* svet* stanovalcev študentskega doma
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yasayla kamu öðrenci yurtlarýnda kurulmuþ olan öðrenci konseyi. Masraflarý ilgili öðrenci 
yurdu tarafýndan karþýlanmaktadýr. Konsey, öðrenci çýkarlarýnýn yönetimini yasaya ve tüzüðüne uygun olarak 
temsil eder. Kendi anayasasýný belirler ve iç düzenlemelerini oluþturur.
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Študentski svet višje šole
Ülke: Slovenya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Študentski svet višje strokovne šole'nin eþanlamlýsý.

Študentski svet višje strokovne šole
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Študentsk* svet* višj* strokovn* šol*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir meslek yüksekokulunda yasayla kurulmuþ olan ve giderleri ilgili yüksekokul tarafýndan 
karþýlanan öðrenci konseyi. Konsey, öðrenci haklarý ve sorumluluklarýyla ilgili tüm konularýn yaný sýra baþkan 
veya müdürlük pozisyonu için uygun olan adaylarla ilgili veya yüksek meslek yüksekokulu öðretim elemanýnýn 
ünvana tekrar atanmasýyla ilgili konularý tartýþýr ve uygun organlara (? Svet višje strokovne šole, ? Strateški svet 
višje strokovne šole, ? Predavateljski svet višje strokovne šole, ? Komisija za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti višje strokovne šole, veya ? Študijska komisija višje strokovne šole) görüþlerini bildirir. Konsey, ayrýca 
öðrenci çýkar faaliyetlerinin programýný da kabul eder ve uygular. Öðrenci konseyleri, temsilci organlarý ulusal 
düzeyde olduðundan bir öðrenci topluluðu (? Študentska organizacija Slovenije) oluþturabilir. Öðrenciler, her 
konseye beþ üye seçer ve sýrayla kendi aralarýndan bir baþkan seçerler. Eþanlamlýsý: Študentski svet višje šole.

Studerandekår
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Studerandekår*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Opiskelijakunta'nýn Ýsveççe karþýlýðý.

Studienævn
Ülke: Danimarka
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Eðitim ve öðretimde öðrenci nüfusunu korumak için bir üniversitenin dekaný tarafýndan kurulan 
çalýþma kurulu. Her biri kendi içinden ve tarafýndan seçilen eþit sayýda akademik personel ve öðrenci 
temsilcilerinden oluþur. Kurul, kendi akademik personel üyeleri arasýndan bir baþkan ve kendi öðrenci 
temsilcileri arasýndan bir baþkan yardýmcýsý seçer ve çalýþma müdürünü dekana önerir. Studienævn'le iþbirliði 
içinde olarak, çalýþma müdürü öðretimin pratik olarak düzenlenmesini ve sýnav-baðlantýlý deðerlendirmeleri 
üstlenir. Kurul, eðitim ve öðretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, sürdürülmesi ve geliþtirilmesinden sorumludur.
Amaçlarý arasýnda þunlar bulunmaktadýr: eðitim ve öðretim kalitesini geliþtirmeyi saðlama ve her ikisinin 
deðerlendirilmesini izleme; müfredat konusundaki önerileri tasarlama; öðretimin düzenlenmesini ve sýnav-
baðlantýlý deðerlendirmeyi onaylama; kredi ve muafiyetlerle ilgili uygulamalarý yönetme ve rektör veya rektör
temsilcisi tarafýndan sunulan eðitim ve öðretimle ilgili konularý tartýþma ve beyanatlarda bulunma. 

Studienkommission
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel deðiþkenler: Studienkommissionen
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Pädagogische Hochschulen üzerine 2005 Kanunu tarafýndan kurulmuþ olan, dokuz Avusturya
Länder'ýnýn sekizinde ve Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien'de (tarým ve çevre öðretimi 
üniversitesi) olan sekiz Pädagogische Hochschulen'in her birindeki çalýþmalarý düzenleyen organ. Maliyetleri, 
her Hochschule'nin bütçesi tarafýndan karþýlanmaktadýr. Bu organýn rolü ve görevleri, Pädagogische
Hochschulen'le ilgili eðitim konularýnýn yaný sýra kalite güvence tedbirlerine yönelik kararlar alma ve müfredatý 
belirleme ve çalýþmalarla ilgili yasal sorularda ikinci ve son incelemelerde sýnav direktifine yönelik kararlar 
almaktýr. Organ, ayrýca teklif üzerine çalýþmalarla ilgili kalite güvence tedbirlerini ve deðerlendirmeyi düzenler 
ve eþit muamele gözederek faal gruplar kurar. Studienkommission, 12 delegeden oluþur; kendilerini seçen 
öðretim elemanlarý arasýndan dokuz temsilci ve öðrenci temsilciliðinden delegeler. Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik Wien'de Studienkommission daha sonra tarým bakanlýðýndan bir temsilci de alýr. Üç akademik 
yýl için oluþmaktadýr. Lehrerinnenbildende Akademien'in Studienkommissionen'i 15 Ekim 2006'ya kadar 
varlýðýný sürdürdü ve geçici olarak geçici seçim kriterleriyle Pädagogische Hochschulen'nin
Gründungsstudienkommissionen'i tarafýndan yer deðiþtirildi. Seçimlerin Pädagogische Hochschulen'deki yeni 
Studienkommissionen için Ekim 2007'de kurulduðu zaman gerçekleþtirilmesi planlanmaktadýr.
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Studienkommission
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel deðiþkenler: Studienkommissionen
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: 2002 Üniversiteler Kanunu'ndan sonra 2004 yýlýnda, ? Curricularkommission tarafýndan yer 
deðiþtirilen Studienkommission (komite programý).

Studiestödsnämnden
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Studiestödsnämnd*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Opintotukilautakunta için Ýsveççe karþýlýðý. 

Študijska komisija višje šole
Ülke: Slovenya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not:? Študijska komisija višje strokovne šole'nin eþanlamlýsý.

Študijska komisija višje strokovne šole
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Študijsk* komisij* višj* strokovn* šol*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir yüksek meslek yüksekokulunda yasayla kurulan ve masraflarý ilgili yüksekokul tarafýndan 
karþýlanan çalýþma komitesi. Çalýþmalarýnda öðrencilerle iþbirliði içinde olan komite, kayýt, öðrenci ilerlemesi 
ve çalýþma programlarýnýn adaptasyonu ve modernleþtirilmesiyle ilgili konularý tartýþýr. Ayrýca, öðrenciler 
tarafýndan çalýþarak veya daha gayri resmi olarak edinilen bilgiye karar verme, teyit etme ve doðrulama 
kriterlerini kabul eder ve ? Predavateljski zbor višje strokovne šole tarafýndan verilen diðer görevleri yerine 
getirir. Komite, biri baþkanlýk yapacak þekilde, yüksekokuldaki en az üç öðretim elemanýndan oluþur. Baþkan ve 
üyeler Predavateljski zbor višje strokovne šole tarafýndan dört yýllýðýna atanýr ve tekrar atanabilirler. Eþanlamlýsý: 
Študijska komisija višje šole.

Studiju fonds
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler: Studiju fonda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Genel bir devlet bütçe politikasý uygulayan ? Izglîtîbas un zinâtnes ministrija'ya karþý sorumlu 
organ. Baþlýca iþlevleri, devlet bütçe kaynaklarýndan çalýþma provizyonu için uygun fonlarý temin ederek ve 
devlet güvencesi altýnda, ilgili finansal kurumdan transferini yöneterek politika yapýmýna katýlýr. Organ, eðitim 
ve bilim bakaný tarafýndan atanan bir baþkan tarafýndan yönetilmektedir. (http://www.sf.gov.lv)

Studijø  kokybës vertinimo centras
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Studijø  kokybës vertinimo centr*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Švietimo ir mokslo ministerija tarafýndan 1995 yýlýnda kurulan ve Švietimo ir mokslo 
ministerija için tahsis edilen devlet bütçesinden finanse edilen kamu danýþma organý. Bu merkez, ayrýca 
Litvanya, yabancý ve uluslar arasý fonlar ve yasal varlýklar ve özel kiþiler tarafýndan yapýlan baðýþlarla tahsis 
edilen devlet olmayan bütçeyle de çalýþýr. Yüksek öðrenim çalýþma programlarýnýn kalitesini dýþardan 
deðerlendirerek, Litvanya'daki araþtýrma ve yüksek öðrenim kurumlarýný deðerlendirerek ve araþtýrmayý resmi 
olarak deðerlendirerek yüksek öðrenim ve araþtýrmadaki ulusal dýþ kalite güvence politikasýný uygular. Merkez, 
ayrýca Litvanya'nýn yaný sýra yurt dýþýnda edinilen yüksek öðrenim niteliklerinin tümünde de yüksek öðrenime 
giriþ yapmak için yabancý nitelikleri de deðerlendirir ve niteliklerin tanýnmasý için bilgi saðlar. Çalýþma 
programýný Švietimo ir mokslo ministerija'yla koordine eder. Merkezin iç kýsmýný oluþturan üç danýþma organý
verimliliði arttýrmak için kurulmuþtur; yüksek öðrenimde kalite için uzman konsey, araþtýrma ve yüksek 
öðrenim kurumlarý deðerlendirme konseyi ve yüksek öðrenim ders kitaplarýný seçme ve verme komisyonu. Bu 
danýþma organlarýnýn temel iþlevi, öneriler yapmak ve merkeze tavsiyelerde bulunmak ve Švietimo ir mokslo 
ministerija'ya teklifler sunmaktýr. Merkezi, kamu hizmetine yönelik kanuna uygun olarak, eðitim ve bilim 
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bakaný tarafýndan atanan veya görevden alýnan bir müdür yönetir. Müdür, atanmalarý veya görevden alýnmalarý 
da dahil olmak üzere merkezdeki bütün çalýþanlardan sorumludur. Kýsaltma: SKVC. (http://www.skvc.lt/)

Subdirección General de Formación Profesional
Ülke: Ýspanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministerio de Educación y Ciencia'nýn, bakanlýk içerisinde, eðitim, mesleki eðitim ve yenilikle 
ilgili olarak genel müdürlüðe rapor sunan bölümü. Görevleri þunlarý içermektedir: mesleki eðitim 
provizyonunun yüksek orta ve yüksek öðrenime kaynaþtýrýlma düzenlemesi; mesleki eðitimdeki eþit fýrsatlarý 
teþvik etmeye yönelik planlarý hazýrlama ve uygulama; iþgücü piyasasýna giriþ ve Avrupa Sosyal Fonu'ndan 
yapýlan ödemeler hakkýnda danýþmanlýk için planlar tasarlama ve uygulama ve hem yetiþkin eðitimi hem de 
yaþamboyu öðrenme için rehberlik tasarlama ve uygulama. Müdür yardýmcýsý eðitim ve bilim bakaný tarafýndan
belirtilir. Görev süresi, genellikle dört yýl olan, mevzuat döneminin uzunluðuna baðlýdýr. Farklý özerk 
topluluklarýn da ayrýca isimleri bir topluluktan diðerine deðiþen mesleki eðitime iliþkin bölgesel genel 
müdürlükleri bulunmaktadýr.

SUHF
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not:? Sveriges universitets- och högskoleförbund'un kýsaltmasý.

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liit*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Politeknikteki yerel öðrenci birliklerinin þemsiye kuruluþu. Politeknik öðrencileri için politik 
olarak baðýmsýz bir ulusal çýkar ve hizmet kuruluþudur. Yýllýk bütçesi esas olarak yerel öðrenci birliklerinin 
üyelik aidatlarýna ve devlet sübvansiyonuna baðlýdýr. Bu kuruluþ, politeknik öðrencilerinin, eðitim, sosyal ve 
uluslar arasý iliþkilerde hak ve çýkarlarýný gözetir. Kuruluþ, farklý ulusal organlarda temsil edilmektedir. En 
yüksek karar alma organý, yýllýk kurul toplantýsýdýr. Yýllýk toplantýlarý arasýnda, karar alma yetkisi yönetim 
kurulunundur. Yönetim kurulunun baþkaný ve diðer 6-8 üyesi, yýllýk kurul toplantýsýnda seçilir. Kuruluþun 
ayrýca, bir genel sekreterin baþkanlýk ettiði ve bir sekretaryasý bulunmaktadýr ve yönetim kurulu baþkaný 
tarafýndan denetlenir. Ýsveççe karþýlýðý: Förbundet för Studentföreningar vid yrkeshögskolorna i Finland. 
Kýsaltma: SAMOK. (http://www.samok.fi)

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bir sivil toplum kuruluþu olan ve 21 Finlandiya üniversitesinin baþkanlarýný temsil eden 
Finlandiya Üniversite Rektörler Konseyi. Konsey, 1969 yýlýnda üniversiteler arasýndaki karþýlýklý anlaþmaya 
göre kurulmuþtur ve görevi, aralarýndaki ulusal ve uluslar arasý iþbirliðini teþvik etmek ve ortak çýkarlarýný 
gözetmektir. Konsey, üniversite liderlerine, yüksek öðrenim, araþtýrma ve kalkýnma ve üniversite politikasý 
hakkýnda merkezi konularda ortak görüþlerini belirtebilecekleri ve mevcut geliþmeleri tartýþabilecekleri bir alan 
sunmaktadýr. Konsey, üyeleri arasýndan bir yönetim kurulu seçer. Ayrýca, bir genel sekreterin baþkanlýk ettiði 
sekretaryasý da bulunmaktadýr. Konsey, dýþardan üye içerebilen çalýþma gruplarý oluþturabilir. Konsey 
faaliyetleri, çoðunlukla üyelik aidatlarý ile finanse edilmektedir. Ýsveççe karþýlýðý: Finlandas
universitetsrektorers råd. (http://www.rectors-council.helsinki.fi)

Suomen ylioppilaskuntien liitto
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Suomen ylioppilaskuntien liit*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ulusal öðrenci birliði, öðrenci haklarýný ve eðitim, mali ve sosyal haklarýný koruyan ve geliþtiren 
bir çýkar kuruluþudur. Yasaya göre, öðrenci üyeliði, temel bir üniversite derecesinde (ISCED 5) öðrenim gören 
bütün öðrenciler için zorunludur. Ulusal birlik, yerel öðrenci birlikleri için (? Ylioppilaskunta) bir þemsiye 
kuruluþtur. Birliðin temel çalýþma alanlarý, eðitim politikasý, sosyal politika ve uluslar arasý iliþkilerdir. Kuruluþ, 
yüksek öðrenim politikalarý ile ilgili çeþitli ulusal organlarda temsil edilmektedir. Birliðin en yüksek karar alma 
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organý, yýlda bir kez toplanan kongredir. Yerel öðrenci birlikleri, baþkaný ve diðer altý yönetim kurulu üyesini 
seçen ve birliðin çalýþma planýna ve bütçesine karar veren ve bir sonraki yýlýn üyelik aidatlarýný belirleyen kongre 
için kendi temsilcilerini seçerler. Kurul, kongreler arasýnda karar alma ve yönetim yetkilerini ifa eder. Üç yýllýk 
bir görev süresi için bir genel sekreter ve sekretaryasýnýn üyelerini seçer. Yýllýk bütçesi, yerel öðrenci 
birliklerinin üyelik aidatlarý ve hükümet sübvansiyonuyla karþýlanmaktadýr. Ýsveççe karþýlýðý: Finlands
studentkårers förbund. Kýsaltma: SYL. (http://www.syl.fi)

Suvet na rektorite
(Съвет на pектоpите)
Ülke: Bulgaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Rektörler konseyi, devlete karþý yüksek öðrenim kurumlarýnýn ortak çýkarlarýný gözeten, 2003 
yýlýnda kurulmuþ, kar amacý gütmeyen bir kuruluþtur. Konsey, yüksek öðrenim, bilim ve araþtýrma alanýndaki 
sorunlara iliþkin öneriler sunar. Yüksek öðrenime yönelik taslak devlet bütçesi, bu düzeydeki çalýþma 
alanlarýndaki sýnýflamalar ve dallara iliþkin taslak ve derece ve akademik ünvan verilmesiyle ilgili fikirlerini 
bildirir. Tüm yüksek öðrenim kurumlarýnýn rektörleri, bir yürütme kurulu ve baþkan tarafýndan yönetilen 
konseyin üyesidir. Organ, kurumun üyelik aidatlarý tarafýndan finanse edilmektedir. Kýsaltma: SR.

Sveriges universitets- och högskoleförbund
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýsveç Yüksek Öðrenim Kuruluþu, Ýsveç'teki tüm üniversiteler ve yüksekokullarýnýn üye 
olmalarýna raðmen gönüllü kurumsal iþbirliðini destekler. Kuruluþ, bu kurumlarýn dýþ çýkarlarýný korumak ve 
aralarýndaki iþbirliðini güçlendirmeyi amaçlamaktadýr. Yüksek öðrenim hakkýndaki tartýþmalarýn ve kararlarýn 
yer aldýðý bir alandýr. Kuruluþ, ilkesel konularla birlikte daha somut konularla da ilgilenir. Kuruluþ, konferanslar,
çalýþma gruplarý, raporlar, seminerler ve parlamento, hükümet ve hükümet komisyonlarýyla doðrudan çalýþýr.
Kuruluþun toplantýlarýnda, her üye kurum kendi rektörü ve idarecilerinden biri tarafýndan temsil edilir. Kýsaltma: 
SUHF. (http://www.suhf.se/Main.aspx?ObjectID=23)

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Svet* Republike Slovenije za visoko šolstvo
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bu konsey, Eylül 2006'dan itibaren Yüksek Öðrenim'i deðiþtiren yasa altýnda yetkiler 
geniþletilerek kurulan bölüm olmayan bir kamu organýdýr. ? Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
tarafýndan finanse edilmektedir ve yüksek öðrenimden sorumlu bakana ve hükümete rapor sunar. Konsey, fon 
haricinde, yüksek öðrenimle ilgili hemen hemen her konuyla ilgilenen bir karar alma ve danýþma organýdýr.
Akreditasyon, deðerlendirme ve akademik ünvan verme, ? Akreditacijski senat'ý, ? Evalvacijski senat'ý,ve ? 
Habilitacijski senat'ý kurmuþtur. Baþkaný ve 20 üyesi, Slovenya Cumhuriyeti hükümeti tarafýndan atanýr.
Konsey, yüksek öðrenim, bilim ve teknoloji (en azýndan ISCED tarafýndan belirlenen her geniþ çalýþma alaný 
için) alanlarýndan 12 üye, yüksek mesleki eðitim alanýndan bir uzman, odalar ve diðer iþveren kuruluþlar 
tarafýndan önerilen sanayi ve ticari olmayan sektörden üç uzman ve ? Študentska organizacija Slovenije'den üç 
öðrenci temsilcisinden oluþmaktadýr. Üç üniversite rektörü (? Rektorska konferenca tarafýndan seçilen) ve 
Slovenya bilim ve sanat akademisinin baþkaný, görevleri gereði üyedir. Baþkan ve üyeler altý yýllýðýna, öðrenci 
temsilcileri ise iki yýllýðýna atanýr. Bir yüksek öðrenim kurumundaki akreditasyon, deðerlendirme ve akademik 
ünvan verme süreçlerinde yer alan bir üyenin konseyle ilgili prosedürlerde oy verme hakký bulunmamaktadýr.
Eþanlamlýsý: Svet RS za visoko šolstvo, Svet za visoko šolstvo.
(http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/strokovni_sveti/svet_rs_za_visoko_solstvo/)

Svet višje šole
Ülke: Slovenya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not:? Svet višje strokovne šole'nin eþanlamlýsý.

Svet višje strokovne šole
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Svet* višj* strokovn* šol*
Düzey: Eðitim Kurumu
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Açýklayýcý Not: Yasayla kurulmuþ ve masraflarý ilgili kurum tarafýndan karþýlanan yüksek meslek yüksekokulu 
konseyi. Konsey, yüksekokulun baþkanýný veya müdürünü atar veya görevden alýr, geliþtirme programýný ve 
yýllýk çalýþma planýný ve bunlarýn uygulanmasýna iliþkin raporu kabul eder, mali planýný ve kesin hesaplarýný 
onaylar, çalýþma programlarýnýn tanýtýmý ile ilgili kararlar alýr ve çalýþma problemleriyle ilgili raporlarý tartýþýr.
Konsey, öðrenci durumu veya haklarý, iþ iliþkilerinden doðan personel yükümlülükleri ve sorumluluklarý ile 
ilgili þikayetler üzerine kararlar alýr ve ? Predavateljski zbor višje strokovne šole, ? Študijska komisija višje 
strokovne šole, ? Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje strokovne šole, veya ? Inšpektorat
Republike Slovenije za šolstvo in šport veya çalýþan veya öðrenci sendikasý tarafýndan kendine gönderilen 
konularý tartýþýr. Konseyin, kurucunun iki temsilcisi, ticaret ve sanayi odasýndan iki temsilci veya kurucu 
tarafýndan atanan iþveren organizasyonlarýnýn iki temsilcisi, beþ eðitim personeli temsilcisi ve iki öðrenci 
temsilcisi olmak üzere 11 üyesi bulunmaktadýr. Eðitim personeli ve öðrenci temsilcileri doðrudan kurumun 
tüzüðü tarafýndan belirlenen prosedürlere uygun olarak gizli oylama ile seçilirler. Üyeler dört yýllýðýna atanýr 
veya seçilirler ve sadece iki defa tekrar atanabilir veya seçilebilirler. Eðer yüksekokul, birkaç okulun (örneðin, 
Šolski merkezi) birleþimi veya ticari bir þirketin parçasýysa, okul veya þirket temsilcileri konseyde veya þirketin 
yönetim organýnda yer alýrlar. Böyle durumlarda, yüksekokulun bir Svet višje strokovne šole'si olmaz fakat bir ? 
Strateški svet višje strokovne šole kurar. Eþanlamlýsý: Svet višje šole.

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Svet* Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Slovenya'daki öðrencilerin durumuyla (ilgili mevzuatý, finansal desteði ve burslarý, öðrenci 
konaklamasý ve çalýþmasýný ve öðrenciler genel sosyal durumlarý gibi konularý içeren) ilgili görüþ bildiren ve 
önerilerde bulunan danýþman hükümet organý. Masraflarý gençlik dairesi tarafýndan karþýlanmaktadýr. Konseyin 
hükümet tarafýndan dört yýllýðýna atanan ve ? Ministrstvo za šolstvo in šport'un, ? Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo'nun ve diðer bakanlýklarýn, büyümeden sorumlu hükümet dairesinin, gençlik dairesinin, 
Ljubljana, Maribor ve Primorska üniversitelerinin ? Študentski svet'inin (+) temsilcileri olan 17 üyesi ve ? 
Študentska organizacija Slovenije'nin (Slovenya Öðrenci Kuruluþu) beþ temsilcisi vardýr. Bakanlýklarý konseyde 
temsil edilen bakanlardan biri konseye baþkanlýk etmek durumundadýr ve hükümet tarafýndan bir yýllýðýna atanýr.
Eþanlamlýsý: Svet Vlade RS za študentska vprašanja, Svet Vlade za študentska vprašanja, Svet za študentska 
vprašanja.

Svet za evalvacijo visokega šolstva
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Svet* za evalvacijo visokega šolstva
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim kurumlarýnda ve yüksek meslek yüksekokullarýndaki kalite izleme, 
deðerlendirme ve güvence için kriterleri tasarlamak için yasayla kurulmuþ konsey. Konsey, daha önce bu 
kurumlarýn çalýþma programlarý, araþtýrma ve sanatsal ve diðer faaliyetlerinin yaný sýra bu kurumlarýn dýþ 
deðerlendirilmeleri üzerine görüþlerini bildirip rapor hazýrlardý. Konsey, Eylül 2006'daki Yüksek öðrenim 
kanununu deðiþtiren kanunla yürürlükten kaldýrýldý ve iþleri þu anda ? Evalvacijski senat tarafýndan 
yürütülmektedir.

Svet za študentska vprašanja
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not:? Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja'nýn eþanlamlýsý.

Svet za visoko šolstvo
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not:? Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo'nun eþanlamlýsý.

Svet za znanost in tehnologijo
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not:? Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije'nin eþanlamlýsý.
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Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Svet* za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Araþtýrma ve kalkýnma faaliyetlerine yönelik yasayla kurulan danýþma organý. Ýþleri ? 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo tarafýndan finanse edilmektedir. Yüksek öðrenim 
kurumlarýnýn araþtýrma faaliyetleri tartýþýlacaðý zaman, organ ? Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije'yle
iþbirliði içinde bulunur. Konsey, hükümet tarafýndan dört yýllýðýna atanan 14 üyeden (baþkan da dahil olmak 
üzere) ve birkaç görevleri gereði üye olan kiþilerden oluþur: hükümet araþtýrmacý veya bilim adamý olan 6 üye 
atar, ticaret ve sanayiden 6 kiþi, kamu çýkarlarýnýn 1 temsilcisi ve araþtýrmacýlarýn sendikasýndan 1 temsilci; 
görevleri gereði üye oln kiþiler ise; üniversite rektörleri, Slovenya bilim ve sanat akademisi baþkaný, bilim, 
teknoloji ve maliyeden sorumlu bakanlar ve Slovenya ticaret ve sanayi odasý baþkaný. Eþanlamlýsý: Svet za 
znanost in tehnologijo RS or Svet za znanost in tehnologijo.
(http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/strokovni_sveti/svet_rs_za_visoko_solstvo/)

Švietimo ir mokslo ministerija
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Švietimo ir mokslo ministerij*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim, yüksek öðrenim ve araþtýrmayla ilgili devlet politikasýný þekillendirmekten ve 
uygulamaktan sorumlu kamu yönetiminin merkezi düzeydeki organý. Bu bakanlýða Baþbakanýn önerisi 
doðrultusunda Litvanya Cumhurbaþkaný'nýn atayýp görevden aldýðý eðitim ve bilim bakaný baþkanlýk eder.
Bakan, Seimas'a (parlamento) ve Cumhurbaþkanýna karþý sorumludur ve doðrudan Baþbakana baðlýdýr.
Bakanlýk, bakana karþý sorumlu olan devlet sekreteri tarafýndan yönetilir. Devlet sekreterine iki sekreter yardým 
eder, biri üniversite öncesi eðitimden, devam eden eðitimden ve çocuklarýn ve gençlerin 
toplumsallaþtýrýlmasýndan sorumludur, diðeri ise araþtýrma ve yüksek öðrenimden sorumludur. Bakanlýk, 
bölümlerden, kýsýmlardan ve diðer birimlerden oluþmaktadýr. Hükümet politikasýný bu alanda düzenleyen 
yüksek öðrenim departmaný, üniversite çalýþmalarý, mesleki çalýþmalar ve akademik hareketlilik olmak üzere üç 
kýsýmdan oluþur. Yüksek öðrenim politikasýný yönetirken, bakanlýk araþtýrma ve yüksek öðrenim kurumlarýnýn 
faaliyetlerini koordine eder. Ayrýca, hükümete araþtýrma ve yüksek öðrenim kurumlarýnýn devlet bütçesi 
ödeneklerinin yaný sýra bu kurumlarýn kurulma, tekrar düzenleme ve kapanma durumlarýyla ilgili önerilerde 
bulunur. Son olarak, bakanlýk yüksek öðrenim programlarýnýn saðlanma yetkisi için izin verir, yüksek öðrenim 
belgelerinin þablonlarýný kayýt eder ve devlet çalýþma programý kaydýný yönetir. Kararlarý aþaðýdaki danýþma 
organlarýyla konsültasyon içerir: ? Aukštojo mokslo taryba, ? Lietuvos mokslo taryba, ? Studijø  kokybës vertinimo
centras, ? Lietuvos universitetø  rektoriø  konferencija ve ? Lietuvos kolegijø  direktoriø  konferencija. Kýsaltma: ŠMM. 
(http://www.smm.lt/)

Syglitos

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel deðiþkenler: Syglit*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Görev süreleri dört yýl süren rektör, rektör yardýmcýsý ve dekanlar, departman baþkanlarý ve her 
biri kendi seçici organlarý tarafýndan seçilen öðretim ve akademik kadro temsilcileri, öðrenciler ve diðer 
kadrodan oluþan, bir üniversitedeki iþlemsel organ. Syglitos, üniversitedeki faaliyetlerin tümünün denetiminden 
sorumludur ve eðitim ve araþtýrma politikasýyla ilgili genel kýlavuz çizgileri belirler. Her dört yýllýk planlama 
dönemi için, ? Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton (Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý) tarafýndan 
onaylanan toplam kadro sayýsýný öðretim ve akademik personel kadrosu olarak departmanlara tahsis eder.
Üniversitelerin, bunlarýn fakültelerinin veya bölümlerinin kurulmasý, kapanmasý, birleþmesi, bölünmesi veya ad 
deðiþtirmesinin yaný sýra akademik öðrenim alanlarýndaki deðiþikliklerle ilgili baþkanlýk kararnameleri, organýn
görüþüne tabidir. Organ, ilgili üniversitenin bütçesi tarafýndan finanse edilmektedir.

Syglitos idikis synthesis

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel deðiþkenler: Syglit* idikis synthesis
Düzey: Eðitim Kurumu

(Óýãêëçôïò)

(Óýãêëçôïò åéäéêÞò óýíèåóçò)
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Açýklayýcý Not: Rektör, rektör yardýmcýsý, dekanlar, departman baþkanlarý, eðitim ve öðretim personeli 
temsilcileri ve lisansüstü öðrenci temsilcilerinden oluþan ve idari ve kurumsal konulardan sorumlu olan 
üniversite organý. Organ, lisansüstü çalýþmalarý yönetmek amacýyla kendi üniversitesinin bütçesi tarafýndan 
finanse edilmektedir. Resmi olarak belirlenmemiþ bir sayýyla, tüm üyeleri, kendi seçici organlarý tarafýndan 
durumlarýna baðlý olan görev süresiyle seçilirler. Organýn faal toplantýlarýna rektör baþkanlýk eder.

Syglitos Panepistimiou Kyprou

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel deðiþkenler: Syglit* Panepistimiou Kyprou
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kýbrýs Üniversitesi'nde, diðer þeylerin arasýndan, akademik eðitim ve araþtýrmadan sorumlu 
organ. Bu üniversite senatosu, akademik programlar, giriþ düzeyi ve akademik yýl sýnavlarý, iþaretleme ve 
dereceleme sistemi, terfiler ve diploma ve derecelerin verilmesiyle ilgili rektör kararlarýný onaylar. Ayrýca, bina 
tesisleri ve ekipman, bütçe ödeneði ve üniversitenin diðer üniversitelerle ve eðitim kurumlarýyla iliþkisine 
yönelik üniversite gereksinimlerini belirler. Son olarak, konseye fakülte veya bölümlerin kurulmasý veya 
kapanmasý ve üniversiteye verilen öðrenci sayýsýnýn kabul edilmesi için önerilerde bulunur. Senato, üniversite 
rektörü ve rektör yardýmcýlarý, fakülte dekanlarý, ? Symvoulio Sholis Panepistimiou Kyprou tarafýndan seçilen 
her fakülteden üç öðretim kadrosu temsilcisi ve sayýlarý fakülte sayýsýna karþýlýk gelen öðrenci temsilcilerinden
oluþur. Senato baþkaný, üniversite rektörüdür ve üyeleri seçildikleri tarihten itibaren geçerli olmak üzere 
yenilenebilir iki yýllýk bir dönem için seçilirler. Senato, üyeleri arasýndan komiteler oluþturabilir ve 
sorumluluklarýndan herhangi birini bu komitelere yükleyebilir. (http://www.ucy.ac.cy)

SYL
Ülke: Finlandiya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not:? Suomen ylioppilaskuntien liitto'nun kýsaltmasý.

Symvouleftiki Epitropi Tritovathmias Ekpaidefsis

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel deðiþkenler: Symvouleftik* Epitrop* Tritovathmias Ekpaidefsis
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Kamu ve özel kurumlarýn kurulmasý, yen çalýþma programlarýnýn kaydý ve eðitim politikasý gibi 
yüksek öðrenimle ilgili her konuda Eðitim ve Kültür Bakaný'na tavsiyelerde bulunan yasayla kurulmuþ danýþma 
organý. Kanunda belirtildiði üzere, komitenin 15 üyesi ve toplantýlarýna baþkanlýk eden ? Ypourgeio Paideias kai 
Politismou'nin (Eðitim ve Kültür Bakanlýðý) daimi sekreteri bulunmaktadýr. Üyeler, üç yýllýk bir dönem için 
bakanlar konseyi tarafýndan atanýr. Ýþverenler, öðrenciler ve sendikalar da olmak üzere, tüm ilgili paydaþlar 
temsil edilmektedir. Organ, hükümet tarafýndan finanse edilmektedir. Kýsaltma: SETE.

Symvoulio Anotatis Ekpaidefsis

Ülke: Kýbrýs
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Bakanlar konseyi kararýyla, yetkili merciye yüksek öðrenimle ilgili her konuda karar vermesi ve 
tavsiyede bulunmasý için oluþturulmuþ konsey. Konsey, bir danýþma organýdýr ve yüksek öðrenim eðitim 
planlamasý ve politikasýna yönelik konularla ilgilenir. Konsey, eðitim ve kültür bakaný, ? Ypourgeio Paideias kai 
Politismou'nýn (Eðitim ve Kültür Bakanlýðý) daimi sekreteri, planlama bürosunun genel müdürü, Kýbrýs 
Üniversitesi'nin rektörü, Kýbrýs Üniversitesi'nden ve diðer devlet üniversitelerinden bir temsilci, iki öðrenci 
temsilcisi, Belediyeler Derneði'nden bir temsilci ve üç fahri üyeden oluþmaktadýr. Konsey, devlet tarafýndan 
finanse edilmektedir. Kýsaltma: SAE.

Symvoulio anotatis panepistimiakis paedias

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel deðiþkenler: Symvoul* anotatis panepistimiakis paedias
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yasayla kurulmuþ ve ? Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton (Eðitim ve Din Ýþleri 

(Óýãêëçôïò Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ)

(ÓõìâïõëåõôéêÞ EðéôñïðÞ ÔñéôïâÜèìéáò Eêðáßäåõóçò)

(Óõìâïýëéï Áíþôáôçò Åêðáßäåõóçò)

(Óõìâïýëéï áíþôáôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò ðáéäåßáò)
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Bakanlýðý) tarafýndan finanse edilen danýþma organý. Baþkaný, eðitim iþlerinden sorumlu parlamentonun daimi 
komitesinin önerisi üzerine eðitim bakaný tarafýndan atanýr. Bu konsey, tümü kendi seçici organlarý tarafýndan 
seçilen tüm politik gruplar, istihdam sektörleri ve Yunanistan'daki sosyal ortaklarýn temsilcileriyle birlikte bütün 
üniversitelerin rektörlerinden oluþmaktadýr. Üyelerinin maksimum sayýsý 46'dýr ve rektörlerin görev süresi dört 
yýldýr. Konsey, üniversitelerin kurulmasý, yürürlükten kaldýrýlmasý, birleþmesi, düzenlenmesi ve iþlemesini, 
mesleki yönergeyi ve ülkenin bilimsel insan gücünün kullanýmýný, üniversitelere fon daðýtýmýný ve üniversite 
araþtýrmasýnýn ana yönlendirilmesini içeren üniversiteyle ilgili konularda hükümete önerilerde bulunur.
Kýsaltma: SAPE.

Symvoulio anotatis technologikis ekpaedefsis

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel deðiþkenler: Symvoul* anotatis technologikis ekpaedefsis
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ethniko symvoulio paedias'ýn sorumluluðu altýnda iþleyen danýþma organý. Tümü ? Ypourgeio
ethnikis paideias kai thriskeumaton (Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý) tarafýndan seçilen 39 üyesi; baþkan, 
sekretarya üyeleri ve genel kurullarýndaki katýlýmcýlardýr. Ýlköðretim ve ortaöðretimdeki konseyin baþkanlarý da 
organýn faaliyetlerine katýlabilir fakat oy verme haklarý bulunmamaktadýr. Organ, çalýþma içeriði, teknolojik 
kurumlarýn mezunlarýnýn mesleki haklarý, bölümlerin adlarýnýn deðiþtirilmesi veya yenilerinin kurulmasý ve 
technologika ekpaideftika édrymata'daki (TEI ler) öðrenme alanlarý bölümlerindeki deðiþikliklere yönelik uzman 
görüþ bildirir. Organ, bakanlýðýn düzenli bütçesi tarafýndan finanse edilmektedir. Kýsaltma: SATE.

Symvoulio Ekpaideftikis Axiologisis  Pistopoiisis

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel deðiþkenler: Symvoul* Ekpaideftikis Axiologisis  Pistopoiisis
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Üyeleri, eðitim ve kültür bakanýnýn önerisiyle bakanlar konseyi tarafýndan atanan yasayla 
kurulmuþ baðýmsýz konsey. Konsey, Kýbrýs'taki özel yüksek öðrenim kurumlarýnýn kurulmasý ve iþlemesini 
düzenleyen kanuna uygun olarak, bu kurumlar tarafýndan sunulan programlarýn akreditasyon ve deðerlendirme 
süreçlerini her açýdan düzenlemekten ve denetlemekten sorumludur. Konseye öðrenci katýlýmý için herhangi bir 
yasal hüküm bulunmamaktadýr. Baþkan ve beþi üniversite profesörü olmak koþuluyla altý seçkin 
akademisyenden oluþan yedi üyeyi içermektedir. Üyeler, bir defa yenilenebilir olmak üzere, beþ yýllýk bir dönem 
için hizmet ederler ve yeter karar sayýsý için konsey toplantýlarýnda en azýndan beþi orada bulunmak zorundadýr.
Çalýþma programlarýnýn akreditasyonu ve deðerlendirilmesiyle ilgili kararlar, toplam üyeliðin basit çoðunluðu 
ile alýnýr. Konsey, hükümet tarafýndan finanse edilmektedir ve yüksek öðrenimde kalite güvencesine iliþkin 
birkaçAvrupa kuruluþuna üyedir. Kýsaltma: SEKAP. (http://www.moec.gov.cy)

Symvoulio Panepistimiou Kyprou

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel deðiþkenler: Symvoul* Panepistimiou Kyrprou
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kýbrýs Üniversitesi'nin kurulmasý ve iþlemesini yöneten ve yasada belirtilmiþ organ. Konsey,
üniversitenin idari ve mali iþlerinin, mülkiyetinin ve özellikle yýllýk bütçesinin, maaþlarýnýn ve diðer personel 
ödemelerinin ve bina içyapýsýnýn ödeneklerinin kontrolünden ve yönetiminden sorumludur. Ayrýca, konsey 
üniversitedeki akademik personelin seçilmesini veya terfi edilmesini önerme ve hem akademik hem de idari 
personelin atanmasýný veya terfi edilmesini onaylama yetkisi bulunmaktadýr. Konseyin üyeliði aþaðýdaki gibidir: 
üniversite rektörü ve rektör yardýmcýlarý; üyeleri arasýndan ve tarafýndan seçilen daimi akademik personel; 
bakanlar konseyi tarafýndan atanan dört üye; senatosu tarafýndan atanan üniversitenin personeli olmayan üç üye; 
öðrencilerini temsil eden bir üye ve üyeleri arasýndan ve tarafýndan seçilen idari personeli temsil eden bir üye. 
Üniversite senatosu ile önceden gerçekleþtirilen müzakereyi takiben, Cumhurbaþkaný, senato tarafýndan 
önerilen üç ve bakanlar konseyi tarafýndan önerilen dört üye arasýndan konseyin baþkanýný ve baþkan 
yardýmcýsýný atar. Eðer baþkan bakanlar konseyinin atadýðý üyelerden biri olursa, baþkan yardýmcýsý da 
senatonun atadýðý üyelerden biri olmak zorunda veya tam tersi. Konsey, üyeleri arasýndan komiteler oluþturabilir 
ve sorumluluklarýndan herhangi birini bu komitelere yükleyebilir. (http://www.ucy.ac.cy)

(Óõìâïýëéï áíþôáôçò ôå÷íïëïãéêÞò åêðáßäåõóçò)

(Óõìâïýëéï EêðáéäåõôéêÞò Aîéïëüãçóçò – Ðéóôïðïßçóçò)

(Óõìâïýëéï Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ)
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Symvoulio Sholis Panepistimiou Kyprou

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel deðiþkenler: Symvoul* Shol* Panepistimiou Kyprou
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Üniversiteye karþý ? Syglitos Panepistimiou Kyprou tarafýndan ifa edilenlere benzer þekilde 
fakülteye karþý sorumluluklarý olduðu varsayýlan Kýbrýs Üniversitesi'ndeki fakülte kurulu. Bu türdeki her kurul, 
fakülte dekaný ve dekan yardýmcýsý, fakülte bölümlerinin baþkanlarý, en azýndan birinin profesörlük veya 
doçentlik ünvaný olmasý gereken ve ? Symvoulio Tmimatos Panepistimiou Kyprou tarafýndan seçilen her 
bölümden iki üye ve sayýlarý fakülte bölümleri sayýsýna karþýlýk gelen öðrenci temsilcilerinden oluþur. Ancak,
Symvoulio Tmimatos Panepistimiou Kyprou'nun kararlarý Syglitos Panepistimiou Kyprou'nun onayýna baðlýdýr.
Kurul, üniversite için hükümet bütçesinden finanse edilmektedir ve üyeleri bir defa yenilenebilir olmak
koþuluyla iki yýl süreyle hizmet ederken öðrenci temsilcileri sýnýrsýz sayýda yenilenebilir olmak koþuluyla iki yýl 
süreyle hizmet ederler.

Symvoulio technologikou ekpaideftikou édrymatos

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel deðiþkenler: Symvoul* technologikou ekpaideftikou édrymatos
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton'un (Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý) bütçesi 
tarafýndan finanse edilen, bir technologiko ekpaideftiko édryma'daki (TEI) danýþma konseyi. Hepsi kendi seçici 
organlarý tarafýndan seçilen baþkan, baþkan yardýmcýlarý, bölüm baþkanlarý ve bir de öðrenci temsilcisinden
oluþur. TEI'nin genel sekreteri, konseyin toplantýlarýna katýlýr fakat sadece idari ve teknik konularda oy kullanma 
hakkýna sahiptir. Konsey, TEI'nin kuruluna kurumun çalýþma planýný ve bütçesini önerir ve çalýþma planýnýn 
uygulanmasýný saðlar. Ayrýca, bütçeden gelen fonlarý tahsis eder, harcamalarý onaylar ve ekipman tedarik 
edilmesini yönetir. Ayrýca, TEI'nin idari hizmetlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi, idari veya özel teknik 
personelinin seçimi, görevlendirilmesi veya tekrar daðýtýlmasý da konseyin görevleri arasýndadýr. Konseyin 
disiplin yetkileri bulunmaktadýr ve yönetici organý, baþkan, iki baþkan yardýmcýsý, bölüm müdürleri ve daire 
baþkanlarý ve organýn seçim kurulu tarafýndan üç yýllýk bir süre için seçilen öðrenci temsilcilerinden 
oluþmaktadýr. Konsey, araþtýrma için çalýþma gruplarý ve komiteler oluþturur ve TEI'nin sabit mal varlýðý ve 
menkullerinin iþlemsel ve yönetimsel konularýna yönelik nihai kararlarý alýr. Kýsaltma: Symvoulio TEI.

Symvoulio TEI
Ülke: Yunanistan
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not:? Symvoulio technologikou ekpaideftikou édrymatos'un kýsaltmasý.

Symvoulio Tmimatos Panepistimiou Kyprou

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel deðiþkenler: Symvoul* Tmimat* Panepistimiou Kyprou
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Symvoulio Sholis Panepistimiou Kyprou'nun kararlarý doðrultusunda, bölümdeki araþtýrma ve 
öðretimden sorumlu, Kýbrýs Üniversitesi'ndeki bölüm kurulu. Kurul, bölümdeki profesörler, doçentler, yardýmcý 
doçentler ve öðretim görevlileri ve öðrenci temsilcilerinden oluþur. Organ, üniversite için hükümet bütçesi 
tarafýndan finanse edilmektedir. Baþkan ve baþkan yardýmcýsý, iki defa yenilenebilir olmak koþuluyla iki yýl 
süreyle hizmet ederken öðrenci temsilcileri sýnýrsýz sayýda yenilenebilir olmak koþuluyla iki yýl süreyle hizmet 
ederler.

Szenátus
Ülke: Macaristan
Dilbilgisel deðiþkenler: Szenátus*, Szenátusok
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim kurumlarýnýn karar alma ve denetleme organý. 2006/07'den itibaren faal 
haldedir.

(Óõìâïýëéï Ó÷ïëÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ)

(Óõìâïýëéï ôå÷íïëïãéêïý åêðáéäåõôéêïý éäñýìáôïò)

(Óõìâïýëéï ÔìÞìáôïò Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ)
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TDA
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not:? Okullar için Eðitim ve Geliþim Ajansý'nýn kýsaltmasý.

TeacherTrainingAgency - Öðretmen Eðitimi Ajansý
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Okullar için Eðitim ve Geliþim Ajansý'nýn selef organý. Kýsaltma: TTA.

Tiedekuntaneuvosto
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Tiedekuntaneuvosto*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir üniversite fakülte konseyi, bir fakültede Üniversiteler Kanunu'na uygun olarak kurulmuþ en 
yüksek idari organdýr. Fakülte konseyinin sorumluluklarý arasýnda, dekaný atamak, öðretim ve araþtýrmayý 
geliþtirmek, kabul kriterleri ve derece gereksinimlerine karar vermek, fonlarý tahsis etmek, profesör ve 
doçentleri atamak, akademik ünvanlarý vermek ve doktora tezlerini ve lisans tezlerini denetlemek. Konsey,
dekan, profesör, doçent, yardýmcý doçent, öðretmenler, araþtýrmacýlar, diðer personel ve öðrencilerden 
oluþmaktadýr. Konseyin üye sayýsý, ? Yliopiston hallitus tarafýndan belirlenmektedir. Konseye dekan veya özel 
olarak seçilmiþ baþka biri baþkanlýk eder ve görev süresi üç yýldýr. Ýsveççe karþýlýðý: Fakultetsråd.

Training and Development Agency for Schools - Okullar için Eðitim ve Geliþim Kurulu 
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 1994 Eðitim Yasasý altýnda kurulup 2005 Eðitim Yasasý'yla deðiþtirilmiþtir. Eylül 2005'te 
Öðretmen Eðitim Kurumu'yla Ulusal Islah Etme Takýmý'nýn birleþmesi sonucunda ortaya çýkmýþtýr. Kurul, 
öðretmen eðitiminin saðlanmasýný finanse eder, öðretmen eðitiminin baþlangýcýndaki kurslarý veren kurumlarý 
akredite eder ve okul çalýþanlarýnýn her birinin eðitimini ve geliþmesini teþvik eder. Temel amacý, çocuklarýn 
yaþam þanslarýný geliþtiren etkili bir okul iþgücü saðlamaktýr. Kurulu Eðitim ve Beceri Bakaný tarafýndan üç 
yýllýk bir görev süresi ile atanan üyelerden oluþan bir kurul yönetir. Kurul üyeleri, Eðitim ve Geliþim 
Kurulu'ndan, okullardan ve iþ dünyasýndan finansman alan yüksek öðrenim kurumlarýný içeren farklý geçmiþlere 
sahip kiþiler arasýndan belirlenir. Kýsaltma: TDA.
(http://www.tda.gov.uk)

Tutkimusneuvosto
Ülke: Finlandiya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Opetus- ja tutkimusneuvosto'nun araþtýrma konseyi. Ýsveççe karþýlýðý: Forskningsråd.
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UCAS
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Üniversiteler ve Yüksekokullar Kabul Servisi'nin kýsaltmasý.

UCEA
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Üniversite ve Yüksekokul Ýþverenler Derneði'nin kýsaltmasý. 

UCU
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Üniversite ve Yüksekokul Birliði'nin kýsaltmasý.

UK Higher Education Europe Unit - Birleþik Krallýk Yüksek ÖðrenimAvrupa Birimi
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Avrupa Birimi, Birleþik Krallýk yüksek öðrenimini etkileyen Avrupa'ya iliþkin konularýn 
farkýndalýðýný arttýrmayý ve Birleþik Krallýðýn Avrupa'daki giriþimlere ve tartýþmalara katýlmasýný 
amaçlamaktadýr. Ocak 2004 yýlýnda baþlatýlan bu birim, Birleþik Krallýk yüksek öðrenim sektörünün Bologna 
Sürecine ve AB politikasýna iliþkin tartýþmalardaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ortaklaþa olarak 
? Birleþik Krallýk Üniversiteleri ve ? Ýngiltere Yüksek Öðrenim Fon Konseyi, ? Galler Yüksek Öðrenim Fon 
Konseyi ve ? Ýskoçya Fon Konseyi tarafýndan finanse edilmektedir.
(http://www.europeunit.ac.uk)

UK Inter-Professional Group - Birleþik Krallýk Mesleklerarasý Grup
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Birleþik Krallýk'taki ana mesleki, tüzüksel ve düzenleyici organlar (PSRB ler) alaný. Üyelikte bu 
türde 30 organ bulunmaktadýr ve bunlar kamu çýkarlarýný korumak için Kraliyet Ýmtiyaznamesi doðrultusunda 
hükümet tarafýndan tüzükle veya düzenlemeyle kurulan muhasebe, mimarlýk, diþ hekimliði, mühendislik, hukuk 
ve týp gibi mesleklerin yönetici organlarýdýr. PSRB ler, bir mesleði uygulamayý, bir mesleðin sýnavlarýndan 
ve/veya üyelik aidatýndan muaf olmayý saðlayan üniversite programlarýný akredite eder. Normal olarak, her üye 
organ, yýlda dört kez toplanan ana gruba iki temsilci aday gösterir. Kýsaltma: UKIPG. (http://www.ukipg.org.uk)

UKCOSA: The Council for International Education - Uluslar arasý Eðitim Konseyi
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Baðýmsýz, sýnýrlý garantisi olan ve yardým derneði olarak kayýtlý bir kuruluþtur. Üyeleri, Birleþik 
Krallýk'taki tüm üniversiteleri; çoðunlukla uluslar arasý olarak aktif olan ileri ve yüksek öðrenim yüksek 
okullarýný; deðiþik türdeki öðrenci birliklerini ve diðer organlarý içerir. UKCOSA, uluslar arasý öðrenciler ile 
çalýþan personele bilgi, öneri ve eðitim saðlayarak ve politika ve mevzuatý geliþtirmek için hükümet ve diðer 
kurullarla kulis yaparak Birleþik Krallýk'ta diðer ülkelerden gelip öðrenim gören öðrencilerin çýkarlarýný 
gözetmek için çalýþýr. Doðrudan uluslar arasý öðrencilere bilgi verir ve tavsiyelerde bulunur. Ayrýca, eðitimin 
uluslar arasý olmasýný ve dýþarýya doðru bir hareketliliðin olmasýný da teþvik eder. Üyeliði temsil eden bir 
mütevelli heyeti tarafýndan yönetilmektedir.
(Http://www.ukcosa.org.uk)
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UKIPG
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Birleþik Krallýk Mesleklerarasý Grup'un kýsaltmasý.
.
ULA
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Üniversite Öðretim Elemanlarý Derneði'nin kýsaltmasý.

Ülikooli nõukogu
Ülke: Estonya
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir üniversitede yasayla kurulmuþ olan en yüksek karma üyelik karar alma organý. Kurulma 
prosedürü ve faaliyetleri ilgili üniversitenin tüzüðü tarafýndan belirlenir. Üniversitenin kalkýnmasýna yönelik 
konularda ? Kuratoorium'dan tavsiyeler alýr. Konseyin sorumluluklarý arasýnda þunlar bulunmaktadýr: yapýsal 
birimleri ve öðrenci organýnýn yaný sýra üniversite tüzüðünü onaylama; üniversite müfredatýný ve kalkýnma 
planlarýný kabul etme ve bilgi için bunlarý ? Haridus- ja Teadusministeerium bakanýna sunma; öðrenci kabulleri, 
derecelerin verilmesi, öðretim elemanlarýnýn deðerlendirilmesi, personelin olasý görevden alýnma durumlarý ve 
eðitim ve araþtýrma bakanýna devlet-görevli eðitimle ilgili önerilerde bulunmayla ilgilenme; eðitimin devam 
etmesi için üniversite provizyonuna iliþkin çalýþma alanlarýný ve ayarlamalarý onaylama ve üniversite bütçesini 
ve yýllýk raporu onaylama. Konsey, ayrýca üniversite idaresi, öðretim ve araþtýrma için genel kurallar belirler ve 
öðretim ve araþtýrma istihdamýyla ilgili kararlarýn yaný sýra üniversite mal varlýklarý ve uluslar arasý kuruluþlarýn 
üyelikleriyle ilgili kararlar da alýr. Konsey, rektör, rektör yardýmcýlarý, öðretim ve araþtýrma personeli temsilcileri 
ve toplam üyeliðin en azýndan 1/5'ine karþýlýk gelen öðrenci temsilcilerinden oluþur.

Umìlecká rada
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Umìleck* rad*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Vìdecká rada veøejné vysoké školy'ninkiler gibi ayný sorumluluklarla, paydaþlarla, üyelik ve 
finansmanla sanat alanýndaki yüksek öðrenim kurumlarý organý.

Umìlecká rada fakulty
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Umìleck* rad* fakulty
Düzey: Eðitimse l kurum
Açýklayýcý Not: ? Vìdecká rada fakulty školy'ninkiler gibi ayný sorumluluklarla, paydaþlarla, üyelik ve finansmanla 
bir sanat fakültesindeki organ.

Undervisnings- och forskningsråd
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Undervisnings- och forskningsråd*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not:? Opetus- ja tutkimusneuvosto için Ýsveççe karþýlýðý.

Undervisningsministeriet
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Genellikle mesleki eðitim ve öðrenim, yetiþkin eðitim ve ilköðretim ve ortaöðretim 
düzeylerindeki özel okullardan sorumlu eðitim bakanlýðý. Yüksek öðrenim durumunda, örneðin mesleki 
yönlendirilmeli yükse öðrenim sektörü olan üniversite olmayan ön lisans programlardan sorumluyken ? 
Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling ise üniversite sektöründen sorumludur. Bakanlýk, genel 
politika ve hukuk için bir bölümden ve üç ulusal makamdan (ulusal eðitim makamý, kurum iliþkileri için ulusal 
makam ve devlet eðitim burs ve kredi düzenleme makamý) oluþur. Kýsaltma: UVM. (Http://www.uvm.dk/)
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Undervisningsministeriet
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Undervisningsministeri*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Opetusministeriö için Ýsveççe karþýlýðý.

Undervisningsråd
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Undervisningsråd*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Opetusneuvosto için Ýsveççe karþýlýðý.

UNECOF
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Union des étudiants de la Communauté française'in kýsaltmasý.

Union des étudiants de la Communauté française
Ülke: Belçika (Fransýzca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 1987 yýlýnda kurulmuþ olan ve Fransýzca konuþan topluluk tarafýndan (? Fédération des 
étudiants francophones'la birlikte) 1999 yýlýndan bu yana resmi olarak tanýnan öðrencileri temsil eden organ.
Temsilcilerinin üç yýllýk bir dönem için hizmet ettikleri kuruluþ, kar amacý gütmeyen bir kuruluþtur. Kuruluþa 
yüksek öðrenimle ilgili tüm taslak kararnameler veya düzenleyici kararnamelerle ilgili konularda danýþýlýr.
Kuruluþu, Fransýzca konuþan topluluk bütçe kaynaklarý doðrultusunda yýllýk olarak sübvanse eder. Kuruluþun ? 
Conseil général des hautes écoles ve ? Conseil interuniversitaire de la Communauté française gibi organlarla
sýký baðlantýlarý bulunmaktadýr. Kýsaltma: UNECOF. (http://www.unecof.be/)

Unit ghall-AwditjarAkkademiku
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Akademik Denetleme Birimi, yarý-zamanlý olarak birimde hizmet eden akademik personelin 
kýdemli bir üyesi olan bir müdür, tam zamanlý kýdemli bir idareci ve zaman zaman gerekebilecek bu türde diðer 
personel tarafýndan oluþmaktadýr. Birim, 1997 yýlýnýn Yasal Tebligatýn alt derece mevzuatýna göre kurulmuþ ve 
2002 yýlýnýn Yasal Tebligatýna göre deðiþtirilmiþtir. Üniversite tarafýndan finanse edilmektedir. Akademik
Denetim Birimi, üniversitenin yönetici organlarý ve her çalýþma biriminden gelen öðrenci dönüt formlarý 
tarafýndan yýldan yýla atanan genellikle yabancý dýþ uzmanlarýn deðerlendirmesine güvenir. Esas rolü, 
öðrencilerin beklenen kaliteli eðitimle ve akademik baþarýlarýnýn adil bir deðerlendirmeyle saðlanýp 
saðlanmadýðýný deðerlendirmektir. Ýngilizce karþýlýðý: Akademik Denetim Birimi.

Universitätsrat
Ülke: Avusturya
Dilbilgisel deðiþkenler: Universitätsräte
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: En üst denetim kurulu olarak iþleyen ve her üniversitede yasayla (2002 Üniversiteler Kanunu, 
2004 yýlýndan bu yana etkili)kurulmuþ olan karar alma organý. Giderleri üniversite bütçesi tarafýndan 
karþýlanmaktadýr. Kurul, diðer tüm üniversite organlarýný denetler ve en önemli sorumluluklarý þu þekildedir: 
rektörün usul kurallarýnýn yaný sýra üniversite kalkýnma planýný, düzenlenme planýný ve taslak performans 
anlaþmasýný onaylama; senato tarafýndan gönderilen ve üç adaydan oluþan kýsa listeden rektörü seçme ve 
rektörün aday gösterdikleri doðrultusunda rektör yardýmcýlarýný seçme ve rektör ve rektör yardýmcýlarýný 
görevden alma. Kurul ayrýca, mali yönetimi için yönergeleri onaylar ve üniversite yönetici organlarý tarafýndan 
kanunun ihlali konusunda her ciddi olayla ve ciddi mali kayýp tehlikesinde bakaný bilgilendirmekle yükümlüdür.
Kurul, akademik, kültürel ve iþ yaþamýnda özellikle sorumluklarý olmuþ ve istisnai bilgileri ve deneyimleriyle 
üniversiteye amaçlarýný gerçekleþtirme ve görevlerini halletmesi için yardýmcý olabilecek beþ, yedi veya dokuz 
(tam sayý üniversite tüzüðüne uygun olarak serbestçe belirlenir) üyeden oluþur. ? Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur ve ilgili üniversitenin ? Senat'ý ayný sayýda üye atar ve son üye diðerleri 
tarafýndan seçilir. Kurulun bütün üyeleri tarafýndan seçilen baþkan beþ yýllýk bir dönem boyunca hizmet eder.
Universitätsrat'ýn dairesi üniversite idari personeli tarafýndan daimi olarak kadrolaþtýrýlmýþtýr.
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Universitätsrat
Ülke: Lihtehþtayn
Dilbilgisel deðiþkenler: Universitätsrates
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Lihtehþtayn Prensliði'nin Ýnsan Bilimleri Üniversitesi'ni temsil eden ve stratejik olarak 
yönlendiren konsey. Ýlke olarak, Universitätsrat'ýn rolü ve görevleri ? Hochschulrat'inkilere benzer.

Universiteitsraad
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Universiteitsraden
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Konsey, bir üniversitenin merkezi temsilci danýþma organýdýr. Ýlgili konuya baðlý olarak, 
konseyin tavsiyede bulunmak ve ayný zamanda onaylamak yetkisi de bulunabilir. Eþit sayýda öðrenci ve personel 
olmak üzere konseyin maksimum 24 üyesi bulunmaktadýr.

Universitetets styrelse
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Universitetets styrelse*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Yliopiston hallitus için Ýsveççe karþýlýðý.

Universiteto taryba
Ülke: Litvanya
Dilbilgisel deðiþkenler: Universiteto taryb*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir devlet üniversitesindeki kamu denetleme organý. Bu üniversite konseyinin yasal statüsü, 
yüksek öðrenim hakkýndaki kanunla yönetilir. Konsey ayrý bir finansal destek almazken, baþkaný maaþýnýn 
%25'ini ek ödeme olarak alabilir. Her yýl, konsey faaliyetleri hakkýnda ? Senatas'ý, akademik topluluðu ve 
kamuoyunu bilgilendirir ve eðitim ve bilim bakanýna rapor sunar. Konseyin görevleri arasýnda þunlar 
bulunmaktadýr: uzun vadede kalkýnma planýna iliþkin bulgularýn hazýrlanmasý; çalýþma ve araþtýrma 
programlarýnýn ve yapýsal deðiþikliklerin kalkýnmasý için önerilerde bulunma ve üniversite destek saðlanmasýnýn
ayarlanmasý ve görevlerini nasýl uygulandýðýnýn deðerlendirilmesi, vb. konsey, çalýþmalarýný yöneten 
düzenlemeleri onaylar. Dokuzdan az olmamak ve 21'den fazla olmamak koþuluyla dört yýllýk bir süre için 
oluþturulur. Üyelerinin 1/3'ü Senatas tarafýndan atanýr, diðer 1/3'ü (üniversite çalýþanlarý deðil) eðitim ve bilim 
bakaný tarafýndan ve kalan 1/3'ü ise rektör ve bakanýn ortak anlaþmasýyla atanýr. Senatas tarafýndan atanan 
üyeler, rektörü ve en azýndan bir öðrenci temsilcisini içermelidir. Konseyin oluþumu, rektörün önerilerini de 
dikkate alarak konsey baþkanýný atayan eðitim ve bilim bakanýnýn kararýyla duyurulur. Baþkan, üniversitede 
çalýþan biri olmayabilir.

Universitetsbestyrelsen
Ülke: Danimarka
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir eðitim ve araþtýrma kurulu olarak üniversitenin çýkarlarýný gözeten ve düzenlenmesi, uzun 
vade faaliyetleri ve kalkýnmasýna iliþkin yönergeleri düzenleyen, üniversitenin en yüksek yetkili merci. 
Rektörünün önerileri doðrultusunda, kurul kolektif kaynaklarýn tahsisatýný ve kullanýmlarýný yöneten ilkeleri 
kapsayan üniversite bütçesini onaylar ve ayný zamanda üniversite hesaplarýný da onaylar. Kurul, onay için ? 
Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling'e gönderilecek üniversite tüzüðünü ve deðiþiklikleri de belirler.
Kurul, üniversite rektörünü atayabilir ve görevine son verebilir. Ayrýca, rektörün önerisi üzerine yönetimi 
görevden alabilir ve bakanla bir performans anlaþmasýna girer. Diðer üniversite çalýþanlarý veya öðrencilerle 
ilgili bireysel konular üzerinde yetkisi yoktur. Üniversite tüzüðü, iþe alýnma veya görevden alýnmayla ilgili 
detaylarý belirler. Kurul, üniversitenin kolektif kaynaklarýnýn idaresini içeren üniversitenin faaliyetlerine iliþkin
olarak bakana cevap vermeye hazýrdýr. Eðer kurul, yasadýþý bir durumun düzeltilmesi için bakanýn emirlerini 
uygulamazsa, bakan kurulun istifa etmesini emredebilir ve yeni bir kurulun atanmasýný düzenler. Eðer kurulun 
eylemleri üniversitenin devam eden faaliyetlerini tehlikeye atarsa, bakan kurulun derhal istifa etmesini 
emredebilir ve yeni bir kurul atanana kadar geçici bir kurul kurar. Kurul, üniversite sözleþmeleriyle doktora 
öðrencilerini, teknik ve idari personeli ve öðrencileri içeren üniversite akademik personeli temsil eden üyelerle 
dýþ üyelerden oluþmaktadýr. Baþkaný dýþ üyeler arasýndan seçilir. Tüm kurul üyeleri, üniversitenin stratejik iþini 
teþvik etmek için, eðitim, araþtýrma ve bilginin aktarýlmasý ve deðiþimine yönelik deneyimlerini ve bilgilerini 
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kullanýrlar. Çoðunluðu oluþturan dýþ üyeler, bütçe ve hesaplarýn deðerlendirilmesini içeren yönetim, 
organizasyon e ekonomideki kiþisel nitelikleri ve deneyimleri doðrultusunda dört yýllýðýna seçilirler. Ek bir dört 
yýl süreliðine de atanabilirler. Kalan üyeler, kendi aralarýndan seçilir, öðrenciler en az iki üyeyle temsil edilir.

Universitetsstyrelse, högskolestyrelse
Ülke: Ýsveç
Dilbilgisel deðiþkenler: Universitetsstyrelsen, universitetsstyrelserna, högskolestyrelsen,
högskolestyrelserna
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Parlamento tarafýndan kabul edilen yüksek öðrenim hükmüyle kurulan bir yüksek öðrenim 
kurumunun yönetici kurulu. Kurul, baþkan, yönetim kurulu baþkan yardýmcýsý ve aralarýndan biri baþkan 
yardýmcýsý olarak atanan 13 üyeye kadar üyeden oluþmaktadýr. Bir kurumun yönetici kurulu aþaðýdakilerle ilgili 
kararlar alýr: 1) faaliyetlerin ve düzenlemelerin ana hatlarýyla kabulü; 2) yýllýk raporlarýn, geçici raporlarýn,
artalan bütçe bilgisi ve diðer önemli raporlarýn içeriði; 3) ulusal denetim dairesinden gelen denetim 
raporlarýndan ve muhtýradan doðan tedbirler; 4) hükümet mercileri iç denetim hükmü altýnda gereken
hesaplardan doðan denetim programlarý ve tedbirler; 5) kaynaklarýn iç daðýtýmýnýn önemli özellikleri ve takibi; 
6) ana düzenlemeler; 7) Deneme süresi, kamu davasý gerektiren belgelerin olduðu disiplinle ilgili bir mecburiyet 
ve askýya alma veya týbbi tetkik durumlarý dýþýnda kiþilerin iþten çýkarýlmasý; 8) kabul ve atanma sistemleri; 9) 
ilkelere ters düþen konular. Eðer yüksek öðrenim kurumunun bir disiplin kurulu varsa, ? Disciplinnämnd, bu 
kurul yukarýda 7. maddede belirtilenlere yönelik tüm kararlarý üstlenir. Yönetim kurulunun üyeleri üç yýla kadar 
olan bir dönem için atanýrlar. Öðretmenler ve öðrenciler kurulun üç üyesini seçebilirler. Diðer seçilmiþ personel 
temsilcilerinin, devlet kurullarýnýn yönetici kurullarý üzerindeki personel temsilcisi hükümleri doðrultusunda, 
kurul üyeleri tarafýndan seçilmeden de kurul toplantýlarýna katýlma ve söz alma haklarý bulunmaktadýr.

Universities & Colleges Admissions Service - Üniversiteler & Yüksekokullar Kabul Servisi
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Uygulamalarý tam zamanlý lisans programlarýna giriþ için iþleyen, sýnýrlý garantisi olan ve 
yardým derneði konumundaki kuruluþ. Baþvuru ücretleriyle, kurumlar tarafýndan kurum baþýna düþen ücretle ve 
uygulama süreciyle yakýndan iliþkili olup bu süreci destekleyen ticari faaliyetlerle finanse edilmektedir.
UCAS'ýn görevi, muhtemel öðrenciler ve üniversitelerle yüksekokullar arasýndaki ortaklýðý teþvik etmektir.
UCAS'ý Tüzel Ýþ Plan'larýnýn amacýna ulaþmasýndan sorumlu olan bir baþ yönetici baþkanlýk etmektedir. Baþ 
yöneticinin dairesi, bir Kalite Birimi'ni ve bir Ýskoç dairesini de içermektedir. Kalite Birimi, müþteri þikayet 
politikasýný, þirketin tüzel iþ planýna ulaþmasýndaki ilerleme sürecini izler ve gözden geçirir, planlamadaki 
rolüyle üst yönetimi destekler ve UCAS'ýn faaliyet ve hizmetlerini kalitesini arttýracak politikalarý ve 
prosedürleri belirler. Ýskoç dairesi ise, baþ yöneticiye rapor sunar ve UCAS'ýn Ýskoçya'daki iþlerinin 
yönetiminden sorumludur. Kýsaltma: UCAS.

Universities and Colleges Employers' Association - Üniversite ve Yüksekokul Ýþverenler Derneði
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Dört üyeli, sýnýrlý garantisi olan bir kuruluþ: ? Birleþik Krallýk Üniversiteleri, ? Ýskoçya
Üniversiteleri, ? GuildHE ve ? Üniversite Baþkanlarý Komitesi (CUC). UCEA, Birleþik Krallýk'taki tüm yüksek 
öðrenim kurumlarýný iþveren olarak temsil edilmekte ve üye olan kurumlar tarafýndan finanse edilmektedir.
UCEA, kurum temsilcileri arasýnda, maaþlarý, hizmet koþullarýný, çalýþanlarla iliþkileri ve personelin
çalýþmasýyla ve çalýþanlarla ilgili ve kurumlar adýna maaþlarýn müzakeresi, hizmet dönemleri ve koþullarý ve 
çalýþmaya ilgili her konuda tartýþabildikleri bir çatý saðlamaktadýr. UCEA, sendikalarla ödeme ve diðer 
personelle ilgili konularda uzlaþmak için bulunan Yüksek Öðrenim Personeli Ortak Uzlaþma Komitesi'nde 
(JNCHES) iþverenleri temsil eder. UCEA'yý, yönetim kurulu baþkan yardýmcýlarý, müdürler ve üniversite 
konsey baþkanlarý veya dört üyesi tarafýndan aday gösterilen üyeler tarafýndan oluþturulmuþ bir kurul yönetir.
Ayrýca küçük bir daimi kadrosu da bulunmaktadýr. Kýsaltma: UCEA. (http://www.ucea.org.uk)

Universities Scotland - Ýskoçya Üniversiteleri
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýskoçya'daki tüm yüksek öðrenim kurumlarýna hizmet saðlayan bu sivil toplum kuruluþu, 
Ýskoçya yüksek öðrenim sektörünü, temsil eder, tanýtým ve kampanya yapar. Bu kuruluþ, yüksek öðrenim 
kurumunu ilgilendiren sosyal içerik, eriþimi yaygýnlaþtýrma, toplum bilgisi ve istihdam gibi konularda bir dizi 
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yayýn üretir. Ýskoçya Üniversiteleri, üyesi olduklarý Ýskoçya'nýn yüksek öðrenim kurumlarý okul müdürleri 
tarafýndan finanse edilen üye bir kuruluþtur. Ayrýca, ? Birleþik Krallýk Üniversiteleri'nin de bir 'Ulusal 
Konsey'idir. Ýskoçya Üniversiteleri,  Ýskoçya Parlamentosu'na býrakýlan politik konularda  fiilen en çok yüksek 
öðrenim politikasý konularý- tamamen özerktir ve üyelerinin çýkarlarýyla uyumunu karþýlaþtýrdýðý diðer 
konularda Birleþik Krallýk Üniversiteleri'nden özerk bir konum kazanabilir. Ýskoçya Üniversiteleri, bir Ýskoçya 
Hayýr Kurumu olarak kayýtlýdýr. Ýskoçya Üniversiteleri'nin temel daimi komiteleri, Ana Komite (tüm 21 Müdürü 
kapsayan), Yönetici Komite (7 Müdürü kapsayan), Öðrenme ve Öðretme Komitesi ve Araþtýrma ve 
Ticarileþtirme (her biri bir baþkan tarafýndan yönetilen ve öðrenme ve öðretimden ve araþtýrma ve 
ticarileþtirmeden sorumlu baþkan yardýmcýlarýndan oluþan) Kurulu'dur. Ýskoçya Üniversiteleri ayrýca, Ýskoçya 
Kredi ve Nitelikler Çerçevesi (SCQF), Ýskoçya'nýn Yaþamboyu Öðrenme Çerçevesi'nin uygulanmasý, 
geliþtirilmesi ve yönetiminden toplu olarak sorumlu olan Geliþim Ortaklarý kuruluþlarýndan birisidir. Diðer 
ortaklar, Yüksek Öðrenim (Ýskoçya) Kalite Güvence Ajansý, Ýskoçya Nitelikler Merci, Ýskoçya Yüksekokullarý
Birliði ve Ýskoçya Yönetimi'dir. Önceki Adý: Ýskoçya Yüksek Öðrenim Baþkanlarý Komitesi. Kýsaltma: US.

Universities UK - Birleþik Krallýk Üniversiteleri
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 1918 yýlýnda kurulan sýnýrlý garantisi olan, Birleþik Krallýk'taki üniversitelerin çalýþmalarýný 
destekleyen ve teþvik eden yardým derneði konumundaki kuruluþ. Birleþik Krallýk Üniversiteleri Baþ Yöneticisi,
Birleþik Krallýk Kurulu tarafýndan atanýr ve þirketin günlük yönetimi ve idaresinden sorumludur. Tüm Birleþik 
Krallýk kurumlarýný ve bazý yüksek öðrenim yüksekokullarýný da içine alan üye kurumlarýn aidatlarýyla 
desteklenmektedir. Daire, üç gruba ayrýlýr: Diþ Ýliþkiler ve Ýletiþim Grubu, Politika Kalkýnma Grubu ve 
Kaynaklar Grubu. Baþkan, Birleþik Krallýk üniversitelerinin daimi üyesidir. Ýki akademik yýllýðýna seçilir ve 
sadece özel karar ile tekrar seçilebilir. Baþkan, tüm Birleþik Krallýk üniversiteleri Ana Komitesine, Birleþik 
Krallýk Kuruluna ve Yönetim Komitesi toplantýlarýna baþkanlýk eder. Birleþik Krallýk Üniversitelerinin 
Ýngiltere, Kuzey Ýrlanda, Ýskoçya ve Galleri de içine alan üç özerk Ulusal Konseyi vardýr. ? Ýskoçya
Üniversiteleri, Ýskoçya'daki yüksek öðrenim kurumlarýnýn (HEI ler) baþkanlarýný ve ? Galler Yüksek 
Öðrenim'deki yüksek öðrenim kurumlarýnýn baþkanlarýný temsil eder. Ýngiltere ve Kuzey Ýrlanda Konseyi bütün 
Birleþik Krallýðý kapsamayan sorunlarla ilgili konularda diðer üyeleri temsil eder. Ana Komite, Baþkan, Mali 
Ýþler Müdürü ve üç Baþkan Yardýmcýsýný içeren 17 üyelik Birleþik Krallýk Kurulunu seçer. Birleþik Krallýk 
Kurulu, Birleþik Krallýk Üniversiteleri'nin ana karar verme organýdýr ve yýlda beþ kez toplanýr.
(http://www.universitiesuk.ac.uk)

University and College Union - Üniversite ve Yüksekokul Birliði
Ülke: Birleþik Krallýk
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Haziran 2006'da ? Üniversite Öðretmenleri Derneði ve ? Ulusal Yüksek Öðrenim Öðretmenler
Derneði'nin birleþmesinden oluþan bir sendika ve mesleki birlik. Bu yeni birlik,  üniversitelerdeki, 
yüksekokullardaki, hapishanelerdeki ve yetiþkin eðitimi ve öðretimi kurumlarýndaki öðretim elemanlarýný, 
eðitimcileri, okutmanlarý, araþtýrmacýlarý, idarecileri, müdürleri, bilgisayar personelini, kütüphanecileri ve 
lisansüstü eðitimi alan kiþileri temsil eder. Hedefleri,  üyelerinin bireysel ve toplu çýkarlarýný yükseltmek ve 
gözetmek, istihdam koþullarýný ve iþverenler ile aralarýndaki iliþkileri düzenlemek ve yetiþkin, ileri ve yüksek 
öðrenimi ve araþtýrmayý teþvik etmektir. Birlik, üyelik aidatlarý tarafýndan finanse edilmektedir. UCU, tam 
iþlemsel birlik baþarýlana kadar geçici düzenlemeler çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Kýsaltma: UCU. 
(http://www.ucu.org.uk)

University Council - Üniversite Konseyi
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Kunsill ta' l-Universita'nýn Ýngilizce karþýlýðý.

University Faculty Board - Üniversite Fakülte Kurulu
Ülke: Malta
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Bord tal-Fakultà'nýn Ýngilizce karþýlýðý.

University LecturersAssociation - Üniversite Öðretim Elemanlarý Derneði
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
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Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Kendi baðýmsýz politika oluþturma yapýsýyla, Ýskoçya'daki okul öðretmenlerine yönelik ana 
öðretim birliði, Geniþ kapsamlý Ýskoçya Eðitim Kurumu (EIS) içerisindeki özerk dernek. Ýskoçya'daki 
üniversiteler ve yüksek öðrenimdeki öðretim elemanlarýnýn ve ilgili personelin maaþlarýný da içine alan eðitim 
konularýna iliþkin politika, Yýllýk Konferans ve Yönetim Komitesi aracýlýðýyla ULA'nýn kendi üyeleri tarafýndan 
oluþturulur. Konferans politikasýný belirlemek için her yýl Mart ayýnda toplanýr. Yönetim komitesi düzenli olarak 
toplanýr. Ayrýca eðitim politikasý, ücret ve hizmet koþullarý için de daimi komiteler bulunmaktadýr. Konferansta 
ve Yönetim Komitesinde tüm branþlar temsil edilmektedir. Üniversitelerde ve yüksek öðrenim kurumlarýnda 
ULA'nýn Ýleri ve Yüksek Öðrenim (Ýskoçya) 1992 Yasasý çerçevesinde oluþturulan on beþ branþý bulunmaktadýr.
Kýsaltma: ULA. (http://www.eis.org.uk/html/member/ula/ulanews.htm)

University VocationalAwards Council - Üniversite Mesleki Ödüller Konseyi
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere / Galler / Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Ýleri ve yüksek öðrenim kurumlarý, iþverenleri ve yüksek mesleki öðrenimi de içine alan diðer 
organlarýn üye kuruluþudur. UVAC, üyelerinin görüþlerini hükümete, finansman ve planlama ajanslarýna ve 
paydaþlara beyan eder. Derce verme yetkileri olmayan özel kuruluþlarý ve kamu kurumlarýna yönelik vakýf 
derecelerini kapsayan programlara iliþkin onaylama ve akreditasyon hizmetleri saðlar. Bu hizmetler, derece 
verme yetkisi olan yüksek öðrenim kurumlarýyla UVAC'tan oluþan bir ulusal ortaklýk kuruluþu olan NVC 
tarafýndan saðlanmaktadýr. Ortaklýk, UVAC tarafýndan sýnýrlý garantisi olan bir kuruluþ olarak 2005 yýlýnda 
kurulmuþtur. UVAC, üyeliðini temsil eden bir kurul tarafýndan yönetilmektedir. Kýsaltma: UVAC.
(http://www.uvac.ac.uk)

Upravni odbor univerze
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Upravn* odbor* univerz*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Üniversite üye kurumu olmayan bir üniversite veya baðýmsýz yüksek öðrenim kurumunun 
yönetim organý. Organ yasayla kurulmuþtur ve giderleri ilgili kurum tarafýndan karþýlanmaktadýr. Bu idari kurul, 
maddi konularda kararlar alýr ve kurumun maddi iþlemlerinin sorunsuzca gerçekleþmesini saðlar. Kurumun 
genel olarak ana yetkileri, kurumun mülkiyetini ve gelirlerinin nasýl yönetildiðine, faaliyetlerinin finansal 
sonuçlarýnýn nasýl deðerlendirildiðine ve öðrenim ücretleriyle diðer katkýlarýn nasýl belirlendiðine karar vermek 
ve kriter belirlemekle sýnýrlandýrýlmýþtýr. Kurul, kurucusunun ve öðretmen elemanlarýn ve yüksek öðrenim 
kurumundaki araþtýrmacýlarýn temsilcileriyle diðer çalýþanlarýn temsilcilerini, öðrenci temsilcilerini ve iþveren 
dernekleri temsilcilerini içerir. Üniversite durumunda,  atama iþlemlerinin yaný sýra kurulun oluþumu, görev 
süresi ve içyapýsý, üniversitenin bünyesine uygun olarak üniversite tüzüðü tarafýndan belirlenir. Eðer kurul 
üniversite üyesi olmayan baðýmsýz bir yüksek öðrenim kurumunun yönetim kurulu ise, ismi þu þekilde deðiþir:
Upravni odbor fakultete, Upravni odbor umetniške akademije veya Upravni odbor visoke šole; genel adý: 
Upravni odbor visokošolskega zavoda. Bu durumda, üye sayýsý, atama iþlemleri, görev süresi ve içyapýsý sadece 
kurumun tüzüðü tarafýndan belirlenir.

US
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýskoçya)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ýskoçya Üniversiteleri'nin kýsaltmasý.

Utbildningsdepartementet
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Okul öncesi eðitim, ilköðretim öncesi sýnýf, zorunlu okul ve dengi okullar, üst orta öðretim, özel 
ve baðýmsýz okullar, yetiþkin, orta öðretim sonrasý ve yüksek öðrenim, araþtýrma, çalýþma desteði, öðrenci sosyal 
konularý, gençlik politikasý, dini topluluklar, kültür ve medya ile ilgili konulardan sorumlu kamu yönetiminin 
merkezi düzeydeki organýdýr. Bakanlýk bünyesinde, üniversitelerdeki ve üniversiteye baðlý yüksekokullardaki 
yüksek öðrenim ve araþtýrma ile ilgili konulardan sorumlu yüksek öðrenim için bir bölüm bulunmaktadýr fakat 
baþka bir bölüm tarafýndan ele alýnan öðrenci mali desteði için bir bölüm bulunmamaktadýr. Üçüncü bir bölüm, 
araþtýrmanýn tüm sorumluluðuna sahiptir.
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063)
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Utbildningsstyrelsen
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Utbildningsstyrelse*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Opetushallitus'un Ýsveççe karþýlýðý. 

UVAC
Ülke: Birleþik Krallýk (Ýngiltere / Galler / Kuzey Ýrlanda)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Üniversite Mesleki Ödüller Konseyi'nin kýsaltmasý.

V

Vaalikollegio
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Vaalikollegio*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Üniversite rektörünü seçen, üniversite personeli ve öðrenci temsilcilerinden oluþan seçimle 
ilgili bir yüksekokuldur. Üyelere ve seçimle ilgili yüksekokulun seçimiyle ilgili olan detaylý provizyonlar, bir 
kararname çýkarýlmasý gereken Helsinki Üniversitesi dýþýnda, üniversitenin daimi kararlarýyla uygulanmaktadýr.
Ýsveççe karþýlýðý: Valkollegium.

VAK
Ülke: Bulgaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Vischa atestatzionna komisia'nýn kýsaltmasý.

Vakcentrale
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Vakcentrales
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not:Ayný temel ilkeler ve görüþler doðrultusunda faaliyet gösteren çeþitli birlikleri temsil eden ve bir 
þemsiye kuruluþu olarak görev yapan bir federasyon. Bu türdeki üç federasyon, Federatie Nederlandse 
Vakbeweging (FNV, veya Hollanda Sendikalar Federasyonu), Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV, veya 
Hrýstiyan Sendikalar Ulusal Federasyonu) ve Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel'dir. (MHP,
veya profesyonel ve yönetim kadrosuna yönelik sendika federasyonu). Bu sendikalar eðitim gibi her biri kendi 
uzmanlýk alanýnda görev yapan federasyonlara baðlýdýr. Her federasyon, hükümet ve politik gruplardan 
baðýmsýzdýr ve baðlý bulunan sendikalar hepsine açýktýr. Toplu iþ sözleþmeleri, sosyal güvenlik ve emeklilik, 
daha iyi iþ olanaklarý ve çalýþma koþullarý, iþçi katýlýmý, sosyal güvenlik, çevre, eðitim ve öðretim kolaylýklarýyla 
ilgili konularda çalýþanlarýn haklarýný gözetir ve destekler. Toplu ve bireysel çýkarlarýnýn korunmasýna ek olarak, 
yaþam ve çalýþma kalitesinin yaný sýra toplumun ve çalýþanlarýn özgürleþme reformu için çabalar. Her üç 
federasyon, onderraad'da (bakanlýk düzeyinde toplantý) ? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap'la ? 
Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel'deki idari ve kamu hizmeti üzerine müzakerede bulunur.

Valkollegium
Ülke: Finlandiya
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Dilbilgisel deðiþkenler: Valkollegi*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Vaalikollegio'nun Ýsveççe karþýlýðý.

Valsts zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija
Ülke: Letonya
Dilbilgisel deðiþkenler:Valsts zinâtniskâs kvalifikâcijas komisijas
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Diploma vermedeki yönetimi ifa eden 19 üyeden oluþan, koordinasyon iþlevi olan bir danýþma 
komisyonu. Bu komisyon, belli bir alanda derece verilmesini yöneten genel nitelik gereksinimleri için öneriler 
geliþtirir. Aþaðýdaki kurumlarýn temsilcileri komisyona delege olarak atanýr: Letonya Bilim Akademisi'nden üç, 
Letonya Bilim Konseyi'nden beþ, ? Rektoru padome'den, ? Augstâkâs izglîtîbas padome'den ve Letonya yüksek 
öðrenim kurumlarý profesörler derneðinin yaný sýra beþ ana yüksek öðrenim kurumundan bir ve ? Izglîtîbas un 
zinâtnes ministrija'dan iki. Organ, devlet bütçesinden finanse edilmektedir. Görev süreleri beþ yýl olan üyelerinin 
sayýlarýný organýn kanunu ve düzenlemeleri belirler.

Valtuuskunta
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel deðiþkenler: Valtuuskun*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Politeknik bir ? Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä'nýn geliþtirme ve danýþmanlýk amacýyla 
kurulabileceði delegasyonudur. Delegasyon ayrýca, ? Ammattikorkeakoulun hallitus ve rektörle iþbirliði içinde 
politeknik yönetimine de katýlabilir. Heyetin görevleri, demeçler vermek, giriþimlerde bulunmak, izlemek ve 
politekniði ilgilendiren stratejik kararlar almaktýr. Heyet üyeleri, özel oluþumunun Ammattikorkeakoulun
ylläpitäjä tarafýndan belirlenmesine raðmen, genellikle politekniði, belediye ve / veya yerel iþ topluluklarýný 
temsil eder. Ýsveççe karþýlýðý: Delegation.

VBI
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Visiterende en Beoordelende Instantie'nin kýsaltmasý.

Vedecká rada fakulty
Ülke: Slovakya
Dilbilgisel deðiþkenler: Vedeck* rad* fakulty
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir kamu yüksek öðrenim kurumundaki fakültenin akademik kurulu. Fakülte tarafýndan finanse 
edilen bu kurul, ? Vedecká rada verejnej vysokej školy'nin hedeflerine benzer olan hedefleri takip eder. Kurul, 
fakültenin uzun vadeli stratejilerini tartýþýr, çalýþma programlarýyla ilgili öneriler sunar ve en az yýlda bir kez 
bilim, teknoloji ve sanat alanýndaki faaliyetlerle eðitim faaliyetlerini deðerlendirir. Ayrýca profesör ve doçent 
atamalarýný görüþür. Kurul, baþkaný olan fakülte dekanýnýn önerisini esas alarak, kendi usul kurallarýný onaylar.
Normal görev süresi dört yýl olan kurul üyeleri, dekan tarafýndan göreve atanýr veya görevden alýnýrlar ve bu ? 
Akademický senát fakulty'nin onayýna tabidir. Üyelerin en az üçte biri, ilgili yüksek öðrenim kurumunun 
akademik topluluðu dýþýndan olmalýdýr.

Vìdecká rada fakulty
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler:Vìdeck* rad* fakulty
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yüksek Öðrenim Kurumlarý Yasasý tarafýndan kurulmuþ akademik fakülte organý. Giderleri, 
ilgili fakülte tarafýndan karþýlanmaktadýr Kurul, fakültenin uzun vadeli stratejisini görüþür, kendisi tarafýndan 
saðlanan çalýþma programlarýný onaylar ve profesör ve doçentlerin atanmasýndaki görevlerini ifa eder. Seçkin 
uzmanlardan oluþan kurul üyeleri, dekan tarafýndan göreve atanýr ve görevden alýnýr. Üyelerin en az üçte biri 
(üyelik süresinde) fakültenin baðlý bulunduðu yüksek öðrenim kurumunun akademik topluluðu dýþýndan 
olmalýdýr. Kurula, dekan baþkanlýk eder.
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Vìdecká rada veøejné vysoké školy
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler:Vìdeck* rad* veøejné vysoké školy
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Yüksek Öðrenim Kurumlarý (HEI) Yasasý bünyesinde kurulan bir kamu yüksek öðrenim 
kurumunun akademik organýdýr. Böyle bir organýn giderleri ilgili kurumun bütçesinden karþýlanýr. Kurul, 
kurumun uzun vadeli stratejisini görüþür, ? Vìdecká rada fakulty' nin yetkisi dýþýnda bulunan onaylama için 
çalýþma programlarýný onaylar ve profesör ve doçentlerin atanmasý görevlerini ifa eder. Rektör tarafýndan 
kendisine sunulan sorular hakkýnda açýklamalar yapar. Seçkin uzmanlardan oluþan kurul üyeleri, dekan 
tarafýndan göreve atanýr ve görevden alýnýr. Üyelerin en az üçte biri (üyelik süresinde) ilgili yüksek öðrenim 
kurumunun akademik topluluðu dýþýndan olmalýdýr. Kurula Rektör baþkanlýk eder.

Vedecká rada verejnej vysokej školy
Ülke: Slovakya
Dilbilgisel deðiþkenler: Vedeck* rad* verejnej vysokej školy
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Kurum tarafýndan faaliyetleri için hiçbir özel devlet fonu olmadan kurulan bir kamu yüksek 
öðrenim kurumunun akademik kurulu. Bu kendi kendini yöneten organ, kurumun uzun vadeli stratejisini 
görüþür, kurumun öðretim, bilim, teknoloji ve sanat alanýndaki faaliyetlerini düzenli olarak deðerlendirir. Kendi 
uzmanlýk alaný dahilinde çalýþma programlarýný tartýþýr ve profesörlerin aday gösterilmesinin yaný sýra 
doçentlere ünvan verme kriterlerini de onaylar. Doctor honoris causa ve doctor scientiarum derecelerini verir.
Akademik kurul üyeleri, ? Akademický senát tarafýndan onaylanmanýn ardýndan, dekan tarafýndan göreve atanýr 
ve görevden alýnýr. Kurula Rektör baþkanlýk eder ve üyelerinin görev süresi dört yýldýr.

Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Organ, 1992 yýlýnda, Ýçiþleri Bakanlýðý ve Krallýk Ýliþkileri, ? Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, Savunma Bakanlýðý, Adalet Bakanlýðý, Ýller arasý Danýþma, Hollanda Belediyeler Birliði, Su 
Sýnýrlarý Birliði ve eðitim sektöründeki çalýþanlar arasýndaki bir anlaþmanýn esaslarýna dayanarak kurulmuþtur.
Bu organ, sektörün bireyselleþtirilmiþ merkezi olmayan düzeylerinde çalýþma koþullarý, ücretler ve sosyal 
hizmetler üzerine tartýþmalar için kurulan bir alaný temsil etmektedir. Eðitim bakaný, eðitimdeki istihdam 
koþullarýndan sorumludur ve devlet memurlarý düzeyinde temsil edilir. Eðitim sektöründeki personel ? 
Vakcentrales tarafýndan temsil edilir. Bu organýn görevi, ilgili tüm sektörlerdeki istihdam koþullarýný 
belirlemektir ve temsilcileri yýlda birkaç kez toplantý yapar. Kýsaltma: VSO. (http://www.vsowerkgevers.nl)

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Hollanda Üniversiteler Birliði, 14 Hollanda üniversitesinin çýkarlarýný gözeten bir kuruluþtur.
Derneðin temel amacý, üniversite eðitimi ve araþtýrmanýn toplumdaki konumunu güçlendirmektir. Bu kuruluþ, 
üniversitelerin siyasi, devlet ve toplum örgütleri karþýsýndaki çýkarlarýný gözetir. Ayrýca, üniversite personelinin 
çalýþma koþullarý konusunda çalýþanlarýn kuruluþlarý ve hükümet ile müzakerelerde bulunan bir iþveren 
kuruluþudur. Genel bir deyiþle, üniversite sektöründeki iþ iliþkileri ve çalýþma koþullarý konusunda üniversite 
adýna müzakere eder ve toplu iþ sözleþmesi hazýrlar. Kuruluþun diðer görevleri, üniversite kuruluþundaki 
insanlarýn azami geliþimini desteklemek, çalýþma þartlarýnýn iyileþmesine katkýda bulunmak, iþveren olarak 
üniversiteler için bilgi ve uzmanlýk merkezi olarak görev yapmak, profesyonel insan kaynaklarý yönetimini 
teþvik etmek, maaþ giderlerinin kontrolü ve yönetimi için araç saðlamaktýr. Presidium (baþkanlýk) günlük 
yönetimden sorumlu iken, bütün üyelerin temsil edildiði Algemeen Bestuur (veya genel yönetim komitesi) 
birliðin en yüksek yönetim organýdýr. Algemeen Bestuur'e, birkaç Stuurgroepen veya idari komiteler tarafýndan 
tavsiyelerde bulunulur. Rectorencollege veya yöneticiler kurulu rektörlerin danýþma organýdýr, fakat birliðin 
yönetim organýnýn resmi bir parçasý deðildir. Bireysel akademik konu alanlarý, Disciplineoverlegorganen'de
veya disiplinlerin danýþma organlarýnda temsil edilir. Kýsaltma: VSNU. (http://www.vsnu.nl)

Verket för högskoleservice
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
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Açýklayýcý Not: Üniversiteler ve Üniversiteye baðlý Yüksekokullara yönelik Ulusal Ajans Hizmetleri, 
kararname ile oluþturulmuþ ve kýsmen ? Utbildningsdepartementet (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý), kýsmen de 
hizmetleri için ödeme yapan kurumlar tarafýndan finanse edilir. Adýndan da anlaþýldýðý üzere, esas görevi 
üniversitelere ve diðer yüksek öðrenim kurumlarýna hizmet ve destek saðlamak olan bir taahhüt ajansýdýr.
Üniversite ve üniversiteye baðlý yüksekokullardaki eðitim programlarýna koordine edilmiþ kabulleri yönetir,
tedarik hizmetleri (danýþma desteði þeklinde) sunar ve eðitim yönetim sistemlerini yönetir. Hizmetler, yüksek 
öðrenim kurumlarýnýn ve diðer ulusal mercilerin talebi üzerine gerçekleþir. Kurulun hükümet tarafýndan atanan 
(baþkan dahil) 11 üyeden oluþan bir organý bulunmaktadýr. Tüm ajanslarýn organlarýnýn üyeleri, normalde üç 
veya beþ yýllýk dönemler için atanýr. Ajansýn baþkaný kurul tarafýndan atanýr ve ona karþý sorumludur. Kýsaltma: 
VHS. (http://www.vhs.se)

Verwaltungsrat derAutonomen Hochschule
Ülke: Belçika (Almanca Konuþan Topluluk)
Dilbilgisel deðiþkenler: Verwaltungsrates der Autonomen Hochschule
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Belçika'nýn Almanca Konuþan Topluluðundaki tek yüksek öðrenim kurumunun ana karar alma 
ve yönetim organý - Autonome Hochschule. Bu Hochschule ve yönetim organý, 21 Þubat 2005 özel kararnamesi 
altýnda kurulmuþ ve 2004/05 akademik yýlýnýn sonuna kadar bu kurumlarý yöneten üç eðitim kurumu arasýndaki 
bir anlaþmanýn ardýndan üç yüksek öðrenim kurumunun kapanmasýnýn sonucudur. Verwaltungsrat'ýn yönetmesi 
gereken Autonome Hochschule'nin finansal kaynaklarý, Almanca Konuþan Topluluk Bakanlýðý bütçesindeki 
yýllýk yardýmdan saðlanan önemli kamu fonlarýdýr. Kurulun faaliyet giderleri Hochschule'nin bütçesi tarafýndan 
karþýlanmaktadýr. Bu kurul, Autonome Hochsche'deki tüm faaliyetleri yönetmek için tam yetkilidir. Bu 
faaliyetler özellikle þunlardýr: beþ yýllýk yenilenebilir dönem için yönetici ve bölüm baþkanlarýnýn atanmasý; 
personel üyelerin daimi atanmasý veya geçici tayinleri; finansal kaynaklarýn kullanýmý (bütçe); inþaat iþleri, 
kaynaklar ve hizmetler için tedarik sözleþmesi yönetimi; okul eðitim ve öðretim planýný belirlemek; iç 
düzenlemeler ve yönetim çalýþmalarý ve sýnavlarýn oluþturulmasý; eðitim saðlama ve araþtýrma programýnýn 
belirlenmesi; personel görevlerinin belirlenmesi; Hochschule'deki iç ve dýþ deðerlendirme için gerekli 
düzenlemelerin yapýlmasý ve son olarak yýllýk faaliyet raporlarýnýn hazýrlanmasýdýr. Verwaltungsrates, tartýþma
ve oylama haklarý olan 11 üye ve 11 yardýmcý üyeden oluþur. Bu üyeler, ilk olarak, hükümet tarafýndan atanan 
(kamu eðitim kurumu olarak) 4 üye (artý 4 yardýmcý üye)'ye ve devlet destekli özel kurumlar tarafýndan atanan 4 
üye (artý 4 yardýmcý üye)'ye karþýlýk gelir. Bu 8 üye daha sonra ortaklaþa eðitim sektörünü (okul öncesi ve 
ilkokul) temsil eden 1 üye (artý 1 yardýmcý üye), saðlýk sektörünü temsil eden 1 üye (artý 1 yardýmcý üye) ve 
ekonomik ve kültürel sektörü temsilen 1 üye (artý 1 yardýmcý üye) tayin eder. Verwaltungsrat, üyeleri arasýndan 
bir baþkan ve bir baþkan yardýmcýsý seçer. Kurul üyeleri, yenilenebilen beþ yýllýk dönem için görev yapar.
Hükümet görevlisi ve Hochschule müdürü, danýþman konumunda, kurulun toplantýlarýna þayet Hochschule
müdürü özel bir toplantý için aksi bir karar almazsa, katýlýr. Kurul yönetimi her bölümden bir temsilci personelin 
yaný sýra, uzmanlarý da toplantýlarýna davet edebilir. Prensip olarak, kararlar altý üyenin salt oy çokluðu ile alýnýr.
Yüksek öðrenimdeki yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygun olarak karar-alma tamamen özerktir. Bununla 
birlikte, Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule'deki bir hükümet görevlisi (danýþman konumunda) 
kararlarýnýn kanun ve yönetmeliklere uygunluðu ve Hochschule'nin mali istikrarýný tehdit etmediðini temin eder.
Autonome Hochschule, ortaöðretim sonrasý düzeyde (ISCED 4) tanýnmýþ bir hemþirelik belgesi için üç yýllýk 
eðitim saðlar. Yönetim kurulu, bundan dolayý, bu düzeydeki kurumlardan da sorumludur. Kurul, müdür veya ? 
Akademischer Rat'le karar verme yetkisi üzerine görüþebilir. ? Studentenrat der Autonomen Hochschule 
(öðrenci konseyi), kurulun doðrudan öðrencilerle ilgili olan kararlarýndan haber edilmeli ve eðer talep ederse 
kurul tarafýndan duyurulmalýdýr.

VHS
Ülke: Ýsveç
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Verket för högskoleservice'in kýsaltmasý.

Videnskabsministeriet
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministeriet for videnskab, teknlogi og udvikling'in eþanlamlýsý.
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Vischa atestatzionna komisia

Ülke: Bulgaristan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek Onay Komisyonu, diðer derece ve akademik ünvanlarýn yaný sýra, Doktor derecesini 
veren Bakanlar Kurulu içindeki bir organdýr. Bir baþkan, çeþitli akademik alanlar için komisyonlar, akademik 
ünvanlý üyeler (profesör ve doçentler) ve bilim doktorlarýndan oluþur. Baþkanlýk, tez savunma deðerlendirmesi 
için nitelikli konsey üyelerini belirler. Çeþitli akademik alanlarda derece vermek için kriterleri belirler,
konseylere yöntembilimsellikle ilgili rehberlik saðlar ve derece verme kriterlerini standartlaþtýrýr ve kontrol 
eder, yurtdýþý tezlerinin savunmasý için yetki verir ve ulusal derece sistemi içinde elde edilmiþ derece 
pozisyonunu onaylar, deðerlendirir ve belirler. Baþkanlýk ayrýca, tüm akademik ünvanlarý verme belgelerinin 
yaný sýra tüm derecelerin diplomalarýný da çýkarýr. Üyeleri, profesör, doçent ve bilim doktorlarýndan oluþabilir.
Baþbakan tarafýndan üç yýllýk dönemler için seçilirler. Komisyonlar, çeþitli çalýþma alanlarý veya çalýþma 
gruplarý için kurulmuþtur. Konseyin tekliflerini dikkate alýrlar ve bir kiþiye akademik ünvan verilip 
verilmemesine veya bu ünvanýn geri alýnýp alýnmamasýna karar verir ve yurtdýþýndan elde edilmiþ dereceleri 
onaylayýp onaylamamaya karar verir. Organ, devlet bütçesi tarafýndan finanse edilmektedir. Kýsaltma: VAK.
(http://vak.acad.bg)

Visiterende en Beoordelende Instantie
Ülke: Hollanda
Dilbilgisel deðiþkenler: Visiterende en Beoordelende Instanties
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Çalýþma programýnýn kalitesini deðerlendirmek için bir kurum tarafýndan oluþturulan ziyaret ve 
deðerlendirme organlarýdýr. Bu organlarýn dýþ deðerlendirmeleri, ? Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie tarafýndan kontrol edilir. Var olan programlarýn akredite edilmesi ve yenilerin 
onaylanma kriterleri çerçeveler dahilinde verilmiþtir. Organlar, deðerlendirmelerini bu çerçevelere dayandýrýr 
ve yine bu organlarýn sýnýrlarý dahilinde oluþturulan kendi protokollerini belirlerler. Program niteliklerini 
deðerlendirmek için bu organlar tarafýndan belirlenen prosedür bu protokollerin içinde yer alýr. Bunlar 
tarafýndan oluþturulan organlar ve ziyaret komiteleri, belli kalite kriterlerini yerine getirmelidir. Bu sebeple, 
mevzuat organý, kendi görüþüne göre, bunu yerine getiren kuruluþlarýn yýllýk listesini derlemek için Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie'i zorunlu tutar. Deðerlendirmeler, öncelikle bir ziyaret ve deðerlendirme 
organýnýn listede yer alan gereksinimleri yerine getirip getirmediklerini, ikinci olarak ilgili programý akredite 
etmek için deðerlendirme raporunun Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie için tatmin edici bir temel
sunup sunmadýðý ile ilgilenen Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie'in akreditasyon çerçevesi ile 
uyumlu olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bir kurum, listede olmayan bir organ tarafýndan yürütülen 
deðerlendirmeyi almaya karar verirse Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, geriye bakýp 
deðerlendirmenin ve deðerlendirme raporunun niteliðini garanti etmek için yeterli çalýþma yapýlýp 
yapýlmadýðýna karar verir. Kýsaltma: VBI.

Višješolska prijavna služba
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Višješolsk* prijavn* služb*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Kanunla kurulan ve ? Ministrstvo za šolstvo in šport tarafýndan finanse edilen yüksek mesleki 
eðitim kabul dairesi. Daire, meslek yüksek öðrenime baþvuru ve kabullerle ilgili idari, teknik ve diðer 
destekleyici görevlere iliþkin merkezi bir organdýr. Baþvurularý analiz eder ve meslek yüksek öðrenimin ve üst 
orta öðretimin yetkili organlarýna, bakanlýklara, ulusal sýnav merkezine ve Slovenya istihdam servisine veri 
gönderir. Organ, uygun meslek yüksekokullarý daireleriyle iþbirliði içinde, baþvurularýn kabul gereksinimlerini 
karþýlayýp karþýlamadýklarýný deðerlendirir. (http://vss-ce.com/VPS/)

Visokošolska prijavno-informacijska služba
Ülke: Slovenya
Dilbilgisel deðiþkenler: Visokošolsk* prijavno-informacijsk* služb*
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Kanunla kurulan ve ? Ministrstvo za šolstvo znanost in tehnologijo tarafýndan finanse edilen 
yüksek öðrenim kabul dairesi. Daire, yüksek öðrenime baþvuru ve kabullerle ilgili idari, teknik ve diðer 
destekleyici görevlere iliþkin merkezi bir organdýr. Baþvurularý analiz eder ve üniversitenin yetkili organlarýna,
üye kurumlarýna, baðýmsýz yüksek öðrenim kurumlarýna, orta öðretim okullarýna, bakanlýklara, ulusal sýnav 
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merkezine ve Slovenya istihdam servisine veri gönderir. Organ, üniversitelerdeki, onlarýn üye kurumlarýndaki 
ve baðýmsýz yüksek öðrenim kurumlarýndaki uygun dairelerle iþbirliði içinde, baþvuranlarýn kabul 
gereksinimlerini karþýlayýp karþýlamadýklarýný deðerlendirir. Ayrýca, mesleki danýþmanlýk ve kurumlardaki 
çalýþmalarýn seçimine yönelik görev paylaþýmý gerçekleþtirir. Kýsaltma: VPIS. (http://www.vpis.uni-lj.si/)

Vlaamse Hogescholenraad
Ülke: Belçika (Flamanca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Belçika'nýn Flamanca Konuþan Topluluðu'ndaki tüm Hogescholen'in (üniversiteye baðlý 
yüksekokullar) üye olduðu, 1996 yýlýnda kar gütmeyen bir kuruluþ olarak kurulan danýþma organý. 1998 yýlýnda, 
Flamanca Konuþan Topluluk parlamentosu, kuruluþu bir kararname ile kamu hizmet kurumu olarak kabul 
edilmiþtir. Tüm Hogescholen tarafýndan yýllýk katký payý ile finanse edilir. Organ, Flamanca Konuþan Topluluða,
yüksek öðrenim, bilimsel proje araþtýrmasý, sosyal hizmetler ve sanatta uygulama ile ilgili tüm politik konular 
konusunda tavsiyede bulunur. Hogescholen'i ilgilendiren tüm konularda kurumlar arasý danýþmayý organize eder 
ve harekete geçirir. Kuruluþundan bu yana, meslek yüksek öðrenim için güçlü bir kulis yapmýþtýr ve 
Hogescholen arasýnda danýþmanlýk organize etmiþtir. Dýþ kalite güvencesinin bir bölümü olarak çalýþma 
programýnýn dýþ kalite deðerlendirmesi, Vlaamse Hogescholenraad ile ? Vlaamse interuniversitaire raad
tarafýndan birlikte düzenlenir. Bunu, verilen çalýþma alanýndaki tüm programlarýn deðerlendirmesinden sorumlu 
bir baðýmsýz uzman paneli oluþturarak gerçekleþtirirler. Panel, hem bu alandaki hem kalite güvence alanýndaki 
hem de bu alandaki eðitim veya öðretim ve uluslar arasý geliþmeler konusunda uzman kiþilerden oluþur.
Öðrenciler panelde sürekli olarak katýlýr ve temsil edilirler. Yayýmlanan deðerlendirme raporlarý daha sonra 
bulgularý kabul eden veya reddeden ve akreditasyon verilip verilmemesine karar veren ? Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie tarafýndan deðerlendirilir. Organ, 22 Hogescholen'nýn baþkanlarý ile yýlda en az iki kez 
genel kurul düzenler. Yönetim kurulunun 12 üyesi bulunurken, günlük iþlerden sorumlu büronun 5 üyesi 
bulunmaktadýr. Sekretaryasý, Hogescholen ve (resmi) ulusal ve uluslar arasý kurumlar ve organizasyonlar için bir 
irtibat noktasý olarak altý kiþilik personel ile görev yapar. Yönetim organlarýný, faal gruplarý ve kurumun genel 
faaliyetlerini destekler.  Kýsaltma: VLHORA. (http://www.vlhora.be)

Vlaamse Interuniversitaire Raad
Ülke: Belçika (Flamanca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 1996 yýlýnda özel bir vakýf olarak kurulan üniversiteler arasý konsey. Kuruluþundan bu yana, 
Belçika'nýn Flamanca Konuþan Topluluðundaki üniversitelerin baðýmsýz danýþma organý olmuþtur. Yýllýk bir 
katký payý ile bütün üniversiteler tarafýndan finanse edilir. Organ, bir konsey, bir büro ve 14 çalýþma grubunu 
içerir. Sekretaryasý, üniversiteler, (resmi) ulusal ve uluslararasý kurumlar ve organizasyonlar için bir irtibat 
noktasý olarak görev yapar. Vlaamse Interuniversitaire Raad'un yönetim organlarýný, çalýþma gruplarýný ve genel 
iþlemlerini destekler. Dýþ kalite güvencesinin bir parçasý olarak, çalýþma programýnýn dýþ kalite deðerlendirmesi 
ve sorumluluklarý hakkýnda daha fazla bilgi için bakýnýz ? Vlaamse Hogescholenraad. Kýsaltma: VLIR. 
(http://www.vlir.be)

Vlaamse Onderwijsraad
Ülke: Belçika (Flamanca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Belçika Flamanca Konuþan Topluluðun eðitim ve öðretim politikasý üzerine baðýmsýz resmi 
danýþma organý. Konsey, Flamanca Konuþan Topluluðun, eðitim ve öðretim bakanýnýn veya parlamentonun 
talebi üzerine veya kendi giriþimiyle, yüksek öðrenim de dahil olmak üzere tüm eðitim konularý ve düzeylerle 
ilgili tavsiyelerde bulunur. Organ, ayrýca komitelerde ve çalýþma gruplarýnda karþýlaþýlabilen farklý eðitim ve 
sosyal ortaklar arasýnda eðitim ve öðretimin düzenlenmesi ve geliþtirilmesi için ayarlamalar yapmak için 
danýþmanlýk yapar. Konseyde buluþan tüm paydaþlarýn temsilcileri þunlardýr: eðitim kurumlarýnýn temsilci 
yetkilileri; eðitim merkezleri, eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri; sendikalý öðretmen ve diðer personel; okul 
öncesi çocuklar, öðrenciler ve velileri; ve eðitim kurumlarýnýn sosyal ortaklarý, uzmanlarý ve yürütme baþkanlarý. 
Konsey, Flamanca Konuþan Topluluðun tüm eðitim sistemi veya birden fazla eðitim düzeyi üzerinde etkisi olan 
tüm eðitim meselelerini tartýþýr. Ayrýca, ilköðretim, orta öðretim ve yüksek öðrenim ve yaþamboyu öðrenme ile 
alakalý diðer dört konseyin faaliyetlerini koordine eder. Toplamda 1800 kiþi, konseylerden, komitelerden veya 
çalýþma gruplarýndan birinin üyesidir veya projelere katýlýr. Yaklaþýk 35 çalýþanýyla sekretaryasý, organýn
iþleyiþini hem uygulamalý olarak hem de kendi üretim içeriðine iliþkin olarak destekler. Vlaamse
Onderwijsraad'in kendi istediði gibi yönetebildiði bir çalýþma bütçesi bulunmaktadýr. Kýsaltma: VLOR.
(http://www.vlor.be)
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VLHORA
Ülke: Belçika (Flamanca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Vlaamse Hogescholenraad'ýn kýsaltmasý.

VLIR
Ülke: Belçika (Flamanca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Vlaamse interuniversitaire raad'ýn kýsaltmasý.

VLOR
Ülke: Belçika (Flamanca Konuþan Topluluk)
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Vlaamse Onderwijsraad'ýn kýsaltmasý.

VPIS
Ülke: Slovenya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Visokošolska prijavno-informacijska služba'nýn kýsaltmasý.

VSNU
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten'in kýsaltmasý.

VSO
Ülke: Hollanda
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel'in kýsaltmasý.

VTU
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling'in kýsaltmasý.

VTU-ministeriet
Ülke: Danimarka
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling'in kýsaltmasý.

Výbor pro výchovu, vzdìlání a zamìstnanost
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Výbor* pro výchovu, vzdìlání a zamìstnanost
Düzey: Bölgesel
Açýklayýcý Not: Bölgelerdeki kanunla, harcamalarýný üstlendiði söz konusu bölgenin kurul temsilcileri 
tarafýndan kurulmuþ olan danýþma organýdýr. Böyle bir kurul, bölgeler (ISCED 3 ve 5B) tarafýndan kurulmuþ 
okullarýn eðitimi ile ilgilenir. Demografik geliþmeyle baðlantýlý olarak, akademik ve mesleki kurslarýn yaný sýra, 
okul ve eðitimsel faaliyetleri de deðerlendirir. Kurul, ayrýca okul ve okul faaliyetleri tarafýndan saðlanan hizmet 
kalitesini arttýrmaya yönelik öneriler sunar, okul ve eðitimle ilgili sonuçlarýn raporlarýný deðerlendirir ve 
temsilciler kurulu tarafýndan belirlenmiþ görevleri yerine getirir. Üye sayýsý her zaman için tektir (en az beþ) ve 
kurula Temsilciler Kurulu üyelerinden biri baþkanlýk eder.
(http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw?f1=8&f2=6&id=611)

Vysokoškolský odborový svaz
Ülke: Çek Cumhuriyeti
Dilbilgisel deðiþkenler: Vysokoškolsk* odborov* svaz*
Düzey: Merkezi
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Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim çalýþanlarýnýn (ISCED 5A'daki) giriþimi üzerine kurulan Èeskomoravská
konfederace odborových svazù'na (Çek-Moravya Sendikalar Konfederasyonu) ait sendika. Sendikanýn faaliyetleri, 
üye katkýlarýndan ve sendika mülkiyetinden saðlanan gelirle finanse edilir. Ana çýkarlarý, yüksek öðrenim 
çalýþanlarýna adil ücret ödeme ve kanuni haklarýna ve fýrsat eþitliðine saygýdýr. Sendika, üçlü müzakerelerde 
önemli bir sosyal katýlýmcýdýr. Temel özerk birimi, yasal varlýðýn tüzüðüyle her iþ yerinde bulunan bireysel 
sendikadýr. Sendikanýn en yüksek organý olan Kongre, sendikanýn ana meselelerini (Sendika genel merkezindeki 
üyelik, strateji, faaliyet ve finansman gibi) belirler. Sendikanýn önergeleri, Hükümet ile müzakereler sýrasýnda 
onu temsil eden ve Parlamentoda çýkarlarýný gözeten komite tarafýndan uygulanýr. (http://vos.cmkos.cz/)

W

Wissenschaftsministerium
Ülke: Almanya
Düzey: Bölgesel
Açýklayýcý Not: Bir Land'daki tüm üniversitelerde personel, ücret ve araþtýrma ile ilgili kararlar alan, Land'ýn
yüksek öðrenimden sorumlu bölgesel hükümet yetkili organý. ? Kultusministerkonferenz, Länder'lar arasýndaki
anlaþma gereði, Wissenschaftsministerium'un verdiði eðitimden, yüksek öðrenimden ve araþtýrmadan sorumlu 
bakanlarý ve senatörleri bir araya getirir. Eþanlamlýsý: Ministerium für Wissenschaft.

Wissenschaftsrat
Ülke: Avusturya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Yüksek öðrenim, araþtýrma ve sanat politikasý ile ilgili tüm konularda Avusturya Federal 
Hükümeti için en üst politik danýþma kurulu. Bu organ, 2004 yýlýnda yasayla kurulmuþ ve Federal Eðitim, Bilim 
ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan finanse edilmektedir. En önemli görevleri, bilim ve sanat politikasý ile ilgili 
üniversite konularýnda ve sorunlarýnda bakana, meclise ve üniversitelere tavsiyelerde bulunmak ve Avusturya
yüksek öðrenim ve araþtýrma sistemini, Avrupa ve uluslar arasý yenilikleri göz önünde bulundurarak denetlemek 
ve analiz etmek, daha fazla geliþimi için öneriler oluþturmaktýr. Bu kurulun kararlarý, bildirileri ve tavsiyeleri 
yayýnlanmaktadýr. Bu organ, ? Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur tarafýndan aday 
gösterilen, Federal Hükümet tarafýndan yeterli kadýn temsili de göz önünde bulundurularak, özellikle akademik
hayat ve toplum bilimlerinin her kesiminden atanan 12 üyeden oluþur. Üniversite görevlileri ve
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur çalýþanlarý gibi bazý gruplar üyeliðin dýþýnda 
tutulmuþtur. Kurul, üç yýl ve altý yýllýk dönem için hizmet verir ve kendi üyeleri arasýndan bir baþkan seçer.
Wissenschaftsrat, Bundesministerium Bildung für Wissenschaft und Kultur tarafýndan daimi olarak 
kadrolaþtýrýlmýþtýr.

Wissenschaftsrat
Ülke: Almanya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: 16 Länder'ýn hükümetlerine ve federal hükümete, bilim ve araþtýrma politikasý, bilimsel 
kurumlar ve yüksek öðrenim araþtýrma kurumlarýndaki araþtýrma da dahil olmak üzere, araþtýrmanýn alan ve 
konularýnýn stratejik planlama ve deðerlendirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunan danýþma organý. Bu organ,
16 Länder'ýn hükümetleri ve federal hükümet tarafýndan birlikte finanse edilmektedir. Organýn 54 üyesinden 
32'si, federal baþkan tarafýndan atanýr ve 22'si federal hükümet ve 16 Länder hükümetleri tarafýndan atanýr. Bu 
üyeler, çok nitelikli bilim adamlarý veya iyi tanýnmýþ halktan kiþilerdir. Wissenschaftsrat, yýlda dört genel kurul 
gerçekleþtirir.
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Y

Yliopiston hallitus
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel Deðiþkenler : Yliopiston hallitu*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Bir üniversitenin kanuna göre kurulmuþ olan en üst yönetim organý (senato veya konsey).  Bu 
organ ilgili üniversitenin çalýþmalarýný geliþtirir, ekonomik ve faaliyet planlarýný onaylar, kaynak tahsisatýnýn 
tüm genel hatlarýna karar verir, üniversiteyi dikkate alarak önemli konular hakkýnda demeçler yayýmlar ve resmi 
kurallarý ve iliþkin yönetmelikleri kabul eder ve profesör ve doçentleri atar veya bunu gerçekleþtirecek yetkiliyi 
belirtir. Diðer görevler, emirle veya üniversitenin iç yönetmeliði tarafýndan belirlenebilir. Üniversite senatosuna 
üniversitenin baþkaný baþkanlýk eder.  Buna ek olarak, profesörler, doçentler, öðretim elemanlarý, araþtýrmacýlar,
diðer personel ve öðrenciler de temsil edilmek zorundadýr. Üniversite yönetmelikleri, senato temsilcilerinin 
üniversite dýþýndan da seçilebileceðini belirtir. Ýsveççe karþýlýðý: Universitetets styrelse. Helsinki
Üniversitesi'nde kullanýlan terim: Konsistori.

Ylioppilaskunta
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel Deðiþkenler : Ylioppilaskun*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: Mevzuatta belirtildiði konumda ve iþlevde kurulan öðrenci topluluðu. Öðrenci birlikleri, 
üniversiteleriyle karþýlýklý olarak özerktir ve bir üniversiteye kayýtlý tüm öðrenciler, öðrenci topluluðunun 
üyeleridir. Nitekim, ödemek zorunda olduklarý tek ücret, öðrenci topluluðu üyelik aidatýdýr. Bu birliklerin 
þemsiye kuruluþu ? Suomen ylioppilaskuntien liitto'dur. Öðrenci topluluðunun görevi, üyeleri için birlikte 
hareket etmek ve onlarýn hem sosyal, toplumsal ve düþünsel hem de çalýþma ve toplumdaki öðrenci statüsü bu 
toplum öðrenci statüsü ile ilgili hedeflerini tanýtmaktýr. Bu sorumluluk, örneðin, üniversite yönetimine öðrenci 
katýlýmý ve saðlýk, barýndýrma, yasal yardým, spor servislerine v.b. öðrencilerin katýlabilme yetkilerini kapsar.
Topluluðun bütçesi, üye aidatlarýna, faaliyet ve mal varlýðý gelirlerine dayanýr. Öðrenci birliklerinin yönetim 
organlarý, temsilci konseyi ve yönetim kuruludur. Temsilci konsey, tüm öðrenci birliði üyeleri tarafýndan her iki 
yýlda bir seçilirken, yönetim kurulu ise her yýl temsilci konseyi tarafýndan atanýr. Ayrýca, öðrenci topluluðu 
çalýþan personeli içeren sekretaryaya da ev sahipliði yapar. Politekniklerde, öðrenci birliði, ? Opiskelijakunta
olarak adlandýrýlýr. Ýsveççe karþýlýklarý: Studentkår (üniversiteler), Studerandekår (politeknikler).

YPEPTH
Ülke: Yunanistan
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton'un kýsaltmasý.

Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton

Ülke: Yunanistan
Dilbilgisel Deðiþkenler :Ypourgei* ethnikis paideias kai thriskeumaton
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Merkezi kamu yönetimi organý. Eðitim politikasýnýn geliþimi ve uygulanmasýndan sorumlu 
eðitim ve din iþleri bakaný tarafýndan baþkanlýk edilir. Bakanlýk, tüm servis ve sektörlerdeki eðitim yönetiminden 
sorumudur. Yüksek üniversite ve teknolojik eðitimi ve onun çalýþma, istatistik ve organizasyonla, üniversite 
öðretim elemanlarý, çalýþma ve öðrenci yardýmý, doktora çalýþmalarý ve araþtýrmalarý, ? Diefthinsi
metaptichiakon spoudon kai erevnas, ve üniversiteler arasý iliþkileri ile ilgili müdürlükleri ve bölümleri denetler.
Son olarak, organ, baþkanlýk kararnamelerinin ve bakanlýk kararlarýnýn yaný sýra eðitim bütçesini de hazýrlar.
Kýsaltma: YPEPTH. (http://www.ypepth.gr)

(Õðïõñãåßï åèíéêÞò ðáéäåßáò êáé èñçóêåõìÜôùí)
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Ypourgeio Paideias kai Politismou

Ülke: Kýbrýs
Dilbilgisel Deðiþkenler :Ypourgei* Paideias kai Politismou
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitimin yürütülmesi, eðitim mevzuatýnýn uygulanmasý ve okul öncesi, ilköðretim, orta öðretim 
ve yüksek öðrenimdeki öðrencilere eðitim imkâný sunan merkezi kamu yönetimi organý. Eðitim ve Kültür 
Bakanlýðý, tüm eðitim düzeylerini dikkate alarak, özel sektör tarafýndan saðlanan standartlaþtýrma ve 
denetlemeden de sorumludur ve sorumluluðu ayrýca kültürel iliþkiler alanýný da kapsar. Kýsaltma: YPP.
(http://www.moec.gov.cy)

YPP
Ülke: Kýbrýs
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Ypourgeio Paideias kai Politismou'nun kýsaltmasý.

Yrkeshögskolans styrelse
Ülke: Finlandiya
Dilbilgisel Deðiþkenler : Yrkeshögskolans styrelse*
Düzey: Eðitim Kurumu
Açýklayýcý Not: ? Ammattikorkeakoulun hallitus'in Ýsveççe karþýlýðý.

Z

Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: Eðitim alanýnda merkezi düzeyde hareket eden öðretmen sendikasý. Bu organ, hem üye 
organizasyonlarý tarafýndan ödenen aidatlardan hem de kendi mal varlýklarý, baðýþ ve ekonomik faaliyetler 
tarafýndan finanse edilir. Yüksek öðrenim ve ayrý organlarý ile araþtýrma alanýnda, yani merkezi düzey ve ulusal 
organizasyonlarýn kurumsal örgütlerde kendi bölümü vardýr. Bu kurumsal kuruluþlar, hükümet ve kendini 
yöneten hükümetin merkezi yönetimi ile karþý karþýya olan araþtýrma kurumlarýnýn ve yüksek öðrenim 
çalýþanlarýnýn çýkarlarýný temsil eder ve sendika yapýsý içinde tamamen özerktir. Bu birliklerin Yüksek öðrenim 
ve Araþtýrma Konseyi kendi yönetim organýyken, ZNP bünyesindeki yüksek öðrenim ve araþtýrmaya iliþkin 
ulusal bölüm, öðretmen sendikalarýna yönelik Yüksek öðrenim ve Araþtýrma Ulusal Konferansý tarafýndan 
yönetilir. Konseyin sorumluluklarý þunlardýr: hükümete ait, yönetimsel ve kendi yönetimi bulunan organlar ile 
ilgilenen yüksek öðrenim ve araþtýrma kuruluþlarýnda çalýþanlarý temsil etmek; kurumsal düzeyde sendika 
kuruluþlarýnýn kurulmasý ve kaldýrýlmasý üzerine karar almak; ana öðretmen sendika yetkililerinin yaný sýra, 
öðretmen sendikalarýna yönelik Yüksek Öðrenim ve Araþtýrma Ulusal Konferansý tarafýndan belirlenen ve 
hazýrlanan hareketleri uygulamak; yüksek öðrenimde çalýþma planlarý ve finansal raporlarla birlikte sendika 
politikasý hazýrlamak; yüksek öðrenim ve araþtýrma alanýndaki sendika fonlarýnýn daðýtým kurallarýný 
belirlemek; kurumsal düzeydeki sendika kuruluþlarýný desteklemek ve koordine etmek; ve komisyonlarý, 
bölümleri ve faaliyetleri yöneten kararlarý belirlemek. Bazý durumlarda, Konsey yetkilerini baþkanlýða 
aktarabilir. Günlük faaliyetleri genellikle konsey baþkaný tarafýndan yönetilir. Kurumsal düzeydeki sendikalar,
özellikle ilgili kurumdaki çalýþanlarýn çýkarlarýný gözetir. Kýsaltma: ZNP. (http://www.znp.edu.pl)

(Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé Ðïëéôéóìïý)

ZNP
Ülke: Polonya
Düzey: Merkezi
Açýklayýcý Not: ? Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego’nun kýsaltmasý.

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
Ülke: Polonya
Dilbilgisel Deðiþkenler : Zwi¹z* Nauczycielstwa Polskiego
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BELÇÝKA (FRANSIZCA KONUÞAN TOPLULUK)

Organlar
Conseil académique (Akademik Kurul)
Conseil d'administration (Ýdari Konsey/Kurul)
Conseil de gestion pédagogique (Eðitim Yönetimi Konseyi)
Conseil des étudiants (Öðrenci Konseyi)
Conseil pédagogique (Öðretim Konseyi)

Commissions sous-régionales (Altbölgesel komisyonlar)
Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné 
par la Communauté française (AEQES) 
(Fransýzca Konuþan Topluluk tarafýndan doðrudan veya devlet tarafýndan sübvanse edilen 
Yüksek Öðrenim Kalite Güvence Ajansý)
Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur 
(CCOCES) (Yüksek Öðrenimdeki farklý danýþma organlarý arasýndaki Konsültasyonu 
Saðlama Komitesi)
Conseil général des hautes écoles (CGHE) (Hautes écoles Genel Konseyi)
Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF) (Üniversiteler arasý 
Fransýzca Konuþan Topluluk Konseyi)
Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale (“Toplumsal Ýlerleme” için 
Eðitim Yüksek Öðrenimi)
Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique (CSESA) (Sanatta Yüksek
Öðrenim için Yüksek Konsey)
Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique 
(DGENORS)
(BilimselAraþtýrma ve Zorunlu olmayan Eðitim için Genel Müdürlük)
Fédération des étudiants francophones (FEF) (Fransýzca Konuþan Öðrenciler Federasyonu)
Union des étudiants de la Communauté française (UNECOF) (Fransýzca Konuþan 
Topluluktaki Öðrenci Birliði)

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Fransýzca Konuþan Topluluk Bakanlýðý'yla diðer bakanlýklar arasýnda tam anlamýyla hiç ortaklýk 
bulunmamaktadýr.

Temel internet siteleri kaynakçasý

Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur (Yüksek Öðrenim Kalite Güvence Ajansý):
http://www.aeqes.be/
Conseil interuniversitaire de la Communauté française (Üniversiteler arasý Fransýzca Konuþan Topluluk
Konseyi): http://www.cfwb.be/ciuf/
Fédération des étudiants francophones (Fransýzca Konuþan Öðrenciler Federasyonu):
http://www.fef.be/
L'enseignement supérieur en Communauté française de Belgique (Belçika'da Fransýzca Konuþan Topluluk'taki
Yüksek Öðrenim):
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sup/index.asp
Union des étudiants de la Communauté française (Fransýzca Konuþan Topluluktaki Öðrenci Birliði): 
http://www.unecof.be/

Düzey
Eðitim Kurumu

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal
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BELÇÝKA(ALMANCAKONUÞAN TOPLULUK)

Organlar
Akademischer Rat der Autonomen Hochschule (Özerk Yüksek Öðrenim Kurumundaki 
Akademik Konsey)
Basiskonzertierungsausschuss der Autonomen Hochschule (Özerk Yüksek Öðrenim 
Kurumundaki Temel Münazara Komitesi)
Direktion der Autonomen Hochschule (Özerk Yüksek Öðrenim Kurum Müdürlüðü)
Studentenrat der Autonomen Hochschule (Özerk Yüksek Öðrenim Kurumu Öðrenci 
Konseyi)
Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule (Özerk Yüksek Öðrenim Kurumu Yönetim
Kurulu)

Abteilung Unterricht und Ausbildung (Eðitim ve Öðretim Departmaný)
Berufungsausschuss für Studienbeihilfen (Öðrenci Yardýmlarý Temyiz Komitesi)
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (MDG) (Almanca Konuþan Topluluk
Bakanlýðý)
Rat für Studienbeihilfen (Öðrenci Yardýmlarý Konseyi)
Sektorenausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Almanca Konuþan Topluluðun
Sektörel Müzakere Komitesi)

Belirli ulusal özellikler

Belçika durumunda çok önemli bir özellik, 1989 yýlýndan bu yana, eðitim politikasý (özellikle) artýk ulusal bir 
sorumluluk deðil, Flamanca Konuþan Topluluk, Fransýzca Konuþan Topluluk ve Almanca Konuþan Topluluk
olarak üç federal topluluk tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Her topluluðun kendi parlamentosu ve hükümeti 
bulunmaktadýr ve herhangi bir þekilde federal hükümete veya diðer topluluklara danýþmak zorunda olmadan
kendi eðitim ve öðretim politikasýný yürütmektedir. Almanca konuþan topluluðun önemli bir özelliði olan küçük 
boyutlarý (ülkenin doðusunda 854 km² bir alanda bulunan 73 000 nüfuslu), yüksek öðrenimin neden sadece 
mütevazý bir ölçekte verilmiþ olduðunu açýklamaktadýr. Nitekim, bu temelde kýrsal bölgede, kendi halký arasýnda 
uzun zamandýr devam eden geleneðin yüksek öðrenimin baþlamasýyla býrakýlmasý olmuþtur. Bölgenin 
Belçika'ya ilk dahil olmasýndan bu yana neredeyse 100 yýl olmasýndan dolayý, yüksek öðrenime girenlerin büyük 
çoðunluðu (yaklaþýk % 80-90) bunu Fransýzca konuþan toplulukta gerçekleþtirmiþ ve bu yüzden Fransýzca 
okumuþken geri kalaný ana dillerinde, Almanca, temelde Almanca, okumayý tercih etmiþtir. Almanya'da
çalýþmalarýný yürütenlerin yüzdesi 20 yýldýr artmaktadýr. Temmuz 2005 yýlýnda kurulduðundan bu yana, yeni 
Autonome Hochschule, 2004/5'in sonuna kadar Belçika'daki Almanca konuþan toplulukta var olan üç küçük 
yüksek öðrenim kurumunun (öðretmen eðitimine yönelik iki kurum ve hemþirelerin eðitimi için bir kurum) 
yerini almýþtýr. 2005/06 itibariyle, bu yüzden, Almanca konuþan toplulukta, bir yanda saðlýk bilimleri ve 
hemþirelik ve diðer yanda öðretim kuramý ve uygulamasý adý altýnda iki bölümü olan sadece bir tane yüksek
öðrenim kurumu bulunmaktadýr.

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Almanca Konuþan Topluluk'ta eðitim ve öðretim bölümünü (Abteilung Unterricht und Ausbildung) de içeren 
dört bölümden oluþan sadece bir bakanlýk (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft) bulunmaktadýr.

Temel internet siteleri kaynakçasý

Abteilung Unterricht und Ausbildung (Belçika'nýn Almanca Konuþan Topluluðu'nun Bakanlýðý'ndaki Eðitim ve 
Öðretim Bölümü): http://www.unterrichtsverwaltung.be
Autonome Hochschule: Belçika'nýn Almanca Konuþan Topluluðu'ndaki tek yüksek öðrenim kurumu: 
http://www.ahs-dg.be
Belçika'nýnAlmanca Konuþan Topluluðu'nun Kapýsý: http://www.dglive.be

Düzey
Eðitim Kurumu

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal
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BELÇÝKA (FLAMANCA KONUÞAN TOPLULUK)

Organlar

Entiteit Hoger Onderwijsbeleid (Yüksek Öðrenim Politika Birimi)
Ministerie Onderwijs en Vorming (Eðitim ve Öðretim Bakanlýðý)
Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO) (Hollanda  Flamanca Akreditasyon
Kuruluþu)
Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) (Flaman Üniversiteye Baðlý Yüksekokullar
Konseyi)
Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) (Flaman Üniversiteler arasý Konseyi)
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) (Flaman Eðitim Konseyi)

Belirli ulusal özellikler

Belçika üç topluluktan oluþan bir federasyona dönüþmüþtür. Kuzeydeki Hollandaca Konuþan topluluk, 
Flamanca Konuþan Topluluðu'nun evidir ve yaklaþýk 6 milyon kiþiyi barýndýrmaktadýr. Her topluluðun kendi 
mevzuat konseyi ve hükümeti bulunmaktadýr. Bölgesellik, topluluklara kendi kendilerini yönetme konusunda 
geniþ bir ölçek sunmaktadýr. Bu yüzden, örneðin, eðitimle ilgili konularda tamamen özerktirler.

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Çalýþma ve Ýstihdam Bakanlýðý, Kültür Bakanlýðý

Temel internet siteleri kaynakçasý

Ministerie Onderwijs en Vorming (Eðitim ve Öðretim Bakanlýðý):
http://www.ond.vlaanderen.be
Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie (Hollanda  Flamanca Akreditasyon Kuruluþu): 
http://www.nvao.net
Vlaamse Hogescholenraad (Flaman Üniversiteye Baðlý Yüksekokullar Konseyi):
http://www.vlhora.be
Vlaamse Interuniversitaire Raad (Flaman Üniversiteler arasý Konseyi): http://www.vlir.be
Vlaamse Onderwijsraad (Flaman Eðitim Konseyi): http://www.vlor.be

BULGARÝSTAN

Düzey
Eðitim Kurumu
Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Akademitchen suvet (Àêàäåìè÷åí ñúâåò) (Akademik Konsey)

Kontrolen suvet (Êîíòðîëåí ñúâåò) (Kontrol Kurulu)
Obchto subranie (Îáùî ñúáðàíèå) (Genel Kurul)
Studentski suvet (Ñòóäåíòñêè ñúâåò) (Öðrenci Konseyi)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Ministerstvo na obrazovanieto I naukata (Ìèíèñòåðñòâî íà îáðàçîâàíèåòî è

íàóêàòà) (MON) (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý)
Natzionalna agentzia za otzeniavane I akreditatzia (Íàöèîíàëíà àãåíöèÿ çà
îöåíÿâàíå è àêðåäèòàöèÿ) (NAOA) (Ulusal Deðerlendirme ve Akreditasyon
Ajansý)
Suvet na rektorite (Ñúâåò íà ðåêòîðèòå) (SR) (Rektörler Konseyi)
Vischa atestatzionna komisia (Âèñøà àòåñòàöèîííà êîìèñèÿ) (VAK) (Yüksek
Onaylama Komisyonu)
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Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Eðitim Bakanlýðý'yla belli sorumluluklarý paylaþan bakanlýklar þu þekildedir: Saðlýk Bakanlýðý, Ýçiþleri 
Bakanlýðý, Savunma Bakanlýðý, Bölgesel Kalkýnma ve Kamu Ýþleri Bakanlýðý ve Ulaþým Bakanlýðý. Bütün bu 
bakanlýklar, öðrencilerin eðitimine ve niteliklerin geliþtirilmesine yönelik ikincil mevzuatýn iyileþtirilmesi ve 
birtakým maddelerin düzeltilmesi için sýký bir iþbirliði içindedirler. Ýçiþleri Bakanlýðý ve Savunma Bakanlýðý 
ayrýca müfredat ve ders izlencelerinin geliþtirilmesine de dahil olmuþlardýr.

Temel internet siteleri kaynakçasý

Ministerstvo na obrazovanieto I naukata (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý):
http://www.minedu.government.bg
Natzionalna agentzia za otzeniavane I akreditatzia (Ulusal Deðerlendirme ve Akreditasyon Ajansý):
http://www.neaa.government.bg/
Vischa atestatzionna komisia (Yüksek Onaylama Komisyonu): http://vak.acad.bg

ÇEK CUMHURÝYETÝ

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Akademická rada (Akademik Kurul)

Akademický senát fakulty (Fakülte Akademik Senatosu)
Akademický senát veøejné vysoké školy (Kamu Yüksek Öðrenim Kurumu
Akademik Senatosu)
Disciplinární komise fakulty (Fakülte Disiplin Komisyonu)
Disciplinární komise veøejné vysoké školy (Kamu Yüksek Öðrenim Kurumu
Disiplin Komisyonu)
Rada (Kurul)
Školská rada (Okul Kurulu)
Správní rada veøejné vysoké školy (Kamu Yüksek Öðrenim Kurumu Mütevelli
Heyeti)
Umìlecká rada (Sanatsal Kurul)
Umìlecká rada fakulty (Fakülte Sanat Kurulu)
Vìdecká rada fakulty (Fakülte Bilim Kurulu)
Vìdecká rada veøejné vysoké školy (Kamu Yüksek Öðrenim Kurumu Bilim
Kurulu)

Yerel
Bölgesel Výbor pro výchovu, vzdìlávání a zamìstnanost (Eðitim ve Ýstihdam Komitesi)
Merkezi / Ulusal Akreditaèní komise (Akreditasyon Komisyonu)

Akreditaèní komise pro vyšší odborné vzdìlávání (Yüksek Öðrenim Mesleki
Eðitim Akreditasyon Komisyonu)
Asociace vyšších odborných škol (AVOS) (Yüksek Öðrenim Mesleki Eðitim
Okullarý Kuruluþu)
Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) (Yüksek Öðrenim Çalýþmalarý
Merkezi)
Èeská konference rektorù (Çek Rektörleri Kurulu)
Èeská školní inspekce (ÈŠI) (Çek Okullarý Denetim Kurulu)
Ministerstvo obrany (Savunma Bakanlýðý)
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy (Eðitim, Gençlik ve Spor
Bakanlýðý)
Ministerstvo vnitra (Ýçiþleri Bakanlýðý)
Národní ústav odborného vzdìlávání (NÚOV) (Teknik ve Mesleki Ulusal
Eðitim Kurumu)
Podvýbor pro vìdu a vysoké školy Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské
republiky (Çek Cumhuriyeti Temsilciler Parlamentosu Bilim, Eðitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komitesi)
Rada vysokých škol (Yüksek Öðrenim Kurumlarý Konseyi)
Sdružení škol vyššího studia (SŠVS) (Çek Meslek Yüksek Öðrenim Okullarý
Derneði, CASPHE)
Vysokoškolský odborový svaz (Üniversiteler Sendikasý)
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Belirli ulusal özellikler

Çek Cumhuriyeti yüksek öðreniminde (ISCED 5), farklý türlerde kurumlar bulunmaktadýr; vyšší odborné školy 
(ISCED 5B'de yüksek öðrenim meslek okullarý) ve vysoké školy (ISCED 5A'da yüksek öðrenim kurumlarý). Bu 
kurumlar farklý kanunlara tabi olduklarýndan dolayý bakanlýðýn deðiþik yaklaþýmlarýna tabidirler. Yüksek
öðrenim meslek okullarý, okul-öncesi, temel ve orta öðretimi de içine alan Eðitim Yasasý tarafýndan 
yönetilmektedir. Kurucularý bölgelerdir. Yüksek öðrenim kurumlarý özerktir ve Yüksek Öðrenim Kurumlarý 
Yasasý tarafýndan yönetilmektedir. Bu, temelde kamu yüksek öðrenim kurumlarýný içine almaktadýr. Özel yüksek 
öðrenim kurumlarý da ayrýca yasal konumlarýna göre farklý kanunlara tabidirler. Devlet yüksek öðrenim 
kurumlarý, kurucu bakanlýklarýnýn doðrudan kontrolü altýndadýr.

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Ministerstvo vnitra (Ýçiþleri Bakanlýðý), Ministerstvo obrany (Savunma Bakanlýðý), Ministerstvo zdravotnictví 
(Saðlýk Bakanlýðý)

Temel internet siteleri kaynakçasý

Akreditaèní komise (Akreditasyon Komisyonu):
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2417
Asociace vyšších odborných škol (Yüksek Öðrenim Meslek Eðitim Okullarý Kuruluþu):
http://www.asociacevos.cz/
Centrum pro studium vysokého školství (Yüksek Öðrenim Çalýþmalarý Merkezi):
http://www.csvs.cz
Èeská konference rektorù (Çek Rektörleri Kurulu): http://crc.muni.cz/
Èeská školní inspekce (Çek Okullarý Denetim Kurulu): http://www.csicr.cz
Ministerstvo obrany (Savunma Bakanlýðý): http://www.army.cz
Ministerstvo školství, mláde e a tìlovýchovy (Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý):
http://www.msmt.cz
Ministerstvo vnitra (Ýçiþleri Bakanlýðý): http://www.mvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví (Saðlýk Bakanlýðý): http://www.mzcr.cz
Národní ústav odborného vzdìlávání (Teknik ve Mesleki Ulusal Eðitim Kurumu): http://www.nuov.cz
Rada vysokých škol (Yüksek Öðrenim Kurumlarý Konseyi): http://www.radavs.cz/
Sdružení škol vyššího studia (Çek Meslek Yüksek Öðrenim Okullarý Derneði): http://www.ssvs.cz
Výbor pro vìdu, vzdìlání, kulturu, mláde  a tìlovýchovu Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky (Çek
Cumhuriyeti Temsilciler Parlamentosu Bilim, Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komitesi): 
http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw?f1=8&f2=6&id=611
Vysokoškolský odborový svaz (Üniversiteler Sendikasý): http://vos.cmkos.cz/
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DANÝMARKA

Temel internet siteleri kaynakçasý

CIRIUS: http://www.ciriusonline.dk/
Danmarks Evalueringsinstitut (Danimarka Deðerlendirme Kurumu):
http://www.eva.dk/Default.aspx
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Danimarka Bilim, Teknoloji ve YenilikAjansý):
http://forsk.dk/portal/page/pr04/FIST/FORSIDE/DIVERSE_SIDER/OM_FORSKNINGSSTYRELSEN
Forsvarsministeriet (Savunma Bakanlýðý): http://forsvaret.dk/FMN/eng/
Kulturministeriet (Kültür Bakanlýðý): http://www.kum.dk/default.asp
Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling (Bilim, Teknoloji ve Kalkýnma Bakanlýðý): 
http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/frontpage.cgi
Rektorkollegiet (Danimarka Rektörler Kurulu): http://www.rks.dk/
Undervisningsministeriet (Eðitim Bakanlýðý): http://www.uvm.dk/

ALMANYA

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Akademisk Råd (Akademik Konsey)

Bestyrelse (Yüksek Öðrenim Kurumu Kurulu)
Studienævn (Öðrenci Kurulu)
Universitetsbestyrelsen (Üniversite Kurulu)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal CIRIUS

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) (Danimarka Deðerlendirme
Kurumu)
Forsvarsministeriet (Savunma Bakanlýðý)
Kulturministeriet (Kültür Bakanlýðý)
Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling (VTU, VTU-
ministeriet) (Videnskabministeriet) (Bilim, Teknoloji ve Kalkýnma
Bakanlýðý)
Rektorkollegiet (RKS) (Danimarka Rektörler Kurulu)
Undervisningsministeriet (Eðitim Bakanlýðý)

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Allgemeiner Studierendenausschuss (Genel Öðrenci Komitesi)

Fakultätsrat (Fachbereichsrat) (Fakülte Konseyi)
Graduiertenkolleg (Dört yýllýk Yüksekokul)
Kuratorium (Mütevelli Heyeti)
Rektorat (Rektörlük Organý)
Senat (Senato)

Yerel
Bölgesel Wissenschaftsministerium (Ministerium für Wissenschaft) (Bilim Bakanlýðý)
Merkezi / Ulusal Abteilung 4 – Wissenschaftssysteme – des Bundesministeriums für Bildung und

Forschung (Genel Müdürlük 4 – Bilim Sistemleri – Eðitim ve Araþtýrma Federal
Bakanlýðý)
Akkreditierungsrat (Akreditasyon Konseyi)
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Eðitim ve Araþtýrma Federal
Bakanlýðý)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (Almanya Araþtýrma Vakfý)
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DeutscherAkademischerAustauschdienst (DAAD) (Almanya Akademik Deðiþim Servisi)
Deutscher Hochschulverband (DHV) (Almanya Yüksek Öðrenim Öðretim Elemanlarý 
Federasyonu)
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) (Almanya Rektörler Kurulu)
Kultusministerkonferenz (KMK) (Federal Almanya Cumhuriyeti Länder Kültürel Ýliþkiler 
ve Eðitim Bakanlýðý Daimi Kurulu) 
Wissenschaftsrat (Bilim Konseyi)

Belirli ulusal özellikler

Üniversiteler, Länder'ýn yetkisi altýndadýr.

Temel internet siteleri kaynakçasý

Hochschulrektorenkonferenz (Almanya Rektörler Kurulu):
http://www.hrk.de/de/home/home.php
Kultusministerkonferenz (Federal Almanya Cumhuriyeti Länder Kültürel Ýliþkiler ve Eðitim Bakanlýðý Daimi 
Kurulu): http://www.kmk.org/hschule/home1.htm

ESTONYA

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Kaitseministeerium (Savunma Bakanlýðý): milli savunmaya yönelik meslek yüksek öðrenim kurumlarý, silahlý 
kuvvetlerin yapýsal birimleridir. (http://www.mod.gov.ee).
Siseministeerium (Ýçiþleri Bakanlýðý): Sivil savunmaya yönelik meslek yüksek öðrenim kurumlarý, Ýçiþleri 
Bakanlýðý tarafýndan yönetilen devlet ajanslarýdýr.
(http://www.sisemin.gov.ee/atp).

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Kuratoorium (Yöneticiler Kurulu)

Nõunike kogu (Danýþma Organý)
Rakenduskõrgkooli nõukogu (Meslek Yüksek Öðrenim Kurumu Kurulu)
Ülikooli nõukogu (Üniversite Konseyi)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) (Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý)

Kaitseministeerium (Savunma Bakanlýðý)
Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus (HEAC) (Yüksek Öðrenim Akreditasyon
Merkezi)
Kõrghariduse Hindamise Nõukogu (HEQAC) (Yüksek Öðrenim Kalite
Deðerlendirme Konseyi)
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (Meslek Yüksek Öðrenim Kurumlarý
Rektörler Konseyi)
Rektorite Nõukogu (Rektörler Konseyi)
Siseministeerium (Ýçiþleri Bakanlýðý)

166



Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Prytaniko symvoulio (Ðñõôáíéêü óõìâïýëéï) (Rektörler Konseyi)

Syglitos (Óýãêëçôïò) (Senato)
Syglitos idikis sythesis (Óýãêëçôïò åéäéêÞò óýíèåóçò) (Özel Oluºum Senatosu)
Symvoulio technologikou ekpaideftikou édrymatos (Óõìâïýëéï ôå÷íïëïãéêïý
åêðáéäåõôéêïý éäñýìáôïò (ÔÅÉ) (Symvoulio TEI) (Teknolojik Eðitim Kurumlarý
Konseyi)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Archi diasfalisis poiotitas (Áñ÷Þ äéáóöÜëéóçò ðïéüôçôáò) (ADIP) (Ulusal Kalite

Güvence Ajansý)
Diefthinsi ikonomikon ypotheseon (Äéåýèõíóç ïéêïíïìéêþí õðïèÝóåùí) (Mali
Ýliþkiler Müdürlüðü)
Diefthinsi metaptichiakon spoudon kai erevnas (Äéåýèõíóç ìåôáðôõ÷éáêþí
óðïõäþí êáé Ýñåõíáò) (Lisansüstü Çalýþma ve Araþtýrma Müdürlüðü)
Diepistimonikos organismos anagnorisis titlon akadimaikon kai pliroforisis
(Äéåðéóôçìïíéêüò ïñãáíéóìüò áíáãíþñéóçò ôßôëùí áêáäçìáúêþí êáé
ðëçñïöüñçóçò) (DOATAP) (Akademik Dereceleri Tanýma ve Bilgi Kuruluþu)
Eidiki ypiresia diacheirisis epicheirisiakou programmatos ‘ekpaideusi kai
archiki epaggelmatiki katartisi’ (ÅéäéêÞ õðçñåóßá äéá÷åßñéóçò åðé÷åéñçóéáêïý
ðñïãñÜììáôïò «åêðáßäåõóç êáé áñ÷éêÞ
åðáããåëìáôéêÞ êáôÜñôéóç») (ÅPÅÁÅÊ) (Eðitim ve Baþlangýç Mesleki Öðretim
Ýþlemsel Programý)
Ethniko symvoulio paedias (Åèíéêü óõìâïýëéï ðáéäåßáò) (ESYP) (Milli Eðitim
Konseyi)
Panellinia omospondia syllogon didaktikou kai erevnitikou prosopikou
(ÐáíåëëÞíéá ïìïóðïíäßá óõëëüãùí äéäáêôéêïý êáé åñåõíçôéêïý ðñïóùðéêïý)
(POSDEP) (Üniversite Öðretim Elemanlarý Derneði Yunan Federasyonu)
Symvoulio anotatis panepistimiakis paedias (Óõìâïýëéï áíþôáôçò
ðáíåðéóôçìéáêÞò ðáéäåßáò) (SAPE) (Üniversite Eðitim Konseyi)
Symvoulio anotatis technologikis ekpaedefsis (Óõìâïýëéï áíþôáôçò
ôå÷íïëïãéêÞò åêðáßäåõóçò) (SATE) (Ýleri teknoloji Eðitimi Konseyi)
Ypourgeio ethnikis paedias kai thriskeumaton (Õðïõñãåßï åèíéêÞò ðáéäåßáò êáé
èñçóêåõìÜôùí) (YPEPTH) (Milli Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý)

Temel internet siteleri kaynakçasý

Haridus- ja Teadusministeerium (Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý): http://www.hm.ee
KõrghariduseAkrediteerimiskeskus (Yüksek Öðrenim Akreditasyon Merkezi):
http://www.ekak.archimedes.ee
Kõrghariduse Hindamise Nõukogu (Yüksek Öðrenim Kalite Deðerlendirme Konseyi):
http://www.ekak.archimedes.ee
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (Meslek Yüksek Öðrenim Kurumlarý Rektörler Konseyi): 
http://www.rkrn.ee
Rektorite Nõukogu (Rektörler Konseyi): http://www.ut.ee/erc

YUNANÝSTAN

Temel internet siteleri kaynakçasý

Eidiki ypiresia diacheirisis epicheirisiakou programmatos 'ekpaideusi kai archiki epaggelmatiki katartisi' 
(Eðitim ve Baþlangýç Mesleki Öðretim Ýþlemsel Programý): http://www.epeaek.gr
Yunan Üniversiteleri Aðý: http://www.gunet.gr
Panellinia omospondia syllogon didaktikou kai erevnitikou prosopikou (Üniversite Öðretim Elemanlarý 
DerneðiYunan Federasyonu): http://www.ntua.gr/posdep
Ypourgeio ethnikis paedias kai thriskeumaton (Milli Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý): http://www.ypepth.gr
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ÝSPANYA

Belirli ulusal özellikler

Ýspanya eðitim sistemi merkezi olmayan bir sistemdir. Devlet yönetimi, ulusal merkez müfredatýnýn yaný sýra 
genel eðitim çerçevesini tasarlamaktan sorumlu olduðu gibi 17 Özerk Topluluðun ise eðitim alanýnda hükümet 
ve kaynaklara iliþkin kendi yeterlikleri bulunmaktadýr.Yüksek Öðrenimle ilgili olarak, Ýspanya üniversitelerinin 
kendi genel eðitim yönergelerini kurmak ve yönetmek için tam yetkileri bulunmaktadýr.

Temel internet siteleri kaynakçasý

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Ulusal Kalite Deðerlendirme ve Akreditasyon
Ajansý): http://www.aneca.es/
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Ýspanya Üniversiteleri Rektörler Derneði): 
http://www.crue.org/
Ministerio de Defensa (Savunma Bakanlýðý): http://www.mde.es/Home
Ministerio de Educación y Ciencia (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý): http://www.mec.es/

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Claustro Universitario (Üniversite Senatosu)

Consejo de Departamento (Bölüm Konseyi)
Consejo de Gobierno (Yönetim Konseyi)
Consejo Social (Sosyal Konsey)
Junta Consultiva (Danýþma Kurulu)
Junta de Facultad o Escuela (Fakülte veya Üniversite Okul Kurulu)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

(Ulusal Kalite Deðerlendirme ve Akreditasyon Ajansý)
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) (Ýspanya
Üniversiteleri Rektörler Derneði)
Consejo de Coordinación Universitaria (Üniversite Koordinasyon Konseyi)
Consejo Escolar del Estado (Devlet Okul Konseyi)
Consejo General de Formación Profesional (Mesleki Eðitim Genel Konseyi)
Consejo Superior de Deportes (En Üst Spor Konseyi)
Dirección General de Universidades (Üniversiteler Genel Müdürlüðü)
Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) (Ulusal Nitelikler Kurumu)
Ministerio de Defensa (Savunma Bakanlýðý)
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Eðitim, Kültür ve Spor Bakanlýðý)
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (Üniversiteler ve
Araþtýrma Devlet Sekretaryasý)
Subdirección General de Formación Profesional (Mesleki Eðitim Alt-Genel
Müdürlüðü)
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FRANSA

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Conseil d’Administration (Ýdari Konsey / Kurul)

Conseil des Études et de la Vie Universitaire (Çalýþma ve Üniversite Yaþamý
Konseyi)
Conseil Scientifique (Akademik/Bilimsel Konsey)

Yerel
Bölgesel Conseil Régional (Bölgesel Konsey)
Merkezi / Ulusal Comité de Coordination des Programmes Régionaux d’apprentissage et de

formation professionnelle continue) (CCPR) (Bölgesel Öðrenme ve Yaþamboyu
Meslek Eðitimi Programý Koordinasyon Komitesi)
Comité Interprofessionnel Consultatif (CIC) (Mesleklerarasý Danýþma
Komitesi)
Comité National d’Évaluation (CNE) (Ulusal Deðerlendirme Komitesi)
Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) (Ulusal
Meslek Sertifika Komitesi)
Commission Professionnelle Consultative (CPC) (Profesyonel Danýþma
Komitesi)
Commission Technique d’Homologation des Titres et Diplômes (Ünvalar ve
Nitelikler Onaylama Teknik Komitesi)
Conférence des Grandes Écoles (CGE) (Grandes Écoles Kurulu)
Conférence des Présidents d’Universités (CPU) (Üniversite Baþkanlarý Kurulu)
Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie
(CNFPTLV) (Ulusal Yaþamboyu Meslek Eðitimi Konseyi)
Conseil National de la Formation Professionnelle, de la Promotion Sociale, de
l’Emploi (CNFPPSE) (Ulusal Mesleki Eðitim, Toplumsal “Ýlerleme” ve
Çalýþma Konseyi)
Conseil National de l’Enseignement Agricole (CNEA) (Ulusal Tarým Eðitim ve
Öðretim Konseyi)
Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER)
(Ulusal Yüksek Öðrenim ve Araþtýrma Konseyi)
Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole,
Agro-alimentaire et Vétérinaire (CNESERAAV) (Ulusal Tarým, Gýda Ýþleme ve
Veterinerlik Bilimi Yüksek Öðrenim ve Araþtýrma Konseyi)
Conseil National des Programmes (Ulusal Müfredat Konseyi)
Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie (CSRT) (Araþtýrma ve
Teknoloji Yüksek Öðrenimi)
Conseil Supérieur de l’Éducation (CSE) (Yüksek Öðrenim Konseyi)
Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP)
(Deðerlendirme, Ýleriye Dönük Planlama ve Performans Müdürlüðü)
Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (Yüksek Öðrenim Genel
Müdürülüðü)
Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI) (Araþtýrma ve
Yenilik Genel Müdürlüðü)
Haut Comité Éducation-Économie-Emploi (HCEEE) (Eðitim, Ekonomik
Ýliþkiler ve Ýstihdam Yüksek Komitesi)
Haut Conseil de l’Éducation (HCE) (Eðitim Yüksek Konseyi)
Haut Conseil de l’Évaluation de l’École (Okul Deðerlendirme Yüksek Konseyi)
Inspection Générale de l’Administration de l’Éducation Nationale et de la
Recherche (IGAENR) (Milli Eðitim ve Araþtýrma Ýdaresi Genel Denetim
Kurulu)
Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MENESR) (Ulusal Eðitim, Yüksek Öðrenim ve Araþtýrma
Bakanlýðý)
Mission Scientifique, Technique et Pédagogique (Bilim, Teknoloji ve Eðitim
Faaliyetleri Misyonu)
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Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Eðitim, yüksek öðrenim ve araþtýrma bakanlýðýnýn yaný sýra birçok bakanlýk ISCED 5A ve 6 düzeyleri 
(mühendisler okullarý ve iþ okullarý) ve ISCED 5B düzeyi (brevets de techniciens supérieurs veren tarým liseleri,
hemþirelik ve paramedikal okullar ve sosyal yardýmcýlar için okullar) için yüksek öðrenim kurumlarýný denetler.
ISCED 5A ve 6 düzeyleriyle ilgili olan kurumlar genelde Grandes Écoles olarak bilinir.

Üç çeþit statüleri bulunmaktadýr: 
kamu: bu kurumlar bir bakanlýða (Eðitim, Sanayi, Ekipman, Savunma, Tarým Bakanlýklarý) baðlýdýr; 
özel: “1901 Yasasý” tarafýndan yönetilen bir kuruluþ, þirket (az sayýda); 
konsolosluk: Sanayi ve Ticaret Odasý'na baðlý. 

Özel kuruluþlar bir bakanlýk (çoðu zaman Eðitim Bakanlýðý, fakat Sanayi ve Tarým Bakanlýklarý da olabilir) 
altýndan gelir. Mühendislere yönelik olan 226 okulun veya eðitim kursunun yaklaþýk 160'ýnýn devlet statüsü 
bulunmaktadýr. Conférence des Grandes Écoles'ün (bakýnýz, açýklayýcý not) mühendislere yönelik üyesi olan 144 
okulun 103'ünün devlet statüsü bulunmaktadýr: Bu 103 okulun 62'si Eðitim, 12'si Tarým, 10'u Savunma, 11'i
Sanayi, 5'i Ekipman, 2'si Paris Þehri ve 1'i Maliye Bakanlýklarý altýnda gelir.

Buna karþýlýk, devlet tarafýndan tanýnan Grandes Écoles Yönetiminin hemen hemen tümünün konsolosluk 
statüsü (örneðin, Grandes Écoles Bölümünün üyesi olan 32 Grandes Écoles'ün 25'inin konsolosluk statüsü 
bulunmaktadýr) bulunmaktadýr.

Conférence des Grandes Écoles'ün üyesi olan 19 özel eðitim kurumunun 1'i Baþbakanýn, 4'ü Eðitim 
Bakanlýðý'nýn, 5'i Tarým Bakanlýðý'nýn, 4'ü Savunma Bakanlýðý'nýn, 1'i Maliye Bakanlýðý'nýn, 2'si Kültür 
Bakanlýðý'nýn, 1'i Kültür ve Sanayi Bakanlýðý'nýn, 1'i de Sanayi ve Ticaret Odasý'nýn sorumluluðu altýndadýr.
Kaynak:
http://www.cge.asso.fr/nouveau/gdes_ecoles_francaises.phtml

ISCED 5B düzeyinde, üç önemli denetim bakanlýðý bulunmaktadýr: tarým liselerinde yüksek tarým 
teknisyenlerinin eðitilmesine iliþkin Tarým Bakanlýðý, hemþirelerin ve diðer paramedik kadronun eðitilmesine 
iliþkin Saðlýk Bakanlýðý ve sosyal yardýmcýlarýn eðitilmesine iliþkin Sosyal Ýliþkiler Bakanlýðý.

Üç bakanlýðýn da kendi kurumlarýný yönetmek ve izlemek için düzenlemeleri bulunmaktadýr. Bundan dolayý, 
tarým eðitimi, 1881 yýlýnda kurulduðundan bu yana, Tarým Bakanlýðý'nýn sorumluluðu altýndadýr. Ýlköðretim 
öðrencilerin, öðrencilerin, stajyerlerin, ve eðitimlerine devam edenlerin sayýsý göz önünde bulundurulduðunda, 
tarým eðitimi Fransa'daki en büyük ikinci eðitim sektörüdür.
Bakýnýz: http://www.educagri.fr/L_Enseignement_Agricole_Public.3.0.html
Tarým ve Balýkçýlýk Bakanlýðý'ndaki eðitim ve araþtýrma genel müdürlüðü tarým eðitimden sorumludur.
Bakýnýz:http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dger.pdf

Temel internet siteleri kaynakçasý

Comité National d'Évaluation (Ulusal Deðerlendirme Komitesi):
http://www.cne-evaluation.fr/fr/present/som_mis.htm
Commission Nationale de la Certification Professionnelle (Ulusal Meslek Sertifika Komitesi): 
http://www.cncp.gouv.fr/
Conférence des Grandes Écoles (Grandes Écoles Kurulu): http://www.cge.asso.fr/
Conférence des Présidents d'Université (Üniversite Baþkanlarý Kurulu):
http://www.cpu.fr/Cpu/Default.asp
Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, Agro-alimentaire et Vétérinaire ve 
deðiþtirilmiþ Kitap VIII yeni ülke kanununa iliþkin 6 Nisan 2000, 2000-323 numaralý kararname): 
http://www.admi.net/jo/20000413/AGRE9900300D.html
Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (Ulusal Eðitim, Yüksek
Öðrenim ve Araþtýrma Bakanlýðý): http://www.education.gouv.fr
Ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement (Ýstihdam, Toplumsal Bütünlük ve Konutlandýrma 
Bakanlýðý): http://www.travail.gouv.fr/

170



??Ministère Délégué à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche (Yüksek Öðrenim ve Araþtýrmadan Sorumlu 
Bakan): http://www.recherche.gouv.fr/conseil/csrt/index.htm
??Vie publique: http://www.vie-publique.fr/
??http://www.pleiade.education.fr/lolf/28022006_projet_decret.pdf
??http://www.eduscol.education.fr/D0006/PPCPRE01.pdf
An example of PRDFP:
http://www.cr-bourgogne.fr/php/download.php?voir=1&document_id=1070

ÝTALYA

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Ýtalya'da, Üniversite ve Araþtýrma Bakanlýðý'yla (MiUR)  diðer bakanlýklar arasýnda, üç istisna dýþýnda, belirli bir 
etkileþim bulunmamaktadýr; Ministero dei beni culturali (Eserler ve Güzel Sanatlar Daire Personelinin eðitimi 
üzerine Kültürel Miras Bakanlýðý), Ministero della difesa (Ordu subaylarýnýn üniversite eðitimi üzerine 
Savunma Bakanlýðý), Ministero dell'innovazione e tecnologie (telematik üniversiteleri üzerine Yenilik ve 
Teknoloji Bakanlýðý).

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio (Öðretim

ve Öðrenim Hakký Ortak Üniversite Komitesi)
Commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio (Öðretim
ve Öðrenim Hakký Ortak Fakülte Komitesi)
Consiglio degli studenti (Öðrenci Konseyi)
Consiglio di amministrazione (Müdürler Kurulu)
Consiglio di corso di studio (Ders Konseyi)
Consiglio di dipartimento (Bölüm Konseyi)
Consiglio di facoltà (Fakülte Konseyi)
Giunta di dipartimento (Bölüm Kurulu)
Nucleo di valutazione di ateneo (Üniversite Deðerlendrme Grubu)
Senato accademico (Akademik Senato)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) (Araþtýrma

Deðerlendirme Komitesi)
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)
(Üniversite Sistemi Deðerlendirme Ulusal Komitesi)
Conferenza dei presidi di facoltà (Fakülte Dekanlarý Kurulu)
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) (Ýtalyan Üniversite
Rektörler Kurulu)
Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) (Üniversite Öðrencileri
Ulusal Konseyi)
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) (Yüksek
Düzey Sanat ve Müzik Eðitimi Ulusal Konseyi)
Consiglio universitario nazionale (CUN) (Üniversite Ulusal Konseyi)
Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università (CODAU)
(Üniversite Ýdari Yöneticileri Daimi Kurulu)
Coordinamento nazionale delle conferenze dei presidi di facoltà (Fakülte
Dekanlarý Ulusal Koordinasyon Organý)
Ministero dell’Università e della Ricerca (MiUR) (Üniversite ve Araþtýrma
Bakanlýðý)
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Temel internet siteleri kaynakçasý

Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (Araþtýrma Deðerlendirme Komitesi):
http://www.civr.it
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Üniversite Sistemi Deðerlendirme Ulusal 
Komitesi): http://www.cnvsu.it
Commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio (Öðretim ve Öðrenim Hakký Ortak 
Üniversite Komitesi): http://www.unige.it/organi/commpar.shtml (Ýnternet sitesi Genova Üniversitesi'ni örnek 
göstermektedir.)
Conferenza dei presidi di facoltà (Fakülte Dekanlarý Kurulu): http://www.con-scienze.it
(Ýnternet sitesi Conferenza nazionale dei presidi delle facoltà di scienze e tecnologia'yý (bilim ve teknoloji 
fakülteleri)) örnek olarak göstermektedir.
Conferenza dei rettori delle università italiane (Ýtalyan Üniversite Rektörler Kurulu):
http://www.crui.it
Consiglio degli studenti (Öðrenci Konseyi):
http://www.uniroma3.it/page.php?page=consiglioStudenti
(Ýnternet sitesi Roma Üniversitesi'ni 'Roma3' örnek olarak göstermektedir.)
Consiglio nazionale degli studenti universitari (Üniversite Öðrencileri Ulusal Konseyi):
http://www.miur.it/cnsu
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Yüksek Düzey Sanat ve Müzik Eðitimi Ulusal 
Konseyi): http://www.miur.it/cnam
Consiglio universitario nazionale (Üniversite Ulusal Konseyi): http://www.miur.it/cun
Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università (Üniversite Ýdari Yöneticileri Daimi 
Kurulu): http://www.codau.it
Coordinamento nazionale delle conferenze dei presidi di facoltà (Fakülte Dekanlarý Ulusal Koordinasyon 
Organý):
http://www.flingue.unict.it/cplingue/Documenti/Altre%20Conferenze%20Presidi/Coordinamento%20Nazion
ale%20Conferenze%20Presidi%2026062003.pdf (Ýnternet sitesi organý anons eden pdf belgesine gönderimde 
bulunmaktadýr)
http://cpl.lettere.unipd.it (Ýnternet sitesi Conferenza dei presidi delle facoltà di lettere e filosofia italiane'yi
beþeri bilimler ve felsefe fakültelerini örnek olarak göstermektedir.)
Ministero dell'Università e della Ricerca (Üniversite ve Araþtýrma Bakanlýðý):
http://www.miur.it
Nucleo di valutazione di ateneo (Üniversite Deðerlendirme Grubu):
http://www.unipr.it/arpa/setprog/nva
(Ýnternet sitesi Parma Üniversitesi'ni örnek göstermektedir)

KIBRIS

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu
Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Diefthynsi Anoteris kai Anotatis Ekpaidefsis (DAAE) (Äéåýèõíóç Áíþôåñçò

êáé Áíþôáôçò Åêðáßäåõóçò) (Yüksek Öðrenim Departmaný)
Epitropi Axiologisis Idiotikon Panepistimion (ÅÁÉP) (ÅðéôñïðÞ Áîéïëüãçóçò
Éäéùôéêþí Ðáíåðéóôçìßùí) (Özel Üniversiteleri Deðerlendirme Komitesi)
Idryma Kratikon Ypotrofion Kyprou (ÉÊÕÊ) (ºäñõìá Êñáôéêþí Õðïôñïöéþí
Êýðñïõ) (Kýbrýs Burs Vakfý)
Prosorini Dioikousa Epitropi Aniktou Panepistimiou Kyprou (ÐñïóùñéíÞ
Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ Áíïéêôïý Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ) (Kýbrýs Açýk
Üniversitesi Geçici Yönetim Kurulu)
Prosorini Dioikousa Epitropi Technologikou Panepistimiou Kyprou
(ÐñïóùñéíÞ Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ Ôå÷íïëïãéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ)
(Kýbrýs Teknoloji Üniversitesi Geçici Yönetim Kurulu)
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Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Dýþiþleri Bakanlýðý: Dýþiþleri Bakanlýðý'yla iþbirliði içerisinde olarak, Eðitim ve Kültür Bakanlýðý, Kýbrýs 
Cumhuriyeti'nin diðer Avrupa Birliði üye ülkelerle ileriye dönük iliþkiler kurmaktan ve Avrupa Birliði'nin eðitim 
ve kültürle ilgili ilkelerini, deðerlerini ve amaçlarýný teþvik etmekten sorumludur. Dýþiþleri Bakanlýðý ayný 
zamanda Kýbrýs Cumhuriyeti'nin diðer ülkelerle ikili iliþkilerin yaný sýra yabancý devletlerin farklý 
topluluklarýyla ve uluslar arasý kuruluþlarla olan iliþkilerden de sorumludur. Ýki bakanlýk, ikili bilimsel, kültürel 
ve eðitim iþbirliði için sözleþme imzalamakta da iþbirliði içindedirler. Maliye Bakanlýðý: Eðitim ve Kültür 
Bakanlýðý, yüksek öðrenim ve kamu üniversitelerinin yýllýk bütçeleri, Avrupa Birliði, istatistik ve araþtýrma, v.b
gibi konularda Maliye Bakanlýðý'yla iþbirliði içindedir. Çalýþma ve Sosyal Sigorta Bakanlýðý: Yaþamboyu
öðrenme çerçevesi içerisinde, insan kaynaklarý geliþimi ve mesleki eðitim, iki bakanlýk, diðer þeylerin arasýndan, 
aþaðýdakiler konusunda iþbirliði içerisindedir: 

Endüstriyel kalkýnma ihtiyaçlarýný gidermek üzere teknisyen mühendislere tam zamanlý kurs öneren Yüksek
Teknik Enstitüsü.
Otel ve yemek hizmeti sanayisinin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere eðitim programlarý ve eðitim kurslarý öneren 
Yüksek Otel Enstitüsü.

Þu anda, hiçbir kurum ISCED 5 ve 6 düzeylerinde çalýþma programlarý sunmamaktadýr fakat Kýbrýs Teknoloji
Üniversitesi'nin yeni kurulan kýsýmlarýndan dolayý kendilerini geliþtireceklerdir.

Saðlýk Bakanlýðý: Ýki bakanlýk, diðer þeylerin arasýndan, Hemþirelik Okulu'nun iþlemesine yönelik konularda 
iþbirliði içindedirler. Bu yüksek öðrenim kurumu, ISCED 5 ve 6 düzeylerinde çalýþma programlarý 
sunmamaktadýr fakat Kýbrýs Teknoloji Üniversitesi'nin yeni kurulan kýsýmlarýndan dolayý kendisini 
geliþtirecektir.

Temel internet siteleri kaynakçasý

DiefthynsiAnoteris kai Anotatis Ekpaidefsis (Yüksek Öðrenim Departmaný):
http://www.HigherEducation.ac.cy
EpitropiAxiologisis Idiotikon Panepistimion (Özel Üniversiteleri Deðerlendirme Komitesi):
http://www.ecpu.ac.cy
Maliye Bakanlýðý: http://www.mof.gov.cy
Dýþiþleri Bakanlýðý: http://www.mfa.gov.cy

Prytaniko Symvoulio Panepistimiou Kyprou (Ðñõôáíéêü Óõìâïýëéï
Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ) (Kýbrýs Üniversitesi Rektörlük Konseyi)
Syglitos Panepistimiou Kyprou (Óýãêëçôïò Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ) (Kýbrýs
Üniversitesi Senatosu)
Symvouleftiki Epitropi Tritovathmias Ekpaidefsis (SETE) (ÓõìâïõëåõôéêÞ
ÅðéôñïðÞ ÔñéôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò) (Yüksek Öðrenim Danýþma Komitesi)
Symvoulio Anotatis Ekpaidefsis (SÁÅ) (Óõìâïýëéï Áíþôáôçò Åêðáßäåõóçò)
(Yüksek Öðrenim Konseyi)
Symvoulio Ekpaideftikis Axiologisis – Pistopoiisis (SEKAP) (Óõìâïýëéï
ÅêðáéäåõôéêÞò Áîéïëüãçóçò – Ðéóôïðïßçóçò) (Eðitim Deðerlendirme –
Akreditasyon Konseyi)
Symvoulio Panepistimiou Kyprou (Óõìâïýëéï Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ) (Kýbrýs
Üniversitesi Konseyi)
Symvoulio Sholis Panepistimiou Kyprou (Óõìâïýëéï Ó÷ïëÞò Ðáíåðéóôçìßïõ
Êýðñïõ) (Kýbrýs Üniversitesi Fakülte Kurulu)
Symvoulio Tmimatos Panepistimiou Kyprou (Óõìâïýëéï ÔìÞìáôïò
Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ) (Kýbrýs Üniversitesi Bölüm Konseyi)
Ypourgeio Paideias kai Politismou (YPP) (Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé
Ðïëéôéóìïý) (Eðitim ve Kültür Bakanlýðý)
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Saðlýk Bakanlýðý: http://www.moh.gov.cy
Çalýþma ve sosyal Güvenlik Bakanlýðý: http://www.mlsi.gov.cy
Prosorini Dioikousa Epitropi Aniktou Panepistimiou Kyprou (Kýbrýs Açýk Üniversitesi Geçici Yönetim Kurulu): 
http://www.ouc.ac.cy
Prosorini Dioikousa Epitropi Technologikou Panepistimiou Kyprou (Kýbrýs Teknoloji Üniversitesi Geçici 
Yönetim Kurulu): http://www.cut.ac.cy
Syglitos Panepistimiou Kyprou (UCY Senatosu): http://www.ucy.ac.cy
Symvoulio Ekpaideftikis Axiologisis  Pistopoiisis (Eðitim Deðerlendirme Akreditasyon Konseyi): 
http://www.moec.gov.cy
Symvoulio Panepistimiou Kyprou (Kýbrýs Üniversitesi Konseyi): http://www.ucy.ac.cy
Ypourgeio Paideias kai Politismou (Eðitim ve Kültür Bakanlýðý): http://www.moec.gov.cy

LETONYA

Belirli ulusal özellikler

Kurumlarýn listesi, þu anda geliþtirilmekte olan (2007 yýlýnda kabul edildi) yeni Yüksek Öðrenim Kanunu'nun 
kabulünden sonra deðiþebilir.

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar
Aizsardzîbas ministrija (Savunma Bakanlýðý), Iekšlietu ministrija (Ýçiþleri Bakanlýðý), Kultûras ministrija (Kültür 
Bakanlýðý)

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Akadçmiskâ sapulce (Akademik Kurul)

Akadçmiskâ ðíîrçjtiesa (Hakem Heyeti)
Augstskolas padomnieku konvents (Yüksek Öðrenim Kurumu Danýþma
Kongresi)
Konvents (Kongre)
Revîzijas komisija (Denetim Komisyonu)
Satversmes sapulce (Akademik Toplantý)
Senâts (Senato)
Studçjoðo paðpârvalde (Kendi Kendini Yöneten Öðrenci Organý)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Aizsardzîbas ministrija (Savunma Bakanlýðý)

Akadçmsikâs informâcijas centrs (AIC) (Akademik Bilgi Merkezi)
Augstâkâs izglîtîbas kvalitâtes novçrtçðanas centrs (AIKNC) (Yüksek Öðrenim
Kalite Deðerlendirme Merkezi)
Augstâkâs izglîtîbas padome (AIP) (Yüksek Öðrenim Konseyi)
Augstâkâs izglîtîbas un zinâtnes administrâcija (AIZA) (Yüksek Öðrenim ve
Bilim Ýdaresi)
Iekšlietu ministrija (Ýçiþleri Bakanlýðý)
Izglîtîbas un zinâtnes ministrija (IZM) (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý)
Izglîtîbas valsts inspekcija (IVI) (Devlet Eðitim Denetimi)
Kultûras ministrija (Kültür Bakanlýðý)
Latvijas Izglîtîbas un zinâtnes darbinieku arodbiedrîba (LIZDA) (Letonya
Eðitim ve Bilim Çalýþanlarý Sendikasý)
Latvijas koledþu asociâcija (Letonya Yüksekokullarý Derneði)
Latvijas Studentu apvienîba (LSA) (Latvia Öðrenci Birliði)
Rektoru padome (Rektörler Konseyi)
Studiju fonds (Çalýþma Vakfý)
Valsts zinâtniskâs kvalifikâcijas komisija (Bilimsel Nitelikler Devlet
Komisyonu)
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Temel internet siteleri kaynakçasý

Aizsardzîbas ministrija (Savunma Bakanlýðý): http://www.mod.gov.lv/
Akadçmiskâs informâcijas centrs (Akademik Bilgi Merkezi): http://www.aic.lv/
Augstâkâs izglîtîbas kvalitâtes novçrtçðanas centrs (Yüksek Öðrenim Kalite Deðerlendirme Merkezi): 
http://www.aiknc.lv/en/index.php
Augstâkâs izglîtîbas padome (Yüksek Öðrenim Konseyi):
http://www.aip.lv/eng_info.htm
Iekšlietu ministrija (Ýçiþleri Bakanlýðý): http://www.iem.gov.lv/
Izglîtîbas valsts inspekcija (Devlet Eðitim Denetimi): http://www.ivi.gov.lv/
Izglîtîbas un zinâtnes ministrija (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý):
http://www.izm.gov.lv/
Kultûras ministrija (Kültür Bakanlýðý): http://www.km.gov.lv/
Latvijas Izglîtîbas un zinâtnes darbinieku arodbiedrîba (Letonya Eðitim ve Bilim Çalýþanlarý Sendikasý): 
http://www.lizda.lv/
Latvijas koledþ u asociâcija (LetonyaYüksekokullarý Derneði):
http://www.juridiskakoledza.apollo.lv/Kolasoc/lka.htm
Latvijas Studentu apvienîba (Latvia Öðrenci Birliði): http://www.lsa.org.lv/
Rektoru padome (Rektörler Konseyi): http://www.aic.lv/rp/default.htm
Studiju fonds (Çalýþma Vakfý): http://www.sf.gov.lv

LÝTVANYA

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Litvanya Cumhuriyeti, Eðitim ve Bilim Bakanlýðý, eðitim, yüksek öðrenim ve araþtýrmaya yönelik devlet 
politikasýný þekillendirmekten ve uygulamaktan tamamen sorumludur.

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Kolegijos akademinë taryba (Yüksekokul Akademik Konseyi)

Kolegijos taryba (Yüksekokul Konseyi)
Senatas (Senato)
Universiteto taryba (Üniversite Konseyi)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Aukštojo mokslo taryba (AMT) (Yüksek Öðrenim Konseyi)

Lietuvos kolegijø direktoriø konferencija (LKDK) (Litvanya Yüksekokul
Müdürleri Kurulu)
Lietuvos mokslo taryba (LMT) (Litvanya Bilim Konseyi)
Lietuvos studentø atstovybiø sàjunga (LSAS) (Litvanya Ulusal Öðrenci
Temsilcileri Birliði)
Lietuvos studentø sàjunga (LSS) (Litvanya Ulusal Öðrenci Birliði)
Lietuvos universitetø rektoriø konferencija (LURK) (Litvanya Üniversiteleri
Rektörler Kurulu)
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijø fondas (LVMSF) (Litvanya Devlet Bilim
ve Çalýþma Vakfý)
Studijø kokybës vertinimo centras (SKVC) (Litvanya Yüksek Öðrenim Kalite
Deðerlendirme Merkezi)
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý)
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Temel internet siteleri kaynakçasý

Lietuvos kolegijø  direktoriø  konferencija (LitvanyaYüksekokul Müdürleri Kurulu):
http://www.kolegijos.lt/
Lietuvos mokslo taryba (Litvanya Bilim Konseyi): http://www.lmt.lt/
Lietuvos studentø  atstovybiø  sàjunga (Litvanya Ulusal Öðrenci Temsilcileri Birliði):
http://www.lsas.lt/
Lietuvos studentø  sàjunga (Litvanya Ulusal Öðrenci Birliði): http://www.lss.lt/
Lietuvos universitetø  rektoriø konferencija (Litvanya Üniversiteleri Rektörler Kurulu):
http://www.lurk.lt/
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijø  fondas (Litvanya Devlet Bilim ve Çalýþma Vakfý):
http://www.vmsfondas.lt/
Studijø  kokybës vertinimo centras (Litvanya Yüksek Öðrenim Kalite Deðerlendirme Merkezi): 
http://www.skvc.lt/
Švietimo ir mokslo ministerija (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý): http://www.smm.lt/

LÜKSEMBURG

Önemli ulusal özellikler

Üniversite yüksek öðrenimi son zamanlarda kurulan tek bir kurumla önerilmektedir (Aðustos 2003). Üç 
fakülteden oluþmaktadýr:
La Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication
(http://www.uni.lu/faculte_des_sciences_de_la_technologie_et_de_la_communication);
La Faculté de Droit, d'Économie et de Finance (http://fdef.uni.lu/);
La Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l'Éducation 
(http://flshase.uni.lu/html/).

Temel internet siteleri kaynakçasý

Yüksek Öðrenim Dökümantasyon ve Bilgi Merkezi: http://www.cedies.public.lu
Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Kültür, Yüksek Öðrenim ve Araþtýrma
Bakanlýðý): http://www.mcesr.public.lu
 Lüksemburg Üniversitesi: http://www.uni.lu

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Commission consultative scientifique (Akademik Danýþma Komitesi)

Conseil de Gouvernance (Yönetim Konseyi)
Conseil facultaire (Fakülte Konseyi)
Conseil universitaire (Üniversite Konseyi)
Rectorat (Rektörlük)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

(Kültür, Yüksek Öðrenim ve Araþtýrma Bakanlýðý)
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MACARÝSTAN

 MALTA

Belirli ulusal özellikler

Malta'da iki yüksek öðrenim kurumu bulunmaktadýr: Malta Üniversitesi ve Eylül 2006'dan bu yana, Malta 
Sanat, Bilim ve TeknolojiYüksekokulu.

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Gozo Bakanlýðý, öncelikli olarak Gozo'daki devlet eðitim idaresinin finansmanýndan ve okullarýndan 
sorumludur.

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Gazdasági Tanács (Mali Kurul)

Intézményi Tanács (Kurumsal Konsey)
Kari Tanács (Fakülte Kurulu)
Szenátus (Senato)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Felsõoktatási és Tudományos Tanács (FTT) (Yüksek Öðrenim ve Araþtýrma

Konseyi)
Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) (Macar Akreditasyon Komitesi)
Magyar Rektori Konferencia (MRK) (Macar Rektörler Kurulu)
Oktatási Minisztérium (OM) (Eðitim Bakanlýðý)
Országos Kredit Tanács (OKT) (Ulusal Kredi Konseyi)

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Bord ta’ Studji ta’ l-Istituti (Öðrenim Alanlarý Kurulu)

Bord tal-Fakulta (Üniversite Fakülte Kurulu)
Bord tal-Gvernaturi (Yöneticiler Kurulu)
Kumitat g?all-? arsien tal-Kwalità (Kalite Güvence Komitesi)
Kunsill ta’ l-Istituti (Kurumlar Konseyi)
Kunsill ta’ l-Universita’ (Üniversite Konseyi)
L-Uffi??ju ta’ S?ubija (Ortaklýk Dairesi)
Senat (Senato)
Unit g?all-Awditjar Akkademiku (Akademik Denetleme Birimi)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Kummissjoni Nazzjonali g?all-Edukazzjoni Og?la (Yüksek Öðrenim

Ulusal Komisyonu) (NCHE)
Ministeru ta’ l-Edukazzjoni, Zg?a¿ag? u Xog?ol (Eðitim, Gençlik ve 
Ýstihdam Bakanlýðý)
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Temel internet siteleri kaynakçasý

Malta Kanunu Eðitim Yasasý Bölüm 327: http://www2.justice.gov.mt/lom/home.asp
Malta Sanat, Bilim ve TeknolojiYüksekokulu: http://www.mcast.edu.mt
Ministeru ta' l-Edukazzjoni, Zgha¿agh u Xoghol (Eðitim, Gençlik ve Ýstihdam Bakanlýðý):
Http://www.education.gov.mt
Malta Üniversitesi: http://www.um.edu.mt

HOLLANDA

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Bestuursraad (Yöneticiler Kurulu)

Centrale Directie (Müdürler Merkez Kurulu)
College van Bestuur (Üniversite Yönetim Kurulu)
College voor Promoties (Doktora Derece Komitesi)
Faculteitsraad (Fakülte Kurulu)
Instellingsbestuur (Yönetim Kurulu)
Opleidingscommissie (Mesleki Yüksek Öðrenim Kurumu Eðitim Komisyonu)
Raad van Decanen (Dekanlar Komitesi)
Raad van Toezicht (Üniversite Denetleme Kurulu)
Universiteitsraad (Üniversite Konseyi)
Visiterende en Beoordelende Instanties (VBI) (Ziyaret ve Deðerlendirme
Organlarý)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) (Bilim ve

Teknoloji Politikasý Danýþma Konseyi)
HBO-Raad (Hollanda Uygulamalý Bilimler Üniversiteler Derneði)
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) (Hollanda
Kraliyet Akademi Bilimleri)
Ministerie van Lanbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Tarým, Doða ve Gýda
Kalitesi Bakanlýðý)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (Eðitim, Kültür ve
Bilim Bakanlýðý)
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (Hollanda
Bilimsel Araþtýrma Kuruluþu)
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) (Hollanda ve Flander
Akreditasyon Kuruluþu)
Nuffic (Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het 
Hoger Onderwijs) (Hollanda Yüksek Öðrenim Uluslar arasý Ýþbirliði Kuruluþu)
Onderwijsraad (Eðitim Konseyi)
Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in
Nederland (PAEPON) (Hollanda Atanmýþ ve Onaylanmýþ Özel Eðitim
Kurumlarý Platformu)
Studentenbond (Öðrenci Birliði)
Studentenkamer (Öðrenci Odasý)
Vakcentrale (Sendika Federasyonu)
Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel (VSO) (Devlet Memurlarý
Sektör Çalýþanlarý Birliði)
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) (Hollanda
Üniversiteler Derneði)
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Belirli ulusal özellikler

Hollanda'daki birçok organ politika sürecinde önemli v etkin bir rol oynar ve bunun sonucunda yüksek öðrenim 
üzerinde etkisi vardýr. Bu organlar, hükümete ve parlamentoya mevzuat ve yönetim konusunda tavsiyelerde 
bulunan ve ülkenin en yüksek idari kurulu olan Raad van State'i içermektedir. Hiçbir düzenleme ve kanun Raad
van State'in hükmü olmadan geçemez. Interdepartmentale Commissie voor Economische Structuurversterking,
kabineye finansal ve ekonomik konularda önerilerde bulunur. Sociaal Economische Raad, ulusal sosyal ve 
ekonomik politikaya iliþkin Hollanda hükümetinin en önemli danýþma organý ve sendikalarýn ve sanayinin 
çýkarlarýný gözetirken Sociaal en Cultureel Planbureau da hükümet politikasýnýn sosyal özelliklerinde araþtýrma 
yürütür. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, eðitimle ilgili konularda hükümete tavsiyelerde 
bulunan baðýmsýz bir beyin takýmýdýr. Nationale Ombudsman, halkýn, diðer þeylerin arasýndan, Eðitim Bakanlýðý 
ve ajanslarýný içeren konularda resmi olarak þikayette bulunabildikleri kuruluþtur. Onderraden, Bilim, Teknoloji
ve Bilgi Politikasý'ný içeren Bakanlar Konseyi'nde ele alýnan konularý hazýrlamak için toplanan bakanlar, devlet 
sekreterleri ve yüksek düzeyde devlet memurlarýnýn toplantýsýdýr. Onderraden, Voorportaalen olarak bilinen 
departmanlar arasý danýþma alanlarý tarafýndan desteklenmektedir. Algemene Rekenkamer, devlet ve ortaklaþa 
çalýþtý organlar arasýndaki düzeni, etkililiði, uyumu ve bütünlüðü denetler ve geliþtirir.

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Ministerie van Lanbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Tarým, Doða ve Gýda Kalitesi Bakanlýðý) tarým 
eðitiminden sorumludur.

Temel internet siteleri kaynakçasý

Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (Bilim ve Teknoloji Politikasý Danýþma Konseyi): 
http://www.awt.nl
HBO-Raad (Hollanda Uygulamalý Bilimler Üniversiteler Derneði): http://www.hbo-raad.nl
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Tarým, Doða ve Gýda Kalitesi Bakanlýðý): 
http://www.minlnv.nl
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Eðitim, Kültür ve Bilim Bakanlýðý):
http://www.minocw.nl
Nationale Ombudsman (Ulusal Ombudsman): http://www.ombudsman.nl
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Hollanda Bilimsel Araþtýrma Kuruluþu): 
http://www.nwo.nl
Nederlands-VlaamseAccreditatieorganisatie (Hollanda ve Flander Akreditasyon Kuruluþu):
http://www.nvao.net
Nuffic (Hollanda Yüksek Öðrenim Uluslar arasý Ýþbirliði Kuruluþu): http://www.nuffic.nl
Onderwijsraad (Eðitim Konseyi): http://www.onderwijsraad.nl
Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland (Hollanda Atanmýþ ve 
Onaylanmýþ Özel Eðitim Kurumlarý Platformu): http://www.paepon.nl
Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel (Devlet Memurlarý Sektör Çalýþanlarý Birliði): 
http://www.vsowerkgevers.nl
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (Hollanda Üniversiteler Derneði): 
http://www.vsnu.nl
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AVUSTURYA

Belirli ulusal özellikler

Medikal veya paramedikal alanda birçok profesyonel organ, bu sektördeki mesleklere yönelik ileri eðitim ve 
kabul için Bundesministerium für Gesundheit und Frauen'a (Federal Saðlýk ve Kadýn Bakanlýðý) danýþmanlýk 
yapmaktadýr.

Kardiotechnikerbeirat
Österreichische Ärztekammer
Österreichisches Hebammengremium
Psychologenbeirat
Psychotherapiebeirat

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Federal Saðlýk ve Kadýn Bakanlýðý)

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Berufungskommission (Atama Komitesi)

Curricularkommission (Müfredat Komitesi)
Fachhochschulkollegium (Fachhochschule Kurulu)
Habilitationskommission (Akademik Ünvan Verme Komitesi)
Hochschulrat (Pädagogische Hochschule Konseyi)
Rektorat (Rektörlük)
Schlichtungskommission (Hakem Kurulu)
Senat (Senato)
Studienkommission (Pädagogische Hochschulen için) (Program Komitesi)
Studienkommission (üniversiteler için) (Program Komitesi)
Universitätsrat (Üniversite Konsey)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Bundesleitungskonferenz (Federal Ýdare Kurulu)

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (BMBWK) (Federal
Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðý)
Bundessektionsleitung 13 – Hochschullehrer der Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst (Bölüm 13 Yönergesi – Üniversite Öðretim Elemanlarý – Devlet 
Hizmeti)
Dachverband der Universitäten (Üniversiteler Federasyonu)
Fachhochschulrat (FHR) (Fachhochschule Konseyi)
Österreichische Fachhochschul-Konferenz (FHK) (Avusturya Fachhochschule
Kurulu)
Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) (Avusturya
Ulusal Öðrenci Birliði)
Österreichische Qualitätssicherungsagentur (AQA) (Avusturya Kalite Güvence
Ajansý)
Österreichische Rektorenkonferenz (ÖRK) (Avusturya Rektörler Kurulu)
Sektion Hochschulwesen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur (Federal Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðý Yüksek Öðrenim Genel
Müdürlüðü)
Wissenschaftsrat (Bilim Konseyi)
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Temel internet siteleri kaynakçasý

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Federal Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðý): 
http://www.bmbwk.gv.at
Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (Avusturya Ulusal Öðrenci Birliði): 
http://www.oeh.ac.at/oeh
Österreichische Qualitätssicherungsagentur (Avusturya Kalite Güvence Ajansý):
http://www.aqa.ac.at/
Österreichische Rektorenkonferenz (Avusturya Rektörler Kurulu): http://www.reko.ac.at

POLONYA

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Kolegium elektorów (Seçici Yüksekokul)

Konwent (Konsey)
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy ‘Solidarnoœæ’ (Baðýmsýz ve Kendi
Kendini Yöneten Sendika ‘Dayanýþmasý’)
Rada naukowa (Araþtýrma Konseyi)
Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (Yüksek Öðrenim Kurumu
Temel Kuruluþ Birimi Konseyi)
Rada wydzia³u (Fakülte Konseyi)
Samorz¹d doktorantów (Doktora Öðrenci Özerkliði)
Samorz¹d studencki (Öðrenci Özerkliði)
Senat uczelni (Yüksek Öðrenim Kurumu Senatosu)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów (Akademik Dereceler Devlet

Komisyonu)
Federacja Zwi¹zków Nauczycielstwa Polskiego Szkó³ Wy¿szych i Nauki
(Yüksek Öðrenim ve Araþtýrma Okullarý Polonya Öðretim Elemanlarý Birliði
Federasyonu)
Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP) (Akademik
Yüksek Öðrenim Kurumlarý Rektörler Kurulu)
Konferencja Rektorów Pañstwowych Wy¿szych Szkó³ Zawodowych (KREPSZ)
(Devlet Yüksek Meslek Okullarý Rektörler Kurulu)
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego (KRASZM) (Týp
Eðitimi Ulusal Akreditasyon Konseyi)
Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) (Doktora Öðrencileri Ulusal
Temsilciliði)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kültür ve Ulusal Miras
Bakanlýðý)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (Bilim ve Yüksek Öðrenim
Bakanlýðý)
Ministerstwo Obrony Narodowej (Milli Savunma Bakanlýðý)
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych (Ýçiþleri Bakanlýðý)
Ministerstwo Transportu i Budownictwa (Ulaþým ve Ýnþaat Bakanlýðý)
Ministerstwo Zdrowia (Saðlýk Bakanlýðý)
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy ‘Solidarnoœæ’ (Baðýmsýz ve Kendi
Kendini Yöneten Sendika ‘Dayanýþmasý’)
Pañstwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) (Devlet Akreditasyon Komisyonu)
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (Polonya Cumhuriyeti
Öðrenciler Parlamentosu)
Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego (RGSW) (Yüksek Öðrenim Genel
Konseyi)
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) (Polonya Öðretmenler Birliði)
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Belirli ulusal özellikler
Polonya'daki yüksek öðrenim sistemi, kurumsal özerklikten hoþlanýr. Bunun sonucunda, yönetim / denetimden 
sorumlu olan organlar, merkezi ve kurumsal olmak üzere iki düzeyde iþlerler.Yeni mevzuatý hazýrlama sürecinde 
önemli rolleri olduðundan dolayý sendikalar da dahil edilmiþtir. Yüksek öðrenim alanýnda etkin en önemli üç 
sendika seçilmiþtir.

Temel internet siteleri kaynakçasý

Konferencja Rektorów Pañstwowych Wy¿szych Szkó³ Zawodowych (Devlet Yüksek Meslek Okullarý Rektörler 
Kurulu): http://www.krasp.org.pl
Krajowa Reprezentacja Doktorantów (Doktora Öðrencileri Ulusal Temsilciliði):
http://www.krd.org.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kültür ve Ulusal Miras Bakanlýðý):
http://www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (Bilim ve Yüksek Öðrenim Bakanlýðý):
http://www.mnisw.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej (Milli Savunma Bakanlýðý): http://www.wp.mil.pl
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji (Ýçiþleri ve Ýdare Bakanlýðý):
http://www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Transportu i Budownictwa (Ulaþým ve Ýnþaat Bakanlýðý):
http://www.mtib.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia (Bakanlýk of Saðlýk) http://www.mz.gov.pl
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy 'Solidarnoœæ' ((Baðýmsýz ve Kendi Kendini Yöneten Sendika 
'Dayanýþmasý'): http://www.solidarnosc.org.pl
Pañstwowa Komisja Akredytacyjna (Devlet Akreditasyon Komisyonu):
http://www.pka.edu.pl
Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego (Yüksek Öðrenim Genel Konseyi):
http://www.rgsw.edu.pl
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego (Polonya Öðretmenler Birliði): http://www.znp.edu.pl

 PORTEKÝZ

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Assembleia da Universidade (Üniversite Kurulu)

Assembleia de Representantes (Temsilciler Kurulu)
Conselho Administrativo (Ýdari Konsey)
Conselho Científico (Bilimsel Konsey)
Conselho Directivo (Direktif Konseyi)
Conselho Pedagógico (Pedagojik Konsey)
Conselho Pedagógico-Científico (Pedagojik ve Bilimsel Organ)
Senado Universitário (Üniversite Senatosu)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Associação dos Institutos Superiores Politécnicos (ADISPOR) (Portekiz

Yüksek Politeknik Kurumlarý Derneði)
Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP) (Portekiz
Özel  Yüksek Öðrenim Kuruluþlarý)
Comissão de Acompanhamento do Processo de Adequação dos Cursos
(Bologna Süreci Takip Komitesi)
Comissão Técnica para a Formação Tecnológica Pós-Secundária
(Ortaöðretim sonrasý Teknoloji Eðitimi Teknik Komisyonu)
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Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Ministério da Educação (Eðitim Bakanlýðý); Ministério da Defesa Nacional (Milli Savunma Bakanlýðý); 
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (Tarým, Kýrsal Kalkýnma ve Balýkçýlýk 
Bakanlýðý); Ministério da Economia e da Inovação (Ekonomi ve Yenilik Bakanlýðý); Ministério da 
Administração Interna (Ýçiþleri Yönetimi Bakanlýðý); Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Çalýþma 
ve Sosyal Dayanýþma Bakanlýðý).

Temel internet siteleri kaynakçasý

Ministério da Administração Interna (Ýçiþleri Yönetimi Bakanlýðý): http://www.mai.gov.pt
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (Tarým, Kýrsal Kalkýnma ve Balýkçýlýk 
Bakanlýðý): http://www.min-agricultura.pt
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öðrenim Bakanlýðý): 
http://www.mctes.pt
Ministério da Defesa Nacional (Milli Savunma Bakanlýðý): http://www.mdn.gov.pt
Ministério da Economia e da Inovação (Ekonomi ve Yenilik Bakanlýðý):
http://www.min-economia.pt
Ministério da Educação (Eðitim Bakanlýðý): http://www.min-edu.pt
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Çalýþma ve Sosyal Dayanýþma Bakanlýðý): 
http://www.mtss.gov.pt

Conselho Consultivo do Ensino Superior (CCES) (Yüksek Öðrenim Danýþma
Konseyi)
Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo (CCEPC) (Özel ve
Müþterek Eðitim Konseyi)
Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) (Yüksek
Politeknik Kurumlarý Koordinasyon Konseyi)
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) (Portekiz
Üniversite Rektörleri Konseyi)
Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES) (Ulusal
Yüksek Öðrenim Deðerlendirme Konseyi)
Conselho Nacional de Educação (CNE) (Ulusal Eðitim Konseyi)
Direcção Geral do Ensino Superior (DGES) (Yüksek Öðrenim Genel
Müdürlüðü)
Fundação das Universidades Portuguesas (FUP) (Portekiz Üniversiteleri Vakfý)
Gabinete de Gestão Financeira da Ciência e do Ensino Superior (GEFCES)
(Bilim ve Yüksek Öðrenim Finansal Yönetim Bürosu)
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) (Bilim,
Teknoloji ve Yüksek Öðrenim Bakanlýðý)
Observatório da Ciência e do Ensino Superior (OCES) (Bilim ve Yüksek 
Öðrenim Gözlemevi)
Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) (Yüksek Öðrenim Ulusal
Birliði)
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ROMANYA

Belirli ulusal özellikler

Romanya yüksek öðrenimi, yüksek öðrenim kurumlarýna bahþedilen geniþ özerkliðe dayalýdýr. Merkezi düzeyde 
iþleyen organlar genellikle yüksek öðrenimin deðerlendirme, akreditasyon, finansman ve kalite güvencesine 
dahil edilmiþlerdir. Kurumsal düzeyde, yüksek öðrenim kurumlarý ve bölümlerinin eðitim ve idari yönetimine 
dahil edilmiþlerdir.

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Dýþiþleri Bakanlýðý: diðer devletler ve uluslar arasý kuruluþlarla iþbirliði içinde
Saðlýk Bakanlýðý: lisansüstü týp çalýþmalarý, klinik faaliyetler
Milli Savunma Bakanlýðý, Ýçiþleri ve Ýdare Bakanlýðý, Adalet Bakanlýðý, askeri yüksek öðrenim adaylarý 
durumunda yapýlardan, profillerden, kayýt kotalarýndan ve seçim kriterlerinden sorumludur.

Temel internet siteleri kaynakçasý

Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior (Ulusal Üniversite Araþtýrma Konseyi): 
http://www.cncsis.ro/
Consiliul Naþional de Evaluare Academicã ºi Acreditare (Ulusal Akademik Deðerlendirme ve Akreditasyon
Konseyi): http://www.cneaa.ro/
Consiliul Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior (Ulusal Yüksek Öðrenim Finansman Konseyi): 
http://www.cnfis.ro/
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý): http://www.edu.ro/
Ýçiþleri ve Ýdare Bakanlýðý: http://www.mai.gov.ro/
Dýþiþleri Bakanlýðý: http://www.mae.ro/
Saðlýk Bakanlýðý: http://www.ms.ro/
Adalet Bakanlýðý: http://www.just.ro/
Milli Savunma Bakanlýðý: http://www.mapn.ro/

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Catedra (Baþkan)

Consiliul facultãþii/departamentului (Fakülte/bölüm Konseyi)
Senatul (Senato)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ARACIS)

(Romanya Yüksek Öðrenim Kalite Güvence Ajansý)
Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior (CNCSIS)
(Ulusal Üniversite Araþtýrma Konseyi)
Consiliul Naþional de Evaluare Academicã ºi Acreditare (CNEAA) (Ulusal
Akademik Deðerlendirme ve Akreditasyon Konseyi)
Consiliul Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior (CNFIS) (Ulusal
Yüksek Öðrenim Finansman Konseyi)
Direcþia Generalã Învãþãmânt Superior (Yüksek Öðrenim Genel Müdürlüðü)
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý)
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SLOVENYA

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Akademski zbor (+) (Akademik Kurul), Akademski zbor visokošolskega

zavoda (Yüksek Öðrenim Kurumu Akademik Kurul)
Habilitacijska komisija univerze (Üniversite Akademik Ünvan Verme
Komisyonu)
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje strokovne šole
(Yüksek Meslek Yüksekokulu Kalite Deðerlendirme and Güvence Komitesi),
Komisija za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti višje šole Predavateljski zbor višje strokovne šole (Yüksek Meslek
Yüksekokulu Öðretim Elemanlarý Kurulu), Predavateljski zbor višje šole Senat
(+) (Senato)
Senat univerze (Üniversite Senatosu)
Strateški svet višje strokovne šole (Yüksek Meslek Yüksekokul Stratejik
Konseyi), Strateški svet višje šole
Strokovni aktiv višje strokovne šole (Yüksek Meslek Yüksekokul Ayný Ders
Alaný Öðretim Elemanlarý Komisyonu), Strokovni aktiv višje šole
Študentski svet (+) (Öðrenci Konseyi)
Študentski svet stanovalcev študentskega doma (Öðrenci Yurtlarý Öðrenci
Konseyi)
Študentski svet višje strokovne šole (Yüksek Meslek Yüksekokul Öðrenci
Konseyi), Študentski svet višje šole
Študijska komisija višje strokovne šole (Yüksek Meslek Yüksekokul Çalýþma
Komisyonu), Študijska komisija višje šole
Svet višje strokovne šole (Yüksek Meslek Yüksekokul Konseyi), Svet višje šole
Upravni odbor univerze (Üniversite Ýdari Kurulu)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) (Slovenya

Araþtýrma Ajansý), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost (Kamu Araþtýrma Ajansý)
Akreditacijski senat (Akreditasyon Senatosu)
Evalvacijski senat (Deðerlendirme Senatosu)
Habilitacijski senat (Akademik Ünvan Verme Senatosu)
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (Eðitim ve Spor Denetleme
Kurulu)
Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov (Yüksek Meslek
Çalýþma Programlarý Akreditasyon Komisyonu)
Komisija za imenovanje predavateljev višje strokovne šole (Yüksek Meslek
Yüksekokul Öðretim Elemanlarý Atama Komisyonu), Komisija za imenovanje
predavateljev višje šole
Ministrstvo za šolstvo in šport (Eðitim ve Spor Bakanlýðý)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (Eðitim, Bilim and Spor Bakanlýðý)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Yüksek Öðrenim, Bilim
and Teknoloji Bakanlýðý)
Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva (Slovenya Yüksek Öðrenim
Kalite Komisyonu) (NKKVŠ), Komisija za kvaliteto visokega šolstva v
Republiki Sloveniji Rektorska konferenca (Rektörler Kurulu)
Sektor za višje šolstvo (Meslek Yüksek Öðrenim Departmaný)
Sektor za visoko šolstvo (Yüksek Öðrenim Departmaný)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (Slovenya Yüksek Meslek
Yüksekokullarý Derneði)
Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih (Slovenya
Cunhuriyeti Yetiþkin Eðitimi Uzmanlar Konseyi), Strokovni svet za
izobraževanje odraslih
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
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Belirli ulusal özellikler

Slovenya'da yüksek öðrenim düzeyinde (ISCED 5 ve 6 düzeyleri) iki türlü eðitim bulunmaktadýr: višje strokovno
izobraževanje (ISCED 5B'deki yüksek meslek yüksekokullarý) ve visokošolsko izobraževanje (ISCED 5 ve 
ISCED 6'daki yüksek öðrenim kurumlarý). Okul öncesi, temel ve ortaöðretime de uygulanan yüksek meslek 
yüksekokullarý (kamu ve özel) özel bir yasayla (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Yüksek Öðrenim
Mesleki Eðitim Kanunu) ve genel bir kanunla (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Eðitim Kanunu'nun düzenlenmesi ve finansmaný) düzenlenmiþtir ve Ministrstvo za šolstvo in šport'un (Eðitim 
ve Spor Bakanlýðý) hakimiyeti altýndadýr. Yüksek öðrenim kurumlarý (kamu ve özel) özerktirler ve özel 
mevzuatla düzenlenmektedir (Zakon o visokem šolstvu, Yüksek Öðrenim Kanunu) ve sorumlu bakanlýk da 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo'dur. (Yüksek Öðrenim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý).

Temel internet siteleri kaynakçasý

Agencija za raziskovalno dejavnost (Slovenya AraþtýrmaAjansý): http://www.arrs.gov.si/
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (Eðitim ve Spor Denetleme Kurulu):
http://www.mss.gov.si/si/o_ministrstvu/organa_v_sestavi/
Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov (Yüksek Meslek Çalýþma Programlarý Akreditasyon
Komisyonu):
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_iz
obrazevanje/
Komisija za imenovanje predavateljev višje strokovne šole (Yüksek Meslek Yüksekokul Öðretim Elemanlarý 
Atama Komisyonu):
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_iz
obrazevanje/
Ministrstvo za šolstvo in šport (Eðitim ve Spor Bakanlýðý): http://www.mss.gov.si/
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Yüksek Öðrenim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý): 
http://www.mvzt.gov.si/
Sektor za višje šolstvo (Meslek Yüksek Öðrenim Departmaný):
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/visje_strokovno_izobrazevanje/
Sektor za visoko šolstvo (Yüksek Öðrenim Departmaný):
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/znanost_in_visoko_solstvo/visoko_solstvo/
??Strokovni svet Republike Slovenije za izobra evanje odraslih (Slovenya Cunhuriyeti Yetiºkin Eðitimi Uzmanlar 
Konseyi):
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_izobrazevanje_odraslih/
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (Slovenya Cunhuriyeti Mesleki ve 
Teknik Eðitim Uzmanlar Konseyi):
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_iz
obrazevanje/
Študentska organizacija Slovenije (Slovenya Öðrenci Birliði): http://www.studentska-org.si/
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo (Slovenya Cunhuriyeti Yüksek Öðrenim Konseyi):
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/strokovni_sveti/svet_rs_za_visoko_solstvo/
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (Slovenya Cunhuriyeti Bilim and Teknoloji Konseyi):
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/strokovni_sveti/svet_za_znanost_in_tehnologijo_rs/
Višješolska prijavna služba (Meslek Yüksek Öðrenimi Kabul Dairesi): http://vss-ce.com/VPS/
Visokošolska prijavno-informacijska služba (Yüksek Öðrenim Kabul Dairesi):
http://www.vpis.uni-lj.si/
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SLOVAKYA

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Maliye Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Savunma Bakanlýðý

Temel internet siteleri kaynakçasý

Savunma Bakanlýðý: http://www.mosr.sk/
Ministerstvo školstva (Eðitim Bakanlýðý): http://www.education.gov.sk
Maliye Bakanlýðý: http://www.finance.gov.sk
Saðlýk Bakanlýðý: http://www.health.gov.sk
Ýçiþleri Bakanlýðý: http://www.minv.sk/

FÝNLANDÝYA

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Akademický senát fakulty (Fakülte Akademik Senatosu)

Akademický senát verejnej vysokej školy (Yüksek Öðrenim Kurumu Akademik
Senatosu)
Disciplinárna komisia fakulty (Fakülte Disiplin Komisyonu)
Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy (Yüksek Öðrenim Kurumu
Disiplin Komisyonu)
Správna rada verejnej vysokej školy (Kamu Yüksek Öðrenim Kurumu
Mütevelli Heyeti)
Vedecká rada fakulty (Fakülte Akademik Kurulu)
Vedecká rada verejnej vysokej školy (Yüksek Öðrenim Kurumu Akademik
Kurulu)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Akreditaèná komisia (Akreditasyon Komisyonu)

Ministerstvo školstva (MŠ) (Eðitim Bakanlýðý)
Rada vysokých škôl (Yüksek Öðrenim Konseyi)
Slovenská rektorská konferencia (SRK) (Slovak Rektörler Kurulu)
Študentská rada vysokých škôl (Öðrenci Yüksek Öðrenim Konseyi)

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Ammattikorkeakoulun hallitus (Yrkeshögskolans styrelse) (Politeknik Kurul)

Laitosneuvosto (Institutionsråd), Laitoksen johtoryhmä (Institutions
ledningsgrupp), Osastoneuvosto
(Avdelningsråd) (Departman Konseyi)
Neuvottelukunta (Delegation) (Danýþma Konseyi)
Opetus- ja tutkimuseuvosto (Undervisnings- och forskingsråd) (Öðretm ve
Araþtýrma Konseyi)
Opetusneuvosto (Undervisningsråd) (Öðretim Konseyi)
Opintotukilautakunta (Studiestödsnämnden) (Mali Destek Komitesi)
Opiskelijakunta (Studerandekår) (Öðrenci Organý)
Tiedekuntaneuvosto (Fakultetsråd) (Fakülte Konseyi)
Tutkimusneuvosto (Forskningsråd) (Araþtýrma Konseyi))
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Belirli ulusal özellikler

Üniversiteler Kanunu'na (645/1997) göre, üniversitelerin araþtýrma, sanat ve öðretimde yetkileri bulunmaktadýr.
Sadece ana idari yapý kanunen þart koþulmuþtur ve üniversitelerin kendi tamamlayýcý usul kurallarý 
bulunmaktadýr. Bu da benzer organlar için farklý isimleri olmasý anlamýna gelir ve sorumluluklarý ve yapýlarý az 
da olsa farklýlýk gösterebilir.

Temel internet siteleri kaynakçasý

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (Finlandiya Politeknik Rektörler Kurulu):
http://www.arene.fi
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (Uluslar arasý Hareketlilik Merkezi):
http://www.cimo.fi
Korkeakoulujen arviointineuvosto (Finlandiya Yüksek Öðrenim Deðerlendirme Konseyi):
http://www.kka.fi
Opetushallitus (Finlandiya Ulusal Eðitim Kurulu): http://www.oph.fi
Opetusministeriö (Eðitim Bakanlýðý): http://www.minedu.fi
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto (Finlandiya Politeknik Öðrenci Ulusal Birliði): 
http://www.samok.fi
Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (Finlandiya Üniversite Rektörler Konseyi):
http://www.rectors-council.helsinki.fi
Suomen ylioppilaskuntien liitto (Finlandiya Ulusal Öðrenciler Birliði): http://www.syl.fi

Vaalikollegio (Valkollegium) (Seçici Yüksekokul)
Valtuuskunta (Delegation) (Delegasyon)
Yliopiston hallitus (Universitetes styrelse), Konsistori (Konsistorium)
(Üniversite Senatosu)
Ylioppilaskunta (Studentkår, Studerandekår) (Öðrenci Birliði)

Yerel Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä (Huvudman för yrkeshögskola) (Politeknik
Koruma Kuruluþu)

Bölgesel Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä (Huvudman för yrkeshögskola) (Politeknik
Koruma Kuruluþu)

Merkezi / Ulusal Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (ARENE) (Rådet för
yrkeshögskolornas rektorer) (Finlandiya Politeknik Rektörler Kurulu)
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO) (Centret för internationellt
personutbyte) (Uluslar arasý Hareketlilik Merkezi)
Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus, Kelan opintotukikeskus (FPA 
studiestödscentralen) (Öðrenci Finansal Destek Merkezi)
Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) (Rådet för utvärdering av
högskolorna) (Finlandiya Yüksek Öðrenim Deðerlendirme Konseyi, FINHEEC)
Opetushallitus (OPH) (Utbildningsstyrelsen) (Finlandiya Ulusal Eðitim Kurulu)
Opetusministeriö (OPM) (Undervisningsministeriet) (Eðitim Bakanlýðý)
Opintotuen muutoksenhakulautakunta (Besvärsnämnden för studiestöd)
(Öðrenci Finansal Destek Temyiz Komitesi)
Opintotukiasiain neuvottelukunta (Delegationen för studiestödsärenden)
(Öðrenci Finansal Destek Danýþma Komitesi)
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto (SAMOK) (Förbundet
för studentföreningar vid yrkeshögskolorna i Finland) (Finlandiya Politeknik
Öðrenci Ulusal Birliði)
Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (Finlands universitetsrektorers råd)
(Finlandiya Üniversite Rektörler Konseyi)
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) (Finlands studentkårers förbund)
(Finlandiya Ulusal Öðrenciler Birliði)
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ÝSVEÇ

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Eðitim ve Bilim Bakanlýðý, Tarým, Gýda ve Balýkçýlýk Bakanlýðý'nýn sorumlu olduðu Ýsveç Tarým Bilimleri 
Üniversitesi haricindeki tüm yüksek öðrenim kurumlarýndan sorumludur.

Temel internet siteleri kaynakçasý

Högskolans avskiljandenämnd (Yüksek Öðrenimden Ýhraç Edilen Öðrenciler Komitesi):
http://www.han.se/
Högskoleverket (Ýsveç Yüksek Öðrenim Ulusal Ajansý): http://www.hsv.se
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Ýsveç Yüksek Öðrenim Að ve Ýþbirliði Ajansý):
http://www.myndigheten.netuniversity.se/
Överklagandenämnden för högskolan (Yüksek Öðrenim Temyiz Kurulu):
http://www.onh.se
Sveriges universitets- och högskoleförbund (Ýsveç Yüksek Öðrenim Kuruluþu):
http://www.suhf.se/Main.aspx?ObjectID=23
Utbildningsdepartementet (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý):
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063
Verket för högskoleservice (Üniversite ve Üniversiteye Baðlý Yüksekokul Hizmetleri Ulusal Ajansý):
http://www.vhs.se

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Disciplinnämnd (Disiplin Kurulu)

Fakultetsnämnd (Fakülte Kurulu)
Universitetsstyrelse, högskolestyrelse (Yüksek Öðrenim Kurumu Ýdari Kurulu)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Högskolans avskiljandenämnd (Yüksek Öðrenimden Ýhraç Edilen Öðrenciler

Komitesi)
Högskoleverket (HSV) (Ýsveç Yüksek Öðrenim Ulusal Ajansý)
Jordbruksdepartementet (Tarým, Gýda ve Balýkçýlýk Bakanlýðý)
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Ýsveç Yüksek
Öðrenim Að ve Ýþbirliði Ajansý)
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet (Ýsveç Üniversite Að Ajansý)
Överklagandenämnden för högskolan (Yüksek Öðrenim Temyiz Kurulu)
Rådet för högre utbildning (Lisans Eðitimi Yenileme Konseyi)
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) (Ýsveç Yüksek Öðrenim
Kuruluþu)
Utbildningsdepartementet (Eðitim ve Bilim Bakanlýðý)
Verket för högskoleservice (VHS) (Üniversite ve Üniversiteye Baðlý
Yüksekokul Hizmetleri Ulusal Ajansý)
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BÝRLEÞÝK KRALLIK

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Akademik Kurul

Konsey
Kurul
Yönetim Organý
Senato

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Üniversite Öðretmenleri Derneði (AUT)

Ýskoçya Yüksek Öðrenim Baþkanlarý Komitesi (COSHEP)
Üniversite Baþkanlarý Komitesi (CUC)
Diþ Hekimliði Okullarý Baþkanlarý ve Dekanlarý Konseyi (CHDDS)
Týp Okullarý Baþkanlarý Konseyi (CHMS)
Üniversiteleri Onaylama Konseyi (CVU)
Eðitim ve Beceriler Bakanlýðý (DfES)
Eðitim, Yaþamboyu Öðrenme ve Becerileri Bakanlýðý (DELLS)
Ýstihdam ve Öðrenme Bakanlýðý (DEL)
Eðitim ve Öðretim Bakanlýðý (DfTE)
Edexcel
Derece Ýlerletme Kurumu (fdf)
GuildHE
Yüksek Öðrenim Akademisi
Ýngiltere Yüksek Öðrenim Fon Konseyi (HEFCE)
Galler Yüksek Öðrenim Fon Konseyi (HEFCW)
Galler Yüksek Öðrenim (HEW)
Yüksek Öðrenim Liderlik Vakfý
Ulusal Yüksek Öðrenim Öðretmenler Derneði (NATFHE)
Adil Giriþ Dairesi (OFFA)
Yüksek Öðrenim Baðýmsýz Yargý Bölümü (OIA)
Yüksek Öðrenim Kalite Güvence Ajansý (QAAHE, QAA)
Araþtýrma Konseyi
Ýskoçya Yönetim Giriþimciliði, Ulaþým ve Yaþamboyu Öðrenme Bakanlýðý
(SEETLLD)
Ýskoçya Ýleri ve Yüksek Öðrenim Fon Konseyi (SFC)
Ýskoçya Fon Konseyi
Ýskoçya Yüksek Öðrenim Fon Konseyi
Okul Müdürleri Daimi Kurulu (SCOP)
Ýskoçya Öðrenci Ödülleri Ajansý (SAAS)
Öðretmen Eðitimi Ajansý (TTA)
Okullar için Eðitim ve Geliþim Ajansý (TDA)
Birleþik Krallýk Yüksek Öðrenim Avrupa Birimi (Avrupa Birimi)
Birleþik Krallýk Mesleklerarasý Grup (UKIPG)
UKCOSA: Uluslar arasý Eðitim Konseyi
Üniversiteler ve Yüksekokullar Kabul Servisi (UCAS)
Üniversite ve Yüksekokul Ýþverenler Derneði (UCEA)
Ýskoçya Üniversiteleri (US)
Birleþik Krallýk Üniversiteleri
Üniversite ve Yüksekokul Birliði (UCU)
Üniversite Öðretim Elemanlarý Derneði (ULA)
Üniversite Mesleki Ödüller Konseyi (UVAC)
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Belirli ulusal özellikler

Birleþik Krallýk'taki dört parça Ýngiltere, Ýskoçya, Galler ve Kuzey Ýrlanda'dýr. Birleþik Krallýk hükümeti, 
eðitimle ilgili sorumluluðu da dahil olmak üzere, bazý yetkilerini Ýskoçya, Galler ve Kuzey Ýrlanda'daki 
yönetimlere devretmiþtir. Yüksek öðrenim kurumlarý, (HEI ler) hükümet tarafýndan sahip olunmamýþtýr ve 
yönetilmemektedirler, ancak kendi kendilerini yöneten, çoðunlukla kendi kendilerini düzenleyen özel sektör 
kurumlarýdýr. Derece verme yetkisi bulunan kurumlar, önerdikleri derecelere ve verilme koþullarýna karar 
verirler. Derece verme yetkisi bulunmayan kurumlarda, nitelikler bir üniversite veya ulusal akredite organý
tarafýndan geçerli kýlýnmaktadýr. Üniversitelerle politeknik/yüksekokul yüksek öðrenim kurumlarý arasýndaki 
“ikili bölünme”nin feshinin tek bir yüksek öðrenim sektörü oluþturmasýna raðmen, anayasal düzenlemeleri, 
ebadý, misyonu, karma dersleri ve tarih açýsýndan çok farklýlaþmaktadýrlar. Ýngiltere, Ýskoçya ve Galler'de, 
yüksek öðrenim kurumlarý hükümet tarafýndan merkezi olarak aracý organlarla piyasa koþullarýna uygun olarak 
finanse edilmektedirler. Burada bahsedilen birçok kuruluþ, kendi sektörleri tarafýndan kurulmuþ ve bazen özerk 
bazen de yarý özerk bölgesel yönetim organlarý olmasýna raðmen tüm Birleþik Krallýk'ýn üzerini aþan 
sorumluluklarý bulunmaktadýr.

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, HM Hazine

Temel internet siteleri kaynakçasý

Týp Okullarý Baþkanlarý Konseyi: http://www.chms.ac.uk
Üniversiteleri Onaylama Konseyi: http://www.cvu.ac.uk
Eðitim ve Beceriler Bakanlýðý: http://www.dfes.gov.uk
Eðitim,Yaþamboyu Öðrenme ve Becerileri Bakanlýðý:
http://www.new.wales.gov.uk/about/departments/dells/?lang=en
Ýstihdam ve Öðrenme Bakanlýðý: http://www.delni.gov.uk
Edexcel: http://www.edexcel.org.uk
Derece Ýlerletme Kurumu: http://www.fdf.ac.uk
GuildHE: http://www.guildhe.ac.uk
Yüksek Öðrenim Akademisi: http://www.heacademy.ac.uk
ÝngiltereYüksek Öðrenim Fon Konseyi: http://www.hefce.ac.uk
GallerYüksek Öðrenim Fon Konseyi: http://www.hefcw.ac.uk
GallerYüksek Öðrenim: http://www.hew.ac.uk
Yüksek Öðrenim Liderlik Vakfý: http://www.lfhe.ac.uk
Adil Giriþ Dairesi: http://www.offa.org.uk
Yüksek Öðrenim Baðýmsýz Yargý Bölümü: http://www.oiahe.org.uk
Yüksek Öðrenim Kalite Güvence Ajansý: http://www.qaa.ac.uk
Birleþik Krallýk Araþtýrma Konseyleri: http://www.rcuk.ac.uk
ÝskoçyaYönetim Giriþimciliði, Ulaþým ve Yaþamboyu Öðrenme Bakanlýðý:
http://www.scotland.gov.uk/About/Departments/ETLLD
Ýskoçya Ýleri ve Yüksek Öðrenim Fon Konseyi: http://www.sfc.ac.uk
Ýskoçya Öðrenci Ödülleri Ajansý: http://www.student-support-saas.gov.uk
Okullar için Eðitim ve Geliþim Ajansý: http://www.tda.gov.uk
Birleþik Krallýk Yüksek Öðrenim Avrupa Birimi: http://www.europeunit.ac.uk
Birleþik Krallýk Mesleklerarasý Grup: http://www.ukipg.org.uk
UKCOSA: Uluslar arasý Eðitim Konseyi: http://www.ukcosa.org.uk
Üniversite ve Yüksekokul Ýþverenler Derneði: http://www.ucea.ac.uk
Birleþik Krallýk Üniversiteleri: http://www.universitiesuk.ac.uk
Üniversite ve Yüksekokul Birliði: http://www.ucu.org.uk
Üniversite Öðretim Elemanlarý Derneði:
http://www.eis.org.uk/html/member/ula/ulanews.htm
Üniversite Mesleki Ödüller Konseyi: http://www.uvac.ac.uk
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ÝZLANDA

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adý
geçen diðer bakanlýklar

Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðý, Tarým Bakanlýðý'nýn denetimi altýnda bulunan Tarým Üniversitesi haricindeki 
bütün yüksek öðrenim kurumlarýndan sorumludur.

Temel internet siteleri kaynakçasý

Háskóli Íslands: http://www.hi.is
Menntamálaráðuneyti (Eðitim Bakanlýðý): http://www.menntamalaraduneyti.is

LÝHTENÞTAYN

Belirli ulusal özellikler

Ülke içerisinde (sadece Hochschule Liechtenstein lisans ve yüksek lisans eðitim saðlarken, Ýnsan Bilimleri 
Üniversitesi ve Uluslar arasý Felsefe Akademisi doktora eðitim saðlamaktadýr) sýnýrlý yüksek öðrenim imkanlarý 
yüzünden, Lihtenþtayn öðrencilerinin %90'ýndan fazlasý dýþarýda, özellikle Ýsviçre, Avusturya ve Almanya gibi 
komþu ülkelerde, öðrenim gören bir ülke konumundadýr.

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Deildarfundur

Gæðaráð
Háskólaráð
Skorarnefnd

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Landbúnaðarráðuneyti (Tarým Bakanlýðý)

Mats- og greiningarsvið (Deðerlendirme ve Analiz Dairesi)
Menntamálaráðuneyti (Eðitim Bakanlýðý)
Rannis

Düzey Organlar
Eðitim Kurumu Berufungsbeirat (Atama Danýþma Kurulu)

Hochschulrat (Uygulamalý Bilimler Üniversitesi Konseyi)
Hochschulversammlung (Lihtenþtayn Üniversitesi Uygulamalý Bilimler Kurulu)
Senat (Senato)
Stiftungsrat (Vakýf Konseyi)
Universitätsrat (Üniversite Konseyi)

Yerel
Bölgesel
Merkezi / Ulusal Hochschulverbund Liechtenstein (Lihtenþtayn Yüksek Öðrenim Kurumlarý

Derneði)
Ressort Bildungswesen der Regierung (Eðitim Bakanlýðý)
Schulamt (Eðitim Dairesi)
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Temel internet siteleri kaynakçasý

Gesetz über die Hochschule Liechtenstein:
http://www.gesetze.li/Seite1.jsp?LGBlm=2005003
Hochschule Liechtenstein: http://www.hochschule.li/
Hochschulgesetz: http://www.gesetze.li/Seite1.jsp?LGBlm=2005002
Tertiäre Stufe:
http://www.llv.li/amtsstellen/llv-sa-amtsgeschaefte-schularten/llv-sa-amtsgeschaefte-schularten-
tertiaere_stufe.htm
Universität für Humanwissenschaften: http://www.ufl.li/
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Teþekkür

EURYDICE AÐI

A . EURYDICE AVRUPA BÝRÝMÝ
Avenue Louise 240

B-1050 Brussels
(http://www.eurydice.org)

Genel Editör
Arlette Delhaxhe

Editörler Kurulu
Renata Kosinska (koordinatör), Nathalie Baïdak, Misia Coghlan, Maria Pafili, ve 

Bernadette Forsthuber, Stéphanie Oberheidt, Teodora Parveva katkýlarýyla

Üretim Koordinatörü
Gisèle De Lel

Sekretarya Desteði
Helga Stammherr

Kapak Tasarým
Matthias Vandenborne
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derB . ULUSAL EURYDICE BÝRÝMLERÝ
KultusministerkonferenzBELÇÝKA
Lennéstrasse 6Unité francophone d'Eurydice
53113 BonnMinistère de la Communauté française
Contribution of the Unit: Brigitte LohmarDirection des Relations internationales

Boulevard Léopold II, 44  Bureau 6A/002
ESTONYA1080 Bruxelles
Eurydice UnitContribution of the Unit: Joint responsibility;
SA ArchimedesExpert: Thierry Maudoux (Directorate-General of Non-
Koidula 13aCompulsory Education and of Scientific Research)
10125 TallinnEurydice Vlaanderen / Entiteit Internationalisering
Contribution of the Unit: Kersti KaldmaMinisterie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Onderwijs en Vorming
ÝRLANDAHendrik Consciencegebouw 7c
Eurydice UnitKoning Albert II  laan 15
Department of Education and Science1210 Brussel
International SectionContribution of the Unit: Erwin Malfroy, Noel 
Marlborough StreetVercruysse
Dublin 1(Department for Higher Education)

Agentur Eurydice
YUNANÝSTANAgentur für Europäische Bildungsprogramme
Eurydice UnitMinisterium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Ministry of National Education and Religious AffairsGospertstraße 1
Direction CEE / Section C4700 Eupen
Mitropoleos 15Contribution of the Unit: Suzanne Küchenberg
10185 Athens(Eurydice
Contribution of the Unit: Maria Tsakona, Katerina Unit); Leonhard Schifflers (Expert)
Flotsiou

BULGARÝSTAN
ÝSPANYAEurydice Unit
Unidad Española de EurydiceEuropean Programmes Unit
CIDE  Centro de Investigación y DocumentaciónInternational Cooperation Division
Educativa (MEC)European Integration and Bilateral Cooperation
c/General Oraá 55Department
28006 MadridMinistry of Education and Science
Contribution of the Unit: Ángeles Diego Domínguez,2A, Kniaz Dondukov Bld
Jessica Gallego Entonado, Noelia Martínez Mesones1000 Sofia

Contribution of the Unit: Joint responsibility
FRANSA
Unité d'EurydiceÇEK CUMHURÝYETÝ
Ministère de l'Éducation nationale, de l'EnseignementEurydice Unit
supérieur et de la RechercheInstitute for Information on Education
Direction de l'évaluation et de la prospectiveSenovážné nám. 26
61-65, rue DutotP.O. Box è.1
75732 Paris Cedex 15110 06 Praha 1
Contribution of the Unit: Nadine DalsheimerÍZLANDAContribution of the Unit: Joint responsibility
Eurydice Unit
Ministry of Education, Science and CultureDANÝMARKA Division of Evaluation and Analysis

Eurydice's Informationskontor i Danmark Sölvholsgata 4
CIRIUS 150 Reykjavik
Assessment of Foreign Qualifications Contribution of the Unit: Einar Hreinsson
Fiolstræde 44

ÝTALYA1171 København K
Unità di EurydiceContribution of the Unit: Joint responsibility
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
c/o INDIREALMANYA
Via Buonarroti 10

Eurydice Unit 50122 Firenze
FiF Kontaktstelle Frauen in die EU-Forschung Contribution of the Unit: Alessandra Mochi in cooperation
EU-Büro des BMBF with Carlo Finocchietti (CIMEA  Information Centre on
PT-DLR Academic Mobility and Equivalence)
Heinrich-Konen-Straße 1
53227 Bonn
Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat 
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KIBRIS AVUSTURYA
Eurydice Unit Eurydice-Informationsstelle
Ministry of Education and Culture Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Kimonos and Thoukydidou Abt. I/6b
1434 Nicosia Minoritenplatz 5
Contribution of the Unit: Koula Afrodisi, Christiana Haperi; 1014 Wien
Experts: Erato Ioannou, Despina Martidou, Efstathios Contribution of the Unit: Joint responsibility
Michael (Department of Higher and Tertiary Education)

POLONYA
LETONYA Eurydice Unit
Eurydice Unit Foundation for the Development of the Education System
Socrates National Agency  Academic Programmes Agency Socrates Agency
Blaumaòa iela 28 Mokotowska 43

00-551 Warsaw1011 Riga
Contribution of the Unit: Magdalena Górowska-FellsContribution of the Unit: Joint responsibility

PORTEKÝZLÝHTENÞTAYN
Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE)Eurydice-Informationsstelle
Ministério da EducaçãoSchulamt
Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema EducativoAustrasse 79
(GIASE)9490 Vaduz
Av. 24 de Julho 134-2°Contribution of the Unit: Marion Steffens with the support
1399-029 Lisboaof Helmut Konrad
Contribution of the Unit: Isabel Almeida,
Guadalupe Magalhães, Rosa Fernandes; Ana Bastos (Expert)LÝTVANYA

Eurydice Unit
ROMANYAMinistry of Education and Science
Eurydice UnitA. Volano 2/7
National Agency for Community Programmes in the Field2691 Vilnius
of Education and Vocational TrainingContribution of the Unit: Joint responsibility with the
1 Schitu Mãgureanu  2nd FloorAcademic Mobility Division of the Higher Education
050025 BucharestDepartment of the Ministry of Education and Science
Contribution of the Unit: Tinca Modrescu, Alexandru
ModrescuLÜKSEMBURG

Unité d'Eurydice
SLOVENYAMinistère de l'Éducation nationale et de la Formation
Eurydice Unitprofessionnelle (MENFP)
Ministry of Education, Science and Sport29, Rue Aldringen
Office for Development of Education (ODE)2926 Luxembourg
Kotnikova 38Contribution of the Unit: Joint responsibility
1000 LjubljanaMACARÝSTAN
Contribution of the Unit: Joint responsibilityEurydice Unit

Ministry of Education and Culture
SLOVAKYA CUMHURÝYETÝSzalay u. 10-14
Eurydice Unit1055 Budapest
Slovak Academic Association for International CooperationContribution of the Unit: Katalin Zoltán (Eurydice Unit);
Socrates National AgencyImre Radácsi (Expert)
Staré grunty 52
842 44 BratislavaMALTA
Contribution of the Unit: Joint responsibilityEurydice Unit

Education Director (Research & Planning)
FÝNLANDÝYADepartment of Planning and Development
Eurydice FinlandEducation Division
National Board of EducationFloriana CMR 02
Hakaniemenkatu 2Contribution of the Unit: Raymond Camilleri
00530 Helsinki
Contribution of the Unit: Joint responsibilityHOLLANDA
ÝSVEÇEurydice Nederland
Eurydice UnitMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministry for Education, Research and CultureDirectie Internationaal Beleid
103 33 StockholmIPC 2300 / Kamer 10.086
Contribution of the Unit: Joint responsibilityPostbus 16375

2500 BJ Den Haag
TÜRKIYEContribution of the Unit: Joint responsibility
Eurydice Unit
Ministry of National EducationNORVEÇ
Strateji Geliþtirme BaþkanliðiEurydice Unit

Ministry of Education and Research (SGB  Directorate for Strategy Development)
Department for Policy Analysis, Lifelong Learning and Eurydice Birimi Merkez Bina Giriþ
International Affairs Kat B-Blok No 1 Kizilay
Akersgaten 44 06100 Ankara
0032 Oslo
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UNITED KINGDOM
Eurydice Unit for England, Wales and Northern Ireland
National Foundation for Educational Research (NFER)
The Mere, Upton Park
Slough SL1 2DQ
Contribution of the Unit: Sigrid Boyd
Eurydice Unit Scotland
International Team
New Educational Developments Divisions
The Scottish Executive Education Department (SEED)
Area 2B South / Mailpoint 28
Victoria Quay
Edinburgh EH6 6QQ
Contribution

Avrupa Eðitim Sözlükçesi. Cilt 5: 

Yüksek Öðrenimde Karar Verme, Danýþmanlýk Ve Düzenleme Organlarý

Eurydice

Brüksel: Eurydice

2007  248 p.

ISBN 92  79  04586  5

Tanýmlayýcýlar: sözlükçe, idari düzey, yönetim organý, danýþma organý, eðitim konseyi, 
akreditasyon, finansal yönetim, bilgi merkezi, öðretmenler derneði, sendika, öðrenci kuruluþlarý, 
eðitim bakanlýðý, bakan, sorumluluk, yüksek öðrenim, EFTA, Avrupa Ekonomik Alaný, Avrupa
Birliði
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EURYDICE,Avrupa Eðitim Bilgi Aðý

EURYDICE, eðitim sistemleri ve politikalarý hakkýnda tüm Avrupa'yý kapsayan güvenilir ve kolayca 
karþýlaþtýrýlabilir bilginin toplanmasý, izlenmesi, iþlenmesi ve daðýtýlmasýndan sorumlu kurumsal bir aðdýr. Að,
öncelikli olarak Avrupa'da eðitimin bütün kademelerde nasýl yapýlandýðý ve organize edildiði konusuna 
odaklanmaktadýr. Eurydice tarafýndan yayýmlanan raporlar, genel anlamda ulusal eðitim sistemlerine iliþkin 
açýklamalara, belirli konularla ilgili karþýlaþtýrmalý çalýþmalara, göstergeler ve istatistiklere ayrýlabilir.

EURYDICE, temel olarak ulusal düzeyde eðitim politikalarýnýn oluþturulmasýnda ve Avrupa Birliði 
kurumlarýnda yer alanlar ile hem bölgesel hem de yerel düzeydeki kurumlar için çalýþmaktadýr. Ancak,
EURYDICE tarafýndan yayýmlanan belgelere herkes baþvurabilir ve bu yayýnlara hem çýktý olarak hem de 
internet üzerinden ulaþýlabilir.

1980 yýlýnda Avrupa Topluluðu tarafýndan EURYDICE Aðý, Avrupa Komisyonu tarafýndan Brüksel'de kurulan 
birAvrupa Birimi ile Avrupa Birliði'nin eðitim alanýndaki eylem programý olan Socrates'e katýlým gösteren bütün 
ülkelerin eðitim bakanlýklarý tarafýndan kurulan ulusal birimlerden oluþmaktadýr. EURYDICE, 1995 yýlýndan 
bu yana Socrates'in ayrýlmaz bir parçasýdýr. Að, sistemleri ile politikalar arasýndaki bilgi deðiþimini geliþtirerek 
ve eðitim sistemlerinde ortak olan konular hakkýnda çalýþmalar yaparak eðitim alanýnda Avrupa iþbirliðini 
güçlendirmektedir.

EURYDICE, yürüttüðü çalýþmalara bütün Birimlerin katký saðladýðý dinamik ve birbirine baðlý bir aðdýr.
Avrupa Birimi, Aðýn faaliyetlerini koordine eder, yayýnlayacaðý çalýþmalarýn çoðunu hazýrlar ve daðýtýr ve 
EURYDICE'ýn veri tabaný ile merkezi web sitesini tasarlar ve yönetir. Ulusal Birimler, bu faaliyetin dayandýðý 
verilerin saðlanmasý ve iþlenmesi görevini yürütür, EURYDICE Aðý tarafýndan üretilen çýktýlarýn ülkelerindeki 
hedef kitlelere ulaþmasýný saðlar. Çoðu ülkede, Birimler eðitim bakanlýðýnýn bünyesindedir. Ancak bazý 
ülkelerde bu Birimler, kütüphane kaynak merkezlerinde veya yönetim ve araþtýrmadan sorumlu organlarýn
bünyesinde yer almaktadýr.

EURYDICE WebAdresi http://www.eurydice.org
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