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Yükseköðretim kurumlarý, hiç þüphesiz Bu çalýþma, Bologna Sürecinin envanterine deðerli bir katký sunmaktadýr. Daha 

yeni bilginin üretilmesi ve yayýlmasýnda önceki baskýlarýnda olduðu gibi bu rapor,  Bologna Sürecindeki temel 

temel kaynak olarak görülebil ir.  baþarýlarýn karþýlaþtýrmalý olarak gözden geçirilmesini ve 2005 yýlýnda 

Avrupa'nýn dünyadaki en rekabetçi ve en gerçekleþtirilen Bergen bakanlýk toplantýsýnýn ardýndan mevcut reform 

dinamik bilgi esaslý ekonomi olma çalýþmalarý çerçevesinde ülkelerin ulusal yükseköðretim sistemlerinin yapýsýný 

hedefine ulaþýlmasýnda hayati bir rol gösteren açýklamalarý ve diyagramlarý içermektedir. 

oynarlar. Bu baskýnýn, sadece Eurydice Aðýna üye 31 ülke ile sýnýrlý olmayýp Bologna 

Bologna Süreci, 2010 yýlýna kadar bir Deklarasyonunu imzalayan 45 ülkenin hepsini içeriyor olduðunu ifade ediyor 

Avrupa Yükseköðretim Alanýnýn kurulmasýyla bu hedefi desteklemeyi olmaktan mutluluk duyuyorum. Tam anlamýyla bir Avrupa yaklaþýmý 

amaçlamaktadýr. Avrupa yükseköðretiminin uluslar arasý çekiciliðini artýrmak benimsemek konusundaki kararlýlýðýmýzý Güney-Doðu Avrupa'daki bölgelere 

açýsýndan oldukça önemli üç konu vardýr: farklý ulusal Avrupa eðitim sistemleri ve Avrupa Komþuluk Politikasýnýn kapsadýðý çeþitli ülkelere iliþkin bilgilerin 

ve dereceleri arasýnda daha iyi bir uyum yaratmak; öðrenci ve araþtýrmacýlarýn burada yer alýyor olmasýyla gösteriyoruz. 

hareketliliðini artýrmak; gerçek mükemmelliðe ulaþmak için yükseköðretimin Eurydice Avrupa Birimi ve Eurydice Ulusal Birimlere, bu raporu hazýrlamak için 

kalitesini iyileþtirmek. birlikte çok güzel bir çalýþma yapmýþ olmalarýndan ötürü müteþekkirim. Avrupa 

1999 Bologna Deklarasyonundan bu yana, ülkeler öngörülen zaman içerisinde Yükseköðretim Yapýsýna Odaklanmak- Bologna Sürecinde Ulusal Eðilimler adlý 

bir Avrupa Yükseköðretim Alanýnýn kurulmasý için gerekli temel önkoþullarý belgenin okuyucularýn Bologna Süreci ile bugüne kadar elde edilen baþarýlarý 

yerine getirmek için önemli adýmlar atmýþlardýr. Eurydice'nin Avrupa ve Avrupa yükseköðretiminin yeniden düzenlenmesinde karþýlaþýlabilecek 

Yükseköðretim Yapýsýna Odaklanmak- Bologna Sürecinde Ulusal Eðilimler adlý zorluklarý daha iyi anlamalarýna yardýmcý olacaðýna inanýyorum

raporunun 2007 baskýsý, üç-aþamalý sistemin, Avrupa Kredi Transfer ve 

Toplama Sisteminin (AKTS) ve Diploma Ekinin uygulamasýnda kaydedilen 

ilerlemenin yaný sýra ülkelerin ulusal yeterlilikler çerçeveleri, ortak dereceler ve 

etkili bir kalite güvencesi mekanizmasý geliþtirmek için sarf ettikleri çabalarý Ján Figel'

incelemektedir. Eðitim, Öðretim, Kültür ve Spordan Sorumlu Komisyon Üyesi 
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Avrupa Komisyonu, Eurydice Aðýnýn Bologna Sürecinin bir sonucu olarak ülkelerin birbirinden farklý ulusal durumlarý ve ortak özellikleri ayrýntýlý olarak 

yükseköðretim yapýsýnda ve yükseköðretime iliþkin ulusal politikalarda incelenmektedir. 

meydana gelen deðiþiklikleri gözden geçirmesini talep etmiþtir. Bu yayýnýn bir Eurydice bünyesinde 31 ülke yer almakla birlikte Avrupa Komisyonu Eurydice 

önceki baskýsýnda (2005) yer alan konulara ek olarak (yani üç aþamalý yapý, tarafýndan hazýrlanan araþtýrmanýn Bologna Deklarasyonunu imzalayan 45 

AKTS, Diploma Eki ve kalite güvencesi), 2007 baskýsý doktora programlarý, ülkeyi kapsamasý gerektiðini düþünmüþtür. Bilgi toplamayý amaçlayan anketler 

tanýnmayý artýrmak için alýnacak tedbirler, ulusal kalite güvencesi ajanslarý bu ek 14 ülke dâhil bütün ulusal temsilciliklere gönderilmiþtir. Bu ülkelerden ikisi 

hakkýnda daha fazla bilgi sunmaktadýr. Yükseköðretimden sorumlu bakanlarýn (Azerbaycan ve Ukrayna) kendi ülkelerine iliþkin Eurydice'nin istediði 

Berlin ve Bergen konferanslarýnda daðýtýlmak üzere hazýrlanan 2003 ve 2005 açýklamalarý ve diyagramlarý saðlayamamýþtýr. Ancak Durum Deðerlendirme 

baskýlarý gibi bu rapor da Bologna Sürecini tartýþmak için 1718 Mayýs 2007 Raporu için verdikleri bilgiler temelinde bu iki ülkenin karþýlaþtýrmalý gözden 

tarihinde Londra'da gerçekleþtirilecek olan önümüzdeki bakanlýk konferansý geçirme bölümünde yer almalarýna (BFUG ile mutabýk kalýnarak) karar 

için hazýrlanmýþtýr. verilmiþtir. 

Bakanlar, Eurydice Aðýný Bologna Ýzleme Grubu (BFUG) ile istiþare ederek Bu iki ülkeye iliþkin bilgiler haricinde, mevcut rapordaki bilgiler (ve özellikle 

Londra'da gerçekleþtirecekleri toplantýda kullanýlmak üzere Bologna Sürecinin karþýlaþtýrmalý gözden geçirme) Eurydice Ulusal Birimleri veya Eurydice Aðýnda 

uygulanmasýna iliþkin kapsamlý bir rapor hazýrlamalarý konusunda ikinci kez yer almayan ancak Bologna Deklarasyonunu imzalayan diðer ülkelerdeki 

görevlendirmiþtir. Bu çalýþmanýn ulusal kaynaklardan bilgi toplamak için anket ulusal birimler tarafýndan sunulan ve kontrol edilen ülkelere iliþkin açýklamalar 

hazýrlanmasýndan karþýlaþtýrmalý bir inceleme yapýlmasýna kadar her ile diyagramlara dayanmaktadýr.

aþamasýnda Bologna Ýzleme Grubunun Durum Deðerlendirme Raporundan Bilgiler bir bütün olarak toplanmýþ ve daha sonra söz konusu ülkelerin hepsinde 

sorumlu Çalýþma Grubu ile yakýndan iletiþime geçilmiþtir. Böylesi ortak bir 2006 Nisan sonu ile 2007 Mart baþýna kadar kontrol edilmiþtir. Eurydice Aðýnda 

çalýþma yürütmenin amacý bu alana iliþkin iki kez çaba harcanmasýný önlemek yer alan 31 ülkede, Eurydice'nin verilerin kontrolü ve resmi onayýna iliþkin 

ve her iki raporda yer alan verilerin olabildiðince birbirini tamamlayýcý ve tutarlý alýþýlmýþ prosedürlerini takip etmiþtir.

olmasýný saðlamaktýr. Ancak her iki raporun amacý farklýdýr. Þöyle ki Bologna 

Ýzleme Grubunun raporunda uygulama ve tavsiyeler deðerlendirilirken 

Eurydice'nin Avrupa Yükseköðretim Yapýsýna Odaklanmak adlý raporunda 
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Geriye kalan 11 ülkede ulusal kaynaklardan elde edilen materyaller ve bunlarýn Eðitim Hakkýnda Avrupa Sözlükçesi: Cilt 5: Yüksek Öðretimde Karar Alma, 

nasýl yorumlandýðý Bologna Ýzleme Grubunun sekretaryasýndan alýnan 
Danýþman, Operasyonel ve Düzenleyici Organlar (Þubat 2007), Avrupa 

destekle kontrol edilmiþtir. Ancak Eurydice'nin öncesinden çok az bilgiye sahip 
Yükseköðretime Ýliþkin Temel Veriler (Haziran 2007) ve yükseköðretimde 

olduðu söz konusu 11 ülkenin eðitim sistemlerine iliþkin bilgilerin dikkatle ele 
yönetiþime iliþkin bir çalýþma (2007 yýlýnýn sonunda) diðer yayýnlardýr.alýnmasý gerekmektedir.

Eurydice Aðýnýn üye ülkelerde merkezi kurumsal yerlerinin bulunmasý, 

 genellikle eðitim bakanlýklarýnýn bünyesinde, Eurydice'nin idari özelliðe 

        Partricia Wastiau-Schlüter(mevzuat, düzenlemeler, tavsiyeler, vb.) sahip resmi bilgileri genellikle 

Eurydice Avrupa Birimi Baþkaný kullandýðý anlamýna gelmektedir. Sonuç olarak ortaya çýkan analitik çalýþma, 

politika yapýcýlarýn hedeflerinin gerçekleþtirilmesi ve bunlarýn sonuçlarý 

üzerinde etkili olan uygulamalý çalýþmalara iliþkin verilerden çok yalnýzca bu 

hedeflere iliþkin veriler sunar. Bu durumun, hem sürekli uygulanan süreçler hem 

de gerçekte haklarýnda eksiksiz bilginin bir merkezde toplanmasý zor olan 

kurumlarýn büyük ölçüde sahip olduklarý özerklik ile nitelendirilen eðitim 

seviyesinin ele alýndýðý bu raporda özellikle vurgulanmasý gerekmektedir. 

Bu raporun, Avrupa'nýn yükseköðretiminde meydana gelmekte olan yapýsal 

deðiþikliklerin daha iyi anlaþýlmasýný saðlamasýný umut ediyoruz. Eurydice 

Ulusal Birimlerine ve yakýndan çalýþtýðýmýz ek 12 ülkenin temsilcilerine faydalý 

bilgiler sunduklarý için ve sýkýþýk zaman çizelgesine uygum göstermek için çaba 

sarf ettikleri için en içten teþekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrýca Bologna Ýzleme 

Grubunun (BFGU) Sekretaryasýna ve Durum Deðerlendirmesi Çalýþma Grubu 

üyelerine destekleri ve faydalý tartýþmalarýndan ötürü teþekkür etmek istiyoruz. 

Mevcut araþtýrma, Eurydice'nin 2007 yýlýnda yükseköðretimin birbiriyle iliþkili 

yönlerini daha iyi anlamamýzý saðlamak için hazýrladýðý yayýn dizisine aittir. 

AVRUPA YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISINA BAKIÞ - 2006 / 07
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Yeni bilginin üretilmesi ve yayýlmasý yükseköðretim kurumlarýnýn temel iþlevlerinden birisidir. Ülkelerin 

rekabete dayalý ve bilgi temelli bir ekonomiye sahip olmalarý bu iþlevin yeterli düzeyde yerine getirilmesiyle 

yakýndan iliþkilidir. Bu çerçevede Avrupa Birliði ülkemizin de dahil olduðu Bologna Süreci ile 2010 yýlýna 

kadar Avrupa Yükseköðretim Alanýn oluþturulmasý yönünde bir hedef belirleyerek bu yönde çalýþmalar 

baþlatmýþtýr. Çalýþmalar daha çok üç aþamalý bir yükseköðretim sisteminin oluþturulmasý, Avrupa Kredi 

Transfer Sistemi (AKTS), Diploma Eki, ulusal yeterlilikler çerçevesi, tanýnabilir ortak derece ve diplomalar ve 

kalite güvence sistemlerinin oluþturulmasý konularýna odaklanmaktadýr. Bu rapor hem bu konu 

alanlarýndaki geliþmelerin izlenmesi yoluyla Bologna Sürecindeki temel baþarýlarýn karþýlaþtýrýlmalý olarak 

ortaya konmasýný hem de bu sürece dahil ülkelerin yükseköðretim sistemlerinin yapýsýna iliþkin bilgiler saðlamaktadýr. 

Ülkemiz Bologna Deklerasyonunu imzalayan 45 ülkeden birisidir. Bu nedenle yukarýda sözü edilen çalýþmalar ülkemizde de 

yapýlmaktadýr. Bu rapor ülkemizde yukarýda belirtilen hedef doðrultusunda yapýlan çalýþmalara hem ýþýk tutma hem de gelinen 

aþamalarýn ortya konmasý bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Bu bakýmdan rapor yükseköðretim konusuyla ilgilenen herkes için önemli bir 

bilgi kaynaðý niteliðindedir.

Bu raporun çevrilerek Türkçe'ye kazandýrýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý Strateji Geliþtirme Baþkalýðý ve Türkiye Eurydice Birimi 

çalýþanlarýna teþekkür eder, okuyanlara yararlý olmasýný dilerim.

     

                                                                                               Doç. Dr. Hüseyin ÇELÝK

                                                                                                     Milli Eðitim Bakaný



Sayfa No              Diyagramlar ve Ülkelere Ýliþkin Açýklamalar

Önsöz    70                       AD              Andora 

   73                       AL               Arnavutluk

Ýçindekiler    80                       AM              Ermenistan

   84                       AT               Avusturya 

Giriþ    91                       BA              Bosna Hersek

   97                       BE de          Belçika-Almanca konuþan Topluluk

Bologna Sürecinin Gözden Geçirilmesi  100                       BE fr           Belçika- Fransýz Topluluðu

 106                       BE nl          Belçika- Flaman Topluluðu 

Karþýlaþtýrmalý Gözden Geçirme  110                       BG              Bulgaristan

           Bölüm A: Üç Aþamalý Bir Yapýnýn Getirilmesi  116                       CH              Ýsviçre 

           Bölüm B: Üçüncü Aþama-Doktora  124                      CY               Kýbrýs

           Bölüm C: Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemi (AKTS)  129                      CZ               Çek Cumhuriyeti

           Bölüm D: Diploma Eki  136                      DE              Almanya

           Bölüm E: Tanýnmayý Artýrýcý Diðer Tedbirler  142                      DK              Danimarka

           Bölüm F: Ulusal Kalite Güvencesi Organlarý  148                      EE               Estonya

           Bölüm G: Ýç ve Dýþ Kalite Güvencesi  154                      EL               Yunanistan

           Bölüm H: Bologna Sürecinin Ne Ölçüde Uygulandýðýnýn Ýzlenmesi  159                      ES               Ýspanya

           Diyagramlarýn Anlaþýlmasýna Yardýmcý Olacak Bilgiler  166                      FI                Finlandiya

 174                      FR               Fransa

  181                     GE              Gürcistan

 188                      HR              Hýrvatistan 

 194                      HU              Macaristan

ÝÇÝNDEKÝLER
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68



IE TR             Türkiye

IS UK-  ENG/WLS/NIR      Birleþik Krallýk-Ýngiltere, Galler,  

IT Kuzey Ýrlanda

LI                

LT UK-SCT              Birleþik Krallýk-Ýskoçya

LU VA              Vatikan 

LV Sözlükçe 

MD                 Ülke Kodlarý

ME                 Tanýmlar

MK Ekler

MT                Ek 1: 

NL                Ek 2: 

NO Teþekkür Bölümü

PL

PT

RO

RS

RU

SE

SI

SK

8

Ýrlanda

Ýzlanda

Ýtalya

Lihtenþtayn

Litvanya

Lüksemburg

Letonya

Moldova

Karadað 

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti

Malta

Hollanda

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Sýrbistan

Rusya

Ýsveç

Slovenya

Slovakya 

200

206

210

219

223

230

233

239

245

252

259

264

270

276

283

287

295

300

307

312

318

323

329

337

342

348

354

375



Bu çalýþmanýn amacý 2006/07 referans yýlý için Bologna Sürecine üye 45 Her ülkeye iliþkin açýklamalar genellikle üniversiteler veya yükseköðretim 

ülkenin kamuya ait yükseköðretim yapýsýný sunmaktýr. kurumlarý tarafýndan sunulan programlarý veya derecelendirmeleri anlatan bir 

Çalýþma iki ana bölüme ayrýlmaktadýr. ülke diyagramý ile devam etmektedir. Kurumlarýn ve derecelerin adlarý 

ülkelerin kendi dillerinde yazýlmýþtýr. Temel eðitim alanlarý, programlarýn süresi Ýlk bölüm Bologna Sürecinin uygulanmasýna iliþkin temel eðilimlerin ve 

ve giriþte kabul edilen ulusal/uluslar arasý veya kurumsal öðrenci seçme usulleri önemli unsurlarýn karþýlaþtýrmalý olarak gözden geçirilmesini içermektedir. 

de bu çalýþmada gösterilmektedir. Ayrýca diyagramlar ISCED 1997 Bu kapsamda, üç aþamaya dayanan yükseköðretimin var olmasý, Avrupa Kredi 

sýnýflandýrma sistemini kullanarak Bologna Sürecinde teþvik edilen üç temel Transfer ve Toplama Sisteminin (AKTS) kabul edilmesi veya genel olarak 

aþamayý esas alan bir yapýnýn olup olmadýðýný da açýk bir þekilde uygulanmasý, Diploma Ekinin getirilmesi ve yukarýda deðinilen unsurlarýn 

göstermektedir. ISCED'in daha detaylý bir tanýmýna ulaþmak için çalýþmanýn hayata geçirilmesi için sunulan teþvikler, ulusal yeterlilikler çerçevesinin 

sonunda yer alan sözlükçeye bakabilirsiniz. oluþturulmasý, ortak/çift derecelerin yaný sýra kalite güvencesi için ölçütlerin 

geliþtirilmesi yer almaktadýr. Ülkelere iliþkin açýklamalar ve diyagramlar sözlükçede de yer alan ülke 

kodlarýnýn alfabetik sýrasýna göre düzenlenmiþtir. Böyle bir düzenleme, Bologna Süreci kapsamýnda AB eðitim bakanlarý tarafýndan yürütülen 

çalýþmanýn yayýmlandýðý bütün dillerde yeknesaklýðý saðlamak için yapýlmýþtýr. toplantýlarýn temel baþarýlarýný ortaya koyan Bologna Sürecinin tarihi kýsaca 

gözden geçirildikten sonra karþýlaþtýrmalý gözden geçirme bölümü Ülke kodlarýnýn ve kýsaltmalarýn yaný sýra sýkça kullanýlan terimlerin tanýmlarýnýn 

gelmektedir. yer aldýðý sözlükçe ile çeþitli ölçütlerin uygulanma düzeyi hakkýnda bilgi sunan 

ulusal istatistikleri içeren bir ek- mevcut olduðu durumda- raporun sonunda Çalýþmanýn ikinci bölümünde, bütün üye ülkelere iliþkin detaylý ülke 

yer almaktadýr.açýklamalarý yer almaktadýr. Bu açýklamalar ulusal reformlar veya Bologna 

Süreci ile ilgili mevcut düzenlemelere genel bir bakýþ sunmaktadýr. Uygun 

olduðu durumlarda, Bologna Süreci ile ilgili tedbirlerden baðýmsýz olarak veya 

süreci güçlendirme aracý olarak getirilen oldukça önemli diðer reformlara da 

atýfta bulunulmaktadýr. Reformun hayata geçirilmediði ülkelerde en son 

gerçekleþtirilen reformun tarihi veya yürütülmekte olan ulusal tartýþmalarýn 

odak noktasý belirtilmiþtir.  

GÝRÝÞ

9



Bologna Süreci, yükseköðretimden sorumlu bakanlarýn gerçekleþtirdiði bir dizi 

toplantýnýn bir ürünüdür. Bu toplantýlarda, 2010 yýlýna kadar bir Avrupa Sorbonne Deklarasyonunun ilham kaynaðý olduðu Avrupa 

Yükseköðretim Alaný kurmak için politika kararlarý alýnmýþtýr. Yükseköðretim Alaný hakkýndaki Bologna Deklarasyonu 29 Avrupa 

1998'den bu yana, Bologna Sürecini tasarlama amacýný taþýyan beþ bakanlýk ülkesindeki yükseköðretimden sorumlu bakanlar tarafýndan Haziran 

toplantýsý Paris (Sorbonne Üniversitesinde), Bologna, Prag, Berlin ve Bergen 1999'da imzalanmýþtýr. Bu deklarasyon üye ülkelerin Avrupa 

olmak üzere çeþitli Avrupa þehirlerinde gerçekleþtirilmiþtir. Önümüzdeki yükseköðretiminin modernizasyonu ve reformuna iliþkin genel bir 

toplantý, 2007 Mayýs ayýnda Londra'da gerçekleþtirilecektir. çerçeve geliþtirmek amacýyla kullandýklarý temel bir belge haline 

gelmiþtir ve reform süreci Bologna Süreci olarak anýlmaya baþlanmýþtýr. 

1999 yýlýnda, Bologna Sürecine üye ülkeler arasýna AB'ye daha sonra 

Bologna Sürecine iliþkin temel kurallar Fransa, Almanya, Ýtalya ve Birleþik üye olan 15 ülke, EFTA'ya üye üç ülke (Ýzlanda, Norveç ve Ýsviçre) ve 

Krallýk olmak üzere dört ülkenin eðitim bakanlarý tarafýndan Mayýs 1998'de AB'ye aday 11 ülke (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

imzalanmýþ Avrupa Yükseköðretim Sisteminin Mimarisinin Uyumlaþtýrýlmasý Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya ve 

hakkýnda Sorbonne Ortak Deklarasyonuna uzanmaktadýr. Slovenya) katýlmýþtýr. Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve 

üniversiteler, rektörler ve Avrupalý öðrenciler birlikleri gibi uluslar arasý 

kuruluþlar da deklarasyonun hazýrlanmasýna katýlmýþlardýr. 

Bologna Deklarasyonu (1999)

Sorbonne Deklarasyonu (1998) 

 

BOLOGNA SÜRECÝNÝN GÖZDEN GEÇÝRÝLMESÝ

Sorbonne Deklarasyonu þu konulara odaklanmýþtýr:

·    • Ortak bir yeterlilikler çerçevesi ve eðitim aþamalarýna tedrici bir uyum saðlayarak       

                  derslerin uluslar arasý þeffaflýðýnýn ve derecelerin tanýnmasýnýn geliþtirilmesi 

       • Avrupa alanýnda öðrencilerin ve öðretmenlerin hareketliliðinin ve Avrupa iþgücü    

                  piyasasýna entegrasyonlarýnýn kolaylaþtýrýlmasý

        •         Lisans (lisans derecesi) ve lisansüstü (yüksek lisans veya doktora dereceleri)        
                  öðrencileri için ortak bir derece sisteminin kurulmasý 

Bologna Deklarasyonunda, bakanlar aþaðýda yer alan amaçlara ulaþmak istediklerini beyan 
etmiþlerdir: 

·    • Kolayca okunabilen ve karþýlaþtýrýlabilen dereceler sistemini benimsemek

      • Ýki temel aþamayý esas alan bir sistemi uygulamak

      • Bir krediler sistemi kurmak (AKTS gibi)

      • Öðrencilerin, öðretim elemanlarýnýn ve araþtýrmacýlarýn hareketliliðini             

                  Desteklemek

      • Kalite güvencesinde Avrupa iþbirliðini teþvik etmek
       •           Yükseköðretimde Avrupa Boyutunu geliþtirmek (müfredatýn geliþtirilmesi ve              
                  kurumlar arasý iþbirliði baðlamýnda
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Bologna Deklarasyonu, Avrupa yükseköðretim sisteminin uluslar arasý rekabet Eylül 2002'de gerçekleþtirilen Berlin Konferansý, Bologna Sürecinin 

gücünü artýrmak hedefini ortaya koymakta ve bu sistemin bütün dünya izlenmesi anlamýnda atýlan önemli bir adýmdýr. Yedi ülkenin üye 

ülkelerinin dikkatini çekmesi gerektiðini vurgulamaktadýr. olmasýyla (Arnavutluk, Andora, Bosna Hersek, Vatikan, Makedonya 

Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Rusya, Sýrbistan ve Karadað) Bologna 

2001 Mayýs'ta, bu tarihe kadar (özellikle ilgili her bir ulusal raporda belirtildiði Sürecine üye ülke sayýsý 40'a yükselmiþtirBerlin Bildirisinde, bakanlar 

þekliyle) kaydedilen ilerlemeyi deðerlendirmek ve gelecek yýllarda Bologna Ýzleme Grubunu 2005 yýlýnda gerçekleþtirilecek olan bakanlýk toplantýsý 

Sürecinin ilerlemesini saðlayacak temel öncelikleri belirlemek üzere Prag'da bir 

toplantý gerçekleþtirilmiþtir. Bu toplantýya yeni üyeler olarak Hýrvatistan, Kýbrýs, 

Lihtenþtayn ve Türkiye olmak üzere 33 ülke katýlmýþtýr. 

Eðitim bakanlarý Sürecin sürekli olarak geliþiminin saðlanmasýndan sorumlu bir 

Bologna Ýzleme Grubunun (BFGU) kurulmasýna da karar vermiþlerdir. BFGU, 

bütün üye ülkelerin ve Avrupa Komisyonun temsilcilerinden oluþmakta ve 

dönemin AB Baþkanlýðý tarafýndan baþkanlýk edilmektedir. Avrupa Konseyi, 

Avrupa Üniversiteler Birliði (EUA), Avrupa Yükseköðretim Kurumlarý Birliði 

(EURASHE) ve Avrupa Ulusal Öðrenci Birlikleri (ESIB), Bologna Ýzleme 

Grubunun yürüttüðü çalýþmalara gözlemci olarak katýlmaktadýrlar.

öncesinde kaydedilen ilerleme ve orta vadeli önceliklerin uygulanmasý 

hakkýnda detaylý raporlar hazýrlamak ve bir durum deðerlendirmesi 

yapmakla görevlendirmiþlerdir. Unesco Avrupa Yüksek Öðretim 

Merkezi (Unesco-CEPES) Bologna Ýzleme Grubunun çalýþmalarýna 

danýþman olarak katýlmýþtýr.. 

Prag Bildirisi (2001)

Berlin Bildirisi (2003) 

Prag Bildirisi Bologna Sürecinin þu üç unsurunu vurgulamýþtýr: 

·     • Yaþam boyu öðrenmenin teþvik edilmesi

·• Yükseköðretim kurumlarý ve öðrencilerinin katýlýmý
                   
          •         Avrupa Yükseköðretim Alanýnýn çekiciliðinin artýrýlmasý 

Berlin Bildirisiyle, Bologna Süreci gelecek iki yýla iliþkin aþaðýda yer alan öncelikleri 
belirleyerek ek bir ivme kazanmýþtýr: 

·    • Kurumsal ve ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde kalite                           

                güvencesinin geliþtirilmesi

�• Ýki aþamalý sistemin uygulanmaya baþlanmasý

�• 2005 yýlý itibariyle mezun olacak bütün öðrencilerin otomatik olarak ücret 
ödemeksizin Diploma Eki almasý dâhil derecelerin tanýnmasý ve eðitim 
süreleri 

�• Avrupa Yükseköðretim Alaný için kapsamlý bir yeterlilikler çerçevesinin 
dikkatlice hazýrlanmasý

�• Sürece üçüncü aþama olarak doktora seviyesinin de dâhil edilmesi
        •        Avrupa Yükseköðretim Alaný ile Avrupa Araþtýrma Alaný arasýnda                

                daha sýký baðlarýn kurulmasý 
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Bergen Bildirisi (2005) Bergen'den Londra'ya (2007)

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nýn katýlýmý ile 1718 Mayýs 2007'de Londra'da gerçekleþtirilecek olan bakanlar toplantýsý 

Bologna Sürecine üye olan ülkelerin sayýsý 2005 Mayýs itibariyle 45'e çýkmýþtýr. Bologna Sürecine üye farklý ülkelerde Sürece iliþkin meydana gelen geliþmeler 

Yükseköðretimden sorumlu bakanlar Bologna Sürecinin orta vadeli baþarýlarýný üzerine odaklanacaktýr. 

tartýþmak üzere Bergen'de bir araya gelmiþlerdir. Durum Deðerlendirme Bergen'den Londra'ya-Ocak 2006 tarihli AB Katkýlarý adlý bildiride Avrupa 

Raporu, Bologna Ýzleme Grubu tarafýndan bu konferans için sunulmuþtur. Komisyonu Bologna Süreci reformlarýnýn gerçek anlamda uygulanmasýna 

Bergen Konferansýnda, Avrupa Yükseköðretim Alanýnda Kalite Güvencesi aðýrlýk verilmesi gerektiðinin altýný çizmiþtir. Bildiri Bologna Sürecinin 

Standartlarý ve Ýlkeleri kabul edilmiþtir. uygulanmasý kapsamýnda yarýdan fazla yol kaydedildiðini ve reformlar ulusal 

Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði (ENQA), Uluslar Arasý Eðitim kanunlarýn geçerli bir bölümü haline geldiði için artýk bu reformlarýn öðrenci ve 

Pan-Avrupa Yapýsý ve Avrupa Sanayici ve Ýþverenler Konfederasyonlarý Birliði öðretim elemanlarýnýn günlük üniversite yaþamlarýnýn bir gerçeði haline 

(UNICE) Bologna Ýzleme Grubuna danýþman üyeler olarak dâhil olmuþtur. gelmesi gerektiðini doðrulamýþtýr. Ayrýca Komisyon Avrupa yükseköðretiminde 

meydana gelen deðiþikliklerin dünya çapýnda ilgi topladýðýný ve bu nedenle yurt 

dýþý boyutu olan bir strateji geliþtirmenin gerekliliðini vurgulamýþtýr.

BOLOGNA SÜRECÝNÝN GÖZDEN GEÇÝRÝLMESÝ

Bergen Bildirisinde, bakanlar 2007 yýlý için önceliklerini þu unsurlarý da 
kapsayacak þekilde geniþletmiþlerdir: 

������• ��Sosyal boyutun güçlendirilmesi ve hareketliliðin önündeki                      

                  engellerin kaldýrýlmasý

         •       Avrupa Yüksek Öðretimde Kalite Güvencesi Birliðinin (ENQA)         

                 raporunda       

                 önerildiði üzere kalite güvencesi standartlarý ve ilkelerinin uygulanmasý

          •       Ulusal yeterlilikler çerçevesinin uygulanmasý

          •      Ortak derecelerin verilmesi ve tanýnmasý
          •      Daha önceki öðrenmenin tanýnmasýna iliþkin prosedürler dâhil             
                  yükseköðretimde esnek öðrenme için fýrsatlarýn yaratýlmasý
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KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

BÖLÜM A: 

ÜÇ AÞAMALI BÝR YAPININ GETÝRÝLMESÝ 

Üç aþamalý yükseköðretim: Bologna Deklarasyonunu imzalayan ülkelerin 

hepsi tarafýndan kabul edilen bir sistem

Birkaç yýl sürecek bir geçiþ aþamasý hala çoðu ülkede gereklidir 

uygulamadaydý. Söz konusu üç aþamalý yapýya sahip ülkelerin dýþýnda kalan 

ülkeler Bologna Sürecine katýldýktan sonra 1999 ile 2006 yýllarý arasýnda yeni 

yapýyý uygulamaya baþlamýþlardýr. 

Bologna Deklarasyonunu imzalayan ülkelerin yükseköðretimden sorumlu 

Bologna Deklarasyonunun imzalanmasýndan önce üç aþamalý yapýnýn bakanlarý 2010 yýlýna kadar Avrupa Yükseköðretim Alanýný oluþturmak için daha 

uygulamada olduðu Polonya ve Slovenya'da konuya iliþkin gerekli uyarlamalar yeknesak bir yapýya sahip ve daha “okunabilir” bir sistemin uygulanmaya 

ve uzantýlar son zamanlarda getirilmiþtir. Polonya'da 2006 yýlýnda kabul edilen baþlanmasý gerektiðini kabul etmiþlerdir. 2005 Mayýs ayýnda gerçekleþtirdikleri 

ve 2005 tarihli yeni Yükseköðretim Yasasýný esas alan bir düzenleme, bütün son toplantýda, bakanlar üç aþamalý (lisans/yüksek lisans/doktora) olarak 

yükseköðretim kurumlarýnýn çalýþma alanlarýnýn çoðunda iki aþamalý düzenlenmiþ yüksek öðretim sisteminin büyük ölçekte oluþturulduðunu 

programlarý uygulamaya baþlamalarýný gerekli kýlmaktadýr. Söz konusu memnuniyetle belirtmiþlerdir. 

reformlar 2007/08 akademik yýlý itibariyle yürürlüðe konacaktýr. Slovenya'da Üç aþamalý yapý, 2006/07 akademik yýlýnýn baþlarýnda Bologna Sürecine üye 

eski üç aþamalý yapýya iliþkin gerekli deðiþiklikleri getiren yasa 2004 yýlýnda ülkelerin neredeyse hepsinde uygulamaya konmuþtu. Yalnýzca üç ülke veya 

yürürlüðe girmiþtir. Eski yapý 2009/10 akademik yýlý itibariyle tamamen bölge üç aþamalý yapýyý hayata geçirmemiþti. Andora'da üç aþamalý yapýnýn 

kaldýrýlmýþ olacaktýr. getirilmesi þu anda kamuoyu tartýþmasýnýn gündemindedir. Belçika'nýn 

Bologna Deklarasyonunun imzalanmasýndan sonra yükseköðretim Almanca konuþan Topluluðunda üç aþamalý bir yapý tam anlamýyla 

sistemlerine yeni üç aþamalý yapýyý getiren çoðu ülkede bu yapý aþamalý olarak uygulanamaz çünkü yükseköðretim bu bölgede oldukça sýnýrlýdýr. Ancak Özerk 

uygulamaya konmuþtur. Bu nedenle iki ayrý sistem yýllarca yani eski yapý Yüksekokul (Autonome Hochschule) 2007/08 akademik yýlýnda bir lisans 

kapsamýnda eðitimlerine baþlamýþ olan öðrenciler mezun olana kadar ayný derecesi verecektir. Ýsviçre'de (þu anda üç aþamalý yapý yalnýzca belirli 

anda uygulamada kalmýþtýr. programlarda uygulanmaktadýr) üç aþamalý yapýyý getiren kanun Temmuz 

Hýrvatistan, Moldova ve Romanya'da bütün yükseköðretim 2007'de yürürlüðe girecektir. 

Bologna Deklarasyonunun 1999 yýlýnda imzalanmasýndan önce çoðu ülkede 

(en azýndan belirli çalýþma alanlarýnda) üç aþamalý yapý hali hazýrda 
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kurumlarýna 2005/06 akademik yýlýnýn baþlamasýndan itibaren üç aþamalý eski programlarýn yenisiyle deðiþtirilmesine iliþkin bir tarih þart koþmamaktadýr. 

yapýyý kanunen uygulamaya koyma yükümlülüðü getirilmiþtir. Yeni yapý Almanya'da ' “Lisans ve Yüksek Lisans Yapýsý Ýçin 10 Tez” Haziran 2003'de 

Macaristan'da 2006/07 akademik yýlýnda uygulanmaya baþlanmýþtýr. uygulanmaya baþlanmýþtýr ve 2010 yýlýna kadar ilk iki aþamanýn uygulanmasýný 

Bazý ülke veya bölgeler reformdan önce uygulamada olan yapýlarýný tamamen (tercihen bütün ülke çapýnda) saðlamaktadýr.

yürürlükten kaldýrmak için bir tarih belirlemiþtir. Yeni yapý Belçika'nýn Fransýz Ýspanya'da Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora  (Diplomado, Licenciado and 

Topluluðunda, Gürcistan ve Ýsviçre'de 2007/08 akademik yýlýna kadar, Doctor) dereceleri veren bütün programlarýn yerine bütün çalýþma alanlarýnda 

Belçika'nýn Flaman Topluluðunda ise 2009/10 akademik yýlýna kadar (týp eðitimi ve kurumlarda 2008/09 akademik yýlýnýn baþýnda yeni yapý getirilecektir; yeni 

için 2010/11 akademik yýlýna kadar) aþamalý olarak uygulamaya konacaktýr. yapýnýn 2012 yýlýna kadar tam olarak uygulanmasý planlanmaktadýr. 

Fransa'da lisans/yüksek lisans/ doktora (LMD) reformu bütün eðitim Rusya'da her bir Yüksek Öðretim Kurumu (HEI), BA/MA (Lisan/Yüksek Lisans) 

kurumlarýnda ve eðitim alanlarýnýn çoðunda alanýnda 2010 yýlýna kadar yapýsýný uygulayýp uygulamayacaðýna baðýmsýz olarak karar verme yetkisine 

uygulamaya konulacaktýr (genellikle týp ve mühendislik alanlarýndaki bazý sahiptir. Þu anda öðrencilerin çoðu uzmanlýk derecesi almalarýný saðlayan uzun 

branþlar hala uzun dönem yapýyý esas almaktadýr). Portekiz ve Sýrbistan'da eðitim programlarýný takip etmektedir. Doktora programlarýnýn geleneksel 

yeni yapý 2006/07 akademik yýlýnda ilk defa uygulanmýþ olup bu yapýnýn 2009 düzenlenme biçimi Bologna Süreci ýþýðýnda deðiþtirilmemiþtir.

yýlýna kadar tam anlamýyla uygulanmasý hedeflenmektedir. 

Çek Cumhuriyeti'nde Bologna Süreci öncesinde uygulamada olan yapý, 

programlarýn akreditasyonlarý dolana kadar yürürlükte kalmýþtýr ancak 2004/05 

akademik yýlýndan bu yana yeni öðrencilerin büyük bir çoðunluðu birinci aþama 

(lisans) programlara kaydolmuþlardýr. 

Avusturya ve Almanya, öðrencilere hem reform öncesinde kullanýlan uzun 

programlarý hem de üç aþamalý Bologna modelini takip etme olanaðý 

sunmaktadýr. Avusturya'da kurumlarýn yalnýzca 2002 Yükseköðretim Yasasýnýn 

yürürlüðe girmesinden itibaren uygulamaya baþladýklarý yeni programlarýn üç 

aþamalý modele uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir; söz konusu yasa 
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KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

Þekil A1: Bologna Süreci ile uyumlu bir üç aþamalý yapýnýn
                           uygulanma düzeyi, 2006/07

Týp ve ilgili alanlardaki eðitim programlarý Bologna Sürecine üye ülkelerin 

yarýdan fazlasýnda tek aþamalý olarak düzenlenir

Ek notlar (Þekil A1) 
Andora: Üç aþamalý yapýnýn uygulanmaya baþlanmasý þu anda kamuoyu 
tarafýndan tartýþýlmaktadýr.
Azerbaycan: Lisans ve yüksek lisans öðrencilerinin yüzde 90'ýndan fazlasý 1. 
ve 2. aþamaya kayýtlýdýr; doktora programlarýnda Bologna Sürecine uygun 
olarak bir düzenleme yapýlmamýþtýr.
Azerbaycan ve Ukrayna: Burada yer alan veriler 2007 Durum 
Deðerlendirme Raporu için Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin 
kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr.
Belçika (BE de): Autonome Hochschule, 2007/08 akademik yýlýndan itibaren 
lisans derecesi verecektir.
Slovakya: 2002 yükseköðretim yasasý ve Akreditasyon Komisyonunun 
akabindeki resmi onayýna göre, ilk iki aþamanýn uzun aþamada birleþtirilmesi 
imkâný belirli durumlarda saðlanabilir  
Ýsveç: Üç aþamalý yapý yeni yasayla 2007 Temmuz'da uygulanmaya 
baþlanacaktýr.
Ýsviçre: Üç aþamalý yapý 2010 yýlýnda tam anlamýyla uygulanacaktýr. 

Üç aþamalý yapýyý getiren veya uygulayan çoðu ülkede, belirli eðitim alanlarý 

hala 5 veya 6 yýllýk tek kademeli uzun dönem programlar olarak düzenlenir. Üç 

aþamalý yapý en çok týp ve ilgili eðitim alanlarýnda uygulanmamaktadýr. Bu 

alanlar, Bologna Sürecine üye ülkelerin yarýdan fazlasýnda “uzun dönem 

programlar” olarak düzenlenmektedir.(Þekil A2).

Týp eðitimi Ermenistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Ýzlanda, Ýrlanda, Malta, 

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadað, Sýrbistan ve Birleþik Krallýk 

olmak üzere 10 ülkede iki veya üç aþamalý programlar olarak düzenlenmiþtir. 

Ancak söz konusu 10 ülkede týp programlarý için ilk aþama (lisans derecesi) 5 ila 

6 yýl arasýnda sürmektedir. Bu ilk aþama programlarý mezunlarýn kendi 

mesleklerini icra edebilmelerine 

 

 

 

Eðitim alanlarýnýn hepsinden veya çoðunda tam uygulama 
(Bologna öncesi veya sonrasý)

Kapsamlý ancak aþamalý uygulama/devam eden uyarlamalar veya 
geniþletme çalýþmalarý

Kýsmi/sýnýrlý uygulama

Üç aþamalý yapý yok

 

 

 

Kaynak: Eurydice
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olanak tanýyan bir derece vermekte ancak bazý durumlarda ileri bir 

“uygulamalý” eðitim gerekebilmektedir. Mezunlar, ilk aþamayý baþarýyla 

tamamladýktan sonra ikinci aþama programlarýna kaydolma hakkýna 

sahiptirler.

Týp eðitimi yalnýzca bazý ülke veya bölgelerde þöyle ki Belçika'nýn 

Flaman ve Fransýz Topluluklarý, Danimarka ve Hollanda'da Bologna 

Sürecinin yapýsýna (l isans/yüksek l isans) uygun olarak 

düzenlenmektedir. Bu ülkelerde birinci aþama lisans derecesine sahip 

mezunlar ikinci (yüksek lisans) aþamayý baþarýyla tamamlayana kadar 

kendi alanlarýnda çalýþma yeterliliðine sahip deðildirler.

2007 Temmuz itibariyle üç aþamalý yapýnýn getirileceði Ýsveç'te reform, 

týp eðitimi dâhil bütün eðitim alanlarý etkileyecektir.

Çoðu ülkede mimarlýk, hukuk ve teoloji eðitimi üç aþamalý yapýnýn 

istisnalarýný oluþturmakta ve tek aþamalý programlar olarak 

düzenlenmektedirler. (Bakýnýz Þekil A2b).

Avusturya, Estonya (dereceler 16) ve Slovakya'da öðretmenlik eðitimi; 

Ermenistan'da sanat eðitimi; Polonya, Norveç ve Ýspanya'da belirli 

eðitim alanlarý gibi çeþitli eðitim alanlarý üç aþamalý yapýnýn istisnalarýný 

oluþturmakta ve lisans/yüksek lisans yapýsýndan etkilenmemektedir.

Þekil A2a: Üç aþamalý yapý ya da yalnýzca tek aþamalý olarak 
                       düzenlenmiþ eðitim alanlarý, 2006/07

 

Üç aþamalý yapý olarak düzenlenmiþ bütün eðitim alanlarý (geçiþ aþamasýný
 içermektedir: bazý alanlar yeni üç aþamalý yapýya paralel olarak 
tek aþama olarak verilebilmektedir)

Üç aþamalý yapý vardýr, týp eðitimi yalnýzca tek aþamalý olarak verilmektedir

Üç aþamalý yapý vardýr, týp eðitimi ve en az baþka bir eðitim alaný yalnýzca 
tek aþamalý olarak verilmektedir

Üç aþamalý yapý vardýr, az bir eðitim alaný (týp eðitimi deðil) yalnýzca tek 
aþamalý olarak verilmektedir

 

 

 

Üç aþamalý yapý yoktur  

 

 

 

Kaynak: Eurydice

Veri yok

Açýklayýcý not

Týp eðitimi için farklý tür aþamalar vardýr, metne bakýnýz
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Þekil A2b: Yalnýzca uzun dönem programlar olarak sunulan programlar 

(üç aþamalý yapýnýn uygulanmadýðý eðitim programlarý), 2006/07

ISCED 5B programlarý nadiren lisans/yüksek lisans seviyelerinde 

düzenlenmektedir 

tamamlayabilmek için yurt dýþýna gitmeleri gerekmektedir.
Estonya: “Mühendislik” kategorisinde, yalnýzca inþaat mühendisliði eðitimi tek 
aþamalý olarak verilmektedir; diðer mühendislikler ise üç aþamalý yapýya uygun 
olarak düzenlenmiþtir
Lüksemburg: Þu anda yalnýzca birinci ve ikinci aþama programlarý verilmektedir; 
üçüncü aþama programlarý 2007 yýlýnda uygulanmaya baþlanacaktýr. 
Malta: Muhasebe, mimarlýk ve teoloji alanlarýnda birinci aþama (lisans düzeyi) 
programlarý beþ yýl sürmekte ancak geleneksel “uzun aþamalý” eðitim programlarý 
olarak görülmemektedirler.
Polonya: “Ýki aþamalý” kurala istisna olarak kalacak ek alanlar þu þekildedir: 1) 
oyunculuk 2) sanatý koruma ve restorasyon 3)sinemacýlýk ve fotoðrafçýlýk 4) 
psikoloji, bu alanda yalnýzca tek aþamalý programlar verilmektedir 5) yönetmenlik bu 
alanda her bir Yükseköðretim Kurumu çalýþma programlarýný tek aþamada mý yoksa 
iki aþamada mý vereceklerine kendileri karar vermektedir. Mevzuata göre bu 
“istisnai” eðitim alanlarýndaki programlar yeniden yapýlandýrma sürecinden 
etkilenmeyecektir.
Ýsveç: Bütün eðitim programlarý 2007 Temmuz itibariyle üç aþamalý yapýya 
dönüþtürülecektir.

Bologna Sürecine üye ülkelerin çoðunda yükseköðretim akademik/teorik 

esaslý programlar (ISCED 5A) ve pratiðe yönelik mesleki/teknik programlar 

(ISCED 5B- ISCED 1997'nin tanýmý için Sözlükçe bölümüne bakýnýz.) olarak 
Kaynak: Eurydice

ayrýlmaktadýr. 
Ek Notlar (Þekil A2b) 

Bazý ülkelerde ISCED 5A ve 5B programlarý farklý kurumlar (sýrasýyla üniversite Andora, Beika (BE de) ve Ýsveç: Üç aþamalý yapý yoktur.
Azerbaycan ve Ukrayna: Veri yok.

ve üniversite dýþý kurumlar) tarafýndan verilmektedir. Ancak böylesi “ikili” 
Belçika (BE fr and BE nl), Bosna Hersek, Kýbrýs, Danimarka, Yunanistan, 
Vatikan, Ýrlanda,  Lihtenþtayn, Lüksemburg, Makedonya Eski Yugoslav organizasyon biçimi deðiþmektedir: üniversite ve üniversite dýþý kurumlarýn 
Cumhuriyeti, Malta, Karadað,
Hollanda ve Birleþik Krallýk:  Üç aþamalý yapý bütün eðitim alanlarý uygulamadadýr. her iki düzeyde program sunmalarý oldukça yaygýn hale gelmektedir. Ayrýca 

her iki program düzeyi müfredat, oryantasyon ve öðrenme çýktýlarý  Ek Notlar (Þekil A2a ve A2b) 
Azerbaycan ve Ukrayna: Burada yer alan veriler 2007 Durum Deðerlendirme 

kapsamýnda gittikçe birbirine daha benzer hale gelmektedir.Raporu için Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal 
raporundan alýnmýþtýr. Bu nedenle 2006/07 akademik yýlýnda, on üç ülke (Ermenistan, Estonya, 
Kýbrýs, Vatikan ve Lihtenþtayn: Üç. aþamalý yapý uygulanmaktadýr, ancak bazý 
eðitim programlarý/aþamalar verilmemektedir; öðrencilerin bazý programlarý Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Vatikan, Lihtenþtayn, 

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

 

IS     IT     LT    LV   MD   NO    PL   PT    RO   RS   RU     SI    SK    TR

AL    AM   AT    BG   CH   CZ   DE   EE    ES    FI     FR   GE   HR   HU

Týp ve iliþkili alanlar 

Mimarlýk 

Hukuk 

Mühendislik 

Teoloji 

Sanat

Diðer 

Týp ve iliþkili alanlar 

Mimarlýk 

Hukuk 

Mühendislik 

Teoloji 

Sanat 

Diðer 
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takip edebilir. Ancak ISCED 5B düzeyinde lisans/yüksek lisans türü bir yapý Lüksemburg, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz ve Rusya) üniversite 

bulunmamaktadýr.
dýþýndaki yükseköðretim kurumlarýnca verilse dahi lisans düzeyindeki bütün 

yükseköðretim programlarýný ISCED 5A düzeyi olarak tanýmaktadýr. 2004 

Yasasý uyarýnca Romanya'da ISCED 5B düzeyindeki programlar 2007/08 

akademik yýlý itibariyle ISCED 5A programlarý olarak yeniden düzenlenecektir.

ISCED 5B düzeyinde mesleki programlar sunan bütün ülkelerde (Arnavutluk, Bütün programlarýn ISCED 5A düzeyi olarak kabul edildiði Gürcistan'da ISCED 

Çek Cumhuriyeti, Karadað ve Slovakya hariç) 5B düzeyinden mezun olanlar iþ 5B programlarý mesleki eðitim yasasýna iliþkin deðiþiklikler yürürlüðe girdiðinde 

piyasasýna girme veya akademik baþarýlarý en azýndan belirli ölçüde tanýnarak (söz konusu deðiþikliklerin 2007/08 akademik yýlýnda yürürlüðe girmesi 

ISCED 5A programýna geçiþ yapma olanaðýna sahiptir. Bazý durumlarda, beklenmektedir; deðiþiklere iliþkin hükümler Meclis tarafýndan Mart 2007'de 

ISCED 5B düzeyinden mezun olanlar ISCED 5A düzeyindeki bir lisans kabul edilen yeni yasada yer almýþtýr) ISCED 5A düzeyinden ayrýlacaktýr. 

programýnýn ikinci veya üçüncü yýlýna doðrudan kabul edilebilir veya en azýndan 
Polonya'da öðretmenlik eðitimi ve yabancý dil öðretmenlik eðitimi diplomasý 

bir yüksek lisans programýna girebilirler. Ancak bu konuya iliþkin ilgili ülke ve 
almaya olanak tanýyan üç-yýllýk programlar uluslar arasý düzeyde istatistikî veri 

programa göre deðiþen çeþitli koþullarýn yerine getirilmesi gerekmekte ve 
toplanmak amacýyla ISCED 5B düzeyi programlar olarak sýnýflandýrýlmaktadýr. 

böylesi bir geçiþ bazen yalnýzca ayný eðitim alanýnda mümkündür.
Ancak ulusal mevzuat bu programlarý yükseköðretim olarak kabul 

Belçika'nýn Fransýz Topluluðunda ISCED 5B düzeyindeki bir programdan lisans etmemektedir.

veya yüksek lisans düzeyindeki bir ISCED 5A programýna giriþ ya “geçiþ” 
Genel olarak, ISCED 5B düzeyindeki programlar lisans/yüksek lisans yapýsýna 

programýnýn (passerelle) tamamlanmasýna ya da öðrencilerin geçmiþte elde 
göre düzenlenmektedir. Ancak beþ ülkede (Arnavutluk, Bosna Hersek, 

ettikleri kiþisel ve profesyonel baþarýlarýn temeline dayanmaktadýr. Fransa'da 
Hýrvatistan, Ýtalya ve Karadað) iki aþamalý yapý ISCED 5B programlarýnda 

ISCED 5B 
uygulanmamaktadýr. Birinci aþama ISCED 5B programý iki, üç veya dört yýl 

sürmekte ve ikinci aþama ISCED 5B programýna geçiþ olanaðý sunmaktadýr. 

Ancak ilgili öðrenciler üçüncü aþama (doktora düzeyi) programýna doðrudan 

kabul alamamaktadýrlar.

Fransa'da birinci aþama ISCED 5B eðitim programýný bazý eðitim alanlarýnda bir 

yýl süren (licence professionnele derecesi alýnmaktadýr) ikinci aþama programý 

ISCED 5B programlarýndan mezun olanlar genellikle ISCED 5A 

programlarýna kabul edileme olanaðýna sahiptirler 
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olarak ISCED 5A düzeyindeki derslere kabul alabilirler. Ayrýca, AKTS kredileri veren bir ön lisans derecesi ile sonuçlanmaktadýr.

dikkate alýnmakta ve bu krediler ISCED 5A düzeyindeki programlarýn (lisans Polonya'da ISCED 5B programýný tamamlayan baþvuru sahipleri özel bir 

ve/veya yüksek lisans) hepsinden veya bazýlarýndan muafiyet olanaðý sýnavdan geçmek koþuluyla bir lisans derecesi alabilirler.

sunmaktadýr. Belçika'nýn Flaman Topluluðunda ISCED 5B ve 5A düzeylerinden Türkiye'de ISCED 5B programýný tamamlayan öðrenciler merkezi düzeyde 

yüksek lisans düzeyindeki 5A programlarýna doðrudan geçiþ yalnýzca eðitim yapýlan bir sýnava girerek ve bu sýnavýn ardýndan bir yýl süren “geçiþ” derslerine 

alaný deðiþmediðinde mümkündür. Öðrencilerin, lisanstan sonra yüksek devam ederek bir ISCED 5A programýna geçiþ yapabilirler. Bir yýl süren “geçiþ” 

lisansta farklý bir disipline geçtiklerinde bu iki düzey arasýndaki geçiþi saðlayan derslerinin ardýndan öðrenciler eðitimlerine ISCED 5A programýnýn üçüncü 

bir programý da tamamlamalarý gerekmektedir. yýlýndan devam edebilirler.

Hýrvatistan'da her kurum, ISCED 5B mezunlarýnýn ISCED 5A düzeyindeki 

lisans programýna geçiþi için gerekli koþullarý belirler. Malta'da öðrenciler bir 

ISCED 5B programýnda bir ile iki yýl arasýnda eðitim aldýktan sonra ISCED 5A 

programlarýna geçiþ yapabilirler. Ýtalya'da yasa, üniversitelerin daha önce 

edinilen bütün mesleki bilgiyi ve/veya becerileri tanýmasý ve söz konusu bilgi ve 

becerileri üniversite ders kredisi olarak görmeleri gerektiðini söylemektedir. 

Macaristan'da ISCED 5B programlarýndan mezun olanlar elde ettikleri 60 

krediyi ISCED 5A lisans programlarýna transfer edebilirler( ISCED 5B 

seviyesinde alýnan AKTS kredileri göz önünde bulundurulur ve ISCED 5A 

düzeyinde görülecek bazý ders veya seminerlerden muafiyet saðlar.). Ancak 

ISCED 5B mezunlarýnýn, bir ISCED 5A programýna kabul almak için baþvuruda 

bulunan diðer bütün kiþilerle birlikte giriþ için gerekli prosedürleri yerine 

getirerek baþvuruda bulunmalarý gerekmektedir. 

Hollanda'da yeni düzenlenen ISCED 5B programlarýný uygulamaya koymak için 

Eylül 2006'da pilot projelere baþlanmýþtýr. ISCED 5B derecesi artýk, toplamda 

120 AKTS kredisi olan öðrencilerin ISCED 5A düzeyine geçiþ yapmalarýna izin 

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 
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Þekil B1: Doktora eðitimine geçiþ için gerekli derece, 2006/07
BÖLÜM B:

ÜÇÜNCÜ AÞAMA- DOKTORA

Genellikle yalnýzca ISCED 5A yüksek lisans derecesine sahip baþvuru 

sahipleri doktora eðitimine geçiþ yapabilir

Bologna Sürecinin izlenmesinin bir parçasý olarak organize edilen son iki 

konferansta, Bologna Deklarasyonunu imzalayan ülkelerde yüksek öðretimden 

sorumlu bakanlar Avrupa Yükseköðretim Alaný ile Avrupa Araþtýrma Alaný 

arasýndaki yapýcý etkileþimin ilerletilmesi gerektiðini ve doktora eðitiminin 

yükseköðretimin üçüncü aþamasý olarak görülmesi gerektiðini 

vurgulamýþlardýr. Söz konusu bakanlar çoðu ülkede üçüncü aþamadaki normal 

öðrenim yükünün üç ile dört yýl süren tam zamanlý eðitime tekabül ettiðini 

belirtmiþ ve araþtýrma eðitiminin üçüncü aþamanýn ayrýlmaz bir parçasý olarak 

önemli olduðunun altýný çizmiþlerdir. 

Doktora eðitimine geçiþ, genellikle ISCED 5A düzeyindeki ikinci aþama 
yüksek lisans programýný veya denk bir dereceyi baþarýyla tamamlayan 
baþvuru sahipleri ile sýnýrlýdýr (Þekil B1). Ancak bazý ülkelerde doktora 
eðitimine öðrenci seçmek için ulusal düzeyde veya ilgili kurumca belirlenmiþ 
baþka koþullar da vardýr. Örneðin Macaristan'da bütün baþvuru sahiplerinin 
yüksek lisans derecesine ek olarak yabancý dildeki yeterliliklerini gösteren 
özel bir sertifikaya sahip olmalarý gerekmektedir. Doktora öðrencileri doktora 
programýna giriþ için gerekli prosedürlerden geçerek seçilirler. Baþvuru 
sahiplerinin doktora tezlerinin taslaðýný sunmalarý ve mülakata 
girmeleri gerekmektedir 

Ýspanya'da yüksek lisans derecesi alan öðrencilerin kiþisel araþtýrma 

çalýþmasýna baþlamadan önce yüksek düzeyde teorik eðitim almalarý da 

gerekmektedir (Bkz. Þekil B2)

 

 

 

Yüksek lisans düzeyine denk derece gerekmektedir

Yüksek lisans düzeyine denk derece gerekmektedir ancak lisans düzeyine
 denk derece ile de geçiþ yapýlabilmektedir. (ISCED 5A) (ileri koþullarýn 
karþýlanmasýna baðlý)

 

 

Yurt dýþýnda doktora eðitimi
 

Kaynak: Eurydice

Veri yok
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Ek notlar (Þekil B1)
araþtýrmadan sonra bu öðrenciler yüksek lisans eðitiminin, doktora 

Yunanistan: Yalnýzca ikinci aþama programlarýnýn (yalnýzca uygulama ile ilgili 
nedenlerden dolayý) verilmediði fakülteler doktora eðitimi için ikinci bir derecesi programýnýn bir parçasý olarak sayýldýðý durumlarda bir doktora 
olmayan öðrencileri kabul etmektedir. 
Lihtenþtayn: Yüksek lisans derecesi genellikle yurt dýþýnda alýnýr. programýna kabul edilebilirler. Malta'da bu düzenlemeler 2006/07 
Lüksemburg: Doktora eðitimi 2007 yýlýnda uygulanmaya baþlanacaktýr. 

akademik yýlý itibariyle revize edilmektedir. Bu arada Birleþik Krallýkta Romanya:  Yeni yapýnýn 2005/06 akademik yýlýnda yürürlüðe girmesinden önce alýnan 
lisans derecesi doktora programýna geçiþ imkâný sunmaktadýr. 

bazý durumlarda lisansta iyi notlarý olan ve ilgili disiplinde Onur derecesi Ukrayna: Burada yer alan veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için Ýzleme 
Grubuna sunulan ulusal rapordan alýnmýþtýr. olan bir öðrenci doktora danýþmanlarýnýn muvafakat vermesiyle yüksek 

Çoðu Avrupa Birliði iþbirliði programlarýna katýlan on bir ülkede (Kýbrýs, lisans derecesi olmadan bir doktoraya baþlayabilir. 

Almanya, Yunanistan, Ýzlanda, Ýrlanda, Malta, Hollanda, Portekiz, Hollanda'da doktora programlarýna kabul için her zaman danýþman 

Rusya, Türkiye ve Birleþik Krallýk) öðrenciler yalnýzca ISCED 5A birinci profesörden ön-onay alýnmasý gerekmektedir ve nadir olarak lisans 

aþama lisans düzeyini baþarýyla tamamladýklarýný kanýtladýktan sonra derecesine sahip öðrenciler doktora programýna kabul edilebilir.

bir doktora programýna geçebilirler. Genel olarak, bu imkâna sahip Portekiz'de bir yükseköðretim kurumu, yüksek lisans derecesi olmayan 

olabilmek için belirli koþullarýn yerine getirilmesi gerekmektedir. bir öðrenciyi yeterli akademik veya bilimsel deneyime sahip olmasý ve 

Kýbrýs'ta birinci aþamayý tamamlayan öðrenciler önce lisansüstü üçünü aþama doktora eðitimini alma yeterliliðine sahip olarak görülmesi 

düzeyde 60 AKTS kredisine denk gelen özel teorik eðitimi almak koþulu durumunda doktora programýna kabul edebilir. 

ile bir doktora programýna kabul alabilirler. Almanya'da özellikle Türkiye'de birinci aþama programlarýnda sýra dýþý bir performans 

yetenekli öðrenciler lisans eðitiminden sonra konuya özgü özel bir göstermesi durumunda öðrenciler yüksek lisans derecesi almadan 

testten geçerek doðrudan doktora programýna devam edebilirler. doktora programýna kaydolabilirler. Doktora programýna aday bütün 

Yunanistan'da ikinci aþama eðitimi vermeyen fakültelerde ilk derece öðrencilerin Yükseköðretim Kurumunca merkezi düzeyde düzenlenen 

(ptychio), bir doktora programýna geçiþ için yeterli olabilir. Ýrlanda'da bir bir sýnava girmeleri gerekmektedir. Ayrýca yabancý dil sertifikasý 

öðrencinin lisans eðitiminden sonra doðrudan doktoraya baþlamasýna almalarý ve ilgili üniversite senatosu tarafýndan belirlenen ek koþullarý 

izin vermek her bir yükseköðretim kurumunun kendi takdirine kalmýþtýr. da yerine getirmeleri gerekmektedir.

Malta ve Birleþik Krallýkta lisansta ikinci en yüksek ortalamaya sahip( 

Upper Second Class Bachelor's Degree) baþvuru sahipleri yüksek 

lisans programýna kayýt yaptýrabilirler. En az 15 aylýk tam zamanlý bir 

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 
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Ýzlanda'da yüksek lisans derecesi olmayan bir öðrenci belirli alanlarda bir 

doktora programýna baþlayabilir; ancak bu tür durumlarda daha uzun süreli bir 

eðitim þartý vardýr.

Rusya'da kandidat nauk programlarýna giriþ için yüksek lisans veya uzmanlýk 

derecesine sahip olmak gereklidir; ancak yasa, yalnýzca lisans derecesi olan 

baþvuru sahiplerinin kandidat nauk düzeyindeki programlara giriþini 

engellememektedir. 

A= Bireysel araþtýrmaya paralel araþtýrma eðitimi

B = Bireysel araþtýrma öncesi araþtýrma eðitimi

    Zorunlu Tercihe Baðlý  Belirli durumlarda gerekli 

Neredeyse her ülkede, doktora programlarý bireysel araþtýrmalara ek olarak     Veri yok Uygulanamaz: doktora eðitimi verilmemektedir

zorunlu veya tercihe baðlý bazý araþtýrma eðitimlerini (teorik dersler) 

içermektedir. (Yükseköðretim Yasasý geçtiðinde reformlarýn uygulanmaya 
Kaynak Kaynak: Eurydice

baþlanacaðý Bosna Hersek ve Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti hariç). Ek notlar (Þekil B2)
Bosna Hersek: Araþtýrma eðitimi þu an gerekli deðildir: Ancak bütün doktora programlarý 

Çoðu ülkede araþtýrma eðitimi zorunludur ve bireysel araþtýrmaya paralel 
beklenen yükseköðretim yasanýn kabul edilmesinden sonra Bologna Sürecine uygun 
olarak revize edilecektir. olarak yapýlmaktadýr (Þekil B2).
Bulgaristan: ,Uygulamada, teorik eðitim dersleri genellikle bireysel araþtýrmaya paralel 
olarak yapýlmaktadýr.Bulgaristan ve Slovenya'da araþtýrma eðitimi zorunludur ancak her bir 
Lihtenþtayn:  Yalnýzca iki doktora programý (felsefe ve bilimsel týp) verilmektedir. 

yükseköðretim kurumu araþtýrma eðitiminin doktora düzeyindeki bireysel Lüksemburg: Doktora programý 2007'den itibaren üniversitede verilecektir. 
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti: Doktora programlarý yalnýzca, bir akademik 

araþtýrmadan önce mi yoksa bireysel araþtýrma süresince mi yapýlacaðýna danýþmanýn rehberliðindeki bireysel araþtýrma ile doktora tez savunmasýndan 
oluþmaktadýr. Konuya iliþkin tek istisna doktora düzeyindeki sýnýflarý birleþtiren Ss. Cyril karar vermektedir.
and Methodius Üniversitesindeki mühendislik doktora programýdýr. 
Malta: Malta Üniversitesi doktoraya iliþkin resmi düzenlemelerini revize etmektedir. Yeni 
düzenlemeler 2006/07 akademik yýlýnda onaylanacaktýr.

Açýklayýcý not
Þekil B2 yalnýzca doktora veya denk bir düzeyle ilgili olup ikinci düzey (yüksek doktora) 
doktora programlarý hakkýnda bilgi vermemektedir.

Þekil B2: Doktora programlarýnda araþtýrma eðitimi 2006/07

Araþtýrma eðitimi, Bologna Deklarasyonunu imzalayan neredeyse bütün 

ülkelerde doktora programlarýna dâhil edilmiþtir 
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Almanya'da teorik eðitimin doktora programýnda yer almasý ve ne 

zaman verileceði bireysel araþtýrma öncesi veya süresince) ilgili her bir 

doktora programýna iliþkin düzenlemelere baðlýdýr. Doktora eðitimi Avusturya, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Vatikan, Macaristan, 

veren kolejlerde (Graduiertenkollegs) söz konusu eðitimin belirli Ýtalya, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Norveç, Slovenya ve 

durumlarda özellikle de doða bilimleri alanýnda verilmesi Ukrayna olmak üzere on bir ülkede üçüncü aþamanýn süresi tam 

gerekmektedir. zamanlý eðitim olarak üç yýldýr. Ermenistan ve Rusya'da PhD-

Ýrlanda'da yalnýzca belirli mesleki doktora programlarý teorik araþtýrma denkliðindeki doktora programlarý da üç yýl sürmektedir. 

eðitimi içermektedir. Ýzlanda'da söz konusu durum araþtýrmanýn Ýspanya, Finlandiya, Litvanya ve Ýsveç'te doktora eðitiminin tam 

özelliðine baðlýdýr. Birleþik Krallýkta üçüncü aþama eðitim programlarýný zamanlý süresi dört yýl olarak belirlenmiþtir. 

finanse eden belirli organlar, doktora eðitiminin ilk bölümünden önce Doktora programlarý Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Almanya, 

veya ilk bölüm süresince araþtýrma yöntemleri konusunda bir yýllýk Estonya, Ýzlanda, Letonya, Polonya, Slovakya ve Ýsviçre'de üç ile dört 

eðitimi þart koþmaktadýr. yýl arasýnda sürmektedir.

Arnavutluk, Belçika'nýn Fransýz ve Flaman Topluluklarý, Malta, Hollanda Birleþik Krallýkta, doktora programlarý genellikle üç ila dört yýl arasýnda 

ve Ýsviçre'de teorik eðitim bireysel araþtýrmaya paralel olarak tercihe süren tam zamanlý bir eðitim gerektirmektedir. Doktora programlarýnýn 

baðlý bir þekilde öðrencilere verilmektedir. Ýtalya'da yasa tercihe baðlý süresi kurumsal düzeyde belirlenmektedir. Ancak azami olarak dört yýl 

teorik derslerin verilebileceðini beyan etmektedir ancak söz konusu süren doktora eðitimini finanse eden araþtýrma konseyleri aracýlýðýyla 

derslerin doktora eðitiminden önce veya doktora eðitimi süresince merkezi kontrol ölçümü yapýlmaktadýr.

verileceðine her bir yüksek öðretim kurumu kendi karar vermektedir. Malta ve Romanya'da doktora programlarý için azami süre beþ yýl ile 

Vatikan'da söz konusu eðitim ya bireysel araþtýrmadan önce ya da sýnýrlý olup Kýbrýs'ta adaylarýn eðitimlerini tamamlamasý üç ile sekiz yýl 

bireysel araþtýrmaya paralel olarak verilmektedir. arasýnda sürebilir. 

Doktora programlarýnýn azami kaç yýlda tamamlanmasý gerektiði her 

zaman belirlenmemekle birlikte Bologna Sürecine üye ülkelerin 

neredeyse hepsinde tam zamanlý doktora eðitiminin en az kaç yýl 

süreceði belirlenmiþtir. Lihtenþtayn'da doktora eðitiminin en az iki yýl.

Doktora eðitiminin varsayýlan süresi genellikle üç veya dört yýl 

olarak belirlenir 
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Þekil B3: Tam zamanlý doktora eðitiminin varsayýlan süresi, 
2006/07

Birleþik Krallýktaki sistemin genelinde deðiþiklik göstermektedir.

sürmesi gerekmektedir. Doktora eðitimi, Arnavutluk, Belçika'nýn 
Fransýz Topluluðu, Hýrvatistan, Gürcistan, Yunanistan, Ýrlanda, 
Moldova, Karadað, Portekiz ve Sýrbistan'da azami üç yýl sürmektedir. 
Hollanda ve Türkiye'de ise doktora eðitimi için gerekli azami süre dört 

 yýldýr. 

     Sabit veya asgari yýl sayýsý                                 Azami

      Asgarinin ötesinde deðiþken yýl sayýsý               Belirli bir süre yok

     Doktora programý verilmemektedir                     Veri yok

Kaynak: Eurydice

Açýklayýcý not (Þekil B3)

Þekil B3 yalnýzca PhD veya denk bir düzeyle ilgili olup ikinci düzey (yüksek doktora) 
doktora programlarý hakkýnda bilgi vermemektedir. 
Ek notlar (Þekil B3)

Avusturya:  Doktora eðitimini 2009/10 akademik yýlýna kadar iki yýl içinde tamamlamak 
mümkün olacaktýr. 

Belçika ( BE nl): Doktora eðitimi için ortalama tam zamanlý süre dört buçuk yýldýr; normal 
süre ise dört yýldýr. 
Danimarka: Geleneksel doktora eðitimi (doktorgrad için) daha uzundur (genellikle 58 yýl) 
Lüksemburg: Ýlk doktora programý 2007 yýlýnda uygulanmaya baþlandýðýnda doktora 
programýnýn varsayýlan süresi tam zamanlý olarak üç yýl olacaktýr.

Polonya: Doktora programlarý tam zamanlý eðitim olarak 3 ile 4 yýl arasýnda deðiþmekle 
birlikte, 4 yýllýk programlar en yaygýn olanýdýr. 
Ukrayna: Burada yer alan veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için Ýzleme 
Grubuna sunulan ulusal rapordan alýnmýþtýr.

Birleþik Krallýk: Doktora programlarý genellikle tam zamanlý eðitim þeklide üç ile dört yýl 
arasýnda sürmektedir; ancak söz konusu süre kurumsal düzeyde belirlenmekte ve 
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BÖLÜM C:

AVRUPA KREDÝ TRANSFER VE TOPLAMA SÝSTEMÝ (AKTS) AKTS sisteminin getirilmesi Bologna Deklarasyonunu imzalayan çoðu 

ülkede kanun uyarýnca zorunlu hale getirilmiþtir

uygulanmasý Þekil C1'den Þekil C3'e kadar dikkate alýnmamaktadýr.

AKTS (Bkz. Sözlükçe) ilk önce temel olarak Erasmus Programý kapsamýnda 

öðrenci hareketliliði için bir kredi transfer sistemi olarak kullanýldý. (1989/90 2006/07 akademik yýlýnda Bologna Deklarasyonunu imzalayan çoðu ülke AKTS 

akademik yýlýndan bu yana) Bologna Deklarasyonu ile AKTS, Avrupa sistemini yalnýzca uyumlu ulusal kredi sistemlerini kabul etmekten veya AKTS 

yükseköðretim yapýsýný daha uyumlu hale getirme sürecinde önemli sisteminin kullanýmý Avrupa hareketlilik programlarý ile sýnýrlamaktan ziyade 

unsurlardan biri haline geldi. sözü edilen koþullara tam anlamýyla uygun olarak uygulamaktaydý. Sistem 

AKTS sisteminin, öðrenci hareketliliði ve uluslar arasý programlarýn genellikle 20002005 yýllarý arasýnda uygulanmaya baþlanmýþtýr ve mevzuat 

geliþtirilmesi baðlamýndaki önemi yükseköðretimden sorumlu bakanlarýn Berlin tarafýndan desteklenmiþtir. Yalnýzca bazý ülke veya bölgeler (Avusturya, 

(2003 Eylül)  ve Bergen'de (2005 Mayýs) gerçekleþtirdikleri konferanslar Belçika'nýn Flaman Topluluðu ve Romanya) 2000 yýlýnda önce yasal olarak 

sonucunda yayýmlanan Bildirilerde bir kez daha vurgulanmýþtýr. Berlin AKTS sistemini kýsmen uygulamaya baþlamýþtýr. 
2005 yýlýndan bu yana konuya iliþkin yapýlan gözlemlerden AKTS sisteminin 

Bildirisinde, üye ülkeler AKTS sistemini yalnýzca bir kredi transfer sistemi olarak mevzuat ile getirildiði aþikârdýr. Mevzuat olmaksýzýn AKTS sistemini getiren 
ülkelerden yarýdan fazlasý sistemi uygulamaya koymak için son zamanlarda 

deðil ayný zamanda kredi toplama sistemi olarak da kullanmaya teþvik kanun çýkarmýþ veya kanun çýkarma aþamasýndadýr. Ermenistan, Yunanistan, 
Lihtenþtayn, Moldova ve Polonya'da 2005 yýlýnda veya daha yakýn bir edilmiþlerdir. Bergen Bildirisinde AKTS sisteminin birinci ve ikinci eðitim 
zamanda kabul edilen mevzuat AKTS sisteminin zorunlu olduðunu beyan 
etmektedir. Arnavutluk, Kýbrýs ve Estonya'da (bu ülkelerde AKTS sistemi aþamalarýnda kullanýlmasýna dikkat çekilmiþ ve konferansta kabul edilen 
2009/10 

Avrupa Yükseköðretim Alanýnda (EHEA) kapsamlý bir yeterlilikler çerçevesi için 

AKTS sisteminin önemine özel bir vurgu yapýlmýþtýr.

Bu rapor için, AKTS sisteminin getirilmesine iliþkin düzenlemeler yürürlükte 

olan mevzuata dâhil edildiðinde; neredeyse bütün yükseköðretim kurumlarý 

tarafýndan verilen programlarýn neredeyse hepsinde AKTS sistemi 

uygulandýðýnda;  AKTS sistemi öðrencilerin öðrenim yüküne baðlý olarak 60 

kredi puanlýk koþulu yerine getirdiðinde ve hem kredi transferi hem de 

toplanmasý için kullanýldýðýnda AKTS sistemi uygulanýyor demektir. Sonuç 

olarak AKTS sisteminin yalnýzca Avrupa hareketlilik programlarý kapsamýnda 
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akademik yýlýndan itibaren bütün yükseköðretim kurumlarýnda zorunlu 

olacaktýr) yasa taslaklarý veya düzenlemeler tasdik edilmeyi veya resmi olarak 

onanmayý beklemektedir. Çek Cumhuriyeti'nde þu anda her hangi bir 

düzenleme yapýlmasý planlanmamaktadýr. Ýrlanda'da AKTS'nin getirilmesi 

mevzuat tarafýndan düzenlenmezken söz konusu sistem ulusal derece 

sistemlerine dâhil edilmiþtir. Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetinde 2000 

Yükseköðretim Yasasýna göre bütün yükseköðretim kurumlarýnýn kredi esaslý 

lisans ve yüksek lisans eðitimleri düzenlemeleri gerekmekte ancak kurumlar 

AKTS ya da farklý bir sistem getirmek konusunda özgürdürler. 

2005 yýlýna kadar AKTS sistemini uygulamaya baþlamamýþ ülkeler arasýndan 

(AKTS sisteminin yalnýzca hareketlilik programlarý için kullanýlmasý dýþýnda) 

Gürcistan (2004 yasasý AKTS sisteminin 2009/10 akademik yýlýna kadar tam 

anlamýyla uygulanmasý zorunlu tutmaktadýr), Portekiz (yeni yasaya göre AKTS 

sistemi 2006/07 akademik yýlý itibariyle zorunlu olacaktýr) ve Türkiye'de (AKTS 

sisteminin uygulanmasý 2005/06 akademik yýlýnýn sonundan bu yana 

zorunludur) durum deðiþmiþtir.              AKTS sisteminin uygulanmasýna yönelik düzenlemelere iliþkin mevzuat            

Belçika'nýn Almanca konuþulan Topluluðu tarafýndan yalnýzca ISCED 5B              AKTS siteminin mevzuat olmaksýzýn getirilmesi

düzeyinde verilen programlar AKTS sistemini 2005/06 akademik yýlýndan beri              AKTS sistemi getirilmemiþtir

kullanmaktadýrlar.               Veri yok 

Ýsveç'te AKTS sistemini esas alan yeni bir sistem kabul edilmiþtir ve söz konusu 

sistem 1 Temmuz 2007'den itibaren uygulanacaktýr

Þekil C1: AKTS sistemine iliþkin mevzuat, 2006/07

 

 

 

 

Kaynak: Eurydice
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Ek notlar (Þekil C1)
Diðer ülkelerde, AKTS sistemi en azýndan kýsmen uygulanmaktadýr. Fransa'da, 

Arnavutluk: AKTS, mevzuat tarafýndan desteklenmeksizin 2004/05' akademik yýlýndan 
bu yana uygulanmaktadýr. Üniversitelere iliþkin yeni yasa kabul edildiðinde AKTS sistemi AKTS tamamen 2007/08 akademik yýlýnda uygulanacaktýr
zorunlu olacaktýr. 
Azerbaycan: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için Ýzleme Grubuna Gürcistan'da üniversitelerin çoðu AKTS sistemini, 2009/10 akademik yýlýna 
verilmiþ ulusal rapordan alýnmýþtýr. 

kadar tam olarak uygulanmasýna iliþkin yasal gereklilik öncesinde uygulamaya Belçika (BE de): AKTS sistemi, þu anda verilen tek programlar olan ISCED 5B 
düzeyindeki programlar için kullanýlmaktadýr. 

baþlamýþtýr. Ýsviçre'de AKTS üç aþamalý yapýnýn uygulanmasýna uygun olarak Bosna Hersek: Mevzuat bu konuyu devletçik (entite) düzeyinde (Sýrp Cumhuriyeti) ve 
kantonlarýn büyük bir çoðunluðunda düzenlemektedir. AKTS sistemine hala meclisin (2010 yýlýnda tam olarak uygulanmasý gerekmektedir) aþamalý olarak 
onayýný bekleyen Yükseköðretim Yasa Taslaðýnda da atýfta bulunulmaktadýr. 
Kýbrýs:  AKTS sisteminin zorunlu olarak kabul edilmesini gerekli kýlan yüksek öðretim uygulanmaya baþlanmaktadýr.  
kurumlarýna iliþkin mevcut mevzuata deðiþiklik getirilmesi þu anda tartýþýlmaktadýr. 

Ulusal kredi sistemi olan ülkelerden bazýlarý (Ýtalya, Hollanda ve Norveç) AKTS Estonya: Kabul edilmeyi bekleyen yeni mevzuat uyarýnca, 2009/10 akademik yýlýndan 
itibaren AKTS sisteminin uygulanmasý zorunlu olacaktýr. 

sistemini kabul etmiþ veya AKTS ile tam anlamýyla uyumlu bir ulusal kredi Letonya ve Litvanya: Ulusal kredi sisteminin yanýnda AKTS sisteminin de var olmasý 
mevcut mevzuatta bahsedilmektedir Ulusal kredi sisteminin yerine AKTS sistemini sistemi için kendi ulusal kredi sistemlerini yürürlükten kaldýrmýþtýr (Finlandiya, 
getirmeye çalýþan yeni mevzuat kabul edilmeyi beklemektedir. 
Polonya: 1 Ocak 2007'de yürürlüðe giren 2006 tarihli düzenlemeler, AKTS sisteminin Aðustos 2005'ten bu yana).  Bosna Hersek ve Estonya (her iki ülke de 2009/10 
bütün lisans ve yüksek lisans programlarýnda zorunlu olarak uygulanmasýný 
gerektirmektedir. akademik yýlýna kadar), ulusal kredi sistemlerinin yerine AKTS sisteminin 
Portekiz: Yeni yasaya göre, AKTS sistemi 2006/07 akademik yýlýnda aþamalý olarak 

getirilmesine iliþkin önerilerin kabul edilmeyi beklediði Letonya ve Litvanya dâhil uygulanmalýdýr. 
Ýspanya: Mevzuat, AKTS sisteminin Ekim 2010'a kadar üç-aþamalý eðitim programlarýnýn 

diðer ülkeler mevcut kredi sistemlerini yürürlükten kaldýracaklardýr. Ýsveç'te hepsinde uygulanmasý gerektiðini beyan etmektedir. Sistem þu anda yalnýzca yüksek 
lisans programlarýnda uygulanmaktadýr. AKTS sistemini esas alan yeni bir sistem 1 Temmuz 2007'de yürürlüðe 
Ýsveç: Mevzuat AKTS sistemi ile uyumlu yeni kredi puan sistem ile ilgilidir.
Birleþik Krallýk: Yükseköðretim kurumlarý, kendi derecelerini oluþturmak konusunda girecektir.
Kraliyet Ýmtiyaznamesi veya Meclis Kararý ile yetkilendirilen baðýmsýz, kendi kendini 

Ýspanya'da AKTS sistemi þu anda yalnýzca yüksek lisans programlarýnda yöneten organlardýr. Kurumsal özerklik Bologna reformlarýný uygulamanýn önünde hiçbir 
yasal engel olmadýðý ve yükseköðretim sektörünün Bologna Sürecinden doðan 

uygulanýrken geleneksel ulusal kredi sistemi (AKTS ile uyumlu deðil) diðer geliþmeleri olumlu karþýladýðý anlamýna gelmektedir. 

programlar için hala kullanýlmaktadýr. Üç-aþamalý yapý Ekim 2010'da 

uygulanmaya baþlandýðýnda AKTS sisteminin bütün derece programlarýnda 

uygulanmasý zorunlu olacaktýr.

AKTS, 2006/07 akademik yýlýnda ülkelerin büyük bir çoðunluðunda 

uygulamadaydý. Bu ülkelerin yarýdan fazlasýnda, bütün kurumlarda ve eðitim 

programlarýnda zorunlu olarak ve/veya fiiliyatta kullanýlmaktaydý. 

AKTS sistemi Bologna Sürecine üye çoðu ülkede yaygýn 

olarak kullanýlmaktadýr
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Þekil C2:AKTS sisteminin uygulanma düzeyi, 2006/07
Kýbrýs: Kýbrýs Üniversitesinde bütün eðitim programlarý AKTS sistemini 2005 Eylülden bu 
yana kullanmaya baþlamýþtýr. 
Estonya: AKTS sistemi bütün yükseköðretim kurumlarýnda 2009/10 akademik yýlýnda 
zorunlu olarak uygulanmaya baþlanacaktýr. 
Gürcistan:  Þu anda, akredite edilmiþ 43 yükseköðretim kurumunun hepsi AKTS 
sistemini bütün düzeylerdeki ( lisans/yüksek lisans/doktora) müfredat programlarýnda 
kullanmaya baþlamýþtýr.
Yunanistan:  AKTS sistemi tam anlamýyla uygulanmaktadýr. 
Vatikan: 2004 yýlý mevzuatýný takiben, AKTS sistemi aþamalý olarak uygulanmaktadýr. 
Ýrlanda: AKTS sistemi genellikle lisans derecesinin verildiði programlarda 
kullanýlmaktadýr. Üniversite sektöründe yüksek lisans ve doktora derecelerinin verildiði 
programlarda da gittikçe kullanýlmaktadýr. 
Malta: AKTS sistemi, týp ve diþ cerrahi dýþýnda bütün birinci ve ikinci aþama 
programlarýnda zorunludur. 
Portekiz: AKTS sistemi 2006/07 akademik yýlýnda aþamalý olarak uygulanmaktadýr.
Romanya: AKTS sistemi 2005/06 akademik yýlýndan bu yana genel olarak 
kullanýlmaktadýr. 
Rusya ve Ukrayna: Mevcut ulusal kredi sistemi AKTS' sistemini esas alarak 
hazýrlanmýþtýr. 
Ýspanya: AKTS sistemi yalnýzca yüksek lisans programlarýnda uygulanmaktadýr. 
Ýsveç: 2007 Temmuzda yürürlüðe girecek olan AKTS' sistemini esas alan yeni sistem 
bütün kurum ve programlar için zorunlu olacaktýr. 
Birleþik Krallýk: Ýskoçya ve Galler'de ulusal sistemlerdeki iki kredi bir AKTS kredisine 
denk gelmektedir. Ýngiltere ve Kuzey Ýrlanda'da iki kredinin bir AKTS kredisine tekabül 
ettiði bir kredi sistemi sektörü temsil eden yürütme grubu tarafýndan önerilmiþtir.  

Ek not 
Uyumlu olarak görülen ulusal krediler öðrencilerin öðrenim yüküne ve/veya öðrenme 
çýktýlarýna dayanmaktadýr. 
Diðer faktörlerle uyumlu ilk kategori (AKTS sisteminin bütün eðitim programlarýnda 
zorunlu olarak uygulanmasý veya genel uygulama) esas olarak ulusal mevzuata 
dayanmakta ve AKTS sisteminin bütün kurumlarda veya eðitim programlarýnda 
uygulanma zorunluluðuna atýfta bulunmaktadýr. AKTS sisteminin uygulanmasýna iliþkin 
hiçbir mevzuatýn düzenleme getirmediði durumlarda, “genel uygulama” AKTS sisteminin 
bütün yükseköðretim kurumlarýnda, bütün eðitim alanlarýnda, bütün eðitim Ek notlar (Þekil C2)
programlarýndaki ders modüllerinin ve öðrencilerin hepsi için kullanýldýðý anlamýna Azerbaycan:  AKTS ile yaklaþýk olarak uyumlu olan bir ulusal kredi sistemi 2006 yýlýnda 
gelmektedir. uygulanmaya baþlanmýþtýr. Kredi sistemine 2010 yýlýnda tam anlamýyla geçilmesi 

amaçlanmaktadýr.
Azerbaycan ve Ukrayna: Burada yer alan veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu 
için Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr.
Belçika (BE fr): AKTS sistemi, 2005 yýlýndan beri zorunludur. AKTS tam anlamýyla 
uygulanmaktadýr.

 

 

 

 

Kaynak: Eurydice

Bütün eðitim programlarýna zorunlu olarak getirilmesi veya genel uygulama

Kýsmi ve aþamalý uygulama            Yalnýzca ulusal krediler

+ AKTS sistemi ile uyumlu veya paralel ulusal krediler 
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Þekil C3: AKTS'nin üç aþamalý programlarda uygulanmasý,
2006/07

Ek notlar (Þekil C3)
Azerbaycan ve Ukrayna: Burada yer alan veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu 
için Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal raporlarýndan 
alýnmýþtýr.
Belçika (BEde): AKTS sistemi,  yalnýzca mevcut ISCED 5B lisans programlarýnda 
uygulanmaktadýr. 
Bosna Hersek: AKTS sistemi,  bütün yükseköðretim kurumlarýnda doktora düzeyinde 
uygulanmamaktadýr. 
Litvanta: AKTS sistemi, yalnýzca Avrupa hareketlilik programlarý için uygulanmaktadýr. 
Ýspanya: AKTS sistemi,  yalnýzca yüksek lisans programlarýnda uygulanmaktadýr. 
Ýsveç: AKTS sistemi, 1 Temmuz 2007'de uygulanmaya baþlanacak ve o tarihten 
itibaren geçerli olarak bütün programlarda kullanýlacaktýr. 

Birleþik Krallýkta, Ýskoç ve Galler'de uygulamada olan ulusal sistemler AKTS ile 

uyumluyken sektörü temsil eden yürütme grubu tarafýndan Ýngiltere için 

önerilen sistem Ýngiltere'deki mevcut uygulamayý yansýtmakta ve AKTS ile de 

uyumluluk göstermektedir.

Üç aþamalý bir yapý sunan bütün ülkeler (Þekil A1), AKTS sisteminin uygulanma 

düzeyinden baðýmsýz olarak (Þekil C2), bu kredi sistemini (ya da uyumlu bir 

ulusal sistemi) en azýndan birinci ve ikinci aþama programlarýnda 

kullanmaktadýrlar (Bergen Bildirisinde de önerildiði üzere). Söz konusu 

ülkelerin yarýdan fazlasý söz konusu sistemi doktora derecesi veren programlar 

için de kullanmaktadýr. (Þekil C3)

Ýrlanda'da AKTS sistemi, lisans derecesi veren programlarýn hepsinde 

kullanýlmakta; yüksek lisans ve doktora düzeyindeki programlarda da aþamalý 

olarak uygulanmaktadýr.

Malta'da AKTS sistemi, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde kullanýlýrken 

aðýrlýklý olarak bireysel araþtýrmalara dayandýðý için doktora programlarýnda 

kullanýlmamaktadýr. (Þekil B2) 

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

 

 

Kaynak: Eurydice

AKTS 

AKTS ile uyumlu ulusal krediler 

AKTS ile uyumlu ulusal krediler   

 

Lisans/yüksek lisans//doktora düzeyleri 

AKTS ile uyumlu ulusal krediler
 

AKTS 

Lisans/yüksek lisans düzeyleri

AKTS uygulanmaya baþlanmamýþ (hareketlilik programlarý hariç)
 

 

 

Veri yok 
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AKTS sistemi en yaygýn olarak kredi transferi ve 

toplanmasýnda kullanýlmaktadýr 

BÖLÜM D:

DÝPLOMA EKÝ

Diploma Eki: yaygýn bir ölçüt 

bulunulmuþ ve Bologna Deklarasyonunu imzalayan ülkelerin büyük bir 

çoðunluðunda yükseköðretim kurumlarýnca verilmiþtir.  Diploma Eki çoðu 

Getirildiði ülkelerin büyük bir çoðunluðunda AKTS sistemi kredilerin hem ülkede ilk baþta mevzuat olmaksýzýn getirilmiþ olsa da söz konusu ülkelerin 

transferinde hem de toplanmasýnda kullanýlmaktadýr. AKTS sistemi, Çek çoðu Diploma Ekini son zamanlarda zorunlu kýlmýþtýr. Avusturya, Çek 

Cumhuriyeti ve Polonya'daki çoðu kurumda her iki amaç için de son Cumhuriyeti, Finlandiya, Vatikan, Ýtalya, Lihtenþtayn, Hollanda ve Polonya 

zamanlarda kullanýlmaya baþlanmýþtýr. olmak üzere sekiz ülke 2005 yýlýnda Diploma Ekini zorunlu kýlmýþtýr.

AKTS sistemi Letonya, Vatikan ve Birleþik Krallýkta (uyumlu ulusal kredi Diploma Eki genel olarak 2001 ile 2004 yýllarý arasýnda uygulanmaya 

sistemlerinde) yalnýzca kredi transferi için kullanýlmaktadýr. Bu durum, baþlanmýþtýr. Bosna Hersek, Gürcistan, Yunanistan ve Ýrlanda Diploma Ekini 

yükseköðretime iliþkin taslak yasanýn (2007'de kabul edilmesi 2005 yýlýnda uygulamaya baþlarken, Malta Aralýk 2006'da uygulamaya 

kararlaþtýrýlmýþtýr) AKTS sisteminin tam olarak uygulanmasýný saðladýðý baþlamýþtýr. 

Letonya'da deðiþmektedir. Vatikan'da AKTS sisteminin kredi toplamak için Diploma Ekinin, ilgili ülkelerin yarýdan fazlasýndaki bütün kurumlarda ve bütün 

kullanýlmasý þu anda tartýþýlmaktadýr. eðitim programlarý için mevzuat veya resmi düzenlemeye uygun olarak 2006/07 

Bosna Hersek'te, AKTS sistemi þimdiye kadar yalnýzca kredi toplamak için akademik yýlýna kadar verilmesi gerekmektedir. Diploma Eki, Macaristan'da 

kullanýlmaktaydý; öðrenci hareketliliði düþük seviyede olduðu için kredi transferi Mart 2006'dan bu yana Türkiye'de ise 2005/06 akademik yýlýnýn sonundan bu 

için kullanýlmamaktadýr. yana genel olarak kullanýlmaktadýr. Portekiz'de diploma eki 2007'den bu yana 

verilmektedir.  

Bologna Sürecine üye ülkelerin yaklaþýk olarak üçte birinde, Diploma Eki 

yalnýzca kýsmen uygulanmaktadýr (belirli kurumlarda ve programlarda 

Diploma Ekinin (DE) amacý, edinilen bilgi ve becerinin hareketlilik baðlamýnda kullanýlmaktadýr). Hýrvatistan ve Rusya'da 2008'den itibaren Fransa'da da 

þeffaf olmasýný ve kolayca anlaþýlmasý saðlamaktýr. Berlin Bildirisi, 2005 yýlý 2009'dan itibaren genel olarak verilecektir. Ýrlanda ve Birleþik Krallýkta ise 

itibariyle mezun olacak bütün öðrencilerin Diploma Ekini yaygýn olarak (Ýskoçya) söz konusu uygulama 2007 yýlýnda gerçekleþecektir

kullanýlan Avrupa dillerinden birinde otomatik olarak ücret ödemeksizin 

almasýný gerektiðini belirtmektedir. 

2006/07 akademik yýlýna kadar, Diploma Ekine mevzuatta özellikle atýfta 
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Þekil D1: Diploma Ekinin uygulanma düzeyi 2006/07 Ek notlar (Þekil D1)
Arnavutluk: Diploma Eki 2006/07 akademik yýlýnýn sonunda uygulanacaktýr.
Ermenistan: Ulusal diploma ekinin yerine 2007 yýlýnda AB/Avrupa Konseyi/Unesco 
formatýndaki bir diploma eki getirilecektir. 
Azerbaycan: AB/ Avrupa Konseyi/Unesco formatýna uygun bir Diploma Ekinin 
hazýrlanmasý yakýn bir zamanda tamamlanacaktýr; söz konusu diploma eki 
hazýrlandýktan sonra uygulamaya iliþkin planlar yapýlacaktýr.  
Azerbaycan ve Ukrayna: Burada yer alan veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu 
için Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr.
Bulgaristan: Diploma Eki bütün yükseköðretim kurumlarý tarafýndan ancak yalnýzca 
lisans ve yüksek lisans programlarý için verilmektedir. 
Hýrvatistan: Son birkaç yýlda bazý fakülteler Bologna Sürecinden önce uygulamada olan 
programlardan mezun olan öðrencilere diploma eki vermektedir. 
Kýbrýs: Gösterilen durum Kýbrýs Üniversitesi ile ilgilidir.
Gürcistan: Mevcut mevzuata göre her seviyedeki yükseköðretim kurumu 2005 yýlýndan 
beri diploma eki vermek zorundadýr. 
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti: Mevcut mevzuat yükseköðretim kurumlarýnýn 
diploma eki vermesini þart koþmamakta ancak birçok yükseköðretim kurumu kendi 
istekleriyle diploma eki vermektedirler. 
Ukrayna: Diploma Eki 2008/09 akademik yýlýndan itibaren geçerli olarak uygulanmaya 
baþlanacaktýr. 

Açýklayýcý not 

Diðer faktörlerle uyumlu ilk kategori (Diploma Ekinin bütün eðitim programlarýnda zorunlu 
olarak uygulanmasý veya genel uygulama) esas olarak ulusal mevzuata dayanmakta ve 
Diploma Ekinin bütün kurumlarda veya eðitim programlarýnda uygulanma zorunluluðuna 
atýfta bulunmaktadýr. Diploma Ekinin uygulanmasýna iliþkin hiçbir mevzuatýn düzenleme 
getirmediði durumlarda, “genel uygulama” Diploma Ekinin bütün yükseköðretim 
kurumlarýnda, bütün eðitim alanlarýnda, bütün eðitim programlarýndaki ders modüllerinin 
ve öðrencilerin hepsi için kullanýldýðý anlamýna gelmektedir. 

Altý ülke veya bölge henüz diploma ekini uygulamamaktadýr. Söz konusu ülke 

ve bölgelerin dördünde diploma ekinin getirilmesine iliþkin düzenlemeler 

mevcut mevzuatta yer almaktadýr. Belçika'nýn Almanca konuþan Topluluðu ve 

Lüksemburg'da diploma ekinin sýrasýyla 2007/08 akademik yýlýnýn sonunda ve 

2007/08 akademik yýlýnda uygulanmaya baþlanmasý planlanmaktadýr. 

Ukrayna'da 

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

 

 

Bütün eðitim programlarýna zorunlu olarak getirilmesi veya genel uygulama

 

Kýsmi veya aþamalý uygulama 

2007/08 akademik yýlý sona ermeden uygulanmasý amaçlanmaktadýr

Henüz uygulanmaya baþlanmamýþ

Kaynak: Eurydice

 

 

2432



diploma ekinin 2008/09 akademik yýlýnda uygulanmasý beklenmektedir. Diploma Eki Birleþik Krallýkta (Ýngiltere, Galler ve Kuzey Ýrlanda) bütün kurumlar 

Arnavutluk'ta ise bir çalýþma grubu 2006/07 akademik yýlýnýn sonunda tarafýndan henüz otomatik olarak verilmemektedir. 

uygulanmasý için þu anda bir diploma eki hazýrlamaktadýr. Diploma Eki Arnavutluk (2006/07 akademik yýlýndan itibaren), Hýrvatistan, 

Ermenistan ENIC/NARIC Aðý son þekli 2007 Nisanda verilecek bir diploma eki Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti (öðrencileri diploma ücreti ödemekten 

hazýrlamýþtýr; AB/ Avrupa Konseyi/Unesco formatýna dayanan Diploma Eki, muaf tutmak her bir yükseköðretim kurumunun takdirine kalmýþtýr),Rusya, 

Haziran-Temmuz 2007'de mezun olan yüksek lisans öðrencilerine verilecektir. Ýspanya (dilden baðýmsýz olarak) ve Slovakya (yalnýzca Ýngilizce versiyonunda) 

Azerbaycan'da mevcut diploma eki ulusal bir formatý esas almakta ve AB/ dýþýndaki ülkelerde ücretsiz olarak verilmektedir. Ancak Hýrvatistan ve 

Avrupa Konseyi/Unesco formatýna uygun olacak þekilde henüz revize Rusya'da bu durum deðiþmektedir. Söz konusu iki ülkede, Diploma Eki 2008 

edilmemiþtir. yýlýndan sonra otomatik olarak ücret talep edilmeksizin verilecektir. Slovakya ve 

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetinde diploma ekiyle ilgili durum deðiþiklik Belçika'nýn Flaman Topluluðu, Hollanda ve Birleþik Krallýkta (Ýskoçya) diploma 

göstermekte ve büyük ölçüde ilgili kuruma baðlýdýr.eki AB/ Avrupa Konseyi/Unesco formatýna yakýn bir formattadýr.

Diploma Eki Bulgaristan'da 2005/06 akademik yýlýndan beri otomatik olarak 

ücret talep edilmeksizin verilmektedir.

Ne ölçüde uygulandýðýndan baðýmsýz olarak Diploma Eki mezunlara eðitim 

programlarýnýn sonunda genellikle otomatik olarak ve ücret talep edilmeksizin 

verilmektedir (Þekil D2).

Ancak yedi ülkede durum farklýdýr. Arnavutluk (2006/07 akademik yýlýndan 

itibaren), Bosna Hersek, Hýrvatistan, Vatikan, Rusya, Ýspanya ve Türkiye'de 

diploma eki talep üzerine verilmektedir. Ýlgili belgenin Ýngilizce versiyonu 

Belçika'nýn Fransýz ve Flaman Topluluklarý ve Polonya'da talep üzerine 

verilmektedir. Arnavutluk'ta, Diploma Eki Katalanca dýþýndaki dillerde de talep 

üzerine verilmektedir. Macaristan'da Diploma Eki otomatik olarak Macarca ve 

Ýngilizce dillerinde verilmektedir. Ancak bir azýnlýk dilinde alýnan eðitim 

programlarý için söz konusu belge talep edilmesi halinde verilmektedir.

Diploma Eki Bologna Sürecine üye çoðu ülkede otomatik 

olarak ücret talep edilmeksizin verilmektedir 
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Þekil D2: Diploma Ekinin otomatik olarak ücret talep edilmeksizin 

verilmesi koþulu ile uyum, 2006/07

Diploma Eki genellikle Ýngilizce veya eðitim dilinde ve 

Ýngilizce olarak verilmektedir

Ek notlar(Þekil D2)
Arnavutluk: Diploma Eki, 2006/07 akademik yýlýndan itibaren talep üzerine ücret karþýlýðý 
verilmektedir. 
Ermenistan: Ulusal bir diploma eki (AB/Avrupa Konseyi/Unesco formatýna uygun deðil) 
kullanýlmakta ve çoðu durumda otomatik olarak çýkarýlmaktadýr. 
Avusturya: Diploma Eki otomatik olarak ücret talep edilmeksizin verilmektedir; ancak 
2007'den it ibaren öðretmenlik eðitimi veren kurumlardan (Akademien 
fürLehrer/innenbildung veya Pädagogische Hochschulen) mezun olanlara yalnýzca talep 
üzerine (ancak hala ücretsiz) verilecektir. 
Azerbaycan: Ulusal bir diploma eki (AB/Avrupa Konseyi/Unesco formatýna uygun deðil) 
bütün öðrencilere otomatik olarak ücret talep edilmeksizin verilmektedir. 
Azerbaycan ve Ukrayna: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için 
Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr. 
Belçika (BE de): Diploma Eki 2007/08 akademik yýlýnýn sonunda uygulanacaktýr. 
Diploma Eki Almanca, Ýngilizce ve Fransýzca dillerinde ve verilen bütün programlar için 
talep üzerine otomatik olarak ücret talep edilmeksizin verilecektir. 
Kýbrýs: Diploma Eki bazý özel kurumlarda talep üzerine çýkarýlacak ve Ýngilizce dilinde 
ücretsiz verilecektir. 
Litvanya: Diploma Eki 2006 yýlýndan beri otomatik olarak verilmektedir. 
Hollanda: Diploma Eki Mart 2005'den beri otomatik olarak verilmektedir. 
Rusya: Diploma Eki, 2008 yýlýndan itibaren akredite edilmiþ bütün kurumlarýn 
mezunlarýna otomatik olarak ücret talep edilmeksizin verilmektedir. 
Slovenya: Diploma Eki, 2000/01 akademik yýlýndan beri otomatik olarak ücret talep 
edilmeksizin, 2005/06 akademik yýlýndan beri de Avrupa Birliðinin resmi dillerinden birinde 
verilmektedir. 
Ukrayna: Diploma Eki 2008/09 akademik yýlýnda uygulanmaya baþladýðýnda otomatik 
olarak ücret talep edilmeksizin verilecektir.

Hýrvatistan, Kýbrýs, Almanya, Ýrlanda, Malta ve Ýskandinav ülkeleri Diploma 

Ekini yalnýzca Ýngilizce dilinde vermektedir. 

Bologna Sürecine üye ülkelerin yarýdan fazlasý Diploma Ekini eðitim dilinde ve 

Ýngilizce olarak vermektedir. Diploma Eki, 2006/07 akademik yýlýnýn sonunda 

uygulanmaya baþlandýðýnda Arnavutluk'ta da ayný uygulama geçerli olacaktýr.    

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

 

 

Otomatik olarak ve ücret talep edilmeksizin 

Talep üzerine ve ücret talep edilmeksizin 

Talep üzerine ve ücret karþýlýðý

Kaynak: Eurydice

 

 

Diploma Eki henüz uygulanamaya baþlanmamýþ

Diploma Eki     
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Sýrbistan'da Diploma Eki Sýrpça ve Ýngilizce dillerinde ayný zamanda da eðitim 

dili bu iki dilden biri deðilse söz konusu eðitim dilinde verilmektedir. Hollanda'da 

Diploma Eki ya ulusal dilde ya da Ýngilizce dilinde verilmektedir. Diploma Eki 

diðer üç ülkede (Fransa, Slovenya ve Ýspanya) öðrencilerin isteði üzerine ve 

kurumun tercihine baðlý olarak eðitim dilinde veya Avrupa Birliðinin resmi 

dillerinden birinde verilmektedir. 

Andora ve Türkiye Diploma Ekinin verildiði dillerin oldukça fazla olmasý 

bakýmýndan dikkate deðerdir. Andora Diploma Ekini Katalanca, Ýngilizce, 

Ýspanyolca, Fransýzca veya Portekizce dillerinde vermektedir. Türkiye'de ise 

Diploma Eki Ýngilizce, Almanca veya Fransýzca dillerinde (ayný zamanda 

Türkçe) verilmektedir. 

Diploma Eki, Polonya'da Ocak 2007 yýlýna kadar (Lehçe dilinden baþka) 

Almanca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Fransýzca veya Rusça dillerinde verilmiþtir.

Ek notlar (Þekil D3)
Azerbaycan: Ulusal Diploma Eki, Azerbaycanlý öðrencilerin hepsine Azerice dilince 
verilmekte; uluslar arasý öðrenciler ise söz konusu Diploma Ekini Azerice ve Ýngilizce 
dillerinde almaktadýrlar.
Azerbaycan ve Ukrayna: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için 
Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr. 
Belçika (BE nl): Diploma Eki bütün öðrencilere Hollandaca dilinde verilmektedir. 
Düzenlemelere göre, Diploma Eki talep üzerine Ýngilizce dilinde verilmektedir ancak 
uygulamada bütün kurumlar söz konusu belgeyi Hollandaca ve Ýngilizce dillerinde 
vermektedirler. 
Çek Cumhuriyeti: Prensip olarak ilgili yükseköðretim kurumu, Diploma Ekinin eðitim dili 
dýþýnda hangi dilde verileceðine karar verme yetkisi sahiptir. Uygulamada ise, çoðu kurum 
Diploma Ekini Çekçe ve Ýngilizce dillerinde vermektedir. 
Ýzlanda: Belirli yükseköðretim kurumlarý Diploma Ekini Ýzlandaca dilinde de vermektedir. 
Birleþik Krallýk (WLS): Galler'deki bazý kurumlar Diploma Ekini Ýngilizce ve Galce 
dillerinde vermektedir. 

Þekil D3: Diploma Ekinin verildiði diller, 2006/07

 

 

Eðitim dilinde ve Avrupa Birliðinin bir veya daha fazla resmi dillinde

 Eðitim dilinde ve/veya Ýngilizce dilinde  Yalnýzca Ýngilizce dilinde 

Kaynak: Eurydice

 

Diploma Eki henüz getirilmemiþtir
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BÖLÜM E: 

TANINMAYI ARTIRICI DÝÐER TEDBÝRLER 

Yaklaþýk on ülkede bir Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (NQF) 

kabul edilmiþtir

çerçevesi ile uyumluluðunu kendi kendilerine onaylayacaklarý pilot bir projede 

yer almýþtýr. Bunu takiben, 2005 yýlýnda Bergen'de Bologna Süreciyle ilgili 

bakanlýk zirvesi gerçekleþtirilmiþtir. Söz konusu zirvede, katýlýmcý ülkelerin 

bakanlarý ulusal yeterlilikler çerçeveleri ile Avrupa Yükseköðretim Alaný 

Avrupa yükseköðretimden sorumlu bakanlar, Bergen Konferansýnda Avrupa çerçevesi arasýndaki uyumluluða iliþkin kendine kendine onaylama konusunda 

Yükseköðretim Alaný için kapsamlý bir yeterlilikler çerçevesi düzenlemeler geliþtirilmesi çaðrýsýnda bulunan bir raporu kabul etmiþlerdir. 

benimsemiþlerdir. Söz konusu çerçeve, üç aþamalý eðitim yapýsýna iliþkin Ancak, Þekil E1'de, yalnýzca Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin (yükseköðretim 

referanslar içermekte ve her bir aþama için (birinci ve ikinci aþama için öðrenme dâhil) kabul edilmesiyle ilgili bilgiler yer almaktadýr. 

çýktýlarý, yeterlilikler ve krediler temelinde) genel tanýmlayýcýlar kullanmaktadýr. Çoðu ülke henüz bir Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi kabul etmemiþtir ancak kabul 

Bakanlar, 2010 yýlýna kadar Avrupa Yükseköðretim Alaný için oluþturulan etmeyi planlamaktadýr. Letonya, Malta, Hollanda ve Ýsveç böyle bir çerçeveyi 

kapsamlý çerçeve ile uyumlu ulusal çerçeveler hazýrlamayý ve 2007 yýlýna kadar 2007 yýlýnda kabul etmeyi planlamaktadýr. 

bu göreve baþlamayý kararlaþtýrmýþlardýr. Çek Cumhuriyetinde ulusal bir yeterlilikler çerçevesine iliþkin esaslarýn 2007 

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (Bkz. Sözlükçe) bütün eðitim kademelerindeki yýlýnda kabul edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Ermenistan'da ise söz konusu çerçeve 

resmi derecelerin ve diðer öðrenme çýktýlarýnýn açýklanmasýnda kullanýlan bir 2009 yýlýnýn sonunda kabul edilecektir.

mekanizma olarak tanýmlanabilir ve söz konusu çerçevenin bileþenleri ile Genel olarak, diðer ülkelerin çoðu Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini ne zaman 

formatý bir ülkeden diðerine farklýlýklar gösterebilir. Ulusal Yeterlilikler kabul edeceklerine dair bir tarih belirlememiþlerdir ancak 

Çerçevesinin uluslar arasý düzeyde anlaþýlýr ve anlamlý bir kaynak olmasý 

amaçlanmaktadýr. Þubat 2007'den itibaren dokuz ülke veya bölge (bu ülkelerin 

çoðu Avrupa Birliðine üye ülkelerdir) yükseköðretimleri için böyle bir çerçeveyi 

kabul ettiklerini (ancak uygulama zorunlu tutulmamýþtýr) bildirmiþtir. Fransa 

2002 yýlýnda, Birleþik Krallýk 2001 yýlýnda; bu grupta yer alan diðer ülkelerin 

çoðu 2003'den bu yana benzer bir çerçeveyi kabul etmiþtir. 

Mayýs 2007'de gerçekleþtirilecek olan Londra konferansýnýn yaklaþmasýyla, 

Ýrlanda ve Ýskoçya kendi ulusal çerçevelerinin Avrupa Yükseköðretim Alaný 

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

2436



söz konusu çerçeve için bir model hazýrlamak amacýyla aktif bir þekilde 

(özel komiteler, çalýþma gruplarý veya kamuoyu yoklamasý aracýlýðýyla) 

çalýþmaktadýrlar. Çalýþma gruplarý bazý ülkelerde son yýllarda 

oluþturulmuþtur. Buna örnek olarak çalýþma gruplarýný 2006 yýlýnda 

oluþturan Belçika (Fransýz Topluluðu), Kýbrýs, Gürcistan, Polonya ve 

Sýrbistan verilebilir. Çalýþma gruplarý olmayan ülkeler de en kýsa 

zamanda çalýþma gruplarýný oluþturacaklardýr (kamuoyu yoklamasýnýn 

2007 yýlýnda baþlayacaðý Avusturya.). 

Bulgaristan, Hýrvatistan, Yunanistan, Ýspanya, Norveç ve Türkiye'de 

çalýþma gruplarý 2007 yýlýnda hükümetlerinin model bir çerçeve (tam 

anlamýyla ya da kýsmen) kabul etmesi konusunda öneri sunmaktadýrlar. 

Litvanya'da böylesi bir modelin 2008 yýlýnda tamamlanmasý 

planlanmaktadýr. 

Arnavutluk'ta kamuoyu tartýþmasý aþamasý tamamlanmýþtýr ve Ulusal 

Yeterlilikler Çerçevesinin yasa taslaðýnýn konusu olmasý 

gerekmektedir. 

Finlandiya'da model bir çerçeve 2004 yýlýnda Eðitim Bakanlýðýna 

sunulmuþtur ancak çerçevenin kabulüne iliþkin henüz bir karar 

Ek notlar (Þekil E1)alýnmamýþtýr.

Arnavutluk: Arnavutluðun Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi modeli Birleþik Krallýk örneðine 
dayanmaktadýr. Eðitim düzeylerine iliþkin tanýmlayýcýlar Arnavutça dilinde hazýrlanmýþtýr; 
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Arnavutça ve Ýngilizce dillerinde olacaktýr.
Ermenistan: Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin 2009 yýlý sonunda kabul edilmesi 
amaçlanmaktadýr. 
Belçika (BE nl): Yükseköðretim için yeterlilikler çerçevesinin esaslarý Nisan 2003 tarihli 
bir kararnamede açýklanmýþtýr. 

Þekil E1: Yükseköðretimi içeren ulusal yeterlilikler çerçevelerinin
kabulüne iliþkin durum, 2006/07

 

 

 

2007 yýlý sona ermeden kabul edilmiþ                    

Kabul edilmiþ           

Kaynak: Eurydice

 

Veri yok
 

Kabul edilmemiþ/kabulüne iliþkin tarih belirlenmemiþ
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Bosna Hersek: Projenin yönetim kurulunun, önerilen derecelendirme sistemini 2007 
olarak, Bergen Bildirisi Bologna Deklarasyonunu imzalayan ülkelerin Avrupa Nisan'a kadar kabul etmesi gerekiyor. 

Çek Cumhuriyeti: Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin esaslarý 1 Aðustos 2007 yýlýnda 
Yükseköðretim Alanýndaki iki veya daha fazla ülke tarafýndan verilen ortak yürürlüðe girecek olan yeni bir yasada açýklanmýþtýr. 

Gürcistan: Yükseköðretim Yasasýnda deðiþiklik yapýlmasý yönünde çalýþmalar dereceleri tanýmasýný istemiþtir.
yürütülüyor ve Ulusal bir Yeterlilikler Çerçevesinin kabul edilme tarihi söz konusu 
deðiþikliklere uygun olarak belirlenecektir. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin 2008'a kadar Þubat 2007'de ulusal veya uluslar arasý ortak derecelerin verilmesi, ilgili bilginin 
yürürlüðe girmesi bekleniyor.

mevcut olduðu ülkelerin yaklaþýk olarak yarýsýnýn ulusal mevzuat veya resmi Letonya: Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin esaslarý 2007 yýlýnda kabul edilecek olan 
yükseköðretim yasa taslaðýnda belirlenmiþtir. 

belgelerinde yer almýþtýr. Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti: Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin 2009/10 
akademik yýlýna kadar yürürlüðe girmesi gerekmektedir. Ýlgili ülkeye baðlý olarak bu belgeler, ortak derecelerin verilebildiði eðitim 
Malta: Avrupa Yükseköðretim Alanýnýn kapsamlý çerçevesi ile uyumlu bir Ulusal 
Yeterlilikler Çerçevesinin 2007 yýlýnýn son baharýna kadar oluþturulmasý beklenmektedir. programlarýný her zaman belirtmemektedir. Örneðin, ortak dereceler Çek 
Karadað: Taslak bir Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi hazýrlanmýþ ve görüþ alýnmak üzere 
paydaþlara sunulmuþtur. Paydaþlarýn görüþleri alýndýktan sonra, konuya iliþkin bir Cumhuriyeti, Belçika'nýn Flâman Topluluðu, Finlandiya, Fransa ve Malta'da 
kamuoyu tartýþmasý gerçekleþtirilecek ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin nihai versiyonu 

eðitimin üç aþamasýnda verilebilmektedir. Litvanya ve Polonya'da, yalnýzca hazýrlanacaktýr. Bu versiyonun çalýþma programýna uygun olarak 2007 Aralýk ayýna kadar 
kabul edilmek üzere hükümete sunulmasý gerekmektedir

birinci ve ikinci aþamada Yunanistan'da ise yalnýzca yüksek lisans Slovakya: Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin 2009 yýlýnda tam anlamýyla hayata geçirilmesi 
planlanmaktadýr. programlarýnda ortak dereceler verilmektedir. 
Ukrayna: Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin 2010 yýlýna kadar uygulamaya konmasý 
gerekmektedir. Burada yer alan veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için Ýzleme Geri kalan ülkelerde, ortak derecelerin verilebilmesi meselesi ulusal mevzuat 
Grubuna sunulmuþ ulusal raporlardan alýnmýþtýr.

veya resmi belgelerde açýkça belirtilmemektedir. Buna karþýn, Hollanda ve 

Ýspanya örneklerine bakýldýðýnda bu ülkelerin ortak derece kavramýný yakýn bir 

zamanda mevzuat kapsamýna alacaklarý görülmektedir. Letonya'da yeni yasa 

taslaðý (2007 yýlýnda kabul edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr) uluslar arsý ortak veya 
Ortak derecelerin (Bkz. Sözlükçe) Avrupa Yükseköðretim Alanýnýn geliþtirilmesi 

çift dereceler saðlamaktadýr. Arnavutluk'ta ortak derecelerin resmi olarak 
baðlamýnda Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemi ile Diploma Ekininki gibi 

tanýnmasý þu anda hükümette tartýþýlmaktadýr. 
önemli bir role sahip olduðu düþünülmektedir. Ancak resmi yasal hükümlerde 

Resmi tanýnma, ortak derecelerin ilgili mevzuatý olmayan ülkelere kýyasla daha 
ortak derece kavramýna gerçek anlamda bir atýfta bulunulmamasý ortak 

sýk veya daha yaygýn olarak verildiði anlamýna 
derecelerin tanýnmasýnýn önünde bir engel teþkil etmiþ olabilir-ya da hala böyle 

bir engel teþkil etmektedir. 

Bu nedenle ve Lizbon Konvansiyonunun kabul edilme süreci ile baðlantýlý 

Ortak dereceler ilgili ülkelerin yaklaþýk olarak yarýsýnda 

resmi olarak tanýnmaktadýr
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gelmemektedir. Bu nedenle, kanunun ortak derece verilmesine izin Ek notlar (Þekil E2)
Arnavutluk: 2007 yýlýnda kabul edilmesi kararlaþtýrýlmýþ yükseköðretim yasa taslaðý 

verdiði Kýbrýs ve Malta'da ortak dereceler henüz fiili olarak yoktur. Bu tür ortak derecelere deðinmektedir. 
Azerbaycan: Bazý ortak programlar uluslar arasý yükseköðretim kurumlarý ile birlikte 

derecelerin verilmesine izin verilen Ýrlanda'da da prosedürler üniversite yürütülse de, öðrenciler bu programlar için ulusal diplomalar almaktadýr. 
Azerbaycan ve Ukrayna: Burada yer alan veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu düzeyinde uygulanmamaktadýr.
için Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr. 
Kýbrýs: Kýbrýs Üniversitesinin iþleyiþini iliþkin düzenlemelerde ortak derecelerin Buna karþýlýk, ilgili hukuki hükümlere sahip olmayan Ýsviçre'de ortak 
verilmesini saðlamak için deðiþiklik yapýlmýþtýr.

dereceler fiiliyatta her þeye raðmen verilmektedir. Estonya: Bütün ortak dereceler Lizbon Tanýnma Konvansiyonu temelinde tanýnmaktadýr. 
Ortak derecelerin verilmesini desteklemek için özel deðiþiklikler hazýrlanmýþtýrr. 
Ýrlanda: Ýrlanda'da bazý kurumlar ortak dereceleri hazýrlamýþ olsa da bu dereceler henüz 
üniversite sektöründe verilmemektedir. Ulusal Ýrlanda Üniversitesi 2006 Kasým ayýnda 
ortak derecelerin verilmesine karar vermiþ ve bunu hayata geçirmek için kanun deðiþikliði 
hazýrlamýþtýr. 
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti: 2007 yýlýnýn sonunda kabul edilmesi beklenen 
yeni yükseköðretim yasasýnýn ortak derecelerin tanýnmasý için bir hüküm içermesi 
gerekmektedir. 
Birleþik Krallýk: Birleþik Krallýk her bir dereceden ziyade derece verme yetkisini kontrol 
etmektedir. Derece verme yetkisine sahip kurumlarýn yasal olarak kendi dereceleri vardýr. 
Derece verme yetkisinin verilmesi için gerekli yetki ve kriterler Kalite Güvencesi Ajansý 
tarafýndan bilgilendirilen hükümetten gelmektedir.

Þekil E2: Ortak derecelerin resmi olarak tanýnma durumu, 2006/07

 

 

Ortak dereceleri tanýyan resmi mevzuat veya belgeler

Kaynak: Eurydice

 

Veri yok
 

Resmi tanýnma yok
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BÖLÜM F: 

ULUSAL KALÝTE GÜVENCESÝ ORGANLARI

Çoðu ülkenin kalite güvencesinden sorumlu baðýmsýz bir ulusal 

organý vardýr

Kalite güvencesinden sorumlu organýn baðýmsýzlýðý Avrupa Yükseköðretimde 

Kalite Güvencesi Birliðine (ENQA) tam üye olmak için gerekli kriterlerden biridir 

((kalite güvencesinden sorumlu ulusal organlarýna ENQA'ya katýlýmý hakkýnda Yükseköðretimde kalite güvencesi alanýnda karþýlýklý tanýnma, açýkça 

daha fazla bilgi edinmek için bakýnýz Þekil F4). tanýmlanmýþ ve herkes tarafýndan kabul edilen deðerlendirme ve akreditasyon 

2006/07 akademik yýlýnda, Bologna Deklarasyonu imzalayan ülkelerin üçte kriterleri ile yöntemlerinin geliþtirilmesini gerektirmektedir. 2003 yýlýnda 

ikisinde kalite güvencesinden sorumlu en az bir tane baðýmsýz organ Berlin'de gerçekleþtirilen bakanlar konferansýndan elde edilen sonuçlara göre, 

mevcuttu. Bu organlar genellikle kurumlarýn veya programlarýn hem bu amacý gerçekleþtirmek için ulusal kalite deðerlendirme sistemlerinin 

deðerlendirme hem de akreditasyon fonksiyonunu birlikte yürütmektedirler. yalnýzca bu iþten sorumlu organlarý içermekle kalmayýp bu organlarýn oluþumu 

Dokuz ülke veya bölgenin (Avusturya, Belçika'nýn Flâman Topluluðu, ve temel hedeflerini de belirlemesi gerekmektedir. 

Hýrvatistan, Fransa, Almanya, Ýrlanda, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, 2005 Bergen Bildirisi “neredeyse bütün ülkelerin Berlin Bildirisinde ortaya 

Hollanda ve Ýspanya) kalite güvencesinden sorumlu birden fazla baðýmsýz konan kriterleri esas alan bir kalite güvencesi sistemi için ileri bir iþbirliði ve að 

organý vardýr. Bunun nedeni söz konusu organlarýn belirli bir ülkede yalnýzca bir içinde hazýrlýk yaptýklarýný” beyan etmektedir. 

bölgeden sorumlu olmalarý veya farklý kurum veya programlar için farklý 

organlarýn var olmasýdýr.

Avusturya'da, Österreichische Qualitätssicherungsagentur (Avusturya Kalite Kalite güvencesinin nesnelliðini saðlamak için bu iþten sorumlu organýn 

Güvencesi Ajansý) üniversitelerin ve Fachhochschulen'in  (meslek baðýmsýz olmasý ve yürüteceði hizmetlerle yöntemler konusunda özerk bir 

yüksekokullarý) kendi deðerlendirme ve kalite yönetimi sistemlerini sorumluluða sahip olmasý gerekmektedir. Yani kalite güvencesinden sorumlu 

oluþturmalarýna yardým etmek amacýyla kurulmuþtur. organýn hazýrladýðý raporlar ve elde ettiði sonuçlar üçüncü þahýslarýn (örneðin 

hükümet, yükseköðretim kurumlarý veya diðer paydaþlar) tesiri altýnda 

kalamaz. Söz konusu organýn baðýmsýz statüsünün resmi belgelerde (örneðin 

kanunlar veya yönetime iliþkin belgelerde) güvence altýna alýnmasý 

gerekmektedir. Böyle baðýmsýz bir statüsü olmayan ulusal bir organ genellikle 

üst düzey kamu yetkililerine doðrudan sorumlu olan konsey, komisyon veya 

ajans biçimindedir.  
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Akreditasyon için ise iki farklý organ vardýr: Fachhochschulrat (Meslek Ek Notlar (Þekil F1)

Arnavutluk: Arnavutluk'ta Yükseköðretim Kalite Ajansý (Agència de Qualitat de Yüksekokulu Konseyi) Fachhochschulen'in akreditasyonundan 
l'Ensenyament Superior d'Andorra) 2006 Kasým ayýnda kuruldu ve þu anda kendi 
prosedürlerini hazýrlama sürecindedir. sorumlu iken, Akkreditierungsrat (Akreditasyon Konseyi) özel 
Azerbaycan ve Ukrayna: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için 
Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr.üniversiteleri ve bunlarýn eðitim programlarýný akredite eder ve denetler.
Kýbrýs: Baðýmsýz bir organ yalnýzca özel kurumlarýn kalite güvencesinden sorumludur. 
Devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler için Ulusal Kalite Güvencesi ve Akreditasyon 
Ajansýnýn kurulmasý þu anda tartýþýlmaktadýr. 
Lihtenþtayn: Yükseköðretim kurumlarý dýþ uzmanlar veya kalite güvencesi ajanslarý 
tarafýndan desteklenen hükümet ve Schulamt (Maarif Müdürlüðü) tarafýndan 
denetlenmektedir. 
Lüksemburg: 2006 yýlýnda bir uzmanlar grubu kalite güvencesi alanýnda çalýþmaya 
baþladý. 
Moldova: Kalite güvencesinden sorumlu baðýmsýz bir organýnýn 2007/08 akademik yýlýna 
kadar faaliyete geçmesi beklenmektedir. 
Portekiz: 74/2006 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname uyarýnca, yeni kurulmuþ bir 
akreditasyon ajansý olan Agência de Acreditação e Avaliação 2007 yýlýnda faaliyete 
geçecektir. Bu ajans Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior'ýn görevini 
devralacaktýr.

Belçika'nýn Flâman Topluluðunda kalite güvencesinden sorumlu esas organ, 

akreditasyon ile deðerlendirme ajanslarýna lisans verilmesinden sorumlu, 

Hollanda ile ortaklaþa olarak kurulmuþ ulus üstü bir kuruluþ olan Nederlands-

Vlaamse Accreditatie Organisatie'dir (Hollanda-Flaman Akreditasyon 

Kuruluþu). Diðer bir organ ise altý tane Flaman üniversitesinin kalite 

deðerlendirmesini destekleyen Vlaamse Interunivesitaire'dir (Flaman 

Üniversiteler Arasý Konsey). Üçüncü olarak Vlaamse hogescholenraad 

(Flaman Yükseköðretim Kurumlarý Konseyi) Flaman meslek yüksekokullarýnýn 

(hogescholen) danýþma organýdýr. 

Hýrvatistan'da yükseköðretim kurumlarý ve programlarýnýn dýþ deðerlendirmesi 

Nacionalno vijeæeza visoko obrazovanje (Ulusal 

Þekil F1: Kalite güvencesinden sorumlu ulusal (veya bölgesel)

organlar, 2006/07

 

Baðýmsýz organ                    

Kaynak: Eurydice

 

Veri yok
 

Birden fazla baðýmsýz organ  

 

 

 Baðýmsýz olmayan organ

Ulusal kalite güvencesi organý yok
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Yükseköðretim Konseyi) tarafýndan yürütülmektedir. The Agencija za znanost i Üniversiteleri Kalite Kurulu ve Dublin Teknoloji Enstitüsü tarafýndan 

visoko obrazovanje (Bilim ve Yükseköðretim Ajansý) Ulusal Konseye uzman ve yürütülmektedir.

idari yardým saðlayan mesleki bir organdýr. Söz konusu Ajans, dýþ Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetinde Odbor za Akreditacija vo Visokoto 

deðerlendirme sürecinde yürütülen mesleki hizmetler konusunda Ulusal Obrazovanie (Yükseköðretim Akreditasyon Kurulu) akreditasyondan sorumlu 

Konseye sorumludur. ulusal organken, Agencija za Evaluacija na Visokoto Obrazovanie 

Fransa'da Comité national d'évaluation (Ulusal deðerlendirme komitesi) (Yükseköðretim Deðerlendirme Ajansý) üniversitelerle diðer yükseköðretim 

kurumlarýn yalnýzca dýþ deðerlendirmesinden sorumludur. Ulusal komisyonlar, kurumlarýndaki akademik personelin dýþ deðerlendirmesi ve kalite 

mühendislik eðitimi veya yönetim ve iþletme alanlarýndaki eðitim programlarý deðerlendirmesini yürütmektedir. Þu anda, ulusal düzeyde tek bir kalite 

gibi belirli programlarýn akreditasyonu için vardýr. Son olarak, Inspection güvencesi organý oluþturmak amacýyla Akreditasyon Kurulu ile Deðerlendirme 

générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche'in Ajansýnýn birleþtirilmesi yönünde planlar vardýr. Böylesi bir deðiþimin yasal 

(Eðitim ve Araþtýrma Genel Denetleme Kurulu) yürüttüðü faaliyetlerden biri dayanaðý, 2007 yýlý için öngörülen yeni Yükseköðretim Yasasý ile 

yükseköðretimin kalite deðerlendirmesidir. Yeni bir kuruluþ olan Agence oluþturulacaktýr. 

d'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur'un (Araþtýrma ve Hollanda'da, Inspectie van het Onderwijs (Eðitim Denetleme Kurulu), 

Yükseköðretim Deðerlendirme Ajansý) 2007/08 akademik yýlýnda faaliyetlerine Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (Hollanda Kalite Ajansý-yalnýzca 

baþlamasý beklenmektedir. mesleki eðitim veren üniversiteler için), Hollanda Üniversiteleri Kalite 

Almanya'da akreditasyon, derece programlarýný akredite eden yerel kuruluþlar Güvencesi (yalnýzca üniversiteler için) kalite güvencesine katýlmaktadýr.
Ýspanya'da, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

ve merkezi bir akreditasyon kuruluþu olan Akkreditierungsrat (Akreditasyon (Ulusal Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Ajansý) kalite güvencesinden 
sorumlu esas organdýr. Ancak 11 tane bölgesel kalite güvencesi ajansý 

Konseyi) tarafýndan üstlenilmektedir. Deðerlendirme için ulusal bir birlikte Red Española de Agencias de Calidad Universitaria'yý (Üniversitelerin 
Kalite Güvencesinden Sorumlu Ýspanya Ajanslar Aðý) oluþturmaktadýr.Hiçbiri koordinasyon organý bulunmamaktadýr. Ancak, kurumsal bir altyapý 
Avrupa Birliði üyesi 

oluþturulmuþ ve bu altyapý Eyalet düzeyinde (ajanslar), bölgesel ve bölgeler 

ötesi düzeyde (aðlar ve birlikler) yapýlan teþebbüsleri içermektedir. 

Ýrlanda'da kalite güvencesi hizmeti, Yükseköðretimden Kurumu, Ýrlanda Ulusal 

Derecelendirme Kurumu, Yükseköðretim ve Eðitim Derecelendirme Konseyi 

(üniversite dýþýndaki yükseköðretim kurumlarýndan sorumlu), Ýrlanda 

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

2442



olmayan dokuz ülkenin (Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Vatikan, Ýzlanda, Þu anda, Karadað'da yükseköðretim kurumlarýnýn akreditasyonundan sorumlu 

Moldova, Karadað, Rusya ve Ukrayna) baðýmsýz olarak görülmeyen ulusal organ Savjet za visoko obrazovanje'dýr (Ulusal Yükseköðretim Konseyi). 

bir kalite güvencesi organý vardýr. Karadað, ENQA'nýn tavsiyelerinin ardýndan benzer eðitim ve ekonomik sisteme 

Arnavutluk'ta, kalite güvencesi Agjencia e Akreditimit të Arsimit të Lartë sahip komþu ülkelerle birlikte baðýmsýz bir akreditasyon ajansý kurmaya 

(Yükseköðretim Akreditasyon Ajansý) ile Këshilli i Akreditimit (Akreditasyon çalýþmaktadýr. 

Konseyi) tarafýndan Eðitim ve Bilim Bakanlýðý ile yakýn bir iþbirliði içinde 1997'den beri Rusya'da devlet tarafýndan akreditasyon verilmesi yönündeki 

yürütülmektedir. Yükseköðretim Akreditasyon Ajansý Bakanlýða hesap veren, kararlar Eðitim Bakanlýðý tarafýndan kurulan Akreditasyon Kurulu ve Eðitimde 

kamu tarafýndan finanse edilen bir kamu kuruluþudur. Ýki kalite güvencesi Ulusal Akreditasyon Ajansý tarafýndan alýnmaktadýr. 

ajansýnýn Kalite Güvencesi için ENQA Standartlarý ve Ýlkelerine uygun olarak Bosna Hersek, Belçika'nýn Almanca konuþulan Topluluðu, Kýbrýs (kamu 

tamamen yeniden düzenlenmesini öngören yeni yükseköðretim yasa taslaðý kuruluþu olan yükseköðretim kurumlarýnda), Lihtenþtayn, Lüksemburg ve Malta 

2007 Mart ayýnda Bakanlar Kuruluna gönderilmiþtir. olmak üzere altý ülke veya bölgede ulusal bir kalite güvencesi organý 

Ermenistan'da Litsenzavorman ev havatarmagrman gortsakalutyun (Ulusal bulunmamaktadýr. Bunun temel nedeni, söz konusu ülkelerin coðrafi alanlarýnýn 

Akreditasyon ve Lisanslama Ajansý) 2000 yýlýnda Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn küçük olmasýndan dolayý geniþ çapta yükseköðretim programlarý 

bünyesinde kurulmuþtur ve Bakanlýðýn yapýsal bir birimidir. Baðýmsýz bir kalite sunmamalarýdýr. 

güvencesi organýnýn kurulmasý þu anda kamuoyu tartýþmasýna konu olmuþtur. Bosna Hersek'te, Yükseköðretim Yasa Taslaðý kalite güvencesi için bir devlet 

Vatikan'da, deðerlendirme, kamu kuruluþu olma özelliði taþýyan Congregatio düzeyinde bir kuruluþunun kurulmasýna iliþkin hükümler içermektedir. Ancak 

deInstitutione Catholica (Katolik Eðitim Topluluðu) tarafýndan yürütülmektedir. söz konusu kuruluþun kurulmasý ancak yasanýn meclis tarafýndan 

Baðýmsýz bir kalite güvencesi ajansýnýn kurulmasý için 2005 yýlýnda hazýrlýk onaylanmasýnýn ardýndan gerçekleþebilir. 

çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Kýbrýs'ta, Symvoulio Ekpaideytikis Axiologisis-Pistopoiisis (Eðitim 

Ýzlanda'da Mats- og greiningarsvið (Deðerlendirme ve Analiz Bürosu) 2006 Deðerlendirme-Akreditasyon Konseyi)  baðýmsýz bir organdýr ancak yalnýzca 

yýlýnda Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðýnda kurulmuþtur. özel kurumlarýn eðitim programlarýnýn dýþ deðerlendirmesinden sorumludur. 

Moldova'da, Eðitim ve Gençlik Bakanlýðý yükseköðretim kurumlarýnýn Eðitim ve Kültür Bakanlýðý Kýbrýs'taki bütün kamu üniversiteleri ve özel 

akreditasyonundan sorumludur; bu arada baðýmsýz bir kalite güvencesi organý üniversitelerin deðerlendirilmesini gerçekleþtirecek olan bir Ulusal Kalite 

oluþturulmakta ve 2007/08 akademik yýlýna kadar uygulamada olacaktýr. Güvencesi ve Akreditasyonu Ajansýnýn 
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kurulmasýný tartýþmaktadýr. Ganatlebis akreditaciis erovnuli centri'dedir (Ulusal Eðitim Akreditasyon 

Malta'da, yakýn bir zamanda bir Ulusal Yükseköðretim Komisyonu kurulmuþtur. Merkezi). 

Bu komisyonun temel görevlerinden birisi, kalite güvencesi sistemleri ve Macaristan'da Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (Öðrenci 

politikalarýný deðerlendirmek, onaylamak, akredite etmek, yetkilendirmek ve Birlikleri Konferansý) ve Doktoranduszok Országos Szövetsége'i  (Ulusal 

tanýmaktýr. Doktora Öðrencileri Birliði) temsil eden ve oy hakký bulunmayan öðrenci üyeleri, 

Ek 1'de (belgenin sonunda yer almaktadýr) baðýmsýz ulusal kalite güvencesi Magyar Felsõ oktatási Akkreditációs Bizottság'in (Macaristan Akreditasyon 

organlarýnýn yer aldýðý bir liste bulunmaktadýr. Komitesi) genel kuruluna katýlmaktadýr. 

Ýrlanda'da, öðrenciler kalite güvencesinden sorumlu beþ organýn da yönetim 

kurulunda yer almaktadýrlar.

Litvanya'da öðrencilerin kalite güvencesine katýlýmlarýna iliþkin resmi 

2005 Bergen Bildirisinde, yükseköðretimden sorumlu bakanlar kalite güvencesi düzenlemeler vardýr ve öðrencilerin Studijø kokybës vertinimo centras'ýn (Kalite 

sürecine öðrencilerin dâhil olmalarý gerektiðinin önemini vurgulamýþlardýr. Güvencesi Merkezi) danýþma kurullarý olan Uzman Yükseköðretim Kalite 

Örneðin öðrencilerin ilgili ulusal organlarýn yönetimine katýlýmlarý saðlanabilir. Konseyi ve Araþtýrma ve Yükseköðretim Kurumlarýnýn Deðerlendirilmesinden 

Neredeyse hepsi Avrupa Birliði üyesi olan 22 ülkede, öðrenci temsilcileri kalite sorumlu Uzman Konseyine katýlýmý zorunludur.

güvencesinden sorumlu ulusal organlarýn yönetimine katýlmaktadýrlar. Bu Polonya'da, bir öðrenci temsilcisinin Pañ stwowa Komisja Akredytacyjna'e 

genellikle önceden belirlenmiþ kriterlere uygun olarak seçilmiþ adaylarýn yer (Devlet Akreditasyon Komitesi) ve komitenin yönetim kuruluna katýlýmý 

aldýðý listeden veya öðrenci birliklerinin üyeleri arasýndan bir, iki veya üç zorunludur. 

temsilcinin seçildiði anlamýna gelmektedir. Slovakya'da, Yükseköðretim Öðrenci Konseyinden bir temsilci Akreditacna 

Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (Avusturya Ulusal komisia'nýn (Akreditasyon Komisyonu) toplantýlarýna katýlým gösterir. 

Öðrenci Birliði), Österreichische Qualitätssicherungsagentur kuruluþunun bir Ýsveç'te, ilgili organda biri lisans diðeri de lisansüstü öðrencisi olmak üzere iki 

üyesidir ve bu kuruluþun yönetim kurulunda ve genel kurulunda temsil öðrenci temsilcisinin yer almasý gerekmektedir. 

edilmektedir. Türkiye'de, Ulusal Öðrenci Konseyi tarafýndan atanan bir öðrenci üyesi 

Gürcistan'da, Yükseköðretim Kurumlarý Akreditasyon Konseyinde bir öðrenci Yükseköðretim Akademik Deðerlendirme ve Kalite Geliþtirme Komisyonunun 

yer almaktadýr. Toplamda dokuz uzmandan oluþan bu Konseyin merkezi, (National Commission for Academic Assessment and Quality Ýmprovement in 

Çalýþmaya konu olan ülkelerin yarýsýnda öðrenciler baðýmsýz 

ulusal kalite güvencesi organlarýnýn yönetiminde temsil 

edilmektedir 
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Higher Education) üyesidir. 

Birleþik Krallýkta, Yükseköðretim Kalite Güvencesi Ajansýnýn Yönetim 

Kurulunda gözlemci öðrenci bulunmaktadýr. 

Baðýmsýz bir kalite güvencesi organýnýn kurulduðu diðer ülkelerde, 

öðrenciler organýn yönetiminde temsil edilmemektedir. Ulusal ajanslar 

veya komiteler esas itibariyle yükseköðretim kurumlarýndaki akademik 

ve/veya araþtýrma personelinden temsilcileri, hükümet ve idari personel 

tarafýndan atanan uzman üyeleri içermektedir. Buna ek olarak, bir veya 

daha fazla sayýdaki yabancý akademisyen de söz konusu kuruluþlara 

üye olmak üzere davet edilmektedir. 

Ek notlar (Þekil F2)

Avusturya: Þekildeki harita Österreichische Qualitätssicherungs-agentur'daki durumu 
göstermektedir. 

Azerbaycan ve Ukrayna: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için 
Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr.

Belçika (BE nl): Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie öðrenci örgütlerine 
danýþmak zorundadýr. Bir doktora öðrencisi bu kuruluþun yönetim kurulu üyesidir. 

Hýrvatistan: Agencija za znanost i visoko obrazovanje'i kuran düzenlemelere iliþkin 
deðiþikliklerin 2006 yýlýnýn sonuna kadar kabul edilmesi beklenmektedir. Bu deðiþiklikler, 
bir öðrenci temsilcisinin kuruluþun yönetim kuruluna üye olmasýný saðlayacaktýr. 

Kýbrýs: Öðrenciler, özel kurumlarýn deðerlendirilmesinden sorumlu Symvoulio 
Ekpaideytikis Axiologisis-Pistopoiisis'in yönetim kurulu tarafýndan yürütülen faaliyetlere 
katýlmamaktadýrlar.
Letonya: Þekildeki harita, Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme Ajansýna (Augstâkâs 
izglîtîbas kvalitâtes novçrtçšanas centrs) iliþkin durumu yansýtmaktadýr. Deðerlendirme 
komisyonlarýnda ve akreditasyona iliþkin kararlarý alan Augstâkâs  izglîtîbas  padome 
(Yükseköðretim Konseyi) ve  Akreditâcijas komisija (Akreditasyon Komisyonu) merkezi 
organlarýnda bir öðrenci temsilcisi bulunmaktadýr. 
Ýspanya: 2007 Eylem Planýnda, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación örneðin Ajansýn danýþma kuruluna üyelik yoluyla öðrencilerin kalite 
güvencesi programlarýna ve süreçlerine katýlýmlarýný saðlamýþtýr. 

 

 

Þekil F2: Kalite güvencesinden sorumlu baðýmsýz ulusal organlarýn 
yönetim kurulunda öðrenci temsiliyeti, 2006/07 

 

Öðrenci temsiliyeti             

Kaynak: Eurydice

 

Veri yok
  

Baðýmsýz organ yok

Öðrenci temsiliyeti yok     
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Kalite güvencesinden sorumlu baðýmsýz ulusal organlar 

çalýþmaya konu olan ülkelerin üçte birinde eþ düzey kurumlar 

tarafýndan gerçekleþtirilen incelemeye tabidir

Güvencesi için Avrupa Danýþma Forumu kurulmuþtur. 

Þimdiye kadar, neredeyse hepsi AB üyesi olan 15 ülkede kalite güvencesi 

ulusal organlarý eþ düzey kurum tarafýndan gerçekleþtirilen bir incelemeye tabi 

2005 Bergen Bildirisinde yükseköðretimden sorumlu bakanlar kendilerini, olmuþtur. 

ulusal düzeyde kalite güvencesi ajanslarýnýn eþ düzey kurumlar tarafýndan Danimarka'da, Evalueringsinstitut (Danimarka Deðerlendirme Enstitüsü veya 

incelenmesi için bir modeli uygulamaya koymaya adamýþlardýr. 2005 Avrupa EVA) Ýsveç Högskoleverket (Ulusal Yükseköðretim Ajansý) tarafýndan 2005 

Yükseköðretim Alanýnda Kalite Güvencesi Standartlarý ve Ýlkelerinde, yýlýnýn bahar döneminde deðerlendirilmiþtir. Ajans, EVA'nýn faaliyetlerini 

“kurumlarýn eþ düzey kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilen bir incelemeye tabi deðerlendirme, bilgi-esaslý faaliyetler ve gelir getiren faaliyetler olmak üzere üç 

olmasýnýn kurumlarýn kalitesinin þeffaf, öngörülebilir ve karþýlaþtýrýlabilir olmasý temel alanda deðerlendirme yetkisine sahipti. Ulusal Yükseköðretim Ajansý, 

hedeflerine ulaþmak için temel araç olarak yorumlanmasý gerektiði” yer almýþtýr. deðerlendirmeyi gerçekleþtirirken EVA'nýn stratejik görüþlerini, yönetim ve 

Buna ek olarak ENQA düzenlemeleri, bir kalite güvencesi ajansýnýn kurum içi yapýsýný ayný zamanda hizmetlerinin altýnda yatan dýþ çerçeve ve 

faaliyetlerinin en az beþ yýlda bir kez zorunlu bir klinik dýþ deðerlendirmeye tabi koþullarý göz önünde bulundurmuþtur. 

olmasý gerektiðini de beyan etmektedir. Eþ düzey kurumlar tarafýndan Finlandiya'da, Korkeakoulujen arviointineuvosto, Rådet för utvärdering av 

gerçekleþtirilen incelemeler, kalite güvencesinden sorumlu baþka bir ulusal högskolorna 'in (Finlandiya Yükseköðretim Deðerlendirme Konseyi veya 

veya uluslar arasý organ veya özel olarak oluþturulmuþ dýþ deðerlendirme jürisi FINHEEC) kalite güvencesine iliþkin prosedürleri ve süreçleri 2002 yýlýnda 

tarafýndan gerçekleþtirilebilir. Ancak bu kurumlarýn, söz konusu ajansýn dýþ kalite güvencesi ajanslarýnýn karþýlýklý tanýnmasý konulu Ýskandinav projesinde 

kalite güvencesi ajanslarýna yönelik ENQA Avrupa standartlarý ile ne kadar deðerlendirilmiþtir. FINHEEC'in faaliyetlerine iliþkin ikinci bir deðerlendirmenin 

uygunluk gösterdiðini her zaman göz önünde bulundurmasý gerekmektedir. Eþ 2008 yýlýnda yapýlmasý planlanmaktadýr. 

düzey kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilen inceleme hakkýnda daha fazla Ýrlanda'da 2006 Aralýk ayýnda, Yükseköðretim Kurumu Ýrlanda Üniversiteleri 

bilgiye ulaþmak için Bölüm 3'te yer alan ENQA Avrupa Yükseköðretim Alanýnda Kalite Kurulunun kurulda bir dýþ deðerlendirme baþlatýlmasý yönündeki talebini 

Kalite Güvencesi Standartlarý ve Ýlkeleri adlý belgesine bakýnýz. kabul etmiþtir. Söz konusu deðerlendirmede, Kurlun ENQA Avrupa standartlarý 

Bu nedenle Avrupa yükseköðretim alanýnda faaliyet gösteren tanýnmýþ dýþ ve ilkelerine ne kadar uyum gösterdiði incelenecektir. Dublin Teknoloji 

kalite güvencesi ajanslarýnýn kayýt altýna alýnmasý gerektiði fikri ortaya atýlmýþtýr. Enstitüsü Avrupa Standartlarý ve Ýlkelerini kendi kalite güvencesi 

Buna ek olarak, ENQA, Avrupa Üniversite Birliði (EUA), Avrupa Yükseköðretim prosedürlerinin içine dâhil etmiþtir. 2006 Haziranda Avrupa Üniversite 

Kurumlarý Birliði (EURASHE) ve Avrupa'da Ulusal Öðrenci Birlikleri (ESIB) Birliði, Derecelendirme Kurumu adýna 

arasýnda daha kalýcý bir iþbirliði saðlamak amacýyla Yükseköðretimde Kalite 
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Enstitünün kalite güvencesi prosedürlerinin etkinliðine iliþkin bir inceleme Avusturya'da, Österreichische Qualitätssicherungsagentur 2007 yýlýnda ENQA 

yapmýþtýr. Ulusal Derecelendirme Kurumu diðer bazý hususlara ek olarak tarafýndan koordine edilen, eþ düzey kurum tarafýndan gerçekleþtirilecek bir 

Avrupa standartlarý ve ilkeleri ile uyumluluðunu ele alan bir incelemeye 2006 incelemeye tabi olacaktýr. Diðer iki organ, ENQA tarafýndan hazýrlanan ulusal 

Kasým ayýnda tabi olmuþtur.  Yükseköðretim ve Eðitim Derecelendirme inceleme ilkelerini esas alan (Fachhochschulrat ve Akkreditierungsrat) eþ 

Konseyi (HETAC), Avrupa standartlarý ve ilkelerini sertifikasyon standartlarý düzey kurum tarafýndan gerçekleþtirilen bir incelemeye 2007 yýlýnda tabi 

belirlemek, sertifikasyon vermek ve sertifikasyon verme yetkisi vermek ve kalite olacaklarýdýr.  

güvencesi saðlamak için hazýrladýklarý politikalarýna ve kriterlere dâhil etmiþtir. Belçika'nýn Flaman Topluluðu ve Hollanda'daki kalite güvencesi organý olan 

Ayrýca, Haziran 2006'da Derecelendirme Kurumu HETAC'ýn (Yükseköðretim ve Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 2007 yýlýnda eþ düzey kurum 

Eðitim Derecelendirme Konseyi) ENQA standartlarý ve ilkelerine ne ölçüde tarafýndan gerçekleþtirilen bir incelemeye tabi olacaktýr. 

uyum gösterdiði dâhil görevlerini nasýl yerine getirdiðine iliþkin bir inceleme Estonya'da Kõrghariduse Hindamise Nõukogu (Yükseköðretim Kalite 

gerçekleþtirmiþtir. HETAC söz konusu standart ve ilkelere uyan ilk Avrupa Deðerlendirme Konseyi) 2008 yýlýnda gerçekleþtirilmesi beklenen bir eþ düzey 

kurumudur. kurum incelemesi için hazýrlýklara baþlamýþtýr. 

Macaristan'da Magyar Felsõ oktatási Akkreditációs Bizottság'ýn, görevi Letonya'daki Yükseköðretim Yasa Taslaðýna göre (2007 yýlýnda kabul edilmesi 

uygulamada olan ilkeleri ve prosedürleri, Komitenin akreditasyon gereklilikleri beklenmektedir) Augstâkâs izglîtîbas kvalitâtes novçrtçšanas centrs 

ve uygulamalarýný izlemek, ölçmek ve deðerlendirmek olan bir Ulusalar Arasý (Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme Merkezi) kurulur kurulmaz eþ düzey 

Danýþma Kurulu vardýr. kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilecek bir incelemeye tabi olacaktýr.  

Ýsveç'te Högskoleverket en son 2006 yýlýnda, ilk deðerlendirmenin bir devamý Norveç Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Eðitimde Kalite Güvencesi 

niteliðindeki  bir deðerlendirmeye tabi olarak toplamda iki dýþ Ajansý) henüz eþ düzey kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilen bir incelemeye tabi 

deðerlendirmeden geçmiþtir. Söz konusu deðerlendirme içinde Ýsveç Ulusal olmamýþtýr. Ancak 2007 bahar döneminde bir dýþ deðerlendirme yapýlmasý 

Mali Yönetim Kurumundan bir uzman, Malmö Üniversitesi Kolejinden bir beklenmektedir 

profesör, Statskonsult'dan üst düzey bir danýþman ve Norveç'te kamu Romanya'da, Agenþ ia Românã  de Asigurare a Calitã þ ii in hvdtdmantul 

yönetiminde uzmanlaþan bir kamu þirketin yer aldýðý bir grup tarafýndan Superior'in  (Romanya Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajansý) ENQA'ya 

gerçekleþtirilmiþtir. üye olan benzer kuruluþlar tarafýndan periyodik olarak deðerlendirilmesi 

Bazý ülkeler ulusal kalite güvencesi organlarýnýn gelecek yýllarda eþ düzey amaçlanmaktadýr. 
Ýspanya'da, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ve 

kurum tarafýndan gerçekleþtirilecek bir incelemeye tabi olacaklarýný Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Katalonya 
Kalite Güvencesi Ajansý) 2007 yýlýnda ENQA tarafýndan gerçekleþtirilecek açýklamýþlardýr.  
bir eþ düzey 

2447

AVRUPA YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISINA BAKIÞ - 2006 / 07



Þekil F3: Eþ düzey kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilecek incelemeye 

tabi baðýmsýz ulusal (veya bölgesel) kalite güvencesi organlarý, 2006/07

Çalýþmaya konu olan ülkelerin yaklaþýk yarýsý ENQA'ya üye 

olan baðýmsýz bir ulusal kalite güvencesi organýna sahiptir 

 

dýþ kalite güvencesi hizmetini desteklemektedir. 
Hollanda: Þekildeki harita Hollanda-Flaman Akreditasyon Kurumunun durumunu 
yansýtmaktadýr. 
Slovenya: Þekildeki harita Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije (Slovenya 
Cumhuriyeti Yükseköðretim Konseyi) ve Nacionalna komisija za kvaliteto visokega 
šolstva'nýn (Ulusal Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme Komisyonu ) durumunu 
yansýtmaktadýr. 

Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Aðý, yükseköðretimde ulusal kalite 

güvencesi sistemlerinin kurulmasýný desteklemek ve bu alanda Avrupa 

iþbirliðinin güçlendirmek amacýyla 2000 yýlýnda kurulmuþtur. 2004 Kasým 

ayýnda bu Að, Avrupa Yükseköðretim Alanýnda Kalite Güvencesi Birliðine 

(ENQA) dönüþtürülmüþtür. 40'ýn üzerinde yükseköðretimde kalite güvencesi 

kurum ve birliði bu zamana kadar ENQA'ya katýlmýþtýr. 

ENQA'nýn amaçlarý kamu kurumlarý, yükseköðretim kurumlarý ve kalite 

güvencesi ajanslarý dâhil ilgili taraflar arasýnda yükseköðretimde kalite 

deðerlendirmesi ve güvencesi alanýndaki bilgi, deneyim, iyi uygulama ve yeni 

geliþmelerin yayýlmasýný saðlamaktýr. 

ENQA'ya üyelik, Bologna Deklarasyonuna üye ülkelerdeki ulusal kalite 

güvencesi kurumlarýna açýktýr. ENQA'da tam üyelik ve aday üyelik olmak üzere 

iki tür üyelik vardýr 

ENQA'ya tam üye olmak için kurumun ENQA tarafýndan belirlenen çeþitli 

Ek Notlar (Þekil F3) kriterleri karþýlamasý gerekmektedir (örneðin ilgili kurumun baðýmsýz olmasý, 
Azerbaycan ve Ukrayna: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için 
Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr. yetkili kamu kurumlarý tarafýndan tanýnmasý ve ENQA'nýn kalite güvencesi 
Estonya: Eþ düzey kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilecek olan ilk incelemenin 2008 

standartlarý ve ilkelerini yerine getirmesi gerekmektedir.). Ayrýca, kurumun en yýlýnda gerçekleþtirilmesi beklenmektedir.  
Vatikan: Uluslar Arasý Uzmanlar Komisyonu baþka bir üst düzey kurumlar/danýþmanlar 

azýndan iki yýldýr faaliyet gösteriyor olmasý da gerekmektedir. grubu ile iþbirliði içinde Congregatio de Institutione Catholica Bürosu tarafýndan yürütülen 

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 
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Söz konusu organýn bütün kriterleri yerine getirememesi durumunda, organa hazýrlamaktadýr. Gürcistan'daki Ganatlebis akreditaciis erovnuli centri 2007 

aday üyelik statüsü verilmektedir. Ancak baþvurunun maksimum iki yýl sonra yýlýnda üyelik için baþvuruda bulunacaktýr. Yunanistan'daki Añ÷Þ AiaocpaAionq 

incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu inceleme sonucunda bütün kriterler Ðïéüôçôáò (Yunanistan Kalite Güvencesi Ajansý) ve Romanya'daki Agenþia 

karþýlanmýþsa, ulusal kurum ENQA'ya tam üye olur. Ancak koþullar hala yerine Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior da baþvuruda 

getirilmemiþse, söz konusu kurumun baþvurusu geçersiz kýlýnýr ve kurumun bulunmaya hazýrlanýyorlar. Geriye kalan dört ülkenin þu anda üyelik 

ENQA üyeliðine yeniden baþvuruda bulunabilmesi için tekrar iki yýl beklemesi baþvurusunda bulunmak gibi planlarý yoktur. 

gerekmektedir. 2006 Eylül ayýnda gerçekleþtirilen ENQA Genel Kongresinde, kalite güvencesi 

Bologna Deklarasyonunu imzalayan ülkelerin yaklaþýk yarýsýnýn ENQA'ya üye alanýnda çalýþan organlarla iki tür resmi iliþki kurulmuþtur. Ýlk olarak iyi niyetli bir 

baðýmsýz bir ulusal organý vardýr: 20 ülkenin ENQA'ya tam üye olan bir organý, 8 kurum veya yükseköðretimde kalite güvencesine gerçekten ilgi duyan bir 

ülkenin ise aday üyelik statüsüne sahip bir organý vardýr. kuruluþ ortak organ olabilir. Ýkinci olarak, iyi niyetli kalite güvencesi ajanslarý aðý 

ENQA'nýn çalýþmasýna katýlan birden fazla kalite güvencesi organýna sahip bazý veya kalite güvencesi ile ilgili diðer þemsiye organizasyonlarý ENQA'ya baðlý 

ülkelerin var olduðu da unutulmamalýdýr. Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, organ olabilirler. Bu organlar kendilerini ENQA üyesi olarak görmese de, 

Ýrlanda, Hollanda ve Ýspanya'da söz konusu durum geçerlidir. Bu ülkelerdeki ENQA'nýn yayýnlarýný alabilir, ENQA tarafýndan düzenlenen seminer ve 

duruma iliþkin daha detaylý bilgi edinmek için çalýþmanýn sonunda yer alan çalýþtaylara. katýlabilirler.

Ek1'e bakýnýz. 
Ek notlar (Þekil F4)

Polonya'daki Pañstwowa Komisja Akredytacyjna þu anda ENQA'ya baþvuru Azerbaycan ve Ukrayna: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için 
Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr.

sürecindedir. Hýrvatistan'daki Agencija za znanost i visoko obrazovanje Kýbrýs: Özel kurumlarý deðerlendiren Symvoulio Ekpaideytikis Axiologisis-Pistopoiisis 
ENQA'ya tam üyedir. ENQA'ya tam üye olmak için 2007 Ocak ayýnda resmi olarak baþvuru dilekçesi 
Hollanda: Þekildeki harita Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie'ýn durumunu 
yansýtmaktadýr. sunmuþtur. Sýrbistan'daki Komisija za akreditaciju I proveru kvaliteta 
Türkiye: Yükseköðretim Akademik Deðerlendirme ve Kalite Geliþtirme Komisyonu 

(Akreditasyon ve Kalite Deðerlendirmesi Komisyonu) 22 Þubat 2007 yýlýnda ENQA'ya üyelik için baþvuruda bulunmayý amaçlamaktadýr. 

resmi olarak ENQA'ya üyelik baþvurusunda bulunmuþtur.  Açýklayýcý not
Organlarýn statüsü farklýlýk gösteriyorsa, birden fazla organý olan ülkeler kareli olarak Yedi ülkenin (Gürcistan, Yunanistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, 
gösterilmektedir. . 

Romanya, Slovenya ve Türkiye) ENQA'ya üye olmayan baðýmsýz ulusal 

organlarý vardýr. Bu ülkelerin üçü, ENQA'ya katýlmak için baþvurularýný 
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Þekil F4: Ulusal (veya bölgesel) kalite güvencesi ajanlarýnýn ENQA'ya katýlýmlarý, AB üyesi olan ülkelerin çoðunun kalite güvencesi 

2006/07 organlarý ayný zamanda diðer uluslar arasý kalite 

güvencesi aðlarýna üyedir 

ENQA dýþýnda, bölgesel, Avrupa veya uluslar arasý boyutu olan baþka kalite 

güvencesi aðlarý mevcuttur. Bu raporda yer alan ülkelerin çoðu bu aðlardan 

bir veya daha fazlasýnýn çalýþmalarýna katýlmaktadýr. 

Uluslar Arasý Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý (INQAAHE) 

1991 yýlýnda kurulmuþtur. Bu aðýn dünya çapýnda yaklaþýk 180 üyesi vardýr. 

Neredeyse bütün AB ve EFTA üyesi ülkeler bir veya birkaç kalite güvencesi 

organlarý aracýlýðýyla bu aðýn faaliyetlerine katýlmaktadýr. INQAAHE'nin temel 

amacý yükseköðretimde kalitenin deðerlendirilmesi, iyileþtirilmesi ve korunmasý 

baðlamýnda mevcut ve geliþmekte olan teori ve uygulama hakkýndaki bilgileri 

toplamak ve yaymaktýr. 

Yükseköðretimde Orta ve Doðu Avrupa Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðýnýn 

(CEEN) temeli 2001 yýlýnda atýlmýþ ve bir yýl sonra resmi olarak kurulmuþtur. 

Çalýþmalarýna Orta ve Doðu Avrupa'da yer alan 16 ülke veya bölgeden 

(Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Hýrvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makedonya Eski Yugoslav 

Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Slovenya) 19 bölgesel 

veya ulusal kalite güvencesi organý katýlým göstermektedir.

Ýskandinav Yükseköðretim Kalite Güvencesi Aðý (NOQA) 1992 yýlýndan bu 

yana vardýr. NOQA, beþ Ýskandinav ülkesi ve bu ülkelerin yükseköðretimde 

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 
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deðerlendirme ve kalite güvencesi alanýnda faaliyet gösteren ilgili ulusal Almanya, Ýrlanda, Hollanda, Norveç, Polonya, Ýspanya ve Ýsviçre olmak üzere 

kuruluþlarý tarafýndan kurulmuþtur. Söz konusu kuruluþlar þunlardýr: Danimarka 10 Avrupa ülkesi veya bölgesi ECA'ya üyedir.  

Deðerlendirme Enstitüsü (EVA), Finlandiya Yükseköðretim Deðerlendirme 

Konseyi (FINHEEC), Ýzlanda Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðý, Norveç Eðitimde 

Kalite Güvencesi Ajansý (NOKUT) ve Ýsveç Ulusal Yükseköðretim Ajansý 

(Högskoloverket). NOQA'nýn temel hedefi yükseköðretimde kalite güvencesi 

konusuyla ilgili meseleler hakkýnda Ýskandinav ülkelerinin sahip olduðu farklý 

bakýþ açýlarý arasýnda ortak bir anlayýþ yaratmaktýr.  

Kalite güvencesi organlarý için küçük bir bölgesel aða örnek olarak Almanca 

konuþan ülkelere yönelik bir að olan D-A-CH verilebilir. Avusturya, Almanya ve 

Ýsviçre'den dört kuruluþ bu aða üyedir.

Ortak Kalite Giriþimi (JQI) 2001 yýlýnýn sonunda kurulmuþ ve Avrupa'da lisans 

ve yüksek lisans programlarýnýn kalite güvencesi ve akreditasyonu için gayri 

resmi bir aðdýr. Bu giriþim Avusturya, Belçika'nýn Flaman Topluluðu, Danimarka, 

Almanya, Ýrlanda, Ýtalya, Hollanda, Norveç, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre ve Birleþik 

Krallýk olmak üzere 12 Avrupa ülkesi veya bölgesinden 23 kalite güvencesi 

organýnýn katýlýmýný harekete geçirmektir.  

Avrupa Yükseköðretimde Akreditasyon Konsorsiyumu (ECA) 2003 Kasým 

ayýnda kurulmuþtur. Bu konsorsiyumun amacý katýlýmcýlarýnýn 2007 yýlý sona 

ermeden akreditasyon konusunda aldýklarý kararlarý karþýlýklý olarak 

tanýmalarýný saðlamaktýr. Avusturya, Belçika'nýn Flaman Topluluðu, Fransa, 
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Kalite güvencesi aðlarýnýn internet siteleri

BÖLÜM G: 

ÝÇ VE DIÞ KALÝTE GÜVENCESÝ 

Ýç ve dýþ kalite güvencesi çalýþmaya konu olan ülkelerin 

çoðunda zorunludur

Yükseköðretimde Orta ve Doðu Avrupa Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý 
Http://www.ceenetwork.hu

Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði Ýskandinav Yükseköðretim Kalite Güvencesi Aðý
Http://www.enqa.eu Http://www.noqa.net
Uluslar Arasý Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý Ortak Kalite Giriþimi
Http://www.inqaahe.org Http://www.jointquality.org 

Avrupa Yükseköðretimde Akreditasyon Konsorsiyumu
http://www.ecaconsortium.net

organizasyonu hakkýnda düzenlemeler getirdiðini mi yoksa kendi kalite 
güvencesi ölçütlerini hazýrlamak konusunda yükseköðretim kurumlarý 
tamamen veya kýsmen serbest býraktýðýný mý ortaya koymaktýr. 

ENQA tarafýndan kalite güvencesine iliþkin belirlenen ve 2005 yýlýnda 

gerçekleþtirilen Bergen Konferansýnda bakanlar tarafýndan kabul edilen 

standart ve ilkeler, kurumsal özerkliðin kalite güvencesi baðlamýnda esas Bologna Deklarasyonunu imzalayan ülkelerin neredeyse hepsinde, eðitim 

önemini vurgulamaktadýr. kurumlarýnýn düzenlemeleri iç kalite güvencesinin zorunlu olduðunu beyan 

Sonuç olarak, sunulan eðitimin kalitesinin ve deðerlendirilmesinin esas etmektedir. Arnavutluk, Andora, Ermenistan, Bosna Hersek, Kýbrýs, Danimarka 

sorumluluðu yükseköðretim kurumlarýnýn kendisine düþmektedir. Ancak, kamu ve Lüksemburg'ta bu konuya açýkça deyinen düzenlemeler yoktur ancak bu 

tarafýndan finanse edilen kurumlarýn topluma sorumlu olduklarý göz önünde ülkelerde yükseköðretim kurumlarýnýn iç kalite güvencesi faaliyetleri 

bulundurulunca, yükseköðretimin kalitesinin temin edilmesi gerekmektedir. Bu gerçekleþtirmeleri genellikle desteklenmektedir.

nedenle standartlarýn ve ilkelerin amacý kurumlarýn kalite yönetimine yardýmcý Arnavutluk'ta iç deðerlendirme kamu kuruluþu olan akreditasyon ajansý 

olmaktýr.  Kurum ve kuruluþlarýn kendilerine özgü durumlar için tarafýndan izlenmektedir. Üniversitelerin bir iç kalite güvencesi sistemini 

benimseyecekleri belirli prosedürleri kendilerinin belirlemesi gerekmektedir ve uygulamalarý zorunludur ancak söz konusu üniversitelerde mevcut bir sistem 

bu nedenle detaylý “prosedürler” konusundaki öneriler ENQA'nýn tavsiye varsa, bu akreditasyon sürecinde göz önünde bulundurulur. 

kararlarýnda yansýtýlmamýþtýr. Danimarka'da, iç deðerlendirme resmi bir belge ile düzenlenmez. Ancak iç 
Buradaki gözden geçirmenin amacý eðitim kurumlarýnýn yükseköðretim 

deðerlendirmenin kurumlarýn hazýrlamak zorunda olduklarý yýllýk kalkýnma kurumlarýný desteklemek amacýyla (muhtemelen, Bergen konferansýnda 
kabul edilen ilkelerin siyasi mesajýný güçlendirmek amacýyla) kalite stratejisinin bir parçasý haline gelmesi beklenmektedir. 
güvencesinin 



 

Þekil G1: Ýç ve dýþ kalite güvencesinin durumu, G1b: Dýþ kalite güvencesi
2006/07

          G1a: Ýç kalite güvencesi

Ek not (Þekil G1)

Azarbaycan ve Ukrayna: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için 

Ýzleme Grubuna sunulan her ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr. 

Birleþik Krallýktaki (Ýngiltere, Galler ve Kuzey Ýrlanda) kurumlar iç Çoðu ülkede, iç kalite güvencesinin farklý yönleri, ilgili kurumdetaylý olarak 

deðerlendirmelerini düzenlemekten tamamen sorumludurlar, iç belirlenmez ancak kurumlarýn yetkisi dâhilindedir. Kurumlar, genellikle 

deðerlendirme raporu dýþ kalite güvencesi için gereklidir. deðerlendirmenin kapsamýný, ilgili prosedürleri, deðerlendirmenin ne sýklýkta 

Tarafýndan yapýlacaðýný belirler ve bu sürece kimin 
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katýlmasý gerektiðine de karar verirler. edilmektedir. 

Dýþ kalite güvencesi Andora, Ermenistan, Avusturya (üniversitelerde), Bosna Ýç kalite güvencesine kimin katýlmasý gerektiðini belirleyen ancak öðrencileri bu 

Hersek, Lüksemburg ve Malta dýþýnda Bologna Deklarasyonunu imzalayan sürece dâhil etmeyen çeþitli ülkeler vardýr. (Çek Cumhuriyeti, Vatikan, Ýtalya, 

ülkelerin çoðunda zorunludur veya tavsiye edilmektedir. Slovakya ve Ýspanya) 

Yetkili kurumlar tarafýndan hazýrlanmýþ merkezi düzenlemelerin olmamasý, ilgili Düzenlemelere göre, Avusturya (Fachhochschulen için), Belçika, Estonya, 

kurumlarýn kendi karar alma düzeylerinde baðlayýcý düzenlemeler Finlandiya, Vatikan, Lihtenþtayn, Litvanya, Moldova, Portekiz, Romanya, 

hazýrlamadýklarý ve ENQA standartlarýna uyum göstermedikleri anlamýna Rusya, Slovakya ve Birleþik Krallýkta mesleki organlar veya iþveren örgütleri 

gelmemektedir. Ancak bu kurumsal düzenlemeler bu baðlamda göz önünde gibi diðer paydaþlarýn iç kalite güvencesine katýlmalarý gerekmektedir. 

bulundurulamaz. Bazý ülkelerde, dýþ uzmanlarýn katýlýmý zorunludur. Ýtalya'da yalnýzca dýþ 

uzmanlarýn iç kalite güvencesi prosedürlerine katýlým göstermeleri 

gerekmektedir.

ENQA ilkeleri öðrencilerin iç kalite güvencesine katýlýmlarýnýn oldukça önemli 

olduðunu belirtmektedir. Ýþveren veya iþ gücü piyasasýndan temsilciler gibi 

paydaþlarýn da kurumlara geri bildirimde bulunabilmeleri gerekmektedir. 

Yükseköðretimde iç kalite güvencesinin zorunlu olduðu ülkelerin neredeyse 

hepsinde eðitim kurumlarý bu prosedürlere kimlerin katýlmasý gerektiði 

konusunda resmi düzenlemeler getirmektedir. Çoðu durumda, kurum 

yöneticileri, akademik personel ve öðrenciler katýlým gösterecek kiþiler olarak 

belirlenmektedir. 

Yalnýzca Avusturya (üniversitelerde), Hýrvatistan ve Malta'da iç kalite 

güvencesine kimin katýlacaðý konusunda tam anlamýyla bir düzenleme yoktur.  

Beþ kategorinin de katýlýmý (yönetim, akademik personel, öðrenciler, dýþ 

uzmanlar ve diðer paydaþlar) dokuz ülke veya bölgede zorunludur veya tavsiye 

Ýç kalite güvencesi: öðrencilerin zorunlu katýlýmý diðer 

paydaþlarýn katýlýmýndan daha sýk görülmektedir

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 
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Þekil G2: Ýç kalite güvencesine katýlanlar, 2006/07 

Ýç kalite güvencesinin kapsamý

Ek notlar (Þekil G2)
Avusturya: 1)Üniversiteler 2)Fachhochschulen
Danimarka: Üniversite Yasasý öðrencilerin yürütülen deðerlendirme üzerinde etkilerinin 
olmasý gerektiðini söyler. Kalite güvencesinden sorumlu olanlar eðitim komitesi 
(öðrenciler ve araþtýrma personelinden oluþmaktadýr) ve eðitim direktörüdür. Üniversite 
Yasasýnda, iç ve dýþ deðerlendirme arasýnda bir ayrým yoktur. 
Ýrlanda: Burada yer alan bilgiler yalnýzca üniversite dýþýndaki kurumlarla ilgilidir. 
Üniversitelerde, yönetimin ve diðer paydaþlarýn iç kalite güvencesine katýlýmý tavsiye 
edilmektedir. 

Ýç kalite güvencesinin kapsamýnda çeþitli konular yer almaktadýr. ENQA 

standartlarý ve ilkeleri özellikle öðrenci deðerlendirmesinde, öðretim 

kadrosunda ve öðrencilerin kullandýðý diðer destek ve öðrenme kaynaklarýnda 

kalitenin temin edilmesinin öneminin altýný çizmektedir. 

Deðerlendirmeye iliþkin prosedürlerin amaca uygun olmasý ve açýk kriterlere 

dayanmasý gerekmektedir. Kurumlarýn, nitelikli öðretim kadrosunu ve 

öðrencilerin öðrenimini desteklemek için mevcut olan kaynaklarýn her eðitim 

programý için yeterliliðini temin etmesi gerekmektedir. Kütüphaneler, bilgisayar 

olanaklarý veya danýþmanlardan gelen destek kaynaklar içinde yer alabilir. 

Ýç kalite güvencesinin kapsamý konusunda düzenlemeleri olan çoðu ülke, bütün 

bu meseleleri içermektedir. Belçika'nýn Almanca konuþulan Topluluðunda, 

düzenlemeler yalnýzca öðrencilerin deðerlendirilmesine iliþkin uygulamalarýn 

kalite güvencesini kapsamaktadýr; Ýtalya'da, söz konusu düzenlemeler yalnýzca 

öðrenme kaynaklarýný içerirken Malta'da yalnýzca öðretim kadrosunun nitelikleri 

ile ilgilidir.
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Zorunlu     Tavsiye edilen 

 Tercihe baðlý

 Belirli konulara iliþkin düzenleme yoktur 
 

Veri yok

 Ýç kalite güvencesinin durumu konusunda düzenleme yok

Kaynak: Eurydice
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    Þekil G3: ENQA standartlarýnca belirlendiði üzere iç kalite güvencesinin
    Kapsamý, 2006/07 

Kurumlarý hakkýndaki bilgilerin genellikle kamuya açýk olmasý 

gerekmektedir 

Ek notlar (Þekil G6)
Azerbaycan: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için Bologna Ýzleme 
Grubuna sunulan ulusal rapordan alýnmýþtýr.
Ýrlanda: Burada yer alan bilgiler yalnýzca üniversite dýþýndaki kurumlarla ilgilidir. 
Üniversitelerde, öðretim kadrosunun niteliklerinin ve öðrencilerin öðrenmesini 
destekleyecek uygun kaynaklarýn göz önünde bulundurulmasý tavsiye edilmektedir. 

Bergen'de kararlaþtýrýlmýþ kalite güvencesi standartlarý, kurumlarýn yürüttükleri 

programlar, verdikleri dereceler ve öðrencilerinin deðerlendirilmesine iliþkin 

prosedürler hakkýnda nesnel bilgileri düzenli olarak verme sorumluluklarý 

olduðunu da vurgulamaktadýr. Bu bilgilerin kamuya açýk olmasý gerekmektedir. 

Çalýþmaya konu olan ülkelerin yarýdan fazlasýnda, yükseköðretim kurumlarýnýn 

vermesi gereken bilgiler konusunda düzenlemeler mevcuttur. Söz konusu 

düzenlemeler genellikle, öðrenci deðerlendirme kriterleri, programlar ve 

dereceler konusundaki bilgilerin kamuya açýk olmasý gerektiðini beyan 

etmektedir. Ancak kurumlarýn öðrenci deðerlendirme kriterlerini verdikleri 

programlar ve dereceler hakkýndaki bilgilere kýyasla daha nadir yayýmlamalarý 

gerekmektedir

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

Zorunlu     Tavsiye edilen 

 Tercihe baðlý

 Belirli konulara iliþkin düzenleme yoktur 
 

Veri yok

 

Ýç kalite güvencesinin durumu konusunda düzenleme yok

Kaynak: Eurydice
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Þekil G4: Yükseköðretim kurumlarý hakkýndaki bilgilerin kamuya G4b: Programlar ve dereceler hakkýnda bilgi
açýk olmasý, 2006/07 
G4a: Öðrenci deðerlendirme kriterleri

Ek notlar (Þekil G4) Ek notlar (Þekil G4-devamý)
Avusturya: Burada yer alan bilgiler yalnýzca üniversitelerle ilgilidir. Fachhochschulen'de Letonya: Deðerlendirme kriterleri,  genellikle bütün eðitim programlarý için aynýdýr ve her 
öðrenci deðerlendirme kriterleri,  programlarlar ve dereceler hakkýndaki bilgilerin kamuya tür yükseköðretim müfredatýna iliþkin düzenlemelerde belirtilmektedir.
açýk olmasý gerekmektedir. 

 

Zorunlu veya tavsiye edilen                                 

Kaynak: Eurydice

 

Veri yokBelirli konulara iliþkin düzenlemeler yoktur                                                               

Tercihe Baðlý

 

 

 

Zorunlu veya tavsiye edilen                                 

Kaynak: Eurydice

 

Veri yokBelirli konulara iliþkin düzenlemeler yoktur                                                               

Tercihe Baðlý
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KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

Ýç kalite güvencesi ve saha ziyaretlerinden elde edilen sonuçlar 

genellikle dýþ prosedürler için kullanýlmaktadýr

Þekil G5: Ýç süreçlerden elde edilen sonuçlarýn dýþ kalite güvencesi için 
kullanýlmasý, 2006/07

Dýþ kalite güvencesi: yabancý uzmanlar ve öðrenciler her 

zaman zorunlu olarak sürece dâhil olmamaktadýr

Ek notlar (Þekil G5)
Arnavutluk: Yükseköðretim kurumu bir iç kalite güvencesi sistemi uyguluyorsa, söz 
konusu sistem akreditasyon sürecinde göz önünde bulundurulur. 
Avusturya: Burada yer alan bilgiler yalnýzca üniversitelerle ilgilidir. Fachhochschulen''de 
iç süreçlerden elde edilen sonuçlarýn kullanýlmasý zorunludur. 

ENQA kýlavuzu, dýþ kalite güvencesinin dýþ süreçler için oldukça deðerli Azerbaycan ve Ukrayna: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için 
Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr.bir temel saðlayabilecek ve bu süreçleri kolaylaþtýrabilecek olan daha 
Kýbrýs: Yalnýzca özel yükseköðretim kurumlarý

önceki iç prosedürlerden elde edilen sonuçlarý göz önünde 

bulundurmasýnýn önemini vurgulamaktadýr. 
Dýþ kalite güvencesinin zorunlu olduðu veya tavsiye edildiði ülkelerin hepsinde, 

düzenlemeler iç kalite güvencesinden elde edilen sonuçlarýn dýþ prosedürlerde 

kullanýlmasý gerektiðini ifade etmektedir. 

ENQA belgesi, saha ziyaretlerini inceleme süreçleri için faydalý bir unsur olarak 

görmektedir. Saha ziyareti, dýþ kalite güvencesine iliþkin oldukça az 

düzenlemeye sahip olan veya hiç düzenlemesi olmayan ülkeler (Andora, 

Lüksemburg ve Malta) ve bu belirli prosedürün dâhil edilmesine iliþkin özel 

düzenlemeleri olmayan ülkeler (Danimarka, Finlandiya, Vatikan ve Ýzlanda) 

haricindeki ülkelerin büyük bir çoðunluðunda zorunludur veya tavsiye 

edilmektedir. 

ENQA, yabancý uzmanlarýn ve öðrencilerin dýþ kalite güvencesine katýlmalarýný 

þiddetle tavsiye etmektedir. Ýlgili ülkelerin neredeyse hepsi dýþ kalite 

güvencesine kimlerin katýlmasý gerektiði konusunda düzenlemeler getirmiþtir. 

Çoðu durumda, akademik personel ile 
 

      Ýç süreçlerden elde edilen sonuçlarýn               Dýþ kalite güvencesinin durumu                           
kullanýmý zorunludur veya tavsiye edilmektedir.        hakkýnda düzenleme yoktur         
Kaynak: Eurydice
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Þekil G6: Dýþ kalite güvencesi takýmlarýnýn üyeleri, 2006/07 araþtýrma personelinin katýlýmý gerekmektedir. Öðrenciler ve yabancý 

uzmanlarýn katýlýmý ülkelerin yaklaþýk olarak yarýsýnda zorunludur veya tavsiye 

edilmektedir. Arnavutluk, Belçika'nýn Almanca konuþulan Topluluðu, 

Hýrvatistan, Almanya, Fransa, Ýrlanda (üniversite dýþý kurumlar), Ýzlanda, 

Letonya, Litvanya, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Norveç, Slovenya, 

Slovakya, Ýsveç ve Türkiye'de, söz konusu düzenlemeler hem yabancý 

uzmanlarýn hem de öðrencilerin sürece dahil edilmesi gerektiðini beyan 

etmektedir. Estonya ve Yunanistan'da, yalnýzca yabancý uzmanlarýn katýlýmý 

zorunludur veya tavsiye edilmektedir.

Danimarka'da, Danimarka Deðerlendirme Enstitüsünün yönetim kurulu ilgili 

deðerlendirmeden sorumlu üyeleri belirler. Mevzuat, dýþ deðerlendirme 

grubunun söz konusu alandaki uzmanlar tarafýndan desteklenmesi gerektiðini 

belirtmektedir. 

Hollanda'da, ilgili alandan en az üç baðýmsýz uzmanýn ve bir öðrencinin katýlýmý 

gereklidir. Yabancý uzmanlarýn katýlýmý üniversiteler için tavsiye edilmektedir. 

Letonya'da, öðrenciler dýþ deðerlendirme takýmýna oy haklarý olmaksýzýn 

gözlemci olarak katýlmaktadýrlar.

Vatikan ve Ýspanya'da, dýþ kalite güvencesi prosedürlerine kimin katýlacaðý 

konusunda düzenlemeler yoktur. 

Ek notlar (Þekil G6)
Avusturya: 1)Üniversiteler 2) Fachhochschulen
Azerbaycan ve Ukrayna: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için 
Bologna Ýzleme Grubuna sunulan her iki ülkenin kendi ulusal raporundan alýnmýþtýr.
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Zorunlu     Tavsiye edilen 

 Tercihe baðlý

 Belirli konulara iliþkin düzenleme yoktur 
 

Veri yok

 

Ýç kalite güvencesinin durumu konusunda düzenleme yok

Kaynak: Eurydice
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Kýbrýs: Yalnýzca özel yükseköðretim kurumlarý
Çek Cumhuriyeti: Bakanlýk yetkilileri de zorunlu olarak katýlým gösterirler ve yabancý 
uzmanlar böylesi takýmlara düzenli olarak katýlýrlar.
Ýrlanda: Burada yer alan bilgiler yalnýzca üniversite dýþýndaki kurumlarla ilgilidir. 
Üniversitelerde, öðrencilerin katýlýmý konusunda düzenleme yoktur.

Ýlkeler, dýþ kalite güvencesi süreçlerinin, tavsiyelerin göz önüne alýnmasýný ve 

eylem planlarýnýn yalnýzca hazýrlanmakla kalmayýp hýzla uygulamaya 

konmasýný saðlayacak yapýsal bir izleme prosedürünü içermesi gerektiðini 

açýkça ifade etmektedir. Kurumlarýn bazen, bir bütün olarak yükseköðretim 

sistemi içindeki geliþmeler, yönelimler ve karþýlaþýlan zorluklar hakkýnda bilgi 

saðlayabilecek genel deðerlendirme sonuçlarýný anlatan raporlar sunmalarý 

gerekmektedir. 

Çoðu ülke izlemeye iliþkin düzenlemeler yayýmlamaktadýr. 26 ülke veya 

bölgede, bir eylem planý veya genel sonuçlar üzerine özet bir rapor taslaðýnýn 

hazýrlanmasý zorunludur veya tavsiye edilmektedir. 

Ek notlar (Þekil G7)
Avusturya: 1) Üniversiteler 2)Fachhochschulen
Kýbrýs: Yalnýzca özel yükseköðretim kurumlarý
Ýrlanda: Burada yer alan veriler yalnýzca üniversite dýþýndaki kurumlarla ilgilidir. 
Üniversitelerde, bu prosedürler tavsiye edilmektedir.
Polonya: Resmi bir eylem planýnýn hazýrlanmasý koþulu yoktur. Eðer bir program þarta 
baðlý bir onay alýrsa, Devlet Akreditasyon Komitesi tavsiyelerinin belirlenen tarihe kadar 
uygulamaya konulup konulmadýðýný kontrol etmektedir.
Birleþik Krallýk: Ýnceleme sonucunda olumsuz bir sonuçla karþýlaþýlmasý durumunda 
eylem planý hazýrlanmasý gerekmektedir. 

Ülkelerin çoðunda, açýk izleme prosedürlerine ihtiyaç 

duyulmaktadýr 

 

Zorunlu     Tavsiye edilen 

 Belirli konulara iliþkin düzenleme yoktur 

 

Veri yok
 

Ýç kalite güvencesinin durumu konusunda düzenleme yok

Kaynak: Eurydice
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Þekil G8: Dýþ kalite güvencesinin düzenli olarak yapýlmasý, 2006/07
Çoðu ülkede dýþ deðerlendirmenin periyodik olarak 

yapýlmasý gerekmektedir 

ENQA, dýþ kalite güvencesinin açýkça belirlenmiþ bir zaman aralýðýnda 

periyodik olarak yapýlmasýný tavsiye etmektedir. 

Kalite güvencesine iliþkin düzenlemelerin olduðu ülkelerin neredeyse 

hepsinde, dýþ deðerlendirmenin düzenli olarak yapýlmasý gerekmektedir. Ancak 

dýþ deðerlendirmenin ne sýklýkta yapýlacaðý kurum veya programlarýn 

akreditasyonu (yeninden akreditasyonu) veya program deðerlendirmesi gibi 

farklý kalite güvencesi prosedürlerine baðlý olarak farklýlýklar göstermektedir. 

Bazý ülkeler dýþ deðerlendirmelerini eðitim alanýna göre düzenlemektedir. 

Ek notlar (Þekil G8)
Avusturya: Burada yer alan bilgiler yalnýzca üniversitelerle ilgilidir. Fachhochschulen'de 
deðerlendirme periyodik olarak yapýlmasý zorunludur. 
Azerbaycan: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için Ýzleme Grubuna 
sunulan ilgili ulusal raporlardan alýnmýþtýr.
Kýbrýs: Yalnýzca özel yükseköðretim kurumlarý
Çek Cumhuriyeti: Burada yer alan bilgiler eðitim programlarýnýn akreditasyonu ile ilgilidir. 
Baþka  tür deðerlendirmelerin ne sýklýkta yapýlacaðý belirlenmemiþtir. 

 

      Periyodik deðerlendirme zorunludur         Dýþ kalite güvencesinin durumuna iliþk

veya tavsiye edilmektedir                                düzenleme yok

Kaynak: Eurydice

 

Veri yokBelirli konulara iliþkin düzenlemeler yoktur                                                               
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Þekil G9: Dýþ kalite güvencesi hakkýndaki bilgilerin yayýmlanmasý, 2006/07
Dýþ kalite güvencesi hakkýnda daha fazla bilginin 

yayýmlanmasý gerekmektedir

Yalnýzca dýþ kalite güvencesinden elde edilen sonuçlarýn deðil kullanýlan 

prosedür ve kriterlerin ve deðerlendirmenin ne sýklýkta yapýldýðý hakkýndaki 

bilgilerin de yayýmlanmasý gerekmektedir. 

Dýþ kalite güvencesinin zorunlu olduðu ülkelerin çoðunda, deðerlendirmeler 

hakkýndaki bütün bilgilerin (sonuçlar, prosedürler, kriterler ve sýklýk) 

yayýmlanmasý zorunludur veya tavsiye edilmektedir. 

Hýrvatistan ve Türkiye'de, yalnýzca sonuçlar yayýmlanmaktadýr. Ýsviçre'de, 

yalnýzca olumlu bir çýktýya yol açan dýþ deðerlendirme sonuçlarý yayýmlanýr. 

Belçika'nýn Fransýz Topluluðunda sonuçlarýn yayýmlanmasýna iliþkin herhangi 

bir düzenleme bulunmazken söz konusu iþlem Moldova'da tercihe baðlýdýr. 

Estonya'da sonuçlarýn yayýmlanmasý zorunlu deðilken sonuçlar fiiliyatta her 

zaman yayýmlanmaktadýr. 

Fransa ve Ýspanya'da, dýþ kalite güvencesi hakkýnda bilgilerin yayýmlanmasýna 

iliþkin resmi düzenlemeler yoktur ancak elde edilen sonuçlar sürecin ayrýlmaz 

bir parçasý olarak yayýmlanmaktadýr.

Ek notlar (Þekil G9) 
Arnavutluk: Sonuçlarýn yayýmlanmasý yalnýzca özel yükseköðretim kurumlarý için 
zorunludur ve kamuya ait yükseköðretim kurumlarýnda da duruma göre yayýmlanmasýna 
karar verilmiþtir. 
Avusturya: 1)Üniversiteler 2)Fachhochschulen 
Kýbrýs: Yalnýzca özel yükseköðretim kurumlarý
Letonya: Dýþ deðerlendirmeye iliþkin prosedürler, kriterler ile dýþ deðerlendirmenin ne 
sýklýkta yapýldýðý mevzuat tarafýndan belirlenmektedir. Bu nedenle bütün bu bilgiler herkes 
tarafýndan ulaþýlabilen kamu bilgisi olarak görülmektedir.  
Ukrayna: Buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme Raporu için Bologna Ýzleme 
Grubuna sunulan ulusal raporlardan alýnmýþtýr.

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

   Kriterler Sýklýk      

AD IS 

AL IT 

AM LI 

AT     1 LT 
          2 
 

LU 

AZ LV 

BA MD 

BEde ME 

BEfr MK 

BEnl MT 

BG NL 

CH NO 

CY PL 

CZ PT 

DE RO 

DK RS 

EE RU 

EL SE 

ES SI 

FI SK 

FR TR 

GE UA 

HR UK 

HU VA 

IE

Sonuçla Prosedürler Kriterler SýklýkSonuçla Prosedürler

 

 

Zorunlu     Tavsiye edilen 

 Tercihe baðlý

 Belirli konulara iliþkin düzenleme yoktur 
 

Veri yok

 

Ýç kalite güvencesinin durumu konusunda düzenleme yok

Kaynak: Eurydice
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BÖLÜM H: BOLOGNA SÜRECÝNÝN NE ÖLÇÜDE 

UYGULANDIÐININ ÝZLENMESÝ 

iliþkin bir izleme raporu hazýrladýðý Avusturya'dýr. Bologna Sürecinin hedeflerini 

temel alan detaylý ulusal hedefler ilgili görevlere tahsis edilmiþ sorumluluk ve 

Bologna Deklarasyonunu imzalayan ülkeler üç aþamalý yapýyý (bkz. Bölüm A), zaman çizelgeleri ile birlikte belirlenmiþ ve uygulamaya konmuþtur. Sürecin 

AKTS sistemini (bkz. Bölüm C) ve Diploma Ekini (bkz. Bölüm D) 2010 yýlýna böylesine düzenli olarak izlenmesi, söz konusu hedeflere tam anlamýyla baðlý 

kadar uygulamayý kararlaþtýrmýþlardýr. Yükseköðretim kurumlarýna bu görevi kalýnmasýný saðlamanýn bir yoludur. En son rapor 2005 yýlýnda yayýmlanmýþtýr 

yerine getirmeleri konusunda destek vermek için ulusal kamu kurumlarý ve 200004 yýllarýný kapsamaktadýr. Gelecek raporun ise 2007 bahar döneminde 

teþvikler ve kontrol ölçütleri olmak üzere iki þekilde izleme gerçekleþtirebilirler. yayýmlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. 

Teþvikler üç aþamalý yapý, AKTS sistemi ve Diploma Ekinin uygulanmasý Teþvikler kontrol ölçütlerine kýyasla daha yaygýndýr. Bu çalýþmada yalnýzca 

aþamasýna destek vermek amacýyla kullanýlmaktadýr. Teþvikler mali olabilir ulusal kamu teþviklerinin göz önünde bulundurulduðu unutulmamalýdýr. Bu 

nedenle, yükseköðretim kurumlarý veya özel kuruluþlar tarafýndan verilen (örn. hibe) veya bilgi sunumunu (danýþmanlýk veya rehberlik gibi) içerebilir.  

bireysel teþvikler veya Avrupa Birliði kaynaklarýndan saðlanan (mali) destek Spesifik kontrol ölçütleri yukarýda bahsedilen üç unsurun uygulanmasýnda 
Þekil H1'de dikkate alýnmamaktadýr. En azýndan belirli bir ölçüde AB kaynaklarý 

kaydedilen ilerlemeyi kontrol etmek amacýný taþýmaktadýr. Genel olarak, ülkeler 
tarafýndan finanse edildikleri göz önüne alýnacak olursa, Bologna Ýzleme Grubu, 

üç aþamalý yapý, AKTS sistmei ve Diploma Ekinin doðru ve etkin bir þekilde 
Bologna rehberleri ulusal takýmlarý veya ulusal Europass veya NARIC 

uygulanmasýný saðlamaya çalýþmaktadýrlar. Kontrol iç veya bilhassa dýþ kalite merkezlerinin sürece destek veren çalýþmalarý da göz önünde 

güvencesi aracýlýðýyla gerçekleþtirilmektedir. Bu durum, Bologna Sürecine bulundurulmamaktadýr. Bununla beraber, Ulusal Bologna rehberleri, ulusal 

Europass ve NARIC merkezlerinin Bologna Sürecinin geliþimine saðladýklarý rehberlik eden ulusal kanun veya resmi belgelerle tam olarak uyumlu olmayan 

deðerli katkýlarýn vurgulanmasý gerekmektedir. Örneðin Ulusal Bologna 
program veya kurumlarýn ilgili ulusal kalite güvencesi ajansýndan akreditasyon 

rehberleri, yükseköðretim kurumlarýna Bologna reformlarýný eþ düzey kurumlar 
alamadýklarý anlamýna gelmektedir. Bologna Deklarasyonunu imzalayan 

arasý bir temelde 
ülkelerde kalite güvencesi hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için F ve G 

Bölümlerine bakýnýz. 

Uygulamada kaydedilen ilerlemenin izlenmesi için kullanýlan daha spesifik 

ulusal kontrol ölçütleri özel deðerlendirme veya izleme raporlarýnýn 

hazýrlanmasý gibi- yalnýzca bazý ülkelerde vardýr. Buna verilebilecek iyi örnek 

Federal Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðýnýn Bologna Sürecinin uygulanmasýna 
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uygulamaya geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmaktadýr. Bazý sabit bütçe artýþý ya da hibe þeklinde verilmektedir. Söz konusu teþvikler 

rehberler, reformlarýn doðru bir þekilde uygulanmasý için özel AKTS/DE yükseköðretim kurumlarýnýn baþvurabileceði ihaleleri de içerebilir. 

danýþmanlarý olarak da faaliyet göstermektedir. Ayrýca, ulusal Europass ve Bazý ülkeler verilen teþviklerin özellikleri hakkýnda daha detaylý bilgi

NARIC merkezleri Diploma Ekine iliþkin sorularý olan yükseköðretim vermektedir. Çek Cumhuriyetinde teþvikler, yükseköðretim kurumlarýnýn fon 

kurumlarýna veya bireylere teknik destek sunmaktadýr. saðlamak için proje sunduklarý kalkýnma programlarýnda verilmektedir. 

Ulusal kamu teþvikleri genel olarak Bologna Sürecinin üç esas unsurunun tam Örneðin, lisans programlarý için ayrýlan fonlarda yüzde 5'lik sabit artýþ veya 

anlamýyla uygulanmasý için çalýþmalara hala devam edilmesi durumunda sayýlarý gittikçe artan oldukça eðitimli mezunlar veren baþarýlý doktora 

verilmektedir. Bu nedenle, çoðu zaman üç aþamalý yapý, AKTS sistemi veya programlarýna yönelik fonlarda aþamalý bir artýþ.

Diploma Ekinin tam anlamýyla uygulandýðý ülkelere artýk teþvik verilmemektedir. 

Ancak, teþvikler yýllara yayýlan uzun-vadeli bir iþ programlarý için planlandýysa, 

Bologna Sürecinin belirli bir unsuru tam anlamýyla uygulamada olsa dahi söz 

konusu teþvikler geçici bir “süre” için verilebilmektedir. Buna karþýlýk, teþvikler 

Bologna Süreci ile ilgili ulusal reformlar uygulanmaya baþlandýðýnda verilir. Bu 

da, daha sonra süreç tamamlanmamýþ olsa dahi teþvik verilmeyeceði anlamýna 

gelmektedir. 

Çalýþmaya konu olan ülkelerin neredeyse yarýsý Bologna Sürecinin üç esas 

unsurundan (üç aþamalý yapý, AKTS sistemi ve Diploma Eki) en azýndan ikisini 

tam anlamýyla uygulama koymuþtur. 2006/07 akademik yýlýnda teþvik veren 

ülkeler çoðunlukla danýþmanlýk veya teknik destek biçiminde teþvik 

vermektedir. On ülke veya bölge yukarýda bahsedilen üç unsurdan en azýndan 

biri için (genellikle üç aþamalý yapý) mali teþvik saðlamaktadýr. Mali teþvikler ya 

Hala uygulama aþamasýnda olan ülkelerin çoðu teþvik 

vermektedir

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 
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Þekil H1: Üç aþamalý yapý, AKTS ve Diploma Ekinin tam olarak 
uygulanmasý için verilen teþvikler, 2006/07 

   

Ek notlar (Þekil H1)
Azerbaycan: Mümkün olduðu durumunda, buradaki veriler 2007 Durum Deðerlendirme 
Raporu için Bologna Ýzleme Grubuna sunulan ulusal rapordan alýnmýþtýr. 
Belçika (BE de): Almanca konuþulan Toplulukta tek bir yükseköðretim kurumu olduðu için 
yeni yapý bilinçli olarak ilk aþama ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. 2005 mevzuatýna göre, lisans 
derecesi ve Diploma Eki ilk defa 2007/08 akademik yýlýnda verilecektir. Kamu kurumlarý,  
belirli teþviklerin gerekli olmadýðýný düþünmektedir.  
Danimarka: Bazý eðitim programlarýnda (özellikle Kültür Bakanlýðýndaki) henüz üç 
aþamalý yapýya uyum saðlamak için gerekli deðiþiklikler yapýlmamýþtýr; diðer programlar 
için ise, yakýn gelecekte böyle bir deðiþikliðe gidilmesi planlanmamaktadýr. 
Fransa: Üç aþamalý yapýnýn uygulanmasý için mali destek merkezi yönetim ile 
üniversiteler arasýnda dört-yýllýk sözleþmeye iliþkin görüþmeler yürütülürken verilebilir.
Macaristan: Diploma Ekinin verilmesi 2006 Mart ayýndan beri zorunludur; Eðitim ve 
Kültür Bakanlýðý Koordinatör Programý, elektronik danýþmanlýk ve rehberlik yoluyla bilgi 
sunarak kurumlarý desteklemeyi amaçlayan ve Bilgi Teknolojileri programlarý ile pratik 
destek veren bir Diploma Eki Bilgi Merkezi kurmuþtur.
Norveç: Kamu kurumlarý tarafýndan üç aþamalý yapý, AKTS sistemi ve Diploma Ekinin 
tam olarak uygulanmasýný desteklemek amacýyla verilen mali destekler 2002 yýlýndan 
2004 yýlýna uzatýlmýþtýr. 

 Üç 
aþamalý 

yapý  

AKTS DE  

 

AKTS DE 

AD IS 
AL IT 
AM LI 

AT LT 
AZ LU 

BA LV 

BEde MD 
BEfr ME 

BEnl MK 

BG MT 

CH NL 
CY NO 

CZ PL 
DE PT 

DK RO 
EE RS 

EL RU 
ES SE 

FI SI 
FR SK 

GE TR 
HR UA 

HU UK 
IE VA

Üç 
aþamalý 

yapý

 

 

Mali destek                                Tam uygulama
Bilgi veya danýþmanlýk             Teþvik yok

 

 

 

 

Veri yok
 

Kaynak: Eurydice
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Þekil H1a: Üç aþamalý yapýnýn tam olarak uygulanmasý için verilen Þekil H1b: AKTS sisteminin tam olarak uygulanmasý için verilen teþvikler, 
teþvikler, 2006/07 2006/07

KARÞILAÞTIRMALI GÖZDEN GEÇÝRME 

 

 

      Mali destek                                               Tam uygulama

       Bilgi danýþmalýk        Teþvik yok               Veri yok

Kaynak: Eurydice

 

 

 

 

 

      Mali destek                                               Tam uygulama

       Bilgi danýþmalýk        Teþvik yok               Veri yok

Kaynak: Eurydice
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Finlandiya'da, yükseköðretim kurumlarý özellikle üç aþamalý yapýnýn programý ve verilen derece sayýsýna göre toplam tutardan bir pay 

uygulanmasý ve derece sisteminin geliþtirilmesi için ekstra fon almýþtýr. Bu almaktadýr.

amaçla, Finlandiya Eðitim Bakanlýðý 200407 yýllarý arasýnda bütün 

üniversitelere yaklaþýk 5 milyon Euro tutarýnda yýllýk proje fonu tahsis etmiþtir. 

W2W (“beþ yýl, iki derece”) olarak bilinen bu projelerden biri, öðrencilerin beþ yýl 

içinde iki aþamalý eðitim programlarýný tamamlamalarýna yardýmcý olmayý 

amaçlamaktadýr. 

Macaristan'da hibe baþvurusunda bulunanlar ihaleler aracýlýðýyla baþvuru 

yapmaktadýrlar. Hibe miktarlarý baþvuru türüne ve içeriðine (yeni eðitim 

programý müfredatý, kalite güvencesi, vb.) göre farklýlýk gösterebilir. AKTS 

sistemine iliþkin olarak, genel kredi izlemesi gibi izleme ölçütlerinden sorumlu 

olan Ulusal Kredi Konseyi tarafýndan teknik destek, bilgi noktalarý ve diðer idari 

ve danýþmanlýk hizmetleri oluþturulmuþtur. 

Ýspanya'da, Eðitim ve Bilim Bankalýðý 2006 yýlýnda üniversitelerin Avrupa 

Yükseköðretim Alanýna adapte olmasýný saðlayacak program ve pilot projelere 

13 milyon Euro civarýnda yatýrým yapmýþtýr. Benzer programlar Özerk 

Topluluklar tarafýndan da finanse edilmektedir.  

Ýsveç'te hükümet üç aþamalý yapý için yürütülen çalýþmalarý desteklemek ve 

uygulama süresince kurumlar arasýndaki iþbirliðini desteklemek amacýyla hem 

doðrudan yükseköðretim kurumlarýna hem de Myndigheten för nätverk och 

samarbete inom högre utbildning (Ýsveç Yükseköðretimde Að ve Ýþbirliði Ajansý) 

aracýlýðýyla fon daðýtmaktadýr. 

Ýsviçre, Bologna reformlarýnýn uygulanmasýný desteklemek için 2004-07 yýllarý 

için 32 milyon CHF (Ýsviçre franký) ayýrmýþtýr. Her üniversite, öðrenci, eðitim 

Þekil H1c: Diploma Ekinin tam olarak uygulanmasý için verilen teþvikler, 
2006/07

 

      Mali destek                                               Tam uygulama

       Bilgi danýþmalýk        Teþvik yok               Veri yok

Kaynak: Eurydice
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Ülke diyagramlarý eðitim alanlarýna göre sýralanmýþ olasý temel yükseköðretim Hem ulusal/bölgesel hem de kurumsal düzeylerin dâhil olduðu durumlarda 

süreçlerini göstermektedir.  Bu süreçlerin her biri birinci, ikinci veya üçüncü kesintisiz ve noktalý çizgi birlikte gösterilmektedir. 

aþamadaki bir veya daha fazla sayýdaki eðitim programlarýný içermektedir. Birinci aþama programlarý hali hazýrda iþgücü piyasasýna eriþim saðlamaktadýr. 

Birinci ve ikinci aþama programlarý diyagramýn sol bölümünde üçüncü aþama Ýkinci aþama için olan kutu öðrencilerin akademik çalýþmalarýný birinci 

programlarý ve ileri aþama programlar ise diyagramýn sað bölümünde aþamadan sonra bir derece alarak býrakabildiklerini göstermek amacýyla birinci 

gösterilmektedir. aþama için olan kutudan daha kýsadýr. Eðitim programlarýnýn farklý sürelerde 

Bireysel eðitim programlarý renkli kutularla gösterilmektedir. Kutularýn (örn. bir veya iki yýllýk yüksek lisans derecesi) sunulduðu durumlar farklý 

uzunluðu, ilgili program yarý zamanlý olarak veriliyor olsa dahi tam zamanlý yüksekliklerdeki kutularla gösterilir. 

eðitim programlarýnýn varsayýlan süresini göstermektedir. ISCED seviye 6'daki (veya ISCED 5A ve 5B düzeyindeki ileri dersler) doktora 

Kutular ISCED 5A, 5B ve 6 düzeyindeki eðitim programlarýný (bkz. Sözlükçe) eðitimine geçiþ birinci veya ikinci aþama derecesinin sahip olunmasýna baðlý 

ayýrt etmek amacýyla farklý renklerle gölgelendirmiþtir Belirli bir ISCED olduðundan, bu koþul ilgili iki kutuyu birbirine baðlayan bir çizgi ile 

düzeyinde, farklý eðitim programlarý aþaðýda yer alan özelliklerinin ortak olmasý gösterilmektedir. 

durumunda tek bir süreçte birleþtirilmiþtir: Yalnýzca bir aþamadan ayný eðitim dalýnda daha yüksek bir seviyede yer alan 

� Eðitim programlarýnýn benzer öðrenci seçme prosedürlerini takip baþka bir aþamaya geçiþ yapýlmasýný saðlayan baðlantýlar gösterilmektedir. 

etmesi (kurumsal veya ulusal düzeyde) Sonuç olarak, diyagramlar öðrencilerin ayný anda ayný seviyedeki farklý 

�Ayný kurum(lar) tarafýndan sunulmalarý programlara devam etmeleriný; birinci/ikinci aþama derecesi aldýktan sonra 

�Ayný sürede tamamlanmalarý ayný aþamadaki ileri programlara (fresh first-/second-cycle) baþlamalarýný veya 

�Ayný türde derecelendirme vermeleri (ayný akademik unvanla) birinci aþama derecesi veren programlar arasýnda geçiþ yapmalarýný saðlayan 

Ayný kurum (veya kurumlar) özellikleri yukarýda açýklanan kriterlerden bir veya fýrsatlarý göstermemektedir.

ikisiyle iliþkili olarak farklýlýk gösteren eðitim programlarý sunduðunda, ilgili 

kurumun adý her ayrý süreç için tekrar edilmez. Ancak kurumun (veya 

kurumlarýn) farklý ISCED düzeylerinde (ISCED 5A ve 5B) programlar sunmasý 

durumunda, kurumun adý her düzey için tekrarlanmaktadýr. 

Programlara giriþte seçme prosedürü veya kontenjanlarýn belirlenmesi 

dikey bir kýrmýzý çizgi ile gösterilmektedir. Kesintisiz bir çizgi, seçim 

prosedürlerinin ulusal veya bölgesel düzeyde belirlendiðini göstermektedir. 

Noktalý çizgi ise prosedürlerin kurumsal düzeyde belirlendiðini göstermektedir. 

DÝAGRAMLARIN ANLAÞILMASINA YARDIMCI OLACAK BÝLGÝLER 

2468



LEJANT

2469



ANDORA 

Yükseköðretim Kurumlarý Yasasý 1997 yýlýnda kabul edilmiþtir. Ulusal Portekizce veya Ýngilizce dillerinde de verilmektedir. 

Yükseköðretim Derecelerinin verilmesine iliþkin düzenleme Haziran 2004'te Mevcut yasa yükseköðretimde kalite güvencesi saðlamaktadýr. Hükümet 

kabul edilmiþtir. Bologna Sürecine iliþkin ilgili yasal deðiþikliklere baþlanmýþ ve Andora'da bir kalite güvencesi sistemi kurmak için Yükseköðretim Kalite 

þu anda bu konu hakkýnda tartýþmalar yürütülmektedir. Yeni bir yasa Ajansýný (Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra, AQESA) 

parlamentoya gönderilmiþ ve onaylanmayý beklemektedir. Söz konusu yasa üç 2006 Kasým ayýnda kurmuþtur. 

temel aþamayý (lisans, yüksek lisans ve doktora) esas alan bir derece 

yapýsýnýn, AKTS sisteminin, ortak derecelerin yaný sýra kalite güvencesi, 

þeffaflýk ve hareketlilik ilkelerinin uygulanmasý ile ilgili olacaktýr. 

Andora Prensliðinde yükseköðretim (tek aþamalý derece yapýsýndan 

oluþmaktadýr) sýnýrlý olduðu için bu düzeyde eðitim gören gençlerin büyük bir 

çoðunluðu Ýspanya veya Fransa'da eðitim görmektedir.  

Birinci ve ikinci aþama programlarý için uzaktan eðitim imkâný da mevcuttur. Söz 

konusu uzaktan eðitim programlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan öðrencilere 

Andora Hükümeti ve Katolanya Açýk Üniversitesi tarafýndan Ýspanya'da resmi 

olarak tanýnan çift derece verilmektedir. 

AKTS sistemi, Andora Üniversitesinde 2004/05 akademik yýlýnda uygulamaya 

baþlanmýþtýr ve hem kredi transferi hem de kredi toplanmasýnda 

kullanýlmaktadýr. Üniversiteler hakkýndaki yeni Yasa onaylanýr onaylanmaz 

AKTS sistemi tam anlamýyla uygulanacak ve zorunlu olacaktýr. 

Diploma Ekine (DE) iliþkin bir kararname 2004 Temmuz ayýnda kabul 

edilmiþtir. 2004/05 akademik yýlýndan beri, bütün ulusal yükseköðretim 

dereceleri Diploma Ekiyle beraber ücret talep edilmeksizin verilmektedir. 

Diploma Eki bütün öðrencilere Katalanca dilinde otomatik olarak verilmektedir. 

Öðrencilerin talebi üzerine söz konusu Diploma Eki Ýspanyolca, Fransýzca, 
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ANDORA 

Yasal ve/veya resmi referanslar 
 

30 Temmuz 1997 Llei d'Universitats 

14 Temmuz 2004

14 Temmuz 2004 Decret regulador de l'expedici
diploma

22 Kas1m 2006

 

Türkçe karþýlýðý Andora dilindeki karþýlýðýTarih 
Yükseköðretim kurumlarý hakkýnda yasa

Ulusal Yükseköðretim Derecelerinin verilmesini 
düzenleyen kararname

Decret d'aprovació del Reglament sobre l'
expedició de títols d'ensenyament superior de 
caràcter estatal

Diploma Ekinin uygulanmasýný düzenleyen kararname

Andora'da Yükseköðretim Kalite Ajansýnýn
 kurulmasýný ve fonksiyonu düzenleyen

Andora'da Yükseköðretim Kalite Ajansýnýn kurulmasýný ve

fonksiyonu düzenleyen kararnameDecret d'aprovació del 

Reglament pel qual es regula la creació i el funcionament de

l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra.
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 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme  

ANDORA 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

 

Yurtdýþýnda 
eðitim

DPA       Diploma Professional Avançat                                                        DU-ig     Diploma Universitari en Informatica de Gesrio 

DU-em   Diploma Universitari en Administracio d'Empreses                        DU-inf    Diploma Universitari en Infermeria

Ýþletme ve idari bilimler, bilgisayar bilimi, bilgisayar sistemi, multimedya bilimleri, turizm ve telekomünikasyon için uzaktan öðretim olanaðý 
mevcuttur. Programlar üç yýl sürer ve sonunda birinci derece alýnýr. Birinci ve ikinci aþama uzaktan öðretim programlarý da hukuk, Katalanca dili, 
beþeri bilimler, psikoloji için mevcuttur ve bu programlar dört yýl sürer. Ýþletme ve idari bilimler, sosyal bilimler, görsel-iþitsel teknikler, 
dokümantasyon, bilgisayar bilimi, telekomünikasyon, Doðu Asya bilimleri, araþtýrma ve pazarlama teknikleri, psikopedagoji, reklâmcýlýk ve halkla 
iliþkiler için ikinci aþama uzaktan öðretim programlarý vardýr. 
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2003 Temmuzda, eðitim aþamalarýný esas alan ziraatçýlýk alanýnda, iki aþamalý yapý araþtýrmadan oluþmaktadýr ve bireysel 

bir sistemin uygulanmasýna olanak tanýmak Arnavutluk ve Türkiye hükümetleri arasýndaki araþtýrmalarýn sonucunda geliþmektedir. 

için 1999 tarihli Arnavutluk Cumhuriyeti iþbirliðinin bir sonucu olarak 2001/02 Doktora programlarý, henüz Bologna Süreci 

Yükseköðretim Yasasýnda Meclis tarafýndan akademik yýlýndan bu yana uygulanmaktadýr. y a p ý s ý n a  u y g u n  o l a r a k  y e n i d e n  

deðiþlik yapýlmýþtýr. Eðitimin üçüncü aþamasý, Lisans/Yüksek Lisans yapýsý hemþirelik ve düzenlenmemiþtir. Doktora programlarýna 

Þubat 1999'da Yükseköðretim Yasasý ve Aralýk öðretmenlik eðitimi (okul öncesi) gibi ISCED kaydolmuþ adaylarýn özel bir statüsü vardýr. Bu 

2004 tarihli Karar ile deðiþtirildiði þekliyle Aralýk 5B programlarýnda da uygulanmaktadýr. adaylar özel mali destek içeren burslarý 

1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararýnda ortaya Doktora eðitimi yüksek lisans derecesine almaya haizdirler. Adaylar doktora derecesi 

konan kriterleri esas alarak düzenlenmiþtir. veya yurt içi veya yurt dýþýnda alýnan denk bir almaya çalýþýrken maaþ karþýlýðý çalýþtýklarý 

Mayýs 2006 tarihli bir Emir uyarýnca, lisansüstü derecesine sahip herkese açýktýr. iþlerinden izinli olduklarý süre içerisinde 

Arnavutluk'un Bologna Ýzleme Grubu, Bologna Yüksek lisans derecesine tam olarak denklik ödenek alabilirler.

hedeflerine 2010 yýlýna kadar ulaþmak göstermeyen ikinci aþama derecesine sahip Doktora programýna baþlamamýþ ancak 

amacýyla yükseköðretim reformunu hayata olan adaylarýn doktora eðitimine kabul iþgücü piyasasý için ek derece almak isteyen 

geçirmeye yönelik çalýþmalara baþlamýþtýr. edilebilmeleri için telafi edici dersleri almalarý yüksek lisans mezunlarý için ISCED 5B 

2004 tarih ve 20 sayýlý Yönerge uyarýnca, gerekmektedir. Doktora programlarý tam düzeyinde ikinci aþama programlarýnýn yaný 

bütün üniversiteler ve eðitim programlarýnýn zamanlý eðitim þeklinde üç yýl sürmektedir. sýra (yarým ile bir yýl arasý) mesleki eðitime 

çoðu 2005/06 akademik yýlýndan itibaren iki Adaylarýn bütün gereklilikleri yerine getirmeleri yönelik lisans düzeyinde sertifika programlarý 

aþamalý (Lisans/Yüksek Lisans) yapýyý esas 3 ile 5 yýl arasýnda sürmektedir. Doktora (bir ile dört yýl arasý) vardýr. 

almaktadýr. Lisans eðitimi (BA) minimum üç yýl programlarý ilgili alanda uzmanlaþan kiþilerin 

sürmektedir; Yüksek lisans (MA) eðitimi ise 1 niteliklerini geliþtirmelerine ve baðýmsýz 

ile 2 yýl arasýnda sürmektedir. Bu konudaki akademik araþtýrma yapmalarýna yardýmcý 

istisnalar, týp, diþçilik, eczacýlýk, mimarlýk, olmak üzere tasarlanmýþtýr. Belirli durumlarda, 

veterinerlik ve sanattýr. Bu alanlardaki eðitim 6 spesifik konularda kýsa dersler hazýrlanmýþtýr. 

yýl sürmektedir. Elektrik mühendisliði ve Ancak doktora programlarý genellikle yalnýzca 

ARNAVUTLUK 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp, diþ hekimliði çalýþmalarý, eczacýlýk,
veteriner hekimlik, mimarlýk, sanat

Ýktisat bilimi

Hukuk, iþletme ve idari bilimler,
pazarlama, finans, yönetim ve idari bilimler

Sosyal bilimler, mühendislik ve teknik pazarlama,
 ziraatçýlýk, gazetecilik ve enformasyon, yapý ve inþaat

Hemþirelik

Öðretmenlik eðitimi

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 
 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Kaynak:Eurydice
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Sertifika alýnan programlar: finans, pazarlama, zorunlu hale gelmiþtir. Þu anda, eðitim AKTS sistemine il iþkin denetim ölçütleri 

iþletme ve yönetim. programlarýnýn çoðu ülke çapýndaki yükseköðretim hazýrlamýþtýr. Üç aþamalý yapýyý izlemeye yönelik 

Týp ve baþka eðitim alanlarýndaki 6 yýllýk uzun kurumlarýnda AKTS sistemini uygulamaktadýr. faaliyetler, ulusal ve uluslar arasý çalýþtaylarýn yaný 

dönem programlarýn ardýndan uzman mesleki 2004 yýlýnda, Diploma Ekinin (DE) getirilmesine sýra Bologna Süreciye ilgili olarak düzenlenen 

eðitim programlarý verilmekte ve bu programlar 2 ile iliþkin ulusal bir seminer düzenlenmiþtir ve toplantý ve konferanslar hakkýnda yayýmlanan 

4 yýl arasýnda sürmektedir. Ýktisat bilimi için uzman üniversite temsilcilerini içeren bir çalýþma grubu dokümanlarý içermektedir. AKTS sisteminin 

mesleki eðitim programlarý, 6 veya 9 ay sürmektedir. Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn bünyesinde 2006 uygulanmasý için, Bakanlýk tarafýndan akademik 

Ulusal mevzuat henüz ortak veya çift derece Mayýs ayýnda kurulmuþtur. Söz konusu çalýþma personele yönelik seminer ve danýþmanlýk 

verilmesini saðlamamaktadýr ve Arnavutluk henüz grubu 2006/07 akademik yýlýnýn sonunda toplantýlarý düzenlenmektedir. 

bir Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi kabul etmemiþtir. uygulanacak olan Diploma Ekini hazýrlamaktadýr. Yükseköðretimde kalite güvencesi sistemi 

Anca bu meseleler ulusal kamu tartýþmasýnýn bir Bütün üniversiteler, Diploma Ekini öðrencilerin Bakanlar Kurulunun 1999 tarihli 

bölümünü oluþturmakta ve 2010 yýlýna kadar talebi üzerine Arnavutça ve Ýngilizce dillerinde ücret Kararýna dayanmaktadýr. Eðitim ve Bilim Bakanlýðý 

uygulamayý saðlamak için 2007 yýlýnda mevzuata karþýlýðýnda verecektir. ile yakýn iþbirliði içinde olan 

dâhil edilmesi planlanmaktadýr. Eðitim ve Bilim Bakanlýðý üç aþamalý yapýnýn tam 

Þu anda hem kredi transferi hem de kredi toplamasý olarak uygulanmasýný saðlamaya yönelik idari ve 

için kullanýlan AKTS sisteminin uygulanmasýna mali teþvikleri desteklemektedir. Çalýþma gruplarý 

1999  y ý l ý nda  baþ lanmýþ t ý r.  ISCED 5B bütün üniversitelerin üç aþamalý yapýyý esas alan 

programlarýndan 5A programlarýna geçiþ yapan müfredatlarýný incelemek için oluþturulmuþtur. 

öðrenciler için belirli derslerin AKTS kredileri 5A Akademik personelin yeni yapýyý tartýþtýðý seminer 

programlarý için kabul edilebilir. 2004 tarih ve 18 ve danýþmanlýk toplantýlarý düzenlenmektedir. Yarý 

sayýlý Yönerge uyarýnca, yükseköðretimdeki bütün zamanlý veya tam zamanlý eðitim programlarýna 

eðitim programlarýnda derecelerle beraber verilen kayýtlý öðrenciler bir üniversiteden diðerine geçiþ 

not dökümünün 2004/05 akademik yýlýnýn yapabilmektedirler. 

sonundan itibaren AKTS kredilerini göstermesi Bakanlýk bütün üniversiteler için üç aþamalý yapý ve 
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Yükseköðretim Akreditasyon Ajansý (AAHE- Ocak deðerlendirmeye uluslar arasý bir perspektif tavsiyelerde bulunur. Akreditasyon Konseyi, kamu 

2000'de kurulmuþtur) ve Akreditasyon Konseyi (AC- kazandýrýlmýþtýr. Mevcut ekonomik koþullar ve dil kuruluþu olmayan her tür yükseköðretim 

Mart 2004'te kurulmuþtur) ilgili kurumlardýr. bariyeri yabancý uzmanlarýn Akreditasyon kurumunun faaliyetlerine devam etmesi veya 

Yükseköðretim Akreditasyon Ajansý (AAHE), Konseyine üye olmasýný engellemiþtir. AAHE, kapatýlmasý konusunda Bakanlar Kurulunun da 

Bakanlýða sorumlu olan, devlet tarafýndan finanse uzmanlar ve yükseköðretim temsilcileri ile yakýn onayýný ister. Deðerlendirme prosedürleri hem 

e d i l e n  b i r  k a m u  k u r u l u þ u d u r.  A A H E ,  iþbirliði içinde, sýrasýyla öz-deðerlendirme ve dýþ birinci ve ikinci aþama programlarý hem de üçüncü 

yükseköðretimde kalite deðerlendirmesine iliþkin deðerlendirme hakkýnda olmak üzere iki el kitabý aþama programlarýnda Bakanlar Kurulunun kamu 

kriterleri ve prosedürlerin taslaðýný hazýrlamakta ve hazýrlamýþtýr. Akreditasyon Ajansý ayný zamanda, dýþýndaki yükseköðretime iliþkin Mart 2001 tarihli 

yükseköðretim kurumlarýna (HEIs) danýþtýktan Akreditasyon Konseyi tarafýndan kabul edilen kararý Eðitim ve Bilim Bakanlýðýn kamu dýþýndaki 

sonra nihai onay almak üzere Akreditasyon yükseköðretim kalite deðerlendirme prosedürlerini yükseköðretim programlarý ve kurumlarýný resmi 

Konseyine (AC) bir öneri sunmaktadýr. AAHE de hazýrlamýþtýr. AAHE, son olarak da ulusal ve olarak tanýmasýný saðlar. Tanýnma, deðerlendirme 

tarafýndan hazýrlanan ve AC tarafýndan kabul edilen yabancý uzmanlarla yakýn iþbirliði içinde ve akreditasyondan elde edilen sonuçlarý 

bütün kriterler ve prosedürlerin yükseköðretim Yükseköðretim Kalite Deðerlendirmesine iliþkin 

kurumlarýna (HEIs) verilmesi gerekmektedir. Yönler ve Göstergeler adlý bir rapor hazýrlamýþtýr. 

Yükseköðretim Akreditasyon Ajansý deðerlendirme Akreditasyon Konseyi ilgili alanlardan gelen 

süreci ve prosedürlerinden ve deðerlendirme önerileri takiben Eðitim ve Bilim Bakanlýðý 

sonuçlarýnýn toplanmasýndan sorumludur. tarafýndan atanan eðitim, bilim ve ekonomi gibi 

AAHE, yönetici ve dört uzmaný içeren yedi tane tam çeþitli alanlarda yüksek profile sahip dokuz kiþiden 

zamanlý iki tane de yarý zamanlý üyeden oluþmaktadýr. Akreditasyon Konseyinin baþkaný 

oluþmaktadýr. Yükseköðretim Akreditasyon Ajansýný Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn tavsiyesi üzerine 

2001 yýl ýndan 2004 yýl ýna kadar çeþit l i  Baþbakan tarafýndan atanmaktýr. Akreditasyon 

yükseköðretim kurumlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði Konseyi, deðerlendirme sonuçlarýný ve AAHE 

dýþ deðerlendirmede izleyen ve destekleyen tarafýndan üstlenilen prosedürleri inceler ve Eðitim 

yabancý bir uzmanýn katkýlarý sayesinde dýþ ve Bilim Bakanlýðýna alýnacak karara iliþkin 
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temel almaktadýr ve beþ yýllýk bir dönem için þekilde yayýmlanacaðýný belirlemektedir. aracýlýðýyla öðrenci girdilerini içermektedir. Büyük 

verilmektedir. Yükseköðretim Akreditasyon Ajansý, iç kalite ve küçük öneme sahip deðerlendirme meseleleri 

Dýþ deðerlendirme Bakanlýðýn veya belirli herhangi güvencesi ve deðerlendirmesinde kullanýlacak hakkýndaki raporlar üniversite üyelerinin yaný sýra 

bir Yükseköðretim kurumunun talebi üzerine veya mekanizmalarý belirler ve izler ve her bir ö ð r e n c i l e r i n  g ö r ü þ l e r i n i  i ç e r m e k t e d i r.  

A A H E  t a r a f ý n d a n  p l a n l a n d ý ð ý n d a  yükseköðretim kurumunun uygun prosedürleri Deðerlendirme sürecinde, üniversitelere politika 

gerçekleþtirilmektedir. Temmuz 1999 tarihli bir hazýrlamasýna yardýmcý olur. Yükseköðretim belgelerinin veya diðer stratejilerin hazýrlanmasýna 

Kararnameye göre, hiçbir yükseköðretim kurumu Yasasýna göre, üniversitelerin bir iç kalite güvencesi öðrencilerini dâhil edip etmedikleri ve öðrencilerin 

akreditasyon olmaksýzýn dört yýldan fazla faaliyet sistemi uygulamalarý zorunlu deðildir; ancak bazý danýþma veya diðer karar alma organlarýnda temsil 

yürütemez. Bir kurumun bu süre zarfýnda üniversiteler kaliteyi güvence altýna almak için edilip edilmedikleri sorulmaktadýr. Deðerlendirme 

akreditasyon almaya çalýþmamasý durumunda, faaliyetler uygulamaya baþlamýþlardýr. Ýç kalite kapsamýnda öðrencilerin fikirlerinin kurumlarýn 

AAHE ve Bakanlýk deðerlendirme prosedürleri güvencesini teþvik eden, bireyler tarafýndan günlük faaliyetlerine katkýda bulunup bulunmadýðý 

baþlatmak üzere adým atar. Yabancý uzmanlar, dýþ uygulanan faaliyetler de vardýr. Deðerlendirme ve incelenmektedir. Yükseköðretim Akreditasyon 

deðerlendirme gruplarýnýn üyeleri olarak akred i tasyon sürec inde,  Yükseköðret im Ajansý, 2005 

deðerlendirmeye katýlmaktadýrlar. Akreditasyon Ajansý iç kal i te güvencesi 

Yükseköðretim Akreditasyon Ajansý, deðerlendirme sistemlerinin var olmasýný ve fonksiyonunu dikkatle 

sonuçlarýný Akreditasyon Konseyi tarafýndan teyit inceler böylece üniversiteler iç kalite kültürünü 

edilmesinin ardýndan açýklar ve yayýmlar. Kamuya destekleyen sistemleri kurmaya teþvik edilirler. 

ait yükseköðretim kurumlarýnda, Akreditasyon Ajans, yükseköðretim kurumlarýyla uzunca bir süre 

K o n s e y i  n i h a i  s o n u ç l a r ý n  y a y ý m l a n ý p  gerçekleþtirilen görüþmelerin ardýndan kurumlar ve 

yayýmlanmamasý veya nasýl yayýmlanmasý programlar için bir dizi standart hazýrlamýþtýr. Bu 

gerektiðine durum bazýnda karar vermektedir. Özel ilkeler Akreditasyon Konseyi ve Bakanlýk tarafýndan 

yükseköðretim kurumlarýnda ise, deðerlendirme kabul edilmiþtir.

raporunun yayýmlanmasý gerekmektedir ;  Kurumsal deðerlendirmeler dýþ deðerlendirme 

Akreditasyon Konseyi, yalnýzca sonuçlarýn ne takýmý tarafýndan gerçekleþtirilen çeþitli görüþmeler 
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Mart ayýndan beri öðrencilerin doldurmasý için Yükseköðretim Akreditasyon Ajansý, Avrupa'daki ve merkezli Avrupa Uluslar Arasý Eðitim Birliði (EAIE) 

düzenli olarak anket daðýtmakta ve bu anket bütün Avrupa dýþýndaki muadil kuruluþlarla yakýn iliþkiler olmak üzere yükseköðretim kalite güvencesi 

deðerlendirmelerde kullanýlmaktadýr. Anket kurar ve ortak faaliyetler yürütür. Yükseköðretim alanýndaki üç uluslar arasý aðýn üyesidir. 

Ýki kalite güvencesi organýnýn Kalite Güvencesi kamuoyunun yorumlarýný almak için Yükseköðretim Akreditasyon Ajansý (AAHE); Uluslar Arasý 

için ENQA Standartlarý ve Ýlkelerine uygun olarak A k r e d i t a s y o n  A j a n s ý n ý n  s i t e s i n d e  Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanlarý Aðý 

yeninden tasarlanmasýný öngören yeni yayýmlanmaktadýr. Bu arada öðrencilerin dýþ ( I N Q A A H E ) ,  O r t a  v e  D o ð u  A v r u p a  

yükseköðretim yasa tasarýsý Bakanlar Kuruluna deðerlendirme grubuna dâhil edilmeleri için Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý 

2007 Mart ayýndan gönderilmiþtirçalýþmalar yürütülmektedir. (CEEN) ve Amsterdam 

Yasal ve/veya resmi referanslar

Tarih

 

17 Aral1k 1998

 

25 ^ubat 1999

 

(28 Temmuz 2003 
tarihinde 
dei_tirilmi_tir)

 

1 Temmuz 1999

 

10 Austos 1999

 

22 Mart 2001

 

8 Ekim 2005

 

29 Temmuz 2004

 

Türkçe karþýlýðý

Akademik personel ve araþtýrma personelinin lisansüstü bilimsel derecelendirme ve sýnýflandýrmasý 
hakkýndaki 768 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý (29 Aralýk 2004 tarih ve 897 sayýlý Karar ve 1999 tarihli 
Yükseköðretim Yasasý ile deðiþtirilmiþtir)

Yasa No.8461: Arnavutluk Yükseköðretim Yasasý

Yükseköðretimde akreditasyon sisteminin kurulmasýna iliþkin 303 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý (1999 
Yükseköðretim Yasasýný esas almaktadýr)

Eðitim ve Bilim Bakanlýðý ve Bilimsel Derecelendirme Kurulunun 'üniversite sonrasý bilimsel 
derecelendirme' hakkýndaki 18 sayýlý yönergesi

Arnavutluk Cumhuriyetindeki kamu dýþýndaki yükseköðretim kurumlarýna iliþkin 156 sayýlý Bakanlar 
Kurulu Kararý 

Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn 'Üniversitelerde Öðrenci Birliklerinin seçilmesi” hakkýndaki 29 sayýlý 
yönergesi

Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn 'Akademik yapýlara iliþkin standartlar' hakkýndaki 18 sayýlý yönergesi

Vendim i Këshillittë Ministrave nr. 786, datë 17.12.1998'Për 
kualifikimin shkencor pasuniversitar dhe për klasifikimin e 
punonjësve pedagogjike e kërkimorë'(i ndryshuar 
meVendimin nr. 897, datë 29.12.2004)

Arnavutluk dilindeki karþýlýðý

Ligji nr. 8461,'Për arsimin e lartë në Republikën eShqipërisë'(I 
ndryshuar më 28.06.2003)

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 303, datë 01.07.1999 'Për 
Krijimin e sistemit të akreditimitnë arsimin e lartë’

Udhëzim Nr. 18 i MASH dhe i KKSH 'Per kualifikimin 
shkencor pasuniversitar’

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 156, datë 22.03.2001 'Për 
arsimin e lartë Jopubliknë Republikën eShqipërisë’

Udhëzimi Nr. 29, datë 08.10. 2004'Për zgjedhjen e Qeverisë 
Studentore në shkollate larta universitare’

Udhëzim Nr. 18, datë 29.07.2004'Për standardet e 
strukturave akademike’
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ARNAVUTLUK 

 

Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn yükseköðretim kurumlarýnda iki aþamalý eðitim programlarýnýn 
yapýlandýrýlmasýna iliþkin 20 sayýlý yönergesi

Tarih

 

29 Temmuz 2004

 

5 Ekim 2004

 

5 Ocak 2006

 

27 Nisan 2006

 

15 May1s 2006
 

 

 

Türkçe karþýlýðý

Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn 'yüksekokullarda eðitim programlarýn organizasyonu 'hakkýndaki 28 
sayýlý yönergesi

'Tirana Üniversitesinde 2005/06 akademik yýlý için doktora programlarý için kabul edilen giriþ 
kotalarý' hakkýnda 1sayýlý emir

Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn 'Arnavutluk Cumhuriyetinde yükseköðretim yasa tasarýsýnýn 
hazýrlanmasýndan sorumlu çalýþma grubunun kurulmasý' hakkýnda 172 sayýlý emri

Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn “Bologna Sürecine göre müfredat reformundan sorumlu çalýþma 
grubunun kurulmasý' hakkýnda 172 sayýlý emri

Udhëzimi nr. 20, datë 29.07.2004'Për organizimin e 
studimeve në shkollat e larta (për sistemin me kohë të 

Udhëzimi nr. 28, datë 05.10.2004'Për disa ndryshime në 
Udhëzimin'nr. 20, datë29.07.2004'Përorganizimin 
estudimeve në shkollate larta’

Urdhër nr. 1 'Per miratimin e kuotave te pranimit ne 
doctorate ne Universitetin eTiranes per vitin 2005-
2006'

Urdhër nr. 172, datë 15.05.2006'Për krijimin egrupittë punës 
mbi reformën kurrikulare dhe përshtatjen sipas sistemit të 
Bolonjës

Urdhër nr. 1 'Per miratimin e kuotave te pranimit ne 
doctorate ne Universitetin eTiranes per vitin 2005-
2006'
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ERMENÝSTAN

Bologna Süreci için gerekli olan yasal çerçeve 14 getirmiþ daha sonra 1996 yýlýnda Ziraat Akademisi ileri düzeyde bir eðitime devam etmeyi tercih 

Aralýk 2004 tarihinde kabul edilen yeni de bu yapýyý kabul etmiþtir. Bu deðiþikliklerin ardýnda edebilirler; Doktorantura yalnýzca bireysel 

Yükseköðretim ve Lisansüstü Eðitim Yasasý (Orenq 2004 yýlýnda Ermenistan Hükümetinin özel bir a raþ t ý rmadan o luþan Doktora  dereces i  

barzraguyn ev hetbuhakan masnagitakan krtutyan kararnamesi gelmiþtir. Bu kararname lisans/yüksek (Gitutyunneri doktor) saðlamaktadýr. 

veraberyal) ve 21 Kasým 2003 tarihinde Ermenistan lisans yapýsýnýn ülkedeki bütün yükseköðretim 22 Temmuz 2001 tarihli özel hükümet kararnamesi 

Hükümeti tarafýndan onaylanan Yükseköðretim kurumlarý tarafýndan kabul edilmesi gerektiðini dok to ra  eð i t im ine  (Asp i ran tu rayum ev  

Stratejisi (Bardzraguyn krtutyan barepokhumneri beyan etmektedir.  Bütün yükseköðret im doktoranturajum usucman kargy).  i l iþkin 

razmavarutyun) ile oluþturulmuþtur. Kabul edilen kurumlarýnýn (devlet ve özel) Lisans/Yüksek lisans düzenlemelerle ilgilidir. Bu kararnameye göre, 

dereceler ve temel uluslar arasý deklarasyonlarla yapýsýný 2010 yýlýna kadar tam anlamýyla Aspirantura (PhD-düzeyindeki eðitim) tam zamanlý 

birlikte bu belgeler sektörün temel geliþim uygulamasý planlanmaktadýr. çalýþma þeklinde en az üç yýl sürmelidir. Öðrencilerin 

eðilimlerini içermektedir. Bütün müfredat ve öðretim programlarý hem doktora eðitimine kaydolabilmeleri için lisans 

1991 yýlýnda, Devlet Mühendislik Üniversitesi (Eski akademik hem de mesleki eðitim odaklýdýr. Bu düzeyinin üstünde bir dereceye sahip olmasý 

Devlet Politeknik Üniversitesi) kendi eðitim ve programlar ISCED 5B düzeyi ile uyumlu deðildir. gerekmektedir. 

kurumsal reformunu baþlatmýþtýr. Bu reformlar iki Doktora  programlar ýn ýn  (Asp i ran tu ra ;  

temel aþamaya dayanan bir derece yapýsýna yol Doktorantura) geleneksel yapýsý henüz Bologna 

açmýþtýr: lisans derecesi (bakalavriat) geleneksel Sürecine göre düzenlenmemiþtir. Gitutyunneri 

tek derece programlarýna resmi olarak getirilmiþ ve teknatsu derecesi uluslar arasý tanýnmýþ doktora 

birinci üniversite derecesi üzerine inþa edilen (PhD) derecesi ile benzerdir ve zorunlu teorik ve 

yüksek lisans (magistros)  programlarý ikinci aþama belirli özel konularýn yaný sýra (bireysel planlara göre 

olarak kurulmuþtur. 1994 yýlýnda üniversite resmi bilimsel lider tarafýndan belirlenmiþ) ve yabancý dil 

olarak büyük bir baþarý saðlamayan üçüncü aþama derslerini (yabancý dildeki derece programlarý hariç) 

lisansüstü eðitim programlarýný Araþtýrmacý içermektedir. Her ders sonunda bir sýnav 

(hetazotogh)- getirmiþtir. 1995 yýlýnda Yerevan y a p ý l m a k t a d ý r .  Te k n a t s u  d e r e c e s i n i n  

Devlet Üniversitesi lisans/yüksek lisans yapýsýný tamamlanmasýnýn ardýndan bazý mezunlar daha 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Diþ hekimliði çalýþmalarý, eczacýlýk

Týp

Hukuk, fen bilimleri, bilgisayar, mimarlýk ve yapý,
ziraatçýlýk ve veterinerlik bilimleri, eðitim bilimi, beþeri bilimler, 

sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon, 
iþletme ve idari bilimler

Sanat

Güvenlik hizmetleri

Bilgisayar, teknik bilimler ve teknoloji,
 mühendislik ve teknik pazarlama, 

imalat ve iþleme,
 çevre korumasý, 
ulaþým hizmetleri

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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Lisansüstü eðitime kaydolan öðrenciler belirli gurubu oluþturmuþtur. Hükümet tarafýndan kabul süresi, kümülatif notlar, devlet tarafýndan 

olanaklardan yararlanýr: eðitimlerinin ilk iki yýlýnda edilen zaman çizelgesine göre, ulusal yeterlilikler gerçekleþtirilen sýnavlarýnýn sonuçlarý ve/veya tez 

hem baþlangýç aþamasýndaki araþtýrmacý hem de çerçevesi 2009 yýlana kadar ülke çapýnda savunmasý hakkýndaki bilgileri içeren ve genellikle 

öðrenci olarak görülürler. Ýki yýlýn ardýndan, getirilecektir. otomatik olarak verilen geleneksel bir ulusal 

araþtýrmacý derecesi alýrlar (örn. araþtýrmacý- AKTS sistemi, ilk olarak 2003 yýlýnda Açýk Toplum Diploma Eki kullanýlmaktadýr. Bu ulusal Diploma Eki 

mühendis) Tam zamanlý çalýþan araþtýrmacýlarýn Enstitüsü tarafýndan finanse edilen bir pilot proje henüz Avrupa gerekliliklerini karþýlamamaktadýr. 

hepsinin yükseköðretim kurumlarý ile zorunlu iþ olarak Devlet Mühendislik Üniversitesinde Ancak Avrupa Diploma Ekinin 2007 yýlýnda 

sözleþmeleri vardýr; bu araþtýrmacýlar tam burs uygulanmýþtýr. 22 Aralýk 2005 yýlýnda, kredi getirilmesine karar verilmiþtir. Ermenistan 

alýrlar ve eðitim süreleri boyunca zorunlu askerlik sisteminin uygulanmasý hakkýnda özel bir hükümet ENIC/NARIC Nisan ayýnda son þekli verilecek bir 

eðitiminden muaf tutulurlar. kararnamesi çýkarýlmýþ ve söz konusu kararnameye Diploma Eki hazýrlamýþtýr. Ýlk Avrupa Diploma Eki, 

Son yýllarda, Eðitim ve Bilim Bakanlýðý üçüncü göre bütün yükseköðretim kurumlarýnýn AKTS 2007Haziran-Temmuz döneminde yüksek lisans 

aþama için yeni yaklaþýmlar belirleyecek olan üç sistemini uygulamaya baþlamasý gerekmektedir. Bu programlarýndan mezun olacak öðrencilere 

aþamalý yapýdan sorumlu bir çalýþma grubu arada, bakanlýk ulusal düzeyde AKTS sistemini verilecektir. 

oluþturmuþtur. Þu anda, Bologna Sürecinden önce hazýrlayacak ve sistemin nasýl uygulanacaðý ve Eðitim ve Bilim Bakanlýðý üç aþamalý yapýnýn 

uygulamada olan uzun dönem eðitim yapýsý eðitimin nasýl organize edileceði konusunda ilkeler uygulanma sürecine ve AKTS sisteminin 

2004/05 akademik yýlýndan önce kayýt yaptýran belirleyecektir. Yükseköðretim kurumlarý, bütün uygulanmasýna sürekli idari destek þeklinde 

öðrenciler için hala geçerlidir. Eski sistemin üç yýl derece programlarýndaki bütün ders birimlerinde teþvikler saðlamaktadýr. Üç aþamalý yapýya mali 

içinde aþamalý olarak kaldýrýlmasý gerekmektedir. AKTS sistemini uygulama aþamasýndadýr. AKTS destek, yerel ve uluslar arasý Sivil Toplum 

Þu anda uluslar arasý ortak veya çift derecelere sistemi hem kredi transferi hem de kredi toplanmasý Kuruluþlarý (STK), Avrupa Birliðinin 

iliþkin yasal bir hüküm yoktur. için kullanýlacaktýr. 

Ermenistan henüz Bologna Süreci tarafýndan Þu anda ulusal düzeyde baþka kredi sistemleri 

belirlendiði þekliyle bir Ulusal Yeterlilikler yoktur. 

Çerçevesi kabul etmemiþtir. Bakanlýk ulusal bir Diploma Eki (DE) Ermenistan'a henüz resmi olarak 

yeterlilikler çerçevesi hazýrlamak üzere bir çalýþma getirilmemiþtir. Ülkede, öðretilen dersler, ders 
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programlarýndan biri olan Tempus programý ve Ulusal Akreditasyon ve Lisans Verme Ajansý gerçekleþt ir i lmektedir.  Yükseköðretim 

y ü k s e k ö ð r e t i m  k u r u m l a r ý n ý n  k e n d i  (Litsenzavorman ev havatar-magrman kurumlarýndaki idari personel bölümlerden 

kaynaklarýyla saðlanmaktadýr. Yükseköðretim gortsakalutyun) 2000 yýlýnda Eðitim ve Bilim alýnan bilgiye dayanan bir öz-deðerlendirme 

kurumlarýnýn, genellikle kendi giriþimleri ile Bakanlýðýnýn bünyesinde kurulmuþtur. Ajans, raporu hazýrlar ve daha sonra devlet tarafýndan 

fona baþvurmasý gerekmektedir. Hibelerin b a k a n l ý ð ý n  k u r u m s a l  b i r  b i r i m i d i r.  verilen kýsmi veya tam akreditasyona baþvurur. 

m i k t a r ý  2 0 0 . 0 0 0  E u r o  c i v a r ý n d a n  Ermenistan'daki bütün yükseköðretim Ulusal kalite güvencesi sistemi henüz 

deðiþmektedir. AKTS sisteminin uygulanmasý kurumlarýnýn eðitim faaliyeti yürütmeleri için B o l o g n a  S ü r e c i n e  u y g u n  o l a r a k  

için mali destek Açýk Toplum Enstitüsünün lisansa sahip olmalarý gerekmektedir. Eðitim düzenlenmemiþtir. Baðýmsýz bir ulusal kalite 

çeþitli yükseköðretim kurumlarýna verdiði faa l iye t ine  i l i þk in  öz-deðer lend i rme güvencesi ajansýnýn kurulmasý þu anda 

hibeler aracýlýðýyla saðlanmaktadýr. akreditasyon prosedüründen önce kamuoyu tartýþmasýna konu olmuþtur. 

Yasal ve/veya resmi referanslar

Tarih

   

12 Haziran 1995

 
Bardzragyun Krtutyan Miasnakan Yerastitchan Hamakari 
Jamanakavor Hastatman Masin

 

20 Temmuz 2001

 

Aspiranturayum ev Doktoranturajum Usucman Kargy
 

21 Kasým 2003

 

Bardzraguyn Krtutyan Barepokhumneri Razmavarutyun
 

14 Aralýk 2004

 

Orenq Barzraguyn ev Hetbuhakan Masnagitakan Krtutyan 
Veraberyal

 

14 Nisan 2005

 

Karg Barzrag uyn Masnagitakan ev Hetbuhakan Krtutyan 
Petakan Krtakan Chaporoshichneri Zevavorman ev Hastatman 

Barzraguyn Usumnakan Hastatutyunnerum Usanokhneri 
Petakan KrtatoshakTalu  Kargi Hastatelu Masin

 
Barzraguyn Usumnakan Hastatutyunnerum Usanoghakan 
Npastner Talu Kargy Hastatelu Masin

 9 Kasým 2005
 

Barzraguyn Masnagitakan Krtutyan MasnagitutyunneriTsanky 
Hastatelu Masin

 

17 Aralýk 2005
  

Petakan Barzraguyn Hastatutyunnerum Usanoghakan Npastner 
Talu Kargy

 

22 Aralýk 2005  Barzraguyn Krtutyan Hamakargum Kreditayin Hamakargi Nerdrman Masin

 

8 Eylül 2005

15 Eylül 2005

Yükseköðretim Sisteminde Birleþik Bir Üç Aþamalý Yapýnýn Uygulanmasýna Ýliþkin Geçici Düzenlemeler hakkýnda 
Ermenistan Hükümetinin Kararnamesi 

Türkçe karþýlýðý

Doktora Eðitimine Yönelik Devlet Düzenlemeleri hakkýnda Hükümet Kararnamesi

Hükümet tarafýndan Onaylanan Yükseköðretim Stratejisi

Yükseköðretim ve Lisansüstü Eðitim Yasasý

Yükseköðretim ve Lisansüstü Eðitim için Kamu Standartlarýnýn Oluþturulmasý ve Kabul Edilmesi hakkýnda 
Hükümet Kararnamesi

Öðrenci Burslarý için Devlet Düzenlemelerine Ýliþkin Hükümet Kararnamesi

Öðrencilere Mali Yardým Verilmesine Ýliþkin Hükümet Kararnamesi 

Yükseköðretim Mesleki Uzmanlýklar Listesini Onaylayan Hükümet Kararnamesi

Eðitim Hizmetinin Verilmesine Ýliþkin Devlet Düzenlemeleri Hakkýnda Hükümet Kararnamesi

Kredi Sisteminin Uygulanmasýna Ýliþkin Hükümet Kararnamesi 
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AVUSTURYA

Üniversite tipi yükseköðretim kurumlarý, 2004 uygun olarak deðiþtirilmeyen bazý diploma Doktora programlarýna kaydolmak için yüksek 

yýlýnda tam anlamýyla yürürlüðe giren Üniversiteler programlarý hariç ISCED 5A programlarýnýn lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Yeni 

ve Üniversitelerin Verdikleri Eðitimin Organizasyonu hepsinde uygulanmaktadýr. Üç aþamalý yapýnýn programlar en az üç akademik yýlý kapsamaktadýr. 

hakkýndaki Federal Yasaya (2002 Üniversite uygulanmasýna iliþkin herhangi bir zaman Ancak 2009/10 akademik yýlýna kadar iki yýllýk 

Yasasý) uygun olarak kurulur, düzenlenir ve sýnýrlandýrmasýnýn veya yaptýrýmýn olmadýðý doktora programýna kaydolmak mümkündür. Bu 

faaliyetlerini yürütür. Uygulamalý bil imler unutulmamalýdýr. Yeni oluþturulan programlarýn iki programlarýn, 2017 yýlýna kadar tamamlanmasý 

üniversiteleri (Fachhochschulen), 1993 Uygulamalý temel aþamayý esas alan yapýyý takip etmesi gerekmektedir. 

Bilimler Üniversiteleri (Fachhochsculen, FH) Eðitim gerekmektedir. Lisans/Yüksek Lisans ders yapýsý Her bir program zorunlu teorik derslerden (temel 

Yasasýna (2006 yýlýnda deðiþtirilmiþtir)  uygun I S C E D  5 B  d ü z e y i n d e k i  p r o g r a m l a r d a  olarak bilimsel seminerler) ve doktora tezinden 

olarak düzenlenmektedir. uygulanmamaktadýr. Ancak kural olarak, bu oluþmaktadýr. 

Her biri için ayrýlan zaman ilgili müfredatta Üniversitelerde 1999 yýlýndan beri, Bologna programlardaki öðrenciler ISCED 5A düzeyindeki 

belirtilmekte ve bu konuya iliþkin merkezi Sürecinin bir parçasý olarak, iki temel aþamaya lisans programlarýna geçerken herhangi bir engelle 

düzenlemeler bulunmamaktadýr. Zorunlu teorik (Lisans/Yüksek Lisans) dayanan bir derece karþýlaþmamaktadýrlar çünkü her iki düzeydeki 

derslerin minimum süresinin ve bunlarýn yap ýs ýnda  eð i t im  sunmak  mümkündür.  programlara g i r iþe i l iþk in düzenlemeler  

müfredatýnýn belirlenmesi konusunda herhangi bir Fachhochschulen Eðitim Yasasýna 2002 yýlýnda programlarýn çoðu için aynýdýr.  ISCED 5B 

yasal düzenleme yokturgetir i len deðiþikl ikler uygulamalý bi l imler düzeyindeki programlardan mezun olanlar belli 

üniversitelerinde (Fachochschulen) Lisans/Yüksek koþullar altýnda ISCED 5A düzeyindeki lisans 

Lisans derece yapýsý için yasal bir dayanak programlarýna baþvuruda bulunabilirler. Geçiþ 

oluþturmaktadýr. yapabilmek için AKTS kredileri transfer edilir ve 

Bologna Süreci ile ortaya çýkan üç aþamalý yapý bütün denk sýnavlar tanýnýr; ikisinin bir sonucu 

kanun uyarýnca uzun dönem programlar olarak olarak da öðrenciler ileri düzeyde bir programa 

kalan týp eðitimi; kanun tarafýndan muaf tutulan yerleþilir. 

öðretmenlik eðitimi programlarý ve Bologna Süreci Doktora programlarýn temel yasal dayanaklarý 

öncesinde uygulamada olan ve daha sonra Sürece 2002 Üniversiteler Yasasýnda yer almaktadýr. 
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  ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp, veteriner hekimlik, diþ hekimliði çalýþmalarý

Sanat ve müzik

Psikoloji, gazetecilik ve enformasyon, 
iþletme ve idari bilimler, 

biyoloji, eczacýlýk

Diðer programlar

Tasarým, medya yapýmcýlýk,
 mühendislik, iktisat, sosyal hizmetler,
 paramedikal bilimler ve terapi, ebelik

Öðretmenlik eðitimi
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Dokto ra  dereces i ,  baz ý  or tak  derece  dönüþtürülecek olan öðretmenlik eðitimi veren kurumlarýnda uygulanmasýný teþvik etmekten 

programlarýnda olduðu gibi yabancý kurumlarý kolejlerde (Akademien für Lehrer/innenbildung) sorumlu bir Bologna koordinatörü tayin etmiþtir. 

içeren çeþitli üniversiteler tarafýndan verilebilir. AKTS sisteminin uygulanmasý zorunludur. Sorumlu bakanlýk ve kurumlarýn temsilcilerinin yaný 

Doktora adaylarý kaydolunan programa göre hem Ekim 2003'den beri Diploma Ekleri (DE) sýra yükseköðretim sektörünün temsilcilerinden 

öðrenci hem de “baþlangýç aþamasýndaki” öðretmenlik eðitimi veren kolej mezunlarýna istek oluþan ulusal bir Bologna izleme grubu 1999 yýlýnda 

araþtýrmacýlar olarak görülmektedir. Öðrencilere iþ üzerine Almanca ve Ýngilizce dillerinde ücret talep oluþturulmuþtur. Ayrýca, ilgili Bologna hedeflerinin 

sözleþmesi öngören bir programa kaydolmalarý edilmeksizin verilmektedir. 2004 Üniversite Eðitimi uygulanmasý için paydaþlarýn ihtiyaçlarýný ve 

durumunda özel bir statü verilmektedir. Kararnamesi Diploma Ekine iliþkin düzenlemeleri deneyimlerini dikkate almak üzere bütün 

Hükümet bir Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi kabul içermektedir. Temmuz 2005'den beri, bütün düzeylerde etkin olan, farklý konulara odaklanmýþ 

etmeye ve söz konusu çerçeveyi Avrupa Yeterlilikler üniversiteler ve uygulamalý bilimler üniversiteleri çalýþma gruplarý vardýr (örn. ortak derece 

Çerçevesi (EQF) ile iliþkilendirmeye karar vermiþtir. (Fachhochschulen) Diploma Ekini bütün mezunlara programlarýna iliþkin çalýþma grubu, uygulamalý 

Bütün paydaþlarla gerçekleþtirilecek görüþmeler ücret talep etmeksizin Almanca ve Ýngilizce sanatlar üniversitelerinin uluslar arasý iliþkilerinden 

2007 yýlýnda baþlayacak ve yüksek öðretim, dillerinde otomatik olarak vermek zorundadýr. sorumlu komite, Rektörler Konferansý uluslar arasý 

mesleki eðitim ve yetiþkin eðitimini temsil eden bir Yasal çerçeveye ek olarak, Bologna Sürecinin forumu). Avusturya Federal Eðitim, Bilim ve Kültür 

araþtýrma grubu tarafýndan desteklenecektir. ortaya koyduðu hedeflerin hayata geçirilmesini Bakanlýðý (ulusal iletiþim noktasý) AKTS sistemi 

1999'dan beri, AKTS sisteminin Lisans ve Yüksek desteklemek için aþaðýda yer alan teþvikler 

Lisans için uygulanmasý zorunludur. AKTS sistemi getirilmiþtir: 

hem kredi transferinde hem de kredi toplanmasýnda Danýþmanlýk hizmetine iliþkin olarak, beþ Bologna 

kul laný lmaktadýr  ve söz konusu sistem rehberi üniversitelerin talebi üzerine söz konusu 

üniversitelerle uygulamalý bilimler üniversitelerinde üniversitelere danýþmanlýk için ziyaretlerde 

tam anlamýyla uygulanmaktadýr. 2005 Öðretmelik bulunmaktadýr. Bütün üniversiteler ve uygulamalaý 

Eðitimi Yasasýna göre 2007 Ekim ayýnda resmi bilimler üniversiteleri (Fachhochschulen) Bologna 

o l a r a k  P ä d a g o g i s c h e  H o c h s c h u l e n ' e  Sürecinin ortaya koyduðu hedeflerin kendi 
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konusunda yabancý uzmanlarýn davet edildiði Güvencesi Ajansý (Österreichische Qualitäts- yer almaktadýr. 

seminerler düzenler. Avusturya Ulusal Tanýnma sicherungsagentur, AQA) 2003 yýlýnýn sonlarýnda Kalite Güvencesi Ajansý, kalite güvencesi ve 

Bilgi Merkezi (NARIC) ülke çapýnda tek tip olarak kurulmuþtur ve 2004 bahar döneminde faaliyete deðerlendirme ajanslarýna yönelik uluslar arasý 

verilecek bir Diploma Eki için þablonlar geçmiþtir. Kalite Güvencesi Ajansý (AQA);  standartlara uygun olarak ilgili yükseköðretim 

hazýrlamýþtýr. Avusturya Rektörler Konferansý, Avusturya kurumlarýn izni ile deðerlendirmeden elde edilen 

Federal Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðý Bologna Uygulamalý Bilimler Üniversiteleri Birliði (FHK), sonuçlarýn bir özetini yayýmlar. Kalite Güvencesi 

Sürecinin uygulanmasýna “izleme raporlarý” Özel Üniversiteler Birliði, Avusturya Öðrenciler Ajansýnýn bilimsel konseyi (Wissenschaftlicher) 

aracýlýðýyla eþlik etmektedir. Yükseköðretim projesi Birliði (ÖH) ve Federal Eðitim, Bilim ve Kültür yabancý uzmanlarýn çoðunu içermektedir. 

için, Bologna sürecine özel bir önem verildiðini Bakanlýðýnýn ortak giriþimidir. Kalite Güvencesi Avusturya Öðrenciler Birliði (ÖH), Kalite Güvencesi 

gösteren ayrý bir izleme prosedürü ilk defa Ajansý (QAA), bütün yükseköðretim kurumlarýna Ajansýnýn (QAA) bir üyesidir ve ajansýn yönetim 

getirilmiþtir. Temelini Bologna hedeflerinden alan baþka bir deyiþle üniversitelere, uygulamalý bilimler kurulu ile genel kurulunda temsil edilmektedir. 

detaylý ulusal hedefler tanýmlanmýþ ve uygulamaya üniversitelerine ve eðitim üniversitelerine (2005 Baðýmsýz Fachhochschulrat, (FH-Konseyi, FHR) 

konmuþ tu r  ve  söz  konusu  hede f l e r i n  Öðretmenlik Eðitimi Yasasý temelinde) kendi kalite Fachhochschule sektörünün (uygulamalý bilimler 

uygulanmasýna iliþkin sorumluluklar ve zaman yönetimi sistemlerini kurmalarýna yardýmcý olmak üniversiteleri) akreditasyon organýdýr. Görevleri, 

çizelgeleri de hazýrlanmýþtýr. Uygulanma üzere kurulmuþ özerk bir hizmet kuruluþudur. Uygulamalý Bilimler Üniversiteleri (FH) Eðitim 

durumunun düzenli olarak izlenmesi hedeflerden Ajansýn sorumluluklarý kapsamýnda yükseköðretim Yasasý tarafýndan düzenlenmekte ve akreditasyon, 

sapma olduðunu görünür kýlmaktadýr. En son rapor kalite güvencesi standartlarý ve prosedürlerinin bakanlýða öneri, eðitim ve öðretimin kalitesinin 

2005 yýlýnda yayýmlanmýþtýr ve 20002004 yýllarýný hazýrlanmasý,  eðitim programlarý ve kurumlarý için geliþtirilmesi, yenilikler ve ileri 

kapsamaktadýr. Bir sonraki rapor 2007 bahar deðerlendirme prosedürlerinin koordinasyonu, iç 

döneminde yayýmlanacaktýr. kalite güvencesi süreçlerini geliþtirmeleri ve 

Yükseköðretimde kalite güvencesine iliþkin uygulamalar ý  konusunda yükseköðret im 

yeknesak bir ulusal yaklaþýmýn geliþtirilmesi için kurumlarýna danýþmanlýk ve destek verilmesinin 

eyleme geçilmesi gerekmektedir. Avusturya Kalite yaný sýra kalite yönetimi süreçlerinin sertifikasyonu 
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aþama programlarýnýn yaný sýra FH Konseyi, AR) akreditasyon ve yeniden akreditasyona iliþkin deðerlendirme/dokümantasyon, eþ düzey kurumlar 

sektörünün izlenmesini kapsar. Deðerlendirme verdiði kararlar için kullanýlmaktadýr. Sonuçlar tarafýndan gerçekleþtirilen incelemeyi içeren dýþ 

raporunu temel alan özet ilgili kurumun izni ile kamuya açýklanmamaktadýr. deðerlendirme ve izleme. 

FHR'nin web sitesinden yayýmlanýr. Sonuçlar- 1999 Üniversite Akreditasyon Yasasý, özel 2002 Üniversi teler Yasasý (Madde 14),  

özellikle de izlemeden kaynaklý olarak tavsiyelerin üniversiteler (yükseköðretimdeki öðrencilerin üniversitelere bir iç kalite yönetimi sistemi kurma 

uygulanmasý- FHR'nin yeniden akredite edilmesine yaklaþýk olarak yüzde 1'ine tekabül etmektedir) için zorunluluðunu yüklemektedir. Yasada, çeþitli 

iliþkin kararlara katkýda bulunur. FHR'nin 2004 akreditasyon prosedürlerini düzenlemekte ve unsurlar belirtilmiþtir: sürekli iç deðerlendirme, 

tarihli Deðerlendirme Kararnamesine göre, Akreditasyon Konseyinin sorumluluklarý ile karar üniversitedeki öðretim kadrosunun faaliyetlerinin ve 

uygu lama l ý  b i l im le r  ün ive rs i te le r indek i  alma yetkisini oluþturmaktadýr. Söz konusu yasanýn performansýnýn deðerlendirilmesi, üniversite 

deðerlendirme takýmýnýn en az bir üyesinin yurt getirdiði düzenlemelere göre özel üniversitelerin konseyi, rektör veya Federal Eðitim, Bilim ve Kültür 

dýþýndaki benzer bir yükseköðretim kurumundan yýllýk kalkýnma raporunun yaný sýra gerekli diðer Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan dýþ deðerlendirme. 

gelmesi gerekmektedir. dokümanlarý, üniversite tarafýndan öðretim ve P e r f o r m a n s  a n l a þ m a l a r ý  ( L e i s t u n g s -

Baðýmsýz Akkreditierungsrat (Akreditasyon araþtýrma alanlarýnda yürütülen deðerlendirme ve re inba rungen )  p ro f i l  ve  h i zme t l e r i n  

Konseyi, AR) özel üniversite sektörünün prosedürlerinden elde edilen sonuçlarý sunmasý o l u þ t u r u l m a s ý n d a  ö n e m l i d i r  v e  k a m u  

akreditasyon organýdýr. Akreditasyon Konseyinin gerekmektedir. Beþ yýl süren akreditasyon, uzman üniversitelerinin (yükseköðretimdeki öðrencilerin 

temel faaliyeti yeni yükseköðretim kurumlarýný veya bir takým tarafýndan gerçekleþtirilen saha ziyaretine yaklaþýk olarak yüzde 90'ýný içermektedir) 

yeni akredite edilmiþ özel üniversitelerdeki eðitim dayanmaktadýr. Akreditasyon Konseyinin kararýnýn finansmanýna temel saðlamaktadýr. Üniversitelerin 

programlarýný akredite etmektir. Ayrýca, özel sorumlu federal bakan tarafýndan onaylanmasý sorumluluklarý 

üniversite sektörünü ve genel standartlarýn korunup gerekmektedir. 

korunmadýðýný izler. Yabancý uzmanlar tarafýndan Bütün akreditasyon ve deðerlendirme organlarý 

gerçekleþtirilen saha ziyaretlerinden elde edilen t a r a f ý n d a n  b e n z e r  þ e k i l d e  u y g u l a n a n  

sonuçlar, üyelerinin çoðunu uluslar arasý deðerlendirme prosedürleri üç genel aþamaya 

uzmanlarýn oluþturduðu Akreditasyon Konseyinin d a y a n m a k t a d ý r :  ö z -
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ve belirlenen hedeflere ulaþýlmasý müzakere 2004 Deðerlendirme Kararnamesi, eðitim Akreditasyon Konsorsiyumu (ECA) ile Orta ve Doðu 

sürecinde göz önüne alýnmaktadýr. Kalite p r o g r a m l a r ý  v e  k u r u m l a r ý n ý n  y e n i d e n  Avrupa Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðýnýn da 

güvencesi ölçütleri performans anlaþmalarýnda akreditasyonuna iliþkin dýþ deðerlendirme (CEEN) üyeleridir. FHR Ortak Kalite Giriþiminin bir 

dikkate alýnmakta ve uluslar arasý standartlarla prosedürlerini de açýklamaktadýr. Yeniden üyesidir. 

genel olarak kabul görmüþ prosedürlere uygun akreditasyon verilmesine iliþkin karar, baðýmsýz bir Kalite Güvencesi Ajansý (AQA), 2007 yýlýnda ENQA 

olarak yürütülmektedir. Kurumsal deðerlendirme, kalite güvencesi ajansý tarafýndan koordine edilen tarafýndan koordine edilen eþ düzey kurumlar 

akreditasyon, sertifikasyon ve kalite denetimleri gibi dýþ deðerlendirme temelinde alýnmaktadýr. Dýþ tarafýndan gerçekleþt i r i len bir  inceleme 

ka l i t e  güvences i  ö l çü t l e r i  pe r fo rmans  deðerlendirme sürecinde üç temel aþama takip prosedürüne de tabi olacaktýr.

anlaþmalarýnýn bir bölümünü oluþturmaktadýr. edilmektedir: öz-deðerlendirme ve bir rapor; en az Fachhochschulen Konseyi ve Avusturya 

Ancak kamu üniversiteleri veya bu üniversitelerin üç üyeden oluþan uzman bir takým tarafýndan Akreditasyon Konseyi, ulusal ENQA deðerlendirme 

eðitim programlarýnýn akredite edilme zorunluluðu gerçekleþtirilen saha ziyareti; bir deðerlendirme ilkelerine uygun olarak 2007 yýlýnda eþ düzey 

yoktur. raporu ve izleme. kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilecek dýþ 

U y g u l a m a l ý  b i l i m l e r  ü n i v e r s i t e l e r i n i  Kal i te Güvencesi  Ajansý,  Uluslar Arasý incelemeye tabi olacaktýr.

(yükseköðretimdeki öðrencilerin yüzde 8'ine Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý 

tekabbül etmektedir) kuran 1993 tarihli Uygulamalý (INQAAHE) ve Orta ve Doðu Avrupa Kalite 

Bilimler Üniversiteleri Eðitim Yasasý, bu Güvencesi Ajanslarý Aðýnýn (CEEN) tam üyesidir ve 

üniversitelerin iç kalite güvencesi prosedürlerine tam üyelik baþvurusunda bulunduðu Avrupa 

iliþkin düzenlemeleri içermektedir (örn. öðrencilere Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliðinin 

uygulanan anketlerle derslerin düzenli olarak (ENQA) aday üyesidir. FHR ve Akreditasyon 

deðerlendirilmesi) Yasa, ayný zamanda eðitim Konseyi, ENQA ve INQAAHE'nin tam üyeleri ve D-

programlarýnýn FHR tarafýndan akredite edilmesi A-CH Aðýnýn da (Almanya, Avusturya ve Ýsviçre'deki 

veya yeniden akredite edilmesi (azami beþ yýllýk bir akreditasyon ajanslarýnýn bölgesel aðý) kurucu 

dönem sonunda) zorunluluðunu da getirmektedir. üyeleridir. Ayrýca Avrupa Yükseköðretimde 
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Yasal ve/veya resmi referanslar

Tarih  Ulusal dildeki karþýlýðý Tarih 

1993 Fachhochschule Eitim Yasasý 2004

1999

 

2003

1999 2004

2002 2005

Türkçe karþýlýðý

Üniversite Akreditasyon Yasasý

Akademilerin Eðitim Programlarý 
Hakkýnda Yasa (süresi dolmak 
Üzere)

Türkçe karþýlýðý Avusturya dilindeki karþýlýðý

2004 Üniversite Eðitimi 
Kararnamesi

Avusturya Kalite Güvencesi 

Ajansý-Yasalar

FH Konseyinin 
Deðerlendirmeye 
Ýliþkin Kararnamesi

2005 Öðretmenlik Eðitimi 
Yasasý

Universitäts-Studienevidenzverordnung 2004

ÖsterreichischeQualitätssicherungsagentur-
Vereinsstatuten der AQA

Evaluierungsverordnung des FHR

Hochschulgesetz 2005

Fachhochschul-Studiengesetz

Universitäts-Akkred 

itieru ngsgesetz

Akademien-Studiengesetz

Universitätsgesetz 2002

Web siteleri

Uygulanma düzeyine iliþkin detaylý bilgi ve istatistikler 2005 ulusal Bologna izleme raporunda mevcuttur. 

http://www.bmbwk.gv.at/europa/bp/teilziel.xml 

Avusturya'daki geliþmeler ve Avrupa düzeyinde meydana gelen geliþmeler ve olaylar hakkýnda bilgi alýnabilecek Ulusal Bologna web sitesi:

http://www.bologna.at 
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2003 Berlin Konferansýnýn ardýndan Vatandaþlýk uygun olarak yeni yapýlarý ve eðit im derecesi almak için bir ile iki yýl arasýnda süren 

Ýþleri Bakanlýðýnýn yardýmlarýyla Yükseköðretim programlarýný uygulamaya koymasýna karar programlara geçiþ olanaðý tanýyan bir diploma 

Çerçeve Yasanýn hazýrlanmasýna baþlanmýþtýr. verilmiþ ve ilgili bakanlara Bologna ilkelerine (diplomirani) alýrlar. Yüksek Lisans (Magistrar 

Ýlk yasa taslaðý 18 Aralýk 2003 yýlýnda uygun olarak yeni yükseköðretim mevzuatýný nauka) derecesi, sonunda doktora derecesinin 

tamamlanmýþ ve meclise sunulmuþ ancak nihai kabul etme çaðrýsý yapýlmýþtýr. (doktor nauka) alýndýðý doktora programlarýna 

olarak kabul edilmemiþtir. En son hazýrlanan 1999'dan bu yana uygulamada olan mevcut (üç veya dört yýl) geçilmesine olanak tanýr. Bütün 

taslak ise 1 Haziran 2006 tar ihinde yasa ve düzenlemelere göre, yükseköðretim fakülte ve bölümlerin iki aþamalý eðitim 

tamamlanmýþ ve meclise sunulmuþtur. Avrupa kurumlarý Sýrp Cumhuriyetinin (RS) (entite) programlarý (lisansüstü) yoktur; iki aþamalý 

Birliðinin Bosna Hersek ile yaptýðý Ortaklýk b a k a n l ý k l a r ý  v e y a  B o s n a  H e r s e k  programlarýn gelecek iki yýl içinde geniþletilmesi 

Anlaþmasýna göre söz konusu yasanýn 2006 Federasyonunun (FBÝH) (kanton) bakanlýklarý beklenmektedir. Týp, diþçilik, eczacýlýk ve 

Hazi ran ayýna kadar  kabul  ed i lmesi  t a r a f ý n d a n  f i n a n s e  e d i l m e k t e d i r .  veterinerlik gibi belirli eðitim alanlarý, hala “uzun 

gerekmektedir. Ancak yasa hala Parlamenterler Yükseköðretime iliþkin bütün faaliyetler Sýrp dönem programlar” (beþ veya altý) olarak 

Meclisinin gündeminde deðildir Bosna Hersek'te Cumhuriyetinin (RS, entite) veya Bosna Hersek düzenlenmektedir. 

Yükseköðre t im Yasa Tas laðý  Avrupa F e d e r a s y o n u n u n  ( F B Ý H ,  k a n t o n l a r )  Altý devlet üniversitesi Bologna Sürecinin 

Yükseköðretim Alanýnda oluþturulan ve yükseköðretim mevzuatýna dayanmaktadýr. getirdiði ilkelere dayanarak 2005/06 akademik 

oluþturulmakta olan yükseköðretime iliþkin Devlet düzeyindeki Vatandaþlýk Ýþler i  yýlýnda belirli fakültelerde üç aþamalý sistemi 

temel ilkeleri içermektedir. Bu arada, çoðu Bakanlýðýnýn görevi her iki bölümün bakanlýklarý uygulamaya baþlamýþtýr. Üç aþamalý sistem, 

kanton ve Sýrp Cumhuriyeti (Republica Sýrpska) arasýndaki faal iyetlerin koordinasyonu 2003 y ý l ýnda ,  Tuz la  Ün ivers i tes inde 

kendi yükseköðretim yasalarýný kabul etmiþtir. saðlamaktýr. uygulanmaya baþlanmýþtýr. 

Bu yasalar, Bologna Sürecinin ilkeleri ile uyumlu Son 30 yýldýr, Bosna Hersek'i de içeren eski Ýki aþamalý sistem ISSCED 5B düzeyindeki bazý 

reformlarýn yapýlmasý için uygundur. Ayrýca, Yugoslav ülkelerinin hepsinde her eðitim alaný programlarda uygulanmaktadýr. ISCED 5B 

2005 Þubat ayýnda Bosna Hersek Rektörler için üç aþamalý yapý vardýr. Birinci aþamadan düzeyindeki programlara devam eden 

Konferansýnda Bosna Hersek'teki bütün devlet sonra (üç ile dört yýl arasý), mezun olan öðrencilerin ISCED 5A programlarýna geçiþ 

üniversitelerinin Bologna Sürecinin ilkelerine öðrenciler yüksek lisans (magistrar nauka) 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp

Diþ hekimliði çalýþmalarý

Eczacýlýk ve veteriner hekimlik çalýþmalarý 

Eczacýlýk

Mühendislik ve teknik pazarlama,
imalat  ve iþlem

                  Mimarlýk

Mimarlýk, mühendislik ve teknik pazarlama, 
bilgisayar, teknik bilimler ve teknoloji

Sanat, beþeri bilimler, gazetecilik ve enformasyon, sosyal bilimler,
 iþletme ve idari bilimler, hukuk, sahne sanatlarý, 

fen bilimleri, ziraatçýlýk, güvenlik hizmetleri

Öðretmenlik eðitim, sosyal bilimler, iþletme ve idari 
bilimler, hukuk, mühendislik ve teknik pazarlama,

Týbbi hizmetler, hemþirelik

Diðer mesleki programlar

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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yapmalarý mümkündür. üniversitede disiplinler arasý bir doktora programý kredi sistemi uygulamadadýr. Bu iki sistem birbiriyle 

Üç aþamalý yapý uygulanmaya baþlansa da eski vardý. Diðer üniversiteler de, yeni iki aþamalý yüksek uyumlu deðildir ve gelecek üç ile dört yýl içinde eski 

yapý (4+2+doktora) çeþitli kantonlarda ve Sýrp l i sans  programlar ýndan i l k  mezun la r ýn  kredi sistem tam anlamýyla kaldýrýlarak yerine yeni 

Cumhur iyet inde hukuk i  a landa yapý lan verilmesinden sonra uygulamaya konulacak olan AKTS sistemi getirilecektir. Þimdiye kadar, AKTS 

reformlardan önce programlara kaydolmuþ doktora programlarý hazýrlamaya baþlamýþlardýr. sistemi kredi transferi için deðil yalnýzca kredi 

öðrenciler için geçerlidir. Kabul edilmesi beklenen AKTS sistemi, üniversitelerde kurulmaya toplanmasý için kullanýlmýþtýr. Bosna Hersek 

Bosna Hersek Yükseköðretim Yasasýna göre, baþlanmýþtýr. AKTS sistemine, Yükseköðretim Yasa Federasyonundaki üniversitelere AKTS sisteminin 

Bologna Sürecinin getirmiþ olduðu ilkeleri temel Taslaðýnýn 5 ile 59. maddelerinde ve Sýrp getirilmesi ayný zamanda müfredatýn yeniden 

alan üç aþamalý programlarýn söz konusu yasa Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Federasyonunun düzenlenmesi, yeni daha modern bir içeriðin 

kabul edildikten sonra hemen uygulanmasý ve kantonlarýndaki yükseköðretim yasalarýnda da atýf uygulanmasý ve müfredat yapýsýnýn Bologna Süreci 

mevcut doktora programlarýnýn yerini almasý yapýlmaktadýr. Ayrýca bu sistemin bütün (tek dönemlik dersler) ile uyumlaþtýrýlmasý için bir 

gerekmektedir. Bu raporun yayýmlanmasýndan bu üniversitelerin kalite güvencesi belgelerinde ve fýrsat yaratmýþtýr. Bosna Hersek üniversitelerinin 

yana, üçüncü aþama (doktora programlarý) kanunlarýnda kabul edilmesi beklenmektedir. Bütün çoðunda kredi sisteminin kurulmasý öðrencilerin 

Bologna kural lar ýna göre hala yeniden üniversiteler, kendi kanunlarýnda veya yeni (yani ders seçmelerine ve kredi toplamalarýna izin veren 

düzenlenmemiþtir. Doktoraya hazýrlýk, doktora tezi 2005/06 akademik yýlý) yüksek lisans(graduate) bir kredi toplama 

için yalnýzca baðýmsýz araþtýrmayý gerektirmektedir. programlarýna (öðrenci baþýna toplam öðrenim 

Doktora adaylarýnýn yüksek lisans tezini hazýrlarken yükünü temel alarak her akademik yýl için 60 kredi) 

veya magistrar nauka için yaptýklarý benzer çalýþma iliþkin ilgili belgelerde AKTS sistemine yer 

süresince (doktoraya devam etmek için ikisinden vermiþlerdir. Sistem, henüz bazý fakültelere 

birinin yapýlmasý zorunludur) yeterli deneyimi getirilmemiþtir. AKTS sistemi getirilmeden önce 

kazandýklarý düþünülmektedir ve bu adaylarýn uygulamada olan programlara kaydolan 

yaptýklarý baðýmsýz araþtýrmalarla belirli bir alandaki öðrencilerin bu programlara uygun olarak 

bilgi birikimine bireysel katkýda bulunmalarý eðitimlerini tamamlanmalarýna izin verildiði için 

beklenmektedir. Þimdiye kadar yalnýzca bir ülkede þu anda hem AKTS sistemi hem de baþka bir 

2493



BOSNA HERSEK

bileþenine sahiptir. Sistemin kredi transfer bileþeni bir yasal engel yoktur. Ortak programlarýn çoðu, güvencesinin kurulmasýna iliþkin koþullarý ve 

ise henüz tam anlamýyla uygulanmamýþ ve yüksek lisans eðitim programlarý için lisansüstü kriteleri içeren sorumluluklarý olan devlet düzeyinde 

öðrencilerin hareketliliði kýsmen vize yasalarý ve düzeyde verilmektedir. bir kurum olacaktýr. Ajans yükseköðretim kurumlarý 

sýnýrlý mali kaynaklardan dolayý þu anda düþük Bergen Bildirisinin ortaya koyduðu koþullarýn kabul için ortak lisans (licensing) verme normlarýný 

seviyededir. edilmesiyle, Bosna Hersek için Ulusal Yeterlilikler onaylayacak ve yükseköðretim kurumlarýnýn 

Diploma Ekinin (DE) getirilme zorunluluðu Çerçevesinden sorumlu bir çalýþma grubu akreditasyonu, kalite denetimi ve kalite 

Yükseköðretim Yasa Taslaðýnda ve Sýrp oluþturulmuþtur. Çalýþma grubu, Vatandaþlýk Ýþleri deðerlendirmesine iliþkin usullerini düzenleyen net, 

Cumhuriyeti ve Bosna Hersek Federasyonunun Bakanlýðýndan, Sýrp Cumhuriyetinin (entite) eðitim þeffaf ve ulaþýlabilir kriterler oluþturacaktýr. Ayrýca 

kantonlarýndaki yükseköðretime iliþkin yasalarda bakanlýklarýndan katýlýmcýlarý,  Bosna Hersek'teki uluslar arasý uzmanlarý içeren uzmanlar komitesini 

yer almaktadýr. Çoðu üniversite ve fakülte, taslak bütün devlet üniversitelerinin üyelerinin yaný sýra atayacak ve yükseköðretim kurumlarýnýn 

diploma eki hazýrlamýþtýr. Ýlk diploma ekleri 2005/06 öðrencileri ve uluslar arasý uzmanlarý içermektedir. akreditasyonu, kalite denetimi ve kalite 

akademik yýlýnda (yalnýzca üç yýl önce yeni Çalýþma grubunun, projenin yürütme kuruluna onay deðer lend i rmes ine yönel ik  prosedür ler i  

programlarý uygulamaya baþlayan üniversite ve için sunulacak bir yeterlilikler çerçevesi tasarýsýný yürütecektir.

fakülteler tarafýndan) verilmiþtir. Söz konusu 2 0 0 7  N i s a n  a y ý n a  k a d a r  h a z ý r l a m a s ý  Yükseköðretim Yasa Taslaðý, Kalite Güvencesi 

diploma ekleri istek üzerine Ýngilizce ve yerel dilde gerekmektedir. Ajansýnýn yönetim kurullarýnýn 

ücret talep edilmeksizin verilmektedir. Þu anda bazý yükseköðretim kurumlarýnda iç kalite 

Üç aþamalý sistem, AKTS veya Diploma Eki için güvencesine iliþkin resmi düzenlemeler vardýr. 

teþvik ve kontrol ölçütleri yoktur. Devlet düzeyinde kapsamlý bir kalite güvencesi 

Bosna Hersek'teki yükseköðretim kurumlarýna süreci Yükseköðretim Yasa Taslaðýnýn 47'den 53'e 

iliþkin yasal hükümler, ortak derecelere ve kadar olan maddelerinde açýklanmaktadýr. Bu 

yükseköðretim kurumlarýnda ortak eðitim maddeler özellikle Yükseköðretimi Geliþtirme ve 

programlarýnýn organizasyonuna izin vermektedir. Kali te Güvencesi Ajansýnýn kurulmasýna 

Yabancý yükseköðretim kurumlarý ile ortak eðitim odaklanmaktadýr. Söz konusu ajans, diðer 

programlarýnýn uygulanmasýnýn önünde herhangi konularýn yaný sýra yükseköðretimde kalite 
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oluþumunu belirlemektedir. Yükseköðretim Yasa yönel ik devlet düzeyinde fonksiyonlarýn 

Taslaðýnýn kabul edilmesiyle bu ajansýn kurulmasý uygulanmasý konusunda ülke içindeki kurumlara 

gerekmektedir. yardým etmektir (gelecekte kurulacak olan Bosna 

Yükseköðretim Yasa Taslaðýnýn 44. maddesi esas Hersek Bilgi ve Tanýnma Merkezi (CIR) ile Kalite 

itibariyle Bosna Hersek ENIC/NARIC  merkezi olan Güvencesi Ajansýna temel teþkil etmektedir).

Bilgi ve Tanýnma Merkezinin (CIR) kurulmasýna Bosna Hersek'teki sekiz üniversitenin sekizi de 

yasal bir dayanak teþkil etmektedir. Bu merkezin Avrupa Üniversiteler Birliðinin (EUA) denetimi 

görev ve faaliyetleri Yükseköðretim Yasa Taslaðýnýn altýnda iç deðerlendirme gerçekleþtirmiþtir. Bu 

45. ve 46. maddelerinde açýklanmaktadýr. üniversitelerden yedisinin dýþ deðerlendirmesi 

ENIC/NARIC Bilgi Toplama ve Saðlama Birimi, (baþka bir deyiþle 2004 yýlýnda kurulan üniversite 

Bosna Hersek Vatandaþlýk Ýþleri Bakanlýðýnýn hariç) 2004 yýlýnda Avrupa Üniversiteler Birliði 

eðitim sektörü bünyesinde 2005 Haziran ayýnda tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. 

kurulmuþtur. Birimin kanunun kabul edilmesiyle Öðrenci birliklerinin temsilcileri iç deðerlendirme 

birlikte ENIC'in bütün sorumluluklarýný üstlenmesi sürecine dâhil edilmiþtir. 

gerekmektedir. Bosna Hersek, Avrupa Yükseköðretimde Kalite 

Kurulduðunda, Kalite Güvencesi Ajansý ve Bilgi ve Güvencesi Bir l iðine (ENQA)  bir  katý l ým 

Tanýnma Merkezi devlet bütçesinden finanse göstermemiþtir çünkü ülkede bir akreditasyon 

edilecektir. ajansý bulunmamaktadýr. 

Þu anda, yükseköðretim alanýnda Avrupa Konseyi, 

Avrupa Komisyonu ve Avusturya Kalkýnma Ajansý 

tarafýndan finanse edilen çeþitli projeler vardýr. Bu 

pro je ler in  amacý  akademik derece ler in  

(ENIC/NARIC) tanýnmasýna ve yükseköðretimde 

deðerlendirme, akreditasyon ve sertifikasyona 
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Yasal ve/veya resmi referanslar

Tari h Bosna Hersek dilindeki karþýlýðý 

 

Türkçe karþýlýðý

1998, 2004 yýlýnda ve 18 Mayýs 2006 tarihinde 
deðiþtirilmiþtir

19 Temmuz 1999, 2004 yýlýnda ve 31 Mayýs 2005 
tarihinde deðiþtirilmiþtir

22 Eylül 1999, 7 Haziran 2005 ve 20 Haziran
 

2005 tarihinde deðiþtirilmiþtir

4 Ekim 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 ve 2005
 tarihinde ve 25 Mayýs 2006 tarihinde deðiþtirilmiþtir

14 Eylül 2000

31 Mart 2005

28 Nisan 2006

15 Haziran 2006 (henüz kabul edilmemiþtir)

18 Temmuz 2006

19 Temmuz 2006

31 Temmuz 2006 

Bihaæ Üniversitesi Yasasý 

Tuzla Kantonu Yükseköðretim Yasasý 

Tuzla Üniversitesi Yasasý

Sarajevo Kantonu Yükseköðretim Yasasý

Posavina Kantonu Yükseköðretim Yasasý 

Zenica-Doboj Kantonu Yükseköðretim Yasasý

Zenica Üniversitesi Yasasý

Bosna Hersek Yükseköðretim Yasasý

Bosna-Podrinje Gorazde Kantonu Yükseköðretim
 Yasasý 

Sýrp Cumhuriyeti Yükseköðretim Yasasý

Kanton 10 Yükseköðretim Yasasý

Zakon o Univerzitetu u Bihaæu

Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog Kantona

Zakon o univerzitetu uTuzli

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Zakon o visokom obrazovanju Županije Posavske

Zakon o visokom školstvu Zapadnohercegovaèke 
županije
Zakon o visokom obrazovanju Zenièko-Dobojskog 
Kantona

Zakon o univerzitetu u Zenici

Zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Zakon o visokom obrazovanju u Bosansko-podrinjskom 
Kantonu Goražde
Zakon o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj
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BELÇÝKA- Almanca konuþan Topluluk

Yükseköðretim, özerk bir yükseköðretim ilkokul öðretmenlerine iþ piyasasýna eriþim olanaðý belirlenmekte ve düzenlenmektedir. Öðrencilerin 

kurumunun kurulmasý (Autonome Hochschule) ile sunmaktadýr. üniversite programlarýna kabul edilebilmeleri için 

ilgili olan 21 Þubat 2005 tarihli özel kararname ile Her eðitim yýlýnýn ardýndan, söz konusu bu geçiþ derslerinin yaný sýra baþka imkânlar da 

27 Haziran 2005 tarihli kararnameyi esas alan programlara kayýtlý öðrenciler Belçika'nýn Fransýz vardýr. Bunlar, durum bazýnda kabul jürisi 

mevzuat tarafýndan düzenlenmektedir. Söz konusu ve Flaman Topluluklarý hatta Almanya'daki baþka tarafýndan belirlenmektedir. Bu nedenle önceki 

kararnameler, derece yapýsý, AKTS sistemi ve birinci aþama programlarýna (genellikle ISCED 5B programlar veya AKTS kredisine dönüþtürülen 

Diploma Eki ile ilgili hedefler koyduðu için Bologna düzeyindeki ancak bazen de ISCED 5A programlarýn bazý kýsýmlarý dikkate alýnýr veya 

Süreci ile yakýndan baðlantýlýdýr. düzeyindeki programlar) yönelebilirler. Ülkenin öðrenci, deðiþtirilmiþ bir lisans programýnýn ikinci 

Topluluðun alaný ve nüfusu küçük olduðu için, Almanca konuþan Topluluðunda veri len yýlýna kayýt yaptýrýr. 

yükseköðretim eðitimi hala geliþim göstermektedir. programlardan alýnan diplomalar, ikinci aþama Yukarýda bahsedilen derecelere uygun olarak, ilk 

Bu nedenle, yükseköðretim düzeyinde eðitim üniversite programlarýna geçiþ olanaðý sunar (okul lisans derecesi (ISCED 5B), 2005/06 akademik 

gören genç nüfusun büyük bir çoðunluðu öncesi ve ilkokul öðretmenliði derecesi sahne yýlýnda yeni mevzuat kapsamýnda eðitimlerine 

Belçika'nýn Fransýz Topluluðunda veya Almanya'da sanatlarý veya eðitim bilimlerindeki yüksek lisans baþlayan öðrencilere 2007/08 akademik yýlýnýn 

eðitimlerine devam etmektedir. programlarýna geçiþ olanaðý saðlar ; hemþirelik sonunda verilecektir. 

Üç temel aþamaya dayanan derece yapýsý derecesi mesleki bilimler, kamu saðlýk bilimleri, aile AKTS sistemi 27 Haziran 2005 tarihli kararname ile 

toplulukta yoktur. ISCED 5B düzeyindeki birinci bilimleri, seksoloji, ekonomik ve sosyal politika getirilmiþtir ve yalnýzca eðitimlerine 2005/06 

aþama programlarý üç küçük kuruluþun alanlarýndaki yüksek lisans programlarýna geçiþ akademik yý l ýnda baþlayan öðrenci lere 

birleþtirilmesinin ardýndan 2005 yýlýnda kurulan olanaðý sunar.). uygulanmaktadýr. AKTS 

yükseköðretim kurumu- Autonome Hochschule- Ýkinci aþama programlarýna geçiþ için bir yýllýk 

tarafýndan sunulmaktadýr. Mevcut yükseköðretim hazýrlýk programýnýn veya 60 AKTS kredisinin 

yapýsý saðlýk bilimleri, hemþirelik (“hemþirelik” (ISCED 5A düzeyinden) baþarýyla tamamlanmasý 

bölümü) ve eðitim bilimlerinde üç yýllýk kýsa gerekmektedir. Belçika'da otomatik geçiþ 

programlarýn verildiði iki bölümden oluþmaktadýr. derslerinin verilmesi Fransýz ve Flaman 

Bu programlar, stajyer hemþirelere, okul öncesi ve Topluluklarýndaki yeni hükümet emirleri tarafýndan 
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sistemi, kredi transferi ve toplanmasý için dillerinde otomatik yasal gerekliliklere uyum göstermesini 

kullanýlmakta ve Autonome Hochschule tarafýndan olarak ücret talep edilmeksizin verilecektir. saðlar. 

verilen bütün programlarýndaki bütün ders Lisans derecesi ve AKTS sisteminin kullanýmý Yükseköðretim eðitimi, küçük çapta sunulduðu için 

modülleri için zorunludur. yalnýzca mevcut yükseköðretim kurumunda yükseköðretim için baðýmsýz bir kalite güvencesi 

Diploma Eki (DE) de, 27 Haziran 2005 tarihli düzenlendiði ve uygulandýðý için kamu kurumlarý ajansýnýn oluþturulmasý henüz göz önüne 

kararname ile getirilmiþ ve 2007/08 akademik belirli teþviklerin getirilmesine gerek olmadýðýný alýnmamýþtýr. Diðer Belçika Topluluklarý ve komþu 

yýlýnýn sonunda ilk defa uygulanacaktýr. Bu düþünmektedir. Autonome Hochschule'nin Ýdari ülkelerdeki uzmanlarla ortaklýk kurulmasýna iliþkin 

dönemde, 2005/06 akademik yýlýnda yeni mevzuat Kurulunda danýþman sýfatý ile bulunan Hükümet tartýþmalar yürütülmektedir. Belçika'nýn Almanca 

çerçevesinde eðitimlerine baþlayan öðrencilere görevlisi, yükseköðretim kurumunun her eðitim yýlý konuþan Topluluðu Avrupa Yükseköðretimde Kalite 

lisans derecesi verilecektir. Diploma Eki bütün için öðrenim yükü hacminin ve müfredatýn her Güvencesi Birliðinin (ENQA)  bir üyesi deðildir.

programlar için Almanca, Ýngilizce ve Fransýzca bölümünün AKTS kredisi ile açýklanmasýna iliþkin 

Yasal ve/veya resmi referanslar

Tarih

  

Belçika dilindeki karþýlýðý

 

 
Türkçe karþýlýðý

30 Haziran 2003

21 Þubat 2005

27 Haziran 2005

Eðitimde Acil Önlemler Alýnmasý Konusunda 
Kararname ( özellikle hemþirelik eðitiminde 
uzmanlaþmanýn oluþturulmasý)

Özerk bir yükseköðretim kurumunun kurulmasýna 
iliþkin özel kararname (3 Haziran 2005 tarihinde 
Belçika'nýn Resmi Gazetesinde (Moniteur belge) 
yayýmlanmýþtýr; http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_rech. 
Pl?language=fr)

Özerk bir yükseköðretim kurumunun kurulmasýna 
iliþkin kararname (1 Temmuz 2005 tarihinde 
Belçika'nýn Resmi Gazetesinde (Moniteur belge) 
yayýmlanmýþtýr;http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_rech. 
Pl?language=fr)

Dekret überdringende Maßnahmen im 
Unterrichtswesen (u.a. bezüglich der Schaffung einer 
Spezialisierung im Bereich der Krankenpflege)

Sonderdekret zur Schaffung einer autonomen 
Hochschule

Dekret zur Schaffung einer autonomen Hochschule
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Öðretmenlik eðitimi

Hemþirelik

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Autonome Hochschule 2007/08 akademik yýlýndan itibaren lisans derecesi verecektir
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BELÇÝKA- Fransýz Topluluðu

Bologna reformu, her þeyden öte 31 Mart 2004 Ýki sistem 2009 yýlýna kadar olan geçiþ sürecinde akademisine ait (académies universitaires). 

tarihli kararnamenin kabul edilmesinde kendini birlikte uygulamada kalacaktýr (Toplulukta hem doktora okullarýnda (écoles doctorales) 

hissettirmektedir. Söz konusu kararname, Bologna reformundan önce uygulamada olan yapý verilmektedir. 

üniversite ve üniversite dýþý yükseköðretimin hem de üç aþamalý yapý uygulamadadýr. Önceki Doktora öðrencilerinin farklý statüleri olabilir. Belirli 

yapýsýnýn yaný sýra yüksek toplumsal ilerleme yapý, eðitimlerine 2004/05 akademik yýlýndan önce doktora öðrencileri sosyal olanaklardan yararlanýr, 

derslerinin yapýsýný (enseignement de promotion baþlayan öðrencilerin devam ettiði bütün eðitim vergiden muaf tutulur ve burs alýrken diðer doktora 

sociale). düzenlemektedir. Kararname, Bologna programlarý için geçerlidir). öðrencileri doktora programýnýn verildiði kurumda 

sürecinin bütün yönleri, bütün programlar ve eðitim Üçüncü aþama (doktora araþtýrmasý ve eðitimi) istihdam edilir. 

alanlarýnýn hepsiyle iliþkilidir. yalnýzca üniversitelerde vardýr. Ýki yýllýk (120 AKTS ISCED 5B düzeyinden ISCED 5A düzeyine geçiþ 

Bologna reformuyla 2004/05 akademik yýlýndan bu kredisi) bir eðitim sonunda bir yüksek lisans üç aþamalý yapýda mümkündür. 

yana aþamalý olarak getirilen üç temel aþamaya derecesinin alýnmasýnýn ardýndan ve eski yapýda ISCED 5B düzeyindeki programlar veya kýsa 

dayanan derece yapýsý en geç 2007/08 akademik bir licence derecesinin alýnmasýnýn ardýndan dönem programlar tek aþamada verilir ve en az üç 

yýlýna kadar tam anlamýyla uygulanacaktýr. Bu üçüncü aþama programlarýna giriþ yapýlabilir. Bu yýllýk eðitimin ardýndan (180 AKTS kredisi) lisans 

derece yapýsýnýn birinci aþamasý üç yýl sürer (180 programlar, sonucunda araþtýrma eðitimi derecesinin alýnmasýný saðlar. Bu derece, bir 

AKTS kredisi) ve sonucunda lisans derecesi verilir. sertifikasýnýn alýndýðý bir yýllýk (tercihe baðlý) yüksekokul (Haute École) veya üniversitedeki 

Birinci aþamanýn ardýndan en az bir ile iki yýl doktora derslerinden (60 AKTS kredisi) oluþmakta uzun süreli ISCED 5A derslerine (Lisans veya 

arasýnda (60 -120 AKTS kredisi) süren ve sonunda ve mezunlarýna bir üst düzey akademik veya Yüksek Lisans) geçiþ dersleriyle (20 Haziran 2006. 

yüksek lisans derecesinin verildiði ikinci aþama mesleki derece vermektedir. Bunun yaný sýra t a r i h l i  e m i r l e r c e  b e l i r l e n m e k t e  v e  

veya týp (en az dört yýl veya 240 AKTS kredisi) veya programlar doktora tezi için bireysel araþtýrmayý d ü z e n l e n m e k t e d i r )  g e ç i þ  y a p ý l m a s ý n ý  

veteriner hekimlikte verilen (üç yýl veya 180 AKTS (en az üç yýl veya 180 AKTS kredisi) içermektedir. saðlamaktadýr. 

kredisi) yüksek lisans programlarý gelmektedir. Doktora tezinin savunmasý baþaralý olursa, 

Üçüncü aþama en az üç yýl sürer (180 AKTS sonucunda doktora derecesi alýnmaktadýr. Doktora 

kredisi) ve sonucunda doktora derecesi verilir. eðitimi, bir veya daha fazla sayýdaki üniversite 
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BELÇÝKA- Fransýz Topluluðu

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp

Veteriner hekimlik (týp)

Diþ hekimliði çalýþmalarý

Eðitim bilimleri, psikoloji, hukuk, 
ziraatçýlýk ve tarým bilimi, eczacýlýk 

Mühendislik

Psikoloji, sanat, iktisat bilimi, fen bilimleri, vb.

Mimarlýk

Sanat bilimleri

Paramedikal bilimler, ziraatçýlýk, 
çeviri, iktisat bilimi, teknik bilimler, vb

Ýktisat bilimi, uygulamalý bilimler,
 tarým bilimi, paramedikal bilimler, teknik, 

sosyal, eðitim bilimleri, vb 

Ebelik

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Yalnýzca 2004/05 akademik yýlýnda getirilen yeni sistem diyagramda gösterilmektedir. Yükseköðretim þu anda geçiþ aþamasýndadýr; iki sistem de 2009 yýlýna kadar ayný anda uygulamada olacaktýr. 
Belçika federal hükümetinin doktorluk ve diþ hekimliðine geçiþ için bir öðrenci seçme yönetimi (numerus clausus) oluþturmak amacýyla ortaya koyduðu koþullar ile uygun olarak, týp ve diþ hekimliði 
bölümlerine hangi öðrencilerin devam edeceðini belirlemek için eðitim programýnýn birinci yýlýnýn sonunda öðrenci seçme usulü uygulanmaya baþlanmýþtýr. 
ISCED 5B düzeyi birinci aþama programlarýndan mezun olanlar (lisans), bir yýllýk hazýrlýk programýný baþarýyla tamamlamak koþulu veya ek, tamamlayýcý eðitim programý aracýlýðýyla yüksek lisans
 programýna geçiþ yapabilirler. 

DESS    Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées                                                  MSA    Master spécialisé artistique 
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Bu, bir yýllýk hazýrlýk derslerinin veya tamamlayýcý Þu anda AKTS sistemi neredeyse tam anlamýyla Teþvikler üç aþamalý yapýnýn, AKTS sisteminin ve 

derslerin baþarýlý bir þekilde tamamlanmasýný uygulanmaktadýr. Söz konusu sistem, öðrenci Diploma Ekinin yaygýn bir þekilde uygulanmasýna 

içermektedir. deðiþim programlarý çerçevesinde 1998/99 yardýmcý olmak için vardýr. Belçika'nýn Fransýz 

Geçiþ dersleri ile birlikte ISCED 5A düzeyindeki akademik yýlýnda aþamalý olarak getirilmiþtir. Topluluðu üç aþamalý yapýya iliþkin olarak ve ayný 

programlara geçiþ yaparken programýn bazý 2001/02 akademik yýlýnda belirli üniversite zamanda üniversiteler ile yüksekokullar (Hautes 

bölümlerinden muafiyet de söz konusu olabilir programlarý hali hazýrda AKTS sistemini Eco les )  a ras ýndak i  deð i þ im  yap ýs ýn ýn  

(akademik yetkililerin kararýna kalmýþtýr). kullanmaktaydý.  AKTS sistemi 2005 yýlýndan beri uygulanmasýný ve Bologna rehberlerinden 

Belçika'nýn Fransýz Topluluðu henüz bir Ulusal zorunludur. Bütün programlar, (doktora programlarý faydalanýlmasýný kolaylaþtýrmak için yeni 

Yeterlilikler Çerçevesi kabul etmemiþtir ancak 27 dâhil) hem kredi transferi hem de toplanmasý için akademilere hibe vermiþtir. Spesifik çalýþma 

Mart 2007 tarihli kararýn ardýndan bir çalýþma grubu AKTS kredisinde verilmelidir. Sistemi henüz gruplarýnýn yaný sýra üniversiteler ile diðer 

oluþturulmuþtur. uygulamaya baþlamamýþ olan kurumlar mevcut yükseköðretim kurumlarý arasýndaki ortak görüþ 

Mevzuat (yukarýda bahsedilen 31 Mart 2004 tarihli akademik yýlda söz konusu sistemi getirmeyi AKTS sisteminin yaygýn bir þekilde uygulanmasýna 

kararname) ulusal veya uluslar arasý düzeydeki bir amaçlamaktadýrlar. iliþkin ayný hedefi ileri bir aþamaya taþýmaktadýr. 

veya daha fazla yüksek öðretim kurumu tarafýndan 2004/05 akademik yýlýndan beri Diploma Eki (DE) Ýdare; mevcut belgeleri standarda kavuþturmak, 

düzenlenen ve verilen ortak ve/veya çift her tür yükseköðretim kurumunda kullanýlmaktadýr. Avrupa gerekliliklerini karþýlamak (Avrupa etiketli bir 

derecenin Toplulukta var olmasýný saðlamaktadýr. Üniversiteler 2002 yýlýnda diploma ekini kendi Diploma Eki) ve meþruiyet ile ilgili bütün sorunlarýn 

Haziran 2006'da kabul edilen ek iki kararname, istekleri ile vermeye baþlamýþlardýr ve belirli üstesinden gelebilmek Diploma Ekiyle ilgili belgeleri 

Belçika yükseköðretim kurumlarýnýn kendi yüksekokullar da (Hautes Écoles) 2003/04 için deðiþtirmeyi amaçlamaktadýr. AKTS sistemi ile 

aralarýndaki ve Belçika veya yabancý kuruluþlar akademik yýlýnda ayný yolu izlemiþlerdir. Diploma Diploma Ekinin uygulanmasýna iliþkin herhangi 

arasýndaki iþbirliði anlaþmalarýnýn yaný sýra ortak Eki Fransýzca dilince otomatik olarak ücret talep 

veya çift derecelerin verilmesini kolaylaþtýrmayý edilmeksizin bütün öðrencilere verilmektedir. 

amaçlamaktadýr. Bu kararnamelerin diðer bir amacý Kurumlar, Diploma Ekini öðrencilerin isteði üzerine, 

ise, bu iþbirliði çerçevesinde öðrenci hareketliliðinin ücret talep etmeksizin Ýngilizce dilinde de 

kalitesini güvence altýna almaktýr. vermektedirler. 
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spesifik mali teþvik yoktur. etmenin yanýnda her kurumdaki kaliteyi iyileþtirmek olmayan yabancý uzmanlar da tercih edilebilir. 

Üç aþamalý yapýnýn, AKTS sistemi ve Diploma için uygulamalarý teþvik edici bir araç olarak Yabancý uzmanlar öðrenciler ile ziyaretler süresince 

Ekinin uygulanmasý Fransýz Topluluðu adýna yükseköðretimdeki bütün taraflar arasýndaki görüþme yaparlar. 

yürütülen özel kontrol ölçütlerine tabi deðildir. iþbirliðini ilerletmektedir. Ajans, iyi uygulama Uzmanlar komitesi ziyaret edilen her kurum için gizli 

Ancak, yükseköðretim için farklý danýþman organlar örneklerine ve üstesinden gelinmesi gereken bir rapor hazýrlar ve bu rapor yalnýzca kurumun 

yukarýda bahsedilen meseleler konusunda düzenli yetersizlikler ile sorunlara dikkati çekerek yönet imi  i le  Ajansýn Baþkanýna i le t i l i r.  

olarak görüþlerini bildirmekte ve bu alanlardaki yükseköðretimin deðerlendirilmesini saðlamaktan Deðerlendirme tamamlandýktan sonra, komite 

iþbirliðini artýrmak için kurumlar arasýnda toplantýlar da sorumludur. Ajansýn 2002 kararnamesinde isimlerini vermeksizin bütün kurumlar hakkýnda 

düzenlemektedir. Fransýz Topluluðu, yakýn belirlenen deðerlendirme prosedürlerinin de genel yorumlar ve bilgiler içeren bir “yatay” rapor 

gelecekte AKTS sisteminin kullanýlmasýný þiddetle izlenmesini saðlama sorumluluðu vardýr. hazýrlar. Hazýrlanan bu rapor, ilgili bütün kurumlarýn 

tavsiye etmektedir. Deðerlendirmeye tabi olacak dersler, her yýl yönetimi ile Ajansýn üyelerine sunulmaktadýr. 

14 Aralýk 2002 tarihli kararnamenin ardýndan güncellenen çok yýllýk planlar temelinde Ajans Ajansýn üyeleri, daha sonra hükümete sunmasý için 

Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme Ajansý t a r a f ý n d a n  b e l i r l e n m e k t e d i r .  A j a n s ý n  yükseköðretimden sorumlu bakana gönderilen 

(Agence pour l'évaluation de la qualité de yükseköðretimin toplam kalitesini iyileþtirmek için rapor hakkýnda fikirlerini beyan ederler.

l ' ense ignement  supér ieur  o rgan isé  ou  politika yapýcýlara öneriler sunmasý gerekmektedir. Kasým 2002 kararnamesi yükseköðretim 

subventionné par la Communauté française) Öðrenciler, öðrenci organlarý tarafýndan önerilen çift kurumlarýnýn kendi iç deðerlendirme komitelerini 

kurulmuþtur. Bu baðýmsýz kuruluþ, Ocak 2004'den listelerden seçilmiþ üç temsilci ile Ajansýn kurmalarý gerektiðini beyan etmektedir. Buna ek 

beri resmi olarak faaliyet göstermekte ve Fransýz faaliyetlerine katý l ým göstermektedir. Bu olarak, her kurumun bilgi aktarmak ve kurumlarýn 

Topluluðunca düzenlenen veya Fransýz öðrencilerin oy hakký bulunmaktadýr. Ajans, dýþ katýlýmýný teþvik etmek için Ajans ile kurumun 

Topluluðundan destek alan yükseköðretim deðerlendirme için uzmanlar seçmektedir. kendisi arasýnda aracý görevi görecek bir kaynak 

kurumlarýný deðerlendirmektedir. Uzmanlar komitesi, temel olarak mesleki alandan kiþi tayin etmeleri gerekmektedir. 

Söz konusu Ajans, yükseköðretim kalite bir temsilci ile deðerlendirmeden geçen disiplinin 

deðerlendirmesi alanýnda ulusal ve uluslar arasý a k a d e m i s y e n l e r i n d e n  o l u þ m a k t a d ý r .  

organlar karþýsýnda Fransýz Topluluðunu temsil Deðerlendirilen kurumlara hiçbir þekilde dâhil 
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Kelimenin tam anlamýyla, Belçika'nýn Fransýz olarak veya kanun tarafýndan tanýnan (örneðin finansmana iliþkin). Tamamen özel 

Topluluðunda yükseköðretim kurumlarý için bir dereceleri verebilirler (özellikle düzenlenmiþ kurumlar için bir akreditasyon prosedürü 

akreditasyon sistemi bulunmamaktadýr. mesleklere eriþim sunanlar). Üniversitelerin, yoktur. 

Ancak bir “ön” akreditasyon sistemi kaydolan öðrenci ler in sayýsý  yeter l i  Ajans, 2006 Mayýs ayýndan beri Avrupa 

çerçevesinde düþünmek makul olabilir çünkü olmadýðýnda geçici olarak geri çekilen yüksek Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliðinin 

yalnýzca düzenlemeler tarafýndan belirlenen lisansý tamamlayýcý belirli programlar (birinci (ENQA) aday üyesidir. 

kriterleri karþýlayan kurumlar Fransýz yüksek lisans derecesine sahip olanlara açýk Ajansýn görevleri (Ajansý kuran kararnamede 

Topluluðu tarafýndan tanýnabilir ve sübvanse özel programlar) verme yetkileri vardýr. açýklanmýþtýr) ve kullandýðý süreçlere þu 

edilebilir. Tanýnan kurumlar, yalnýzca Özerklikleri nedeniyle, yükseköðretim adresten ulaþýlabilir:  

düzenlemeler kapsamýnda yetkinin verildiði kurumlarý mesleki veya sektörel Ajans henüz dýþ deðerlendirmeye tabi 

konularda ders organlardan akreditasyon talep etme hakkýna olmamýþtýr.

verebilirler. Bu kurumlar yalnýzca akademik sahiptir ancak bunun yasal sonuçlarý yoktur 

www.aeqes.be

Yasal ve/veya resmi referanslar

Tarih Belçýka-Fransýz dilindeki karþýlýðý

7 Temmuz 1970

5 Austos 1995

 

14 Kas1m 2002

 

18 Haziran 2003

3 Temmuz 2003

 

Türkçe karþýlýðý

Yükseköðretimin genel yapýsýna iliþkin yasa

Yüksekokuldaki (Hautes Écoles) yükseköðretimin genel teþkilatýný kuran kararname

Fransýz Topluluðu tarafýndan organize edilen veya Fransýz Topluluðundan destek alan yükseköðretim için Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme 
Ajansýný kuran kararname

Fransýz Topluluðunun sanat kolejleri tarafýndan verilen diploma ve eklerin 

biçimleri ile derecelerini belirleyen hükümet emirleri

Fransýz Topluluðunun Hautes Écoles ve Fransýz Topluluðu yükseköðretim 
Jürileri tarafýndan verilen diploma ve diploma ekleri modellerini belirleyen 
Hükümet emirleri

Loi relative à la structure générale de l'enseignement 
supérieur
Décretfixant l'organisation générale de l'enseignement 
supérieur en Hautes Écoles
Décret créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de 
l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la 
Communauté française

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 
déterminant les formes et les mentions des diplômes et des 
suppléments délivrés par les Écoles supérieures des Arts

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 
déterminant les modèles des diplômes et des suppléments 
aux diplômes délivrés par les Hautes Écoles et les jurys 
d'enseignement supérieur de la Communauté française
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Tarih

31 Mart 2004

2 Haziran 2004
 

4 Mart 2005  

 
20 Temmuz 2005

  

2 Haziran 2006

 

2 Haziran 2006

 

16 Haziran 2006

30 Haziran 2006

30 Haziran 2006

30 Haziran 2006

 

Türkçe karþýlýðý Ulusal dildeki karþýlýðý

Yükseköðretimi açýklayan, yükseköðretimin Avrupa yükseköðretimi ile 
entegrasyonunu destekleyen ve üniversitelerin yeniden finanse eden 
kararname 

Fransýz Topluluðunun mimarlýk enstitüleri (Instituts supérieurs 
'dArchitecture)  tarafýndan verilen diploma dereceleri ve diploma ekleri 

modellerini belirleyen hükümet emri 

Doktora okullarýnýn listesini oluþturan Fransýz Topluluðu hükümet emri

Üniversiteler ve Fransýz Topluluðu üniversite eðitimi jürileri tarafýndan 
verilen diploma ve diploma ekleri modellerini belirleyen Fransýz Topluluðu 
hükümet emri

Yükseköðretimdeki sanat eðitimine iliþkin farklý hükümleri içeren 
kararname

Fransýz Topluluðu tarafýndan düzenlenen veya Topluluk tarafýndan destek 
alan Hautes Écoles tarafýndan verilen akademik dereceleri oluþturan ve 
minimum zaman çizelgelerini belirleyen kararname 

Yükseköðretime iliþkin çeþitli hükümleri belirleyen, programlarýn 
organizasyonuna yönelik üniversiteler arasý iþbirliði anlaþmalarý ile ilgili 
kararname

Hautes Écoles'in faaliyetleri ve finansmanýnýn modernize eden kararname 

Hautes Écoles'deki programlara geçiþ imkâný sunan geçiþ derslerini 
belirleyen Fransýz Topluluðu hükümet emri

Üniversite dýþýndaki kurumlarda verilen akademik derecelere sahip 
öðrencilerin üniversite programlarýna geçiþi için gerekli koþullarý belirleyen 
Fransýz Topluluðu hükümet emri

Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration 
dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les 
universités

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant la 
forme et les mentions des diplômes et des suppléments aux diplômes 
délivrés par les Instituts supérieurs d'Architecture et le jury 
d'enseignement supérieur de la Communauté française

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la 
liste des écoles doctorales

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les 
modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par 
les institutions universitaires et les jurys d'enseignement universitaire 
de la Communauté française

Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement 
supérieurartistique

Décret établissant les grades académiques délivrés par les Hautes 
Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et 
fixant les grilles d'horaires minimales

Décret relatif aux conventions de coopération pour l'organisation 
d'études entre institutions universitaires et portant diverses 
dispositions en matière d'enseignement supérieur

Décret modernisant le fonctionnement et le financement des hautes 
écoles

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les 
passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Écoles

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les 
conditions d'accès aux études à l'université pour les porteurs de 
grades académiques délivrés hors université
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Bologna Süreci ile ilgili en son düzenlemeler o l u þ m a k t a d ý r .  G e ç i þ  d e r s l e r i y l e  verdiði yetki ile yükseköðretim kurumlarý olarak 

yükseköðretimin yapýsýný yeniden düzenleyen 4 (schakelprogramma), mesleki lisans derecesine kayýt altýna alýnan iki teoloji enstitüsünde 

Nisan 2003 tarihli Yükseköðretim Yasasýnda sahip olanlarýn yüksek lisans programlarýna geçiþ verilmektedir. Doktora programlarý, ilgili (ulusal 

belirtilmektedir. Bu yasa; derece yapýsý, AKTS yapma olanaðý vardýr. Geçiþ derslerine iliþkin veya yabancý) yüksek lisans derecesine sahip 

sistemi ve Diploma Eki ile ilgili unsurlarý program, üniversite kurulu tarafýndan belirlenecek olanlara açýktýr ve bazen eðitim alanýna baðlý olarak 

düzenlemektedir. Dublin tanýmlayýcýlarý ve AKTS ve AKTS kredilerinin sayýsý 45 ile 90 kredi arasýnda hazýrlýk yetenek sýnavý sonrasýnda doktora 

sisteminin Lisans ve Yüksek Lisans dereceleriyle olacaktýr. Kredi sayýsý öðrencinin en azýndan üç programlarýna geçiþ yapýlabilir. Teorik dersler 

ve Doktora teziyle iliþkili olarak Doktora eðitiminin yýllýk iþ deneyimi olmasý ve deðerlendirme zorunlu deðildir. Araþtýrma eðitiminin (teorik 

öðrenme hedefleriyle ilgili bölümü bu yasada görüþmesinden geçmesi veya bireysel akademik dersler) yetenek testinin bir bölümünü oluþturup 

kanunen ifade edilmektedir. becerileri ve yeterlilikleri olmasý durumunda 30 oluþturmayacaðýna karar vermek üniversitelere 

Üç temel aþamaya dayanan derece yapýsý krediye düþülebilir. Öðrencinin baþka (ulusal ya da kalmýþtýr. Doktora öðrencilerinin, üniversitede 

2004/05 akademik yýlýnda yeni yapýyý aþamalý yabancý) resmi dereceleri olmasý durumunda AKTS öðretim asistaný olarak çalýþmasýna yönelik bir iþ 

olarak getiren yasanýn özünü oluþturmaktadýr. Eski kredilerinin sayýsý 30 kredinin altýna düþürülebilir sözleþmesi olabilir. Doktora öðrencilerinin çoðu 

programlarýn çoðu 2006 ile 2007 yýllarý arasýnda veya öðrenci geçiþ derslerinden muaf tutulabilir. araþtýrma enstitülerinde araþtýrmacý olarak 

uygulamadan kaldýrýlacaktýr. Ancak uzun dönem Bilimsel araþtýrmada en yüksek seviyedeki çalýþmaktadýr (derslerden ziyade araþtýrmaya daha 

programlarýn kaldýrýlmasý daha uzun bir zaman uzmanlaþma olarak doktora, doktora tezinin fazla odaklanan burslu öðrenciler veya istihdam 

alabilir. Örneðin týp programlarýnýn kaldýrýlmasý sunumu ile sonuçlanan özgün bir araþtýrma edilen öðrenciler) 

2010 yýlýna kadar sürecektir. projesine dayanmaktadýr. Yükseköðretim Yasasý Yükseköðret im Yasasý  ünivers i te ler  i le  

Eski sistem, ikili bir sisteme dönüþtürülmektedir. Bu bu tür bir programýn en az veya en çok ne kadar Hogescholen arasýnda ortaklýk kurulmasý imkâný 

sistem, üniversite kolejlerinde (Hogescholen) sü rec ið i  konusunda  b i r  zaman  d i l im i  da sunmuþtur. Bu ortaklýk, bir üniversite ve bir 

Lisans derecenin verildiði mesleðe yönelik (ISCED belirtmemektedir. Ancak böylesi bir programýn 

5B) programlar ve üniversitelerle üniversite normal süresi tam zamanlý eðitim olarak 4 yýldýr ve 

kolejlerindeki (Hogescholen) iki aþamalý ISCED 5A doktora burs planý için temel alýnmaktadýr. Bu 

düzeyi lisans ve yüksek lisans derecelerinden derece, yalnýzca altý üniversitede ve kanunun 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp

Veteriner hekimlik

Diþ hekimliði çalýþmalarý

Mühendislik, biyo-mühendislik, eczacýlýk

Hukuk, psikoloji, eðitim bilimleri, paramedikal bilimler, terapi

Ýktisat bilimi

Diðer programlar

Tasarým
Müzik 

Mimarlýk

Görsel-iþitsel teknikler ve güzel sanatlar, dramatik sanatlar

Mühendislik ve teknik pazarlama

Ebelik

Sosyal hizmetler ve danýþmanlýk

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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veya daha fazla Hogescholen arasýndaki resmi derecesi, hem kredi transferi hem de toplanmasý Üç aþamalý yapý, AKTS sistemi ve Diploma Eki 

olarak kayýt altýna alýnan bir iþbirliðidir. 4 Nisan baðlamýnda,  1991 y ý l ýndan ber i  bütün þimdiden tam olarak uygulandýðý için uygulamaya 

2003 tarihli Yükseköðretim Yasasýnýn komple bir yükseköðretim programlarýnda 1994 yýlýndan beri yönelik teþvikler artýk yoktur. 

bölümü yabancý üniversitelerle iþbirliði içinde de ün ivers i te  d ýþ ýndak i  yükseköðret im Kontrol ile ilgili olarak, 2003 Yükseköðretim 

lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak programlarýnda zorunlu olarak uygulanmaktadýr. Yasasýyla tam olarak uyumlu olmayan programlar 3 

ve/veya çift derecelerin düzenlenmesi ve Yeni Yükseköðretim Yasasý mevcut kredi sisteminin Eylül 2003 tarihinde kurulan baðýmsýz Hollanda-

verilmesi ile ilgilidir. Flaman Topluluðunun A K T S  s i s t e m i  i l e  u y u m l a þ t ý r ý l m a s ý n ý  Flaman Akreditasyon Organý (Nederlands-Vlaams 

yükseköðretim kurumlarý Erasmus Mundus Yüksek desteklemektedir. Accreditatie Organisatie, veya NVAO) tarafýndan 

Lisans programlarýnýn düzenlenmesinde oldukça Diploma Eki (Felemekçe dilinde) 1991 yýlýndan akredite edilmez.

aktiftir. beri üniversite düzeyindeki, 1994 yýlýndan beri de Kalite güvencesi ile ilgili olarak, iç kalite kontrolü 

Mevzuatta yükseköðretim için bir yeterlilikler üniversite dýþý yükseköðretim düzeyindeki bütün özerkliklerinden dolayý ilgili yükseköðretim 

çerçevesi  ve eðit im düzeylerine i l iþkin öðrencilere programlara bakýlmaksýzýn otomatik ve kurumlarýnýn kapsamýna girmektedir. Öz-

tanýmlayýcýlar açýklanmýþtýr. Ancak yaþam boyu zorunlu olarak verilmektedir. Yeni Yükseköðretim deðerlendirme raporu dýþ deðerlendirmenin ilk 

öðrenme (EQF temelinde) için genel bir Flaman Yasasý, Diploma Eki kavramýný desteklemekte ve aþamasýnda kullanýlmaktadýr. Bu kalite kontrolü, 

Ulusal Çerçeve hala hazýrlanma aþamasýndadýr. Flamanca dilindeki Diploma Eki uluslar arasý bütün deðerlendirmelerin baþlangýç noktasýdýr.

Yükseköðretim, bu çerçeve içine dâhil edilecek diploma ekine tam olarak uyarlanmaktadýr. Öz-deðerlendirme raporu ve eþ düzey kurumlardan 

ancak bu hali hazýrda yürürlükte olan mevzuatýn Diploma Eki Felemenkçe dilinde otomatik olarak oluþan bir takým, mesleki alandan temsilciler ve 

yalnýzca bir teyidi niteliðini taþýyacaktýr. Flaman ücret talep edilmeksizin ve öðrencinin isteði üzerine (uluslar arasý) uzmanlar tarafýndan gerçekleþtirilen 

Yeterlilikler Çerçevesinin oluþturulmasýna yönelik de Ýngilizce dilinde verilemektedir. Ancak çoðu saha ziyaretine dayanan zorunlu dýþ kalite kontrolü 

2005 yýlýndaki kararýn ve 2005/06 akademik yükseköðretim kurumu diploma ekini her iki dilde de sonucunda her program hakkýnda bir kamu raporu 

yýlýndaki danýþma prosedürünün ardýndan, söz otomatik olarak vermektedir. Felemenkçe dili ortaya 

konusu çerçevenin 2007 yýlýnda kabul edilmesi dýþýndaki bir dilde verilen programlar için, Diploma 

planlanmýþtýr. Eki söz konusu dilde ve Felemenkçe dilinde 

Tamamen AKTS sistemini esas alan bir kredi otomatik olarak verilmektedir. 
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çýkmaktadýr. düzenlendiði için Akreditasyon Ajansý (NVAO), tanýnma merkezleri arasýndaki iþbirliði sonucunda 

Akreditasyon son aþamadýr. (Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi 8 Aralýk 2005 tarihli Ortak Deklarasyon, Vienna 

Akreditasyon kavramý Yükseköðretim Yasasýna Birliðinin, ENQA, tam üyesidir) lisans ve yüksek Sententia, ortaya çýkmýþtýr. Ortaklýðýn hedefi, ECA 

dahil edilmiþtir. lisans programlarýný akredite ederek Hollanda ve üyeleri tarafýndan akredite edilen yükseköðretim 

Paydaþlarla birlikte, akreditasyon ajansý (NVAO) Flandra'daki yükseköðretimin kalitesini güvence kurumlarý ve/veya programlarýnýn derecelerinin 

l isans ve yüksek l isans programlarýnýn altýna alýr. Bu uluslar arasý akreditasyon iþbirliði, kapsamlý çerçevenin uygun bir düzeyinde 

deðerlendirilmesi ve akredite edilmesi için Ortak Kalite Giriþimini baþlatmýþ ve Avrupa ENIC/NARIC merkezleri tarafýndan otomatik olarak 

kullanýlan bir referans sistemi hazýrlamýþtýr. Ak red i tasyon  Konsors i yumunun  (ECA)  tanýnmasýnýn saðlanmadýr. 

Öðrenci temsilcileri akreditasyon ajansýnýn (NVAO) kurulmasýnda önemli bir rol oynamýþtýr. Amaç 2007 Belçika'nýn Flaman Topuluðu, 2000 yýlýndan bu 

danýþma kurulunun üyeleridir ancak yönetim yýlý sona ermeden, birbirlerinin akreditasyonunun yana VLIE (Flaman Üniversiteler Arasý Konsey) ile 

kuru lunda yer  a lmamaktadý r la r.  Ancak karþýlýklý olarak tanýnmasýný saðlamaktýr. VLHORA (Flaman Üniversite Kolejleri Konseyi) ile 

Akreditasyon Ajansýnýn yönetim kurulu, ajansýn NVAO, ECA üyeliði ve faaliyetleri ile eþ düzey ve 2003 yýlýndan bu yana da NVAO aracýlýðýyla 

danýþma kurulunda temsil edilen öðrenci k u r u m l a r  t a r a f ý n d a n  g e r ç e k l e þ t i r i l e n  Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi 

örgütlerine danýþmak zorundadýr. deðerlendirmeye tabi olur. Birliðinin (ENQA) tam üyesidir.

Akreditasyon Hollanda ile yakýn iþbirliði içinde ECA üyeleri ile ilgili ülkelerdeki  ENIC/NARIC 

Yasal ve/veya resmi referanslar

Tarih

 

Belçýka-Flaman dilindeki karþýlýðý

 

4 Nisan 2003

 

Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in 

Vlaanderen

 

 
Verdrag tussen het Koninkrijkder Nederlanden en de Vlaamse 

Gemeenschap van Belgi  inzake de accreditatie van opleidingen binnen 

het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs
 

21 Nisan 2004
 

Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in 

Vlaanderen
 

8 Aral1k 2005  Vienna Sententia
 

 

3 Eylül 2003

Türkçei karþýlýðý

Flander'deki yükseköðretimi yeniden yapýlandýran Yükseköðretim Yasasý

Hollanda Krallýðý ile Belçika'nýn Flaman Topluluðu arasýnda Hollanda ve Belçika'nýn Flaman Topluluðundaki
yükseköðretim programlarýnýn akreditasyonu ile ilgili antlaþma 

Eðitimin esnek organizasyonu hakkýnda Yükseköðretim Yasasý

Vienna Sententia;  ECS üyeleri ile ENIC/NARIC merkezlerinin derecelerin otomatik olarak tanýnmasý ile ilgili 
ortak deklarasyonu
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Meclis Haziran 2005'de, 1995 Yükseköðretim p r o g r a m l a r ý n d a  e ð i t i m l e r i n e  d e v a m  altýnda yürütülmektedir. Teorik dersler bireysel 

Yasasýna iliþkin son deðiþiklikleri kabul etmiþtir. edebileceklerini belirtmektedir. araþtýrmalara ek olarak bütün doktora 

Üç temel aþamaya dayanan derece yapýsý ilk Bologna Deklarasyonunun 1999 yýlýnda kabul programlarýnda yer almaktadýr. Araþtýrma 

olarak 1995 Yükseköðretim Yasasý kapsamýnda edilmesinin ardýndan, yükseköðretim yapýsý eðitimi ve bireysel araþtýrmalara ayrýlan 

getirilmiþtir. Bu yasaya göre, bütün yükseköðretim yeniden þekillendirildi ve lisans derecesine sahip zamanýn gerçek miktarý yükseköðretim 

kurumlarýnýn (HEI) þu anda tam olarak olanlara doktora programlarýna baþvuru hakký kurumuna (ileri derecede özerkliði olan her bir 

uygulamakta olan üç aþamalý yapýyý kurmalarý verildi. Mevzuatta, 2003 yýlýnda gerçekleþtirilen kurum), kurumun profiline ve amaçlanan tezin 

zorunluydu. Bu yapý her tür kurumda ve neredeyse Berlin Konferansýna uygun olarak bir kez daha özelliðine (bilimsel/temel veya uygulamalý) 

bütün eðitim alanlarýnda uygulanmaktadýr. Týp, diþ deðiþikliðe gidilmiþtir. Böylelikle, yalnýzca yüksek baðlýdýr. 

hekimliði,  eczacýl ýk, mimarlýk ve hukuk lisans derecesi doktora eðitimine geçiþ olanaðý Araþtýrma dersleri bireysel araþtýrma ile 

bölümlerindeki uzun dönem programlar 5 yýl sürer sunmaktadýr. birlikte verilmektedir. Ancak yükseköðretim 

ve sonunda yüksek lisans derecesi alýnýr. Bologna Sürecinin öncesinden bu yana, doktora kurumlarý doktora programlarý kapsamýndaki 

Lisans/Yüksek Lisans ders yapýsý, mezunlarýnýn eðitimi en az üç (tam zamanlý) veya dört yýl (yarý teorik disiplinlerin nasýl daðýtýlacaðýna ve 

uzmanlýk derecesi (cneuanucm) aldýklarý kýsa zamanlý) sürmektedir. Yükseköðretim kurumlarý, doktora öðrencilerinin araþtýrmanýn daha 

dönem (3 yýl) ISCED 5B programlarýnda kurumlarýn akredite edildiði kayýt altýna alýnmýþ karmaþýk yönlerine geçmeden önce teorik bir 

uygulanmamaktadýr. Söz konusu derece, farklý belirli uzmanlýk alanlarýnda üç aþamalý derece eðitim almalarý gerekip gerekmediðine karar 

fakat eþit ölçüde tanýnan bir mesleki yükseköðretim verebilirler. verme yetkisine sahiptir.

derecesidir. Doktora öðrencileri ilgili müfredata (eðitim ve Doktora eðitimi Bulgaristan Bilim Akademisi 

Yükseköðretim Yasasý, uzman kýsa dönem ISCED araþtýrma faaliyetleri dahil) uygun olarak ve Zirai Çalýþmalar Merkezi gibi araþtýrma 

5B programlarýndan mezun olanlarýn daha yüksek eðitim görmekte ve bir tez hazýrlamalarý ve kuruluþlarý tarafýndan bu kuruluþlarýn akredite 

seviyede bir derece almak için ulusal devlet hazýrladýklarý tezin savunmasýný yapmalarý edildiði alanlarda verilebilir. Doktora derecesi 

gereklilikleri veya ilgili yükseköðretim kurumunun gerekmektedir. Eðitim, ilgili yükseköðretim 

kurallarý tarafýndan düzenlenen kayýt ve þartlara kurumunun Fakülte Konseyi tarafýndan 

uyum göstererek ISCED 5A düzeyindeki lisans atanan bir bilimsel denetmenin rehberliði 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp, diþ hekimliði çalýþmalarý

Hukuk, mimarlýk ve yapý, veterinerlik bilimi

Eðitim, eczacýlýk, beþeri bilimler ve sanat, sosyal 
bilimler, iþletme,

fen bilimi, mühendislik ve teknik pazarlama, imalat 
ve iþleme, 

ziraatçýlýk, týbbi hizmetler, hemþirelik, hizmetler

Beþeri bilimler, matematik, sosyal bilimler, 
teknik bilimler,veterinerlik bilimleri, vb 

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Koleji'den mezun olanlar, bir üniversitede istedikleri alana veya kendilerinin tercih ettiði uzmanlaþmýþ bir yüksekokula devlet 
tarafýndan finanse edilerek yerleþebilmek için öðrenci seçme prosedürünü geçtikten sonra lisans (bakalavur) programýndaki üçünü 
dereceye devam etme hakkýna sahiptirler. Her yýl, hükümet (Bakanlar Kurulu) lisans ve yüksek lisans programlarý için kamuya ait bir 
yükseköðretim kurumuna kaç öðrencinin devlet tarafýndan finanse edilerek yerleþtirileceðine karar verir. 
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müfredatta belirtilen sýnavlarý geçen ve Bilimsel önünü açmýþtýr. otomatik olarak verilmektedir. 2006/07 akademik 

Dereceler ve Bilimsel Unvanlar Yasasýndaki Yükseköðretim Yasasýna il iþkin 2004 yýlý yýlýnda, her tür programdan mezun olan öðrencilerin 

gerekliliklere uygun olarak tezini savunan doktora deðiþiklikleri ile yükseköðretim kurumlarýnda bir hepsi Diploma Ekini Bulgarca ve Ýngilizce dillerinde 

öðrencilerine verilmektedir. kredi transfer ve toplama sisteminin uygulanmasýna ücret ödemeksizin alacaklardýr.

Doktora öðrencilerinin statüsü ile ilgili olarak, bu yönelik 2004 Emri, AKTS sisteminin etkin bir þekilde Yükseköðretim kurumlarýnýn 1995 Yükseköðretim 

öðrencilere aylýk bursun yaný sýra tam sosyal uygulanmasýnýn yasal dayanaðýný oluþturmaktadýr. Yasasýnca üç aþamalý yapýyý uygulamak için acil 

güvenlik sigortasý hakký tanýnmaktadýr. AKTS sistemi, 2004/05 akademik yýlýndan bu yana adýmlar atmalarý gerektiði için üç aþamalý yapýnýn 

Þu anda, ortak/çift derece konusunda özel yasal bütün kurumlarda ve bütün eðitim programlarý için tam olarak uygulanmasýný teþvik etmek için kamu 

hükümler bulunmamaktadýr. Ancak Yükseköðretim (doktora programlarý hariç) zorunludur. 2006/07 kurumlarý tarafýndan teþvikler, izleme veya kontrol 

Yasasýnýn düzenlemelerine göre, yükseköðretim akademik yýlýndan bu yana, bütün kurumlarýn AKTS ölçütleri öngörülmemiþtir veya getirilmemiþtir. 

kurumlarýnýn iþbirliðinde bulunma ve eðitimin sistemini kullanmalarý zorunludur. Bütün lisans Diploma Eki bu tür faaliyetleri olan kurumlara 

kalitesini iyileþtirmek ve rekabet gücünü arttýrmak programlarýnda AKTS kredisi öðrencilerin yüzde 70- yardýmcý olmak için çeþitli yollarla (ulusal ve 

amacýyla uluslar arasý ve sýnýr ötesi ortaklýklar 80'ine; yüksek lisans programlarýnýn hepsinde bütün üniversite düzeyinde seminerler, bilgilendiricisi 

kurmaya çalýþma haklarý vardýr. Bu baðlamda, çoðu öðrencilere verilecektir. Bu konudaki tek istisna broþürler, toplantýlar vb.) desteklenmiþtir. 

kurum þimdiden þartlar oluþturmuþ ve yabancý 2006/07 akademik yýlýnda lisans derecesi ile mezun Son yýllarda, Bulgaristan'daki deðerlendirme ve 

yükseköðretim kurumlarý ile tamamlanan anlaþmalar olacak öðrencilerdir. akreditasyon sisteminde kapsamý ve çerçevesi 

temelinde lisans, yüksek lisans veya doktora için Diploma Eki (DE) Yükseköðretim Yasasýna 2004 baðlamýnda oldukça yeni geliþmeler 

ortak dereceler vermektedir. yýlýnda getirilen deðiþiklikler ile yükseköðretim 

2006 yýlýnýn baþlarýnda, Yükseköðretim Ýçin yeni bir kurumlarý tarafýndan verilen temel belgelerin 

Strateji hazýrlanmaya baþlanmýþ ve söz konusu içeriðine iliþkin devletin ortaya koyduðu gereklilikler 

belgenin 2007 yýlýnda kamuoyu tartýþmasýna konusundaki 2004 Emrine göre uygulanmaya 

açýlmasý beklenmektedir. Bu önemli adým, ulusal baþlanmýþtýr. 1 Ocak 2005'den beri, Diploma Eki 

yeterlilikler çerçevesinin hazýrlanmasý ve kabul lisans ve yüksek lisans mezunlarýna Bulgarca ve 

edilmesine konusunda somut adýmlarýn atýlmasýnýn Avrupa Birliðinde yaygýn konuþulan dillerin birinde 
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meydana gelmiþtir. Ayrýca, 1995 yýlýnda kurulan kriterler listesi yayýmlamýþtýr. Bu kriterler, 2006 yýlýnýn kurumlarýnýn temsilcileridir (her bir yükseköðretim 

baðýmsýz Ulusal Deðerlendirme ve Akreditasyon son la r ýnda  yükseköðre t im  ku rumla r ýn ýn  kurumunun Akademik Konseyi tarafýndan 

Ajansýnýn uyguladýðý yöntemler ile yapýsý deðiþime deðerlendirme prosedürlerinde tam anlamýyla atanmýþtýr) ve gizli oylamayla Rektörler Konseyi 

ve yeniliklere tabi olmuþtur. Sonuç olarak uygulanmýþtýr. tarafýndan atanmaktadýr. Akreditasyon Konseyinin 

Akreditasyon Ajansý ve Yükseköðretim Kurumlarý, Kurumsal akreditasyon iç kalite güvencesi süreçleri diðer üyeleri içinde Bulgaristan Bilim Akademisinden 

hem öðrenci hem de çalýþanlar için eðitim sisteminin ve yapýlarýnýn etkinliðinin deðerlendirilmesi ile açýkça bir temsilci, Zirai Çalýþmalar Merkezinden bir temsilci 

þeffaflýðýný ve karþýlaþtýrýlabilirliðini geliþtirmeyi ümit iliþkilidir. Program deðerlendirme metotlarý, tek tek ve Eðitim ve Bilim Bakanlýðýndan iki temsilci 

etmektedir. programlara odaklanan bir yaklaþýmýnýn yaný sýra bulunmaktadýr. Yabancý uzmanlar, Akreditasyon 

2003/04 akademik yýlýnda Ulusal Deðerlendirme ve konu-düzeyinde deðerlendirmeyi içermektedir. Konseyinin çalýþmalarýnda yer almamaktadýr. 

Akreditasyon Ajansý kendisinin deðerlendirme ve Ulusal Sýnýflandýrýcý içindeki 52 konu alaný gelecek iki Konseyin Baþkan Yardýmcýsý yükseköðretim 

akreditasyon yöntemlerini geliþtirmek için önemli bir yýl içinde deðerlendirilecektir. kurumlarýnýn altý temsilcisi arasýndan tayin edilir ve 

çaba sarf etmiþtir. Ajansýn önerilerinin çoðu Ajansýn etkinliðine artýrmaya yönelik ek tedbirler akreditasyon sonrasý izlemeden sorumlu özel daimi 

Yükseköðretim Yasasýna i l iþkin 2004 yýlý Akreditasyon Konseyinden konu-düzeyindeki sekiz komiteye baþkanlýk eder. 

deðiþikliklerinde yer almýþtýr. Devletin ortaya daimi komiteye transfer edilen yeni akreditasyon Ulusal Deðerlendirme ve Akreditasyon Ajansýnýn 

k o y d u ð u  g e r e k l i l i k l e r e  u y u m u n  yetkileri ile ilgilidir. Akreditasyon Konseyi, kriterlerini tam olarak karþýlayan bir yükseköðretim 

deðe r l end i r i lmes inden  z i yade  ka l i t en in  yükseköðretimdeki ilgili eðitim alaný ve konularýnýn kurumuna verilen akreditasyonun süresi verilen 

deðerlendirilmesine doðru bir deðiþik yapýlarak temsilcileri olan akademik personelin nitelikli on bir “deðerlendirme notuna” baðlý olarak 3 ile 6 yýl 

yasanýn bazý fýkralarý yeniden ifade edilmiþtir. üyesinden oluþmaktadýr. Ajansýn yönetim kurulu- arasýdýr. Her bir yükseköðretim kurumu, belirli 

Son iki yýl içerisinde, Ajans ulusal kalite güvencesi 2004 Haziran ayýndan bu yana, konu düzeyindeki aralýklarda düzenli 

sistemini Avrupa standartlarý ve kýlavuzu ile sekiz daimi komite, yükseköðretimdeki programlarýn 

uyumlaþtýrmaya ve bu sistemin tam anlamýyla ve farklý eðitim alanlarýnýn nihai akreditasyonundan 

uygulanmasýna aðýrlýk vermiþtir. 2005 yýlýnýn sorumludur. Daimi komitelerin çalýþmalarýna uzman 

sonlarýnda, Ajans Avrupa Yükseköðretim Alanýnda gruplarý destek saðlamaktadýr. Akreditasyon 

Eðitimde Kalite Güvencesi Standartlar ile uyumlu bir Konseyinin üyelerinden altýsý yükseköðretim 

24113



BULGARÝSTAN 

deðerlendirmelere tabidir ve bu konuya iliþkin rapor izlenmesinde yer almaktadýrlar. Ayrýca, öðrencilerin Ulusal Deðerlendirme ve Akreditasyon Ajansý 

hazýrlanýr. deðerlendirme ve akreditasyon prosedürlerinin her Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliðinin 

Ajans tarafýndan kullanýlan dýþ deðerlendirme ve aþamasýna katýlýmlarýnýn saðlanmasý için farklý (ENQA) aday üyesidir. Ajans ayný zamanda ENQA 

akreditasyon yöntemlerine iliþkin en son getirilen yaklaþýmlar kullanýlmaktadýr. Lisans ve doktora ile yakýn iþbirliði içinde çalýþan Orta ve Doðu Avrupa 

yeniliklerden biri Ajansýn yeni yasanýn Bakanlar öðrencilerinin dýþ deðerlendirme ve akreditasyon Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarýnýn 

Kurulu tarafýndan kabul edilmesinin ardýndan 2005 prosedürlerine katýlýmlarýna iliþkin kurallar (CEEN) da bir üyesidir.

yýlýndan bu yana uygulamada olan akreditasyon hazýrlanmýþ ve bu kurallar uygulanmaktadýr. 

sonrasý izlemenin uygulanmasýdýr.  Mevzuat öðrencilerin Ajansýn Akreditasyon 

Bu amaçla, Ajans ziyaret edilen kurumlar için Konseyindeki karar alma sürecine katýlýmlarýný 

akreditasyonun geri çekilmesi dâhil ciddi sonuçlarý saðlanamasa da, öðrencilerin Ajans tarafýndan 

olan takip deðerlendirilmesinden sorumlu ayrý bir öðretimin kalitesi, öðrencilerin deðerlendirilmesi, 

Ýzleme ve Teftiþ Daimi Komitesi kurmuþtur. bilgiye eriþim vb. meselelere iliþkin geliþtirilen farklý 

Komitelerin çalýþmalarýnýn, doktoraya iliþkin üç konular hakkýnda görüþ bildirme ve önerilerde 

aþamalý yapý ve özellikle belirli bir yükseköðretim bulunma haklarý vardýr. Uzman grubu, öðrencilerin 

kurumuna doktora eðitimi verme hakkýnýn verilip görüþlerini inceler ve gerekli görüldüðünde-dikkatini 

verilmediði üzerinde dolaylý sonuçlarý olabilir. Ajans acil meselelere yöneltir. 

tarafýndan atýlan bu yasal ve yapýsal adým, toplumun Yalnýzca yüksek lisans öðrencileri ile doktora 

yükseköðretimin kalitesi ile ilgili olan çýkarlarýnýn öðrencileri deðerlendirme prosedürünü yürütme 

korunmasý gerektiði konusunda daha fazla farkýnda yetkisine sahip ilgili uzman grubun üyeleri olarak 

olunduðunu yansýtmaktadýr. tayin edi lebi l i r.  Yükseköðretim Yasasýnýn 

Yükseköðretim Yasasýnda yapýlan son deðiþikliklerle düzenlemelerine uyan öðrenci temsilcileri, Ulusal 

birlikte, belirli bir yükseköðretim kurumunun Öðrenci Öðrenci Konseyleri Temsilciliðinin yaný sýra öðrenci 

Konseyi temsilcileri, eðitimin kalitesinin saðlanmasý örgütlerinin ve yükseköðretim kurumlarýnýn yönetim 

konusunda iç kalite güvencesi süreçlerinin kurullarý tarafýndan atanabilirler. 
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Yasal ve/veya resmi referanslar 

BULGARÝSTAN 

Tarih  

27 Aralýk 1995  

9 Mayýs 1972 (son deiþiklikler 4 Temmuz 2000)

12 Aðustos 2004

12 Ekim 2004

23 Aralýk 2005 

 

Türkçe karþýlýðý Bulgaristan dilindeki karþýlýðý

Yükseköðretim Yasasý

Bilimsel Dereceler ve Bilimsel Unvanlar Yasasý ( 
04.07.2000 tarih ve 54 sayýlý Resmi Gazete)

Yükseköðretim kurumlarý tarafýndan çýkarýlan temel 
belgelerin içeriðine iliþkin devletin ortaya koyduðu 
gereklilikler hakkýnda emir, 12.08.2004 tarihinden 
itibaren 215 Sayýlý Kararname 

Yükseköðretim kurumlarýnda kredi transfer ve 
toplama için bir sistemin uygulanmasýna iliþkin 21 
sayýlý Emir (12.10.2004 tarih ve 89 sayýlý Resmi 
Gazete)

Yükseköðretim Yasasýna iliþkin deðiþiklikler 
(23.12.2005 tarih ve 103 sayýlý Resmi Gazete)

Закон за вис шето образование

Закон за научнит е степени и научнит е звания , 
ДВ бр. 54 от 4.07.2000 г.

Наредб а за дър жавнит е из ис квания  към  
съдър жание то на основнит е до кументи, 
из да вани от вис шит е учил ищ а, прие та с ПМС 
№215 от 12.08.2004 г., обн., ДВ, бр.75 от 
27.08.2004 г.

Наредб а №21 от 30.09.2004 г. за прил агане на 
сис тема за натрупване и трансфер на кредит и 
във  вис шит е учил ищ а, обн. ДВ, бр. 89 от 
12.10.2004 г.

Закон за вис шето образование , ДВ, бр. 103 от 
23.12.2005
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Federal ve kanton (eyalet) makamlarý arasýnda Hochschulen'de uygulamaya konulacaktýr. yýl sürmektedir. Yüksek lisans eðitiminin veya eþ 

paylaþýlmýþ karmaþýk sorumluluklar sistemi düzeyde baþka bir eðitim derecesine sahip olunmasý 
20052006 akademik yýlýnýn baþlangýcýnda, eðitim 

nedeniyle, Bologna reformunun üniversite genellikle doktora çalýþmalarýna katýlabilmek için bir 
programlarýnýn %70'i Lisans/Yüksek Lisans yapýsýný 

seviyesinde uygulanmasýna iliþkin hukuki yeterlilik ön koþuldur. Ancak bazý üniversiteler çok sýnýrlý 
benimsemiþtir. Birinci sýnýf öðrencilerinin yaklaþýk 

federal kanunlar ile federal hükümet ve kantonlar say ýda  öð renc i ye  b i r l eþ t i r i lm iþ  Yüksek  
%75'i üniversiteye yeni sistemle baþlamaktadýr. 

arasýnda iþbirliðini saðlayan bir organ niteliðinde Lisans/Doktora programlarý (“yoðun” programlar) 
2007 yýlýna kadar tüm kurum ve eðitim programlarý 

olan Schweizerische Universitätskonferenz (Ýsviçre sunabilmektedir. Doktora çalýþmalarýnda zorunlu bir 
tamamen CUS ve Konferenz der Fachhochschulen 

Üniversite Konferansý, CUS) kurumuna verilmiþtir. hazýrlýk programý yoktur. Bazý üniversiteler 
der Schweiz (Ýsviçre Uygulamalý Bil imler 

2003 yýlý Aralýk ayýnda CUS Ýsviçre üniversitelerinde öðrencilerin kendi araþtýrmalarýný yaparken devam 
Üniversiteleri Konferansý, KFH) tarafýndan 

verilen öðretmenlik eðitiminin koordineli bir þekilde edecekleri teorik dersler vermektedir. 2005 Bergen 
benimsenen kurallara göre yeniden düzenlenmiþ 

yeniden düzenlenmesine iliþkin direktifleri konferansýnýn sonucunda, daha çok yapýlandýrýlmýþ 
olacaktýr. 2007 yýlýna kadar çeþitli alanlarda, özellikle 

onaylamýþtýr. Bu yönetmelikler reform için hukuki doktora programlarýnýn düzenlenmesine iliþkin yeni 
týp ve veteriner hekimlik ve diþ hekimliði alanlarýnda 

temel oluþturmuþtur. Uygulamalý bilimler eðitimi bir tartýþma baþlamýþtýr. 
uzun dönem eðitim programlarý sürdürülecektir. 

verilen üniversitelerde (Fachhochschulen) ve 
Ýsviçre üniversitelerinde doktora tezi hazýrlayan 

Lisans/Yüksek Lisans yapýsý yalnýzca ISCED 5A öðretmenlik eðit imi veren üniversitelerde 
öðrencilerin statüleri büyük ölçüde farklýlýk 

seviyesindeki programlara uygulanacaktýr. Mesleki (Pädagogische Hochschulen) ise, Fachhochschulrat 
göstermektedir. Doktora yapanlar;

yüksekokullardan mezun olmuþ öðrencilerin Lisans (Uygulamalý Bilimler Üniversiteleri Konseyi) 

programlarýna kabul edilmesi konusunda KFH Otomatik bir fon verilmeksizin üniversiteye doktora tarafýndan 2002 yýlý Aralýk ayýnda Bologna 

tarafýndan yayýnlanan tavsiye kararlarýna göre, öðrencisi statüsünde kayýtlýdýr. Ancak bu kiþiler reformunun uygulanmasý için benzer direktifler kabul 

ISCED 5B seviyesindeki programlardan ISCED 5A indirimli harç yatýrýrlar, kaza sigortasý ve diðer edilmiþtir. 

seviyesindeki programlara geçiþ prensip olarak avantajlardan yararlanýrlar ve maaþ almak için 
2001 yýlýnda, ilk Ýsviçre yükseköðretim kurumu iki 

mümkündür. Ancak, söz konusu öðrencilerden ek baþvuruda bulunabilirler.
aþamalý bir yapý uygulamýþtýr. 2006 yýlý güz Maaþlý (yarý zamanlý) bir asistan olarak iþe niteliklere sahip olmalarý istenebilir.
dönemine kadar iki temel aþamaya dayanan yapý on 

Doktora programlarýnýn yapýsý ve içeriði tek tip olarak üniversitenin hepsinde ve iki Eidgenössischen 

veya özel bir mevzuat ile düzenlenmemekle birlikte, Technischen Hochschulen'de (Ýsviçre Federal 

üniversiteler tarafýndan ayrýca oluþturulmuþtur. Te k n o l o j i  E n s t i t ü s ü ,  E T H )  v e  b i r ç o k  

Doktora programlarýnýn tamamlanmasý normalde 34 F a c h h o c h s c h u l e n  v e  P ä d a g o g i s c h e n  

�

�
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alýnabilirler. Bazen çalýþma saatlerinin bir kýsmýnda AKTS Lisans (180 kredi) ve Yüksek Lisans (90120 yayýnlamýþtýr ve bu tavsiye kararlarýnýn uygulanmasý 

kendi doktora tezleri üzerinde çalýþabilirler. k r e d i )  p r o g r a m l a r ý n d a  a y n ý  z a m a n d a  için öngörülen süre dolmuþtur. DE uygulamasý tüm 

doktora tezleri bir araþtýrma projesinin parçasý uygulanmaktadýr. Bir dönem içerisindeki ders kurumlarda ve tüm derece programlarýnda ücretsiz 

olduðunda, maaþlý olarak söz konusu projede s a a t i n e  d a y a l ý  e s k i  k r e d i  s i s t e m  olarak sunulmaktadýr. DE üniversitenin öðrenim 

çalýþmak üzere iþe alýnabilirler. (Semesterwochenstunden, SWS) yerini kademeli dilinde (örn. Almanca, Fransýzca, Ýtalyanca) ve 

olarak AKTS'ye býrakmaktadýr. AKTS kredi transferi Ýngilizce olarak hazýrlanýr. 2000 yýlýndan buyana 
Hiçbir statü sahibi olmayabilirler. Doktora tezi 

ve kredi toplama amacýyla kullanýlmaktadýr ve tüm Fachhochschulen herhangi mevzuat olmaksýzýn 
üzerinde çalýþmalarý “tamamen kiþisel” olabilir. 

ün ive rs i te le rde  ve  Fachhochschu len 'de  isteðe baðlý olarak tüm ülke içerisinde DE 
Özellikle beþeri ve sosyal bilimlerde olmakla 

uygulanmaktadýr. 2007 yýlýndan itibaren, söz konusu vermektedir. Pädagogischen Hochshulen de, 2006 
birlikte genelde bu durum geçerlidir. 

kurumlardaki tüm eðitim programlarý AKTS'yi yýlý güz döneminden itibaren tüm öðrencilere 
Genellikle üniversiteye kayýtlý bir doktora öðrencisi kullanacaktýr. Pädagogische Hochschulen tüm otomatik olarak DE verecektir.
o lmak  öneml i  b i r  ve rg i  i nd i r im i  hakk ý  programlarýnda AKTS'yi uygulamaya koymuþtur. 

Giriþimler ve kontrol/izleme tedbirlerine iliþkin 
doðurmamaktadýr, ancak her kantona iliþkin ISCED 5B seviyesindeki kurumlar AKTS kredi 

olarak ise; Ýsviçre konfederasyonu 20042007 
düzenlemeler farklý olabilir. Bir araþtýrma projesi 

sistemini uygulamamaktadýr.
döneminde Bologna reformlarýnýn (üç aþamalý 

kapsamýnda veya asistan olarak çalýþmasý halinde; 
AKTS ileri düzey Yüksek Lisans programlarýnda sistemin uygulanmasý, veri yönetim sistemlerinin doktora öðrencisi otomatik olarak sosyal güvenlik 
(Yüksek Lisans sonrasý Doktora öncesi Eðitim), geniþletilmesi ve Bologna sürecinin ulusal düzeyde kapsamý içerisine alýnmaktadýr.
ayrýca normal Lisans ve Yüksek Lisans derslerinde koordinasyonu) uygulanmasýný desteklemek 

Üniversitelerin kendi giriþimleriyle, Ýsviçre 
zorunlu iken, doktora programlarýnda zorunlu amacýyla toplam 32 milyon Ýsviçre franký tutarýnda bir 

üniversiteleri ve yurtdýþýndaki üniversiteler arasýnda 
deðildir. AKTS'nin yalnýzca doktora programlarýnýn fon ayýrmýþtýr. Tüm üniversiteler öðrenci sayýsýna, 

çok sayýda ortak yüksek lisans programý 
bir parçasý olarak sunulan müfredat unsurlarýna eðitim programlarýna ve sunduklarý diplomalara 

sunulmaktadýr. Çift doktora programlarý konusunda 
(program baþýna yaklaþýk 12 AKTS kredi) baðlý olarak bu toplam meblað içerisinden bir pay 

Ýtalya ve Fransa ile imzalanmýþ anlaþmalar vardýr. 
uygulanmasý için planlar yapýlmaktadýr. 

Yalnýzca Ýsviçre üniversiteleri tarafýndan sunulan 

2002 yýlýnda, Ýsviçre Üniversiteleri Rektörler ortak veya çift doktora programlarý için burs verilmez. 

Konferansý (Rektorenkonferenz der Schweizer 
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nin hazýrlýklarý 

Universitäten, CRUS) üniversitelerde Diploma Eki 
sürmektedir. 

(DE) verilmesine i l iþkin tavsiye kararlarý 

�

�
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp 

Sosyal bilimler, beþeri bilimler, toplum bilim, gazetecilik ve 
enformasyon, iþletme, hukuk, fen bilimleri, bilgisayar, teknik 

eðitim ve teknoloji, mühendislik ve teknik pazarlama, imalat ve 
iþleme, mimarlýk ve yapý, ziraatçýlýk, saðlýk, sosyal hizmetler, 

çevre koruma

Öðretmenlik eðitimi
 

Sosyal bilimler, beþeri bilimler, toplum bilim, gazetecilik ve 
enformasyon, iþletme, bilgisayar, teknik eðitim ve teknoloji, 

mühendislik ve teknik pazarlama, imalat ve iþleme, 
ziraatçýlýk, sosyal hizmetler, 

Sosyal bilimler, iþletme, teknik eðitim ve teknoloji,
mühendislik ve teknik pazarlama, imalat ve iþleme,

mimarlýk ve yapý, ziraatçýlýk, sosyal hizmetler 

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

MAS Ýleri Düzey Yüksek Lisans

Ýki aþama olarak yapýlandýrýlmýþ olan 'sanat, beþeri bilimler, sosyal bilimler,... çevre koruma' alanlarý toplam öðrenci nüfusunun yaklaþýk 

%70'ini oluþturmaktadýr.
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almaktadýr. Bu paranýn kullanýlmasýna iliþkin kriterler içerisinde gerçekleþtirmektedir. OAQ kurumunun deðerlendirme) gerçekleþtirilir.

siyasi yetkililer (CUS) tarafýndan belirlenmektedir. görevleri Ýsviçre üniversitelerinde kalite güvencesine 
OAQ prosedürleri ve kalite standartlarý uluslar arasý 

Para doðrudan üniversitelere ödenmektedir. Her iliþkin temel gereklilikleri belirlemek ve söz konusu 
iyi uygulamalara dayanmaktadýr. OAQ kendi 

üniversite CRUS'ye bu fonu nasýl kullandýklarýna gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediðini 
prosedürlerini geliþtirmeden önce yabancý 

iliþkin yýllýk bir rapor sunar. Ýsviçre yükseköðretim denetlemektir. 2006 yýlýnda CUS tarafýndan 
akreditasyon ve deðerlendirme sistemlerini 

sistemindeki farklý organlardan oluþan bir görev gücü deðerlendirmeye (uluslar arasý eþ düzeyde kurum 
derinlemesine incelemiþtir. 

Ýsviçre'de Bologna sürecinin sürekli uygulanmasýný incelemesine) tabi tutulmuþtur. Nihai rapor ise 2006 
OAQ'nýn yönetiþiminde öðrenciler doðrudan görev izlemektedir. yýlý Aðustos ayýnda yayýnlanmýþtýr. 
almamakta, fakat tüm kalite deðerlendirme 

Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der OAQ; Eðit im ve Araþtýrma Bir imi adýna 
aþamalarýna (öz deðerlendirme raporlarýnýn 

Schweizerischen Hochschulen (Ýsviçre Üniversiteleri üniversitelerdeki kalite güvencesi sistemlerinin 
hazýrlanmasýnda ve saha ziyaretlerinde görüþme 

Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Merkezi, OAQ) uluslar arasý kabul görmüþ standartlar ile uyumlu 
yapýlan kiþiler olarak) katýlmaktadýr.

dýþ kalite güvencesinden sorumlu baðýmsýz bir olup olmadýðýný ve üniversitelerin eðitim ve 
OAQ akreditasyon (kurum ve program organ olarak 1 Ekim 2001 tarihinde kurulmuþtur. araþtýrmadan yüksek kal i tel i  çýkt ý  üret ip 
seviyesindeki  hem devlet  hem de özel  Kurum 1999 tarihli Üniversitelere Yardým ve üretemediklerini dört yýlda bir denetlemek 
yükseköðretim sektörlerinde ve 'geleneksel Yükseköðretimde Ýþbirliði Federal Yasasý'na, 2000 zorundadýr. Kantonlardaki devlet üniversitelerinin 
öðrenme' ve uzaktan öðrenme/e-öðrenme için), yýlýnda kabul edilen üniversite politikasýnda eþ federal fonu kýsmen bu 'kalite denetimlerinin' 
kalite denetimleri ve kurum deðerlendirmeleri gibi güdüm saðlanmasýna iliþkin kantonlar arasý sonuçlarý ile baðlantýlýdýr. 1 Temmuz 2003 tarihinde, 
çeþitli kalite deðerlendirme biçimlerini yeni sözleþme ve Federal hükümet ile üniversite söz konusu denetimler on üniversitede baþlatýlmýþtýr. 
kurumlarýn federal olarak tanýnmasý sürecinin bir kantonlarý arasýnda 2000 yýlýnda imzalanan Ýþbirliði Kurumlarýn kendi hazýrladýklarý öz deðerlendirme 
parçasý olarak kullanmaktadýr. Bu görevlerinin yaný Sözleþmesi'ne dayanmaktadýr. OAQ resmi olarak raporlarýna baðlý olarak uzmanlar saha ziyaretleri 
sýra OAQ ayný zamanda kalite güvencesi alanýnda kanton makamlarýnca ve federal hükümet tarafýndan yapmýþtýr. Daha sonra uzmanlarýn raporlarýna baðlý 
da hizmet vermektedir.tanýnmýþtýr.  Sahip olduðu fonun yarýsýný olarak, OAQ 2004 yýlý Temmuz ayýnda nihai raporlarý 

üniversitelerden diðer yarýsýný ise federal yayýnlamýþtýr. Denetim sürecinin kendisi de 

hükümetten almaktadýr. Þu anda yalnýzca ulusal deðerlendirilmiþtir.

seviyede faaliyet göstermekte ve CUS'ye rapor 
Tüm dýþ kalite güvencesi türlerinde, dýþ 

vermektedir. Görevlerini CRUS ile yakýn iþbirliði 
deðerlendirmeden önce bir iç deðerlendirme (öz 
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OAQ Bilimsel Konseyi bünyesinde uluslar arasý tamamlayacaðý belirli bir dönem için koþullu komisyonu tarafýndan karar teklifi sunulmasý ve EDK 

tanýnan birkaç akademisyen bulunur. Konsey akreditasyon alabilir. tarafýndan karar alýnmasý. Deðerlendirme ve tanýma 

akreditasyon kararlarýný CUS adýna hazýrlar. Dýþ süreçlerine ilgili alanlardan gelen uluslar arasý 
Akreditasyon isteklilik esaslý bir süreçtir (özellikle 

deðerlendirmeleri ve akreditasyon prosedürlerini uzmanlar ve öðrenciler katýlýr.
üniversiteler için). Amaç teklif edilmesi halinde tüm 

yürütmek üzere oluþturulmuþ uzman grubunun 
kurumlarýn veya programlarýn akredite edilmesi OAQ, çeþitli Avrupa kalite güvencesi ve akreditasyon 

çoðunluðu Ýsviçre dýþýnda görevlendirilmiþ üst düzey 
deðil; akreditasyonun özellikle ilgili akademik aðýna aktif olarak katýlmaktadýr. OAQ'nun üye olduðu 

üyelerden oluþmaktadýr. Bu kiþiler kanýtlanmýþ bir 
b i r i m l e r i n  y a r a r ý n a  o l a c a k  d u r u m l a r d a  kuruluþlar arasýnda Ortak Kalite Giriþimi (JQI), 

öðretmenlik deneyimine ve akademik dereceye 
kullanýlmasýdýr. Avrupa Akreditasyon Konsorsiyumu (ECA, 2003 

sahip olmalý, baðýmsýz ve tarafsýz hareket etmelidir. 
yýlýnda kurulan konsorsiyumun ortak kurucu üyesidir) 

Fachhochschulen akreditasyonundan sorumlu En azýndan uzmanlardan birisi benzer büyüklükte bir 
ve bölgesel að D-A-CH (Almanca konuþan birkaç 

organ Federal Ekonomik Ýþler Birimi'dir. Birim; akademik birimin yönetimine iliþkin deneyimli 
ülke tarafýndan 2003 yýlýnda kurulmuþtur) sayýlabilir. 

minimum kalite standartlarýný temin edebilmek için olmalýdýr. 
OAQ, Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi 

direktifler yayýnlar.
2002 yýlýndan bu yana bir akreditasyon sistemi Birliði'nin tam üyesidir. Ayrýca, OAQ Uluslar arasý 

Ulusal veri koruma kanunlarý kapsamýnda olsa da; uygulamadadýr. Söz konusu sistem devlete ait ve Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý'nýn 
akreditasyon sonuçlarý yayýnlanmak zorundadýr. özel akademik kurumlarýna ve bu kurumlarýn ( I N Q A A H E )  v e  U N E S C O /  O E C D ' n i n  
Olumsuz akreditasyon kararlarý yayýnlanamaz. sunduklar ý  eð i t im programlar ýna açýkt ý r.  akreditasyon/kalite güvencesi ve sýnýr ötesi eðitim 

Akreditasyon üç aþamalý bir süreçtir ve bu aþamalar; forumlarý gibi uluslar arasý düzeyde ilgili kalite Pädagogische Hochschulen özel bir deðerlendirme 

akreditasyonu süren birimin öz deðerlendirmesi, güvence aðlarýnýn ve kuruluþlarýnýn da üyesidir. sürecine tabi tutulur. Bu okullarýn eðitim 

baðýmsýz uzmanlardan oluþan uluslar arasý bir grup programlarýnýn deðerlendirilmesi ve tanýnmasýndan 

tarafýndan gerçekleþtirilecek saha ziyareti ve daha Schweizerische Konferenz der kantonalen 

sonra ilk iki aþamaya baðlý olarak geliþecek Erziehungsdirektoren (Ýsviçre Kanton Eðitim 

akreditasyon kararý þeklinde sýralanabil ir. Bakanlarý Konferansý, EDK) kurumu sorumludur. 

Akreditasyon iþleminin odak noktasý öðretme ve Deðerlendirme ve tanýma süreleri þu aþamalardan 

öðrenme sürecidir. Sonuç olumlu olursa; birim 7 yýl oluþur: yetkililere rapor sunulmasý, rapora baðlý 

süreyle kayýtsýz þartsýz bir akreditasyon alabilir veya olarak bir ön karar alýnmasý, bir uzman ekibi 

süreç içerisinde gözlemlenen eksikliklerini tarafýndan saha ziyareti yapýlmasý, tanýma 
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Ýsviçre'deki Baþlýca Kuruluþlar

 Almanca Karþýlýðý Fransýzca Karþýlýðý Ýtalyanca Karþýlýðý Türkçe Karþýlýðý

Ýsviçre Üniversite Konferans(CUS)

Ýsviçre Üniversiteleri Rektörler 

Konferansý (CRUS)Ýsviçre Uygulamalý 

Bilimler Üniversiteleri Konferansý 

(KFH)

Ýsviçre Öðretmenlik Eðitimi sunan 

Üniversite Rektörleri Konferansý

Uygulamalý Bilimler Üniversiteler 

Konseyi

Ýsviçre Üniversiteleri Akreditasyon ve 

Kalite Güvencesi Merkezi 

Ýsviçre Kanton Eðitim Bakanlarý 

Konferansý

Schweizerische Universitätskonferenz

Rektorenkonferenz der Schweizer 
Universitäten

Konferenz der Fachhochschulen der 
Schweiz

Schweizerische Konferenz der 
Rektorinnen und Rektoren der 
Pädagogischen Hochschulen

Fachhochschulrat

Organ für Akkreditierung und 
Qualitätssicherung der Schweizerischen 
Hochschulen

Schweizerische Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren

Conférence universitaire suisse

Conférence des Recteurs des 
Universités Suisses

Conférence suisse des hautes écoles 
spécialisées

Conférence suisse des recteurs des 
hautes écoles pédagogiques

Conseil des hautes écoles 
spécialiséesConsigliodelles

Organe d'accreditation et d'assurance 
qualité des hautes écoles suisses

Conférence suisse des directeurs 
cantonauxde l'instruction publique

Conferenza universitaria svizzera

Conferenza dei rettori delle università 
svizzere

Conferenza svizzera delle scuole 
universitarie professionali

Conferenza svizzera dei rettori delle alte 
scuole pedagogiche

Consiglio delle scuole universitarie 
professionali

Organo di accreditamento e di garanzia 
della qualità delle istituzioni universitarie 
svizzere

Conferenza svizzera dei direttori della 
pubblica educazione
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Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Federal Teknoloji Enstitüsü Yasasý
Tarih Almanca Karþýlýðý 

4 Ekim 1991 

6 Ekim 1995,  
Revizyon: 2005  

8 Ekim 1999 

9 Aralýk 1999  

14 Aralýk 2000  

30 Ocak 2002 

5 Aralýk 2002  

4 Aralýk 2003  

13 Aralýk 2003  

14 Mayýs 2004 

16 Haziran 2004 

 

Türkçe Karþýlýðý

Federal Uygulamalý Bilimler Üniversiteleri Yasasý

Üniversitelere Yardým ve Yükseköðretimde Ýþbirliði Federal Yasasý

Üniversite politikasýnda eþ güdüm saðlanmasýna iliþkin kantonlar 
arasý sözleþme

Federal hükümet ile üniversite kantonlarý arasýnda imzalanan 
Ýþbirliði Sözleþmesi

Ýsviçre üniversitelerinde Diploma Eki'nin uygulanmasý ile ilgili 
CRUS Tavsiye Kararlarý

Bologna Deklarasyonu'nun uygulamalý bilimler üniversitelerinde ve 
öðretmenlik eðitimi veren uygulamalý bilimler üniversitelerinde 
uygulanmasýna iliþkin direktifler

Ýsviçre Üniversitelerindeki öðretmenlik eðitiminin Bologna süreci 
çerçevesinde (Bologna Direktifleri) koordineli bir þekilde 
yenilenmesine iliþkin direktifler

Mesleki eðitim federal yasasý

Diplomalarýn Bologna reformu uyarýnca verilmesi hakkýnda CRUS 
Düzenlemesi

Bologna süreci içerisinde Ýsviçre Üniversitelerinde verilen 
öðretmenlik eðitiminin koordineli bir þekilde yenilenmesine iliþkin 
CRUS Tavsiye kararlarý

Bundesgesetz überdie EidgenössischenTechnischen Hochschulen (ETH-
Gesetz)

Bundesgesetz überdie Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz)

Bundesgesetz über die Förderung der Universitäten und über die 
Zusammenarbeit im Hochschulbereich (Universitätsförderungsgesetz, UFG

Interkantonales Konkordat über universitäre Koordination

Vereinbarung zwischen dem Bund und den Universitätskantonen über die 
Zusammenarbeit im universitären Hochschulbereich

Empfehlungen der CRUS zur Einführung des Diploma Supplement an den 
schweizerischen Universitäten

Richtlinien für die Umsetzung der Erklärung von Bologna an den 
Fachhochschulen und den Pädagogischen Hochschulen

Richtlinien für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den universitären 
Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses

Bundesgesetz überdie Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG)

Regelung der CRUS für die einheitliche Benennung der universitären 
Studienabschlüsse im Rahmen der Bologna-Reform

Empfehlungen der CRUS für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den 
universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses
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Mevzuat ve/veya Resmi Referanslar

Tarih   Almanca Karþýlýðý

1

 

Temmuz 2004  

23 Aðustos 2004  

 

11 Mart 2005  

16 Mayýs 2006 

 

Türkçe Karþýlýðý

17 Eylül 2004

Ýsviçre Uygulamalý Bilimler Üniversiteleri Konferansý: Bologna 
eðitim programlarý kavramýna iliþkin tavsiye kararý

Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sisteminin (AKTS) Ýsviçre 
Üniversitelerinde uygulanmasýna iliþkin CRUS Tavsiye 

Ýsviçre Üniversitesi Görünümü: 20052015 Stratejisi

Yüksek meslek eðitimi sunan kurumlardaki eðitim 
programlarýnýn ve diploma sonrasý çalýþmalarýn tanýnmasýna 
iliþkin minimum direktifler emri

Uygulamalý Bilimler Üniversiteleri Konferansý 
meslek yüksekokullarýndan mezun öðrencilerin Lisans 
programlarýna kabul edilmesine iliþkin tavsiye kararlarý

Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz: Die Konzeption 
gestufter Studiengänge: Best Practice und Empfehlungen

Empfehlungen der CRUS für die Anwendung von AKTS an den 
universitären Hochschulen der Schweiz 

Universitätslandschaft Schweiz: Strategie 2005-2015

Verordnung des EVD überdie Mindestvorschriftenfürdie Anerkennung 
von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren 
Fachschulen

Empfehlungen der KFH über die Zulassung von Absolvent/innen der 
Höheren Berufsbildung zu Bachelor-Studiengängen

Web siteleri

Ýsviçre Üniversite Konferansý:  

Ýsviçre Üniversiteleri Rektörler Konferansý:  

Ýsviçre Öðretmenlik Eðitimi Veren Üniversite Rektörleri Konferansý:  

Ýsviçre Uygulamalý Bilimler Üniversiteleri Konferansý:  

Eðitim ve Araþtýrma Birimi:  

Federal Mesleki Eðitim ve Teknoloji Bürosu:  

Ýsviçre Üniversitelerinde Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Merkezi:  

Üniversitelerde Bologna reformuna iliþkin bilgi:  

Bologna bildirgesi uygulamalý bilimler üniversitelerinde ve öðretmenlik eðitimi veren uygulamalý bilimler üniversitelerinde uygulanmasýna 
iliþkin direktifler:  

8 Ekim 1999 tarihli Üniversitelere Yardým ve Yükseköðretimde Ýþbirliði Federal Yasasý:  

http://www.cus.ch

http://www.crus.ch

http://www.scte.ch

http://www.kfh.ch

http://www.sbf.admin.ch/htm/sbf/sbf-e.html

http://www.bbt.admin.ch/index.html?lang=en

http://www.oaq.ch

http://www.bolognareform.ch

http://www.kfh.ch/index.cfm?nav=3&CFID=2258314&CFTOKEN=99460194

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c414_20.html
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Kýbrýs'ta yükseköðretim eðitimi sýnýrlandýðýndan buyana akademik derece yapýsý geleneksel olarak üç kredileri tanýmaktadýr.

buyana, yükseköðretim seviyesindeki çok sayýda temel aþamadan meydana gelmektedir. Bu yapý þu Þu anda yalnýzca Kýbrýs Üniversitesi Doktora 

genç yurtdýþýnda eðitim almaktadýr. Bununla birlikte, anda lisans ve lisansüstü eðitim programlarý için programlarý sunmaktadýr. Bu seviyedeki çalýþmalar üç 

hükümet politikasý yükseköðretim kapsamýný yerel baþvuran bütün yükseköðretim kurumlarýna ile beþ yýl sürmekte ve neticesinde Doktora Derecesi 

ihtiyaçlarý karþýlayacak þekilde geniþletmeyi uygulanmaktadýr. Devlet üniversitelerinde ve özel (didaktoriko diploma) alýnmaktadýr. Araþtýrma eðitimi 

amaçlamaktadýr. Ülkede þu anda üç devlet yükseköðretim kurumlarýnda, lisans derecesi (teorik dersler) programlara dahil edilmekte ve 

üniversitesi faaliyet göstermektedir. Kýbrýs alýnmasýný saðlayan programlar dört yýl sürmekte, genel l ik le  b i reysel  araþt ý rmalardan önce 

Üniversitesi (Panepistimio Kyprou) 1989 yýlýnda Yüksek Lisans (Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri gerçekleþtirilmektedir. 

kanunla kurulmuþ ve Kýbrýs'ýn ilk üniversitesi olmuþtur. Yüksek Lisansý) derecesi saðlayan programlar ise 1 Lisans derecesine (Ptychio) veya eþdeðer bir 

Kýbrýs Üniversitesi ilk öðrencilerini 1992 yýlýnda kabul ile 2 yýl arasýnda sürmektedir. Yüksek lisans dereceye sahip öðrencilere Kýbrýs Üniversitesi'nde 

etmiþtir. Daha sonra 2002 yýlýnda Açýk Kýbrýs programlarýna geçiþ hakký lisans derecesine sahip Doktora eðitimine geçiþ hakký verilmektedir. Ancak 

Üniversitesi (Anoikto Panepistimio Kyprou) ve 2003 gerekli koþullarý taþýyan adaylara verilmektedir. öðrenciler bireysel araþtýrma aþamasýna geçmeden 

yýlýnda Kýbrýs Teknoloji Üniversitesi (Technologiko ISCED 5B programlarý bir kýsa dönem aþamasýna (1-3 önce 60 AKTS'lik lisansüstü dersini (araþtýrma eðitimi) 

Panepistimio Kyprou) kurulmuþtur. Yükseköðretim yýl) dayanmaktadýr. ISCED 5B programlarýndan tamamlamak zorundadýr. Lisans derecesine veya 

kurumlarýnýn kurulmasýna ve iþletilmesine iliþkin mezun olan öðrenciler ISCED 5A programlarýna eþdeðer bir dereceye sahip öðrenciler bu derslerden 

hukuki gerekçe 1996 yýlýnda kabul edilen ve son baþvurabileceðinden, ISCED 5B programlarýndan muaf tutulabilir. Kýbrýs Üniversitesi'nin Doktora 

olarak 2004 yýlýnda deðiþtirilen bir kanun ile ISCED 5A programlarýna geçiþ yapýlabilmesi programýna devam edebilmek için öðrenciler ayrýca 

düzenlenmektedir. Devlet üniversiteleri kendi kurum mümkündür, böylece lisans derecesi veya denk bir eðitimin beþinci döneminde yapýlan yazýlý yeterlilik 

içi kanunlarýna göre yönetilmektedir. derece alýnabilir. Birçok öðrenci Kýbrýs dýþýndaki sýnavýný baþarýyla geçmek zorundadýr. 

Ýlgili kanun prosedürlerine göre üniversite statüsü elde yükseköðretim kurumlarýna veya teknik okullara Genellikle doktora öðrencileri öðrenci statüsündedir. 

edebilmek için dört özel yükseköðretim kurumu (HEI) baþvurmaktadýr. Baþvuru yapýlan kurumlar kendi Bazýlarý araþtýrmalarý ile okuduklarý

baþvuruda bulunmuþtur. kararlarý gereði baþvuru sahibi öðrencilerin önceki 

Kýbrýs Üniversitesi'nin 1989 yýlýnda kurulmasýndan eðitimlerini deðerlendirmekte ve göre toplanan 
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bölüm için çalýþýr ve 10 aylýk maaþ alýr. Üniversite için danýþmanlýðý ile AKTS'yi uygulama konusunda teþvik teþvik veya kontrol tedbirleri yoktur. Her yeni 

çalýþan öðrencilerin sosyal güvenlik sigortalarý vardýr. edilmektedir. kurulan üniversite de bu üç aþamalý yapýyý 

Son günlerde, Kýbrýs Üniversitesi'nin faaliyetlerini 2003 yýlý yazýnda, Kýbrýs Üniversitesi AKTS'yi tüm izlemektedir. 

yöneten Düzenlemelerde diðer üniversiteler ile programlarýna uygulama kararý almýþtýr. Bu karar Þu an için AKTS'nin ve DE'nin tam olarak 

iþbirliði halinde ortak derecelerin verilmesini uygulanmýþtýr ve 2005 yýlý Eylül ayýndan buyana tüm uygulanmasýna iliþkin teþvik ve kontrol tedbirleri 

saðlamak üzere deðiþiklik yapýlmýþtýr. Þu anda Kýbrýs programlarda kullanýlan kredi sistemi AKTS sistemine alýnmamýþtýr. 

Kalite güvencesi ile ilgili olarak ise; henüz herhangi Üniversitesi'nin Eðitim Bölümü ve Matematik ve dönüþtürülmüþtür. Tam bir akademik yýl içerisinde 60 

bir Ulusal Kalite Güvencesi Ajansý Ýstatistik Bölümü ile Atina Üniversitesindeki eþdeðerli AKTS kredisi (daha önce 30 Kýbrýs Üniversitesi kredisi 

bulunmamaktadýr. Eðitimde Deðerlendirme-Bölümler arasýnda ortak derece programlarý idi) alýnmaktadýr. AKTS hem kredi transferi hem de 

Akreditasyon Konseyi (CEEA/SEKAP, veya yürütülmektedir. kredi toplama için kullanýlmaktadýr. Çok sayýda özel 

Symvoulio Ekpaideytikis Axiologisi-Pistopoiisis) özel Kýbrýs henüz bir Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi kurum söz konusu sistemi 2006/07 akademik yýlý 

yükseköðretim kurumlarýnda sunulan eðitim benimsememiþtir. AB'de Avrupa Derecelendirme it ibariyle tam olarak uygulamaya koymayý 

programlarýnýn dýþ deðerlendirmesinden sorumlu 
Çerçevesi'nin onaylanmasýna iliþkin görüþmelerin planlamaktadýr.

baðýmsýz organdýr. Bu konsey 1989 yýlýnda 
ardýndan, söz konusu çerçevenin uygulamaya Kýbrýs Üniversitesi tüm alanlar için ek bir ücret talep 

oluþturulmuþ ve 1992 yýlýnda faaliyet göstermeye 
konulmasýna iliþkin politikalarýn oluþturulmasý etmeksizin otomatik olarak Ýngilizce dilinde Diploma 

baþlamýþtýr. CEEA/SEKAP Kýbrýs Üniversitesinden 
amacýyla bir çalýþma komitesi kurulmuþtur. Eki vermektedir. Bazý özel yükseköðretim 

ve diðer kurumlardan akademisyenler ile en az bir 
AKTS tüm devlet üniversitelerine uygulanmaktadýr; kurumlarýnda DE istek üzerine ve ek ücret alýnarak 

tane yurtdýþýndan çaðýrýlmýþ akademisyen içeren ve 
ancak devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde bu verilmektedir. Diðer devlet ve özel sektör 

saha ziyaretini gerçekleþtiren ekipleri tayin 
uygulama kademeli olarak gerçekleþtirilmektedir. yükseköðretim kurumlarý bu sistemi henüz 

etmektedir. Saha ziyaretini gerçekleþtiren ekip, 
Kýbrýs'ta yükseköðretim kurumlarýnýn kurulmasýný ve uygulamaya koymamýþtýr. Bu aþamada söz konusu 

baþvuru sahibi tarafýndan sunulan öz deðerlendirme 
faaliyet göstermesini düzenleyen kanunlar AKTS ile sistemin uygulanmasý kanun ile düzenlenmemiþtir. 

raporunu
ilgili tavsiye kararlarý içermemektedir, fakat bu Kýbrýs Üniversitesi'nde üç aþamalý yapý tam olarak 

kurumlar yine de Bologna Rehberlerinin yardýmý ve uygulanmaktadýr, ancak henüz uygulamaya iliþkin 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Beþeri bilimler, toplum bilimi,
fen bilimleri, uygulamalý bilimler,
ekonomi, yönetim, mühendislik 

sosyal bilimler ve fen bilimleri, hukuk, eðitim,
iletiþim, toplum bilimi,

bilgisayar mühendisliði, vb.

Bankacýlýk, muhasebecilik
Oteller ve yiyecek-içecek hizmetleri, yönetim,

iþletme, sosyal çalýþmalar,
kuaförlük ve güzellik hizmetleri,

seyahat ve turizm, ekonomi
Avrupa çalýþmalarý, vb.

Teknoloji, mühendislik
Turizm,

Otelcilik ve yiyecek-içecek hizmetleri
Ormancýlýk, hemþirelik,

Polis eðitimi,
                                                                      Yönetim, vb

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Zorunlu askerlik görevleri nedeniyle, erkekler panepistimio için genellikle 19 veya 20 yaþýnda kayýt yaptýrabilmektedir.

24126



KIBRIS

içeren baþvuruyu inceler. Söz konusu ekip kurumu iþbirliðinin ürünü olarak Kýbrýs Kalite Güvencesi ve Devlet üniversitelerinde iç deðerlendirme için 

ziyaret eder ve bulgularýna dayanarak kurumla ilgili ilk Akreditasyon kurulunun kurulmasýna iliþkin bir teklif mekanizmalar oluþturulmasýna iliþkin olumlu bir eðilim 

raporunu hazýrlar. Nihai rapor yayýnlanmadan önce sunulmuþtur. Önerilen Ulusal Kalite Güvencesi vardýr. Kýbrýs Üniversitesi iç kalite kültürünün 

hazýrlanan ilk rapor yorumlarý alýnmak üzere Ajansý, tüm devlet veya özel sektör yükseköðretim geliþtirilmesine özel bir önem vermektedir. 2000 

deðerlendirme sürecine dahil olan kuruma sunulur. k u r u m l a r ý n ý n  v e  ü n i v e r s i t e l e r i n i n  d ý þ  yýlýnda, bölümlerini deðerlendirmek üzere üniversite 

Ýlgili mevzuat öðrencilerin CEEA/SEKAP yönetiþimine deðerlendirmesinden sorumlu olacaktýr. Ayrýca dýþýndan uzmanlardan oluþan üç üye komite 

katýlýmýna imkan tanýmamaktadýr. yabancý kurumlar tarafýndan Kýbrýs'ta veya Kýbrýs atamýþtýr. 2001 yýlýnda EUA kurumsal bir 

kurumlarý tarafýndan yurtdýþýnda uluslar ötesi eðitim deðerlendirme gerçekleþtirmiþ ve 2004 yýlýnda izleme Son olarak oluþturulan deðerlendirme ve 

verilmesi sürecini de deðerlendirecektir. Ajans ayrýca deðerlendirmesi yapmýþtýr. Bölümlerin kurum akreditasyon süreci özel üniversitelerin kurulmasýna 

esnek ve sýnýrlar ötesi eðitim programlarýnýn dýþýndan uzmanlarca deðerlendirilmesi ve söz konusu iliþkin Deðerlendirme Komitesinin (ECPU) faaliyet 

sunulmasý sürecine de katýlacaktýr. Öneri; ülkenin iki deðerlendirmenin her 45 yýlda bir tekrarlanmasý alanýna dahil edilmiþtir. ECPU Kýbrýs'taki özel 

danýþman organý olan ve tüm paydaþlarýn temsil kurumsallaþma sürecinin de bir parçasýdýr. Bir sonraki üniversitelerin hem kurum hem de program 

edildiði Yükseköðretim Konseyi ve Eðitim Konseyi deðerlendirmenin 2007 yýlýnda gerçekleþtirilmesi seviyesinde kalite güvencesi ve akreditasyonundan 

tarafýndan deðerlendirilmiþtir. planlanmýþtýr.sorumlu baðýmsýz bir organdýr. ECPU'nun amacý özel 

üniversitelerin kurulmasý için yapýlan baþvurularý Söz konusu ajansýn faaliyetleri; CEEA/SEKAP, ECPU Kalite yönetimi stratejisi baðlamýnda Öðretme ve 

incelemektir. Bir baþvuruya iliþkin belirli yönleri ve Yükseköðretim Danýþmanlýk Komitesi gibi Öðrenme Merkezi'nin kurulmasý da önemli bir 

incelemek üzere bir ekip atama yetkisine sahiptir, kurumlarýn faaliyetlerini, þu anda KYSATS tarafýndan geliþmedir. Öðrencilerin dersler ve öðreti ile ilgili 

ancak son kararý Komite vermektedir. ECPU ayrýca gerçekleþtirilen; özel kurumlar, üniversite dýþýndaki anketler yoluyla iç deðerlendirme sürecine katýlmasý 

dört yýl süreyle verilen ilk aþama olan lisans kurumlar tarafýndan verilen iç derecelendirmelerin da baþka bir yerleþmiþ uygulamadýr.

kapsamýnda faaliyet gösteren özel üniversitelerin tanýnmasý iþlemini ihtiva edecektir. Bu nedenle CEEA/SEKAP ile Kýbrýs 2003 yýlýndan buyana Avrupa 

izlenmesinden ve bu üniversitelerin beþ yýlda bir kez CyQAAB faaliyetleri mevcut dýþ kalite güvencesi Y ü k s e k ö ð r e t i m d e  K a l i t e  G ü v e n c e s i  

deðerlendirilmesinden de sorumludur. mekanizmalarýný ve süreçlerini kapsamakta ve daha 

da verimli hale getirmektedir. Kýbrýs Üniversitesi ve Eðitim ve Kültür Bakanlýðý 
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KIBRIS

Birliði'nin (ENQA) tam üyesidir. CEE/SEKAP ayrýca incelemesine tabi tutulmamaktadýr. mevzuat oluþturmuþtur. 109 (I)/2005 Sayýlý Kanun 

2002 yýlý Nisan ayýndan buyana INQAAHE'nin Bologna sürecinin amaçlarý ve hedeflerine göre, parlamento tarafýndan onaylanmýþtýr ve ilk özel 

(Uluslar arasý Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý ) de tam hükümet belirli bir kalite seviyesini temin edecek üniversitenin çok yakýn bir gelecekte faaliyete 

üyesidir. CEEA/SEKAP eþ düzeyde kurum nitelikte; özel üniversitelerin kurulmasýna iliþkin geçmesi beklenmektedir. 

Tarih  Türlçe Karþýlýðý  Kýbrýs dilindeki Karþýlýðý  
28 Temmuz 1989  O Peri Panepistimiou  Kyprou Nomos 

3 Mayýs 1996  O Peri Sholon Tritovathmias Ekpaedefsis Nomos 

31 Aralýk 2002  O Peri Anoiktou Panepistimiou Kyprou Nomos 

31 Aralýk 2003  
(27 Þubat 2004 yýlýnda 
uygulamaya kondu)  

O Peri Technologikou Panepistimiou Kyprou Nomos  
O Peri Technologikou Panepistimiou Kyprou  
(Tropopoietikos) Nomos tou 2005
Kanonistiki Dioikitiki Praxi 558/2005 

 
 

29 Temmuz 2005  O Peri Idiotikon Panepistimion Nomos 

 

Kýbrýs Üniversitesi'ni kuran Kanun No.144/1989
Yükseköðretim kurumlarýnýn (özel kurumlar dahil) kurulmasý ve 
faaliyet göstermesine iliþkin hukuki temel oluþturan Kanun 
Kýbrýs Açýk Üniversitesi'nin kurulmasýný ve faaliyetini düzenleyen 
Kanun No.234(I)/2002

Kýbrýs Teknoloji Üniversitesi'nin kurulmasýný ve faaliyetini düzenleyen 
Kanun No. 198(I)/2003
Kanun 198(I) model/2005
Düzenleyici Ýdari Karar P.M.A 558/2005
Özel üniversitelerin kurulmasý, faaliyetlerini ve kontrolünü düzenleyen 
Kanun 109(I)/2005
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Bologna Sürec ine i l iþk in  temel  mevzuat  2002 yýlýna kadar, yukarýda bahsedilen belgelerin yapýlandýrýlmasýný içeren bir Dönüþüm ve Kalkýnma 

düzenlemeleri; 1998 tarihli Yükseköðretim Kurumlarý tümünde geçen stratejik hedeflerin çeþitli devlet Programý hazýrladý. Yükseköðretim Kurumlarý 

Kanunu ve bu kanunda yapýlan ve özellikle 2001 ve fonlarý arasýndaki iliþki  varsa da  çok zayýftý. Yasasýnda yapýlan 2001 yýlý deðiþikliði ile oldukça 

2006 yýllarýndan buyana uygulamada olan Yükseköðretim Reform Politikasý ile birlikte bakanlýk sýnýrlý istisnalar dýþýnda üç aþamalý yapý zorunlu hale 

deðiþikliklerdir. ve hükümet arasýnda gerçekleþtirilen görüþme ve getirildi. Modelin tamamýnda Lisans için 34 yýl; Yüksek 

Bologna Sürecinin uygulanmasý Eðitim, Gençlik ve tartýþmalarýn sonucunda bazý deðiþiklikler hayata Lisans için 13 yýl ve doktora eðitimi için 34 yýl 

Spor Bakanlýðý'nýn (MEYS) ve ilgili yükseköðretim geçirildi. Söz konusu kavram 2004 yýlýnda hükümet öngörülmektedir. Yapýlandýrýlmamýþ uzun dönem 

kurumlarýnýn izlediði stratejinin önemli bir parçasý tarafýndan benimsendi, 2005 yýlýnda da kavramýn eðitimlerde ise Yüksek Lisans 46 yýl sürmektedir. 

haline gelmiþtir. Bu ilke bazý yükseköðretim güncellenmiþ versiyonu onaylandý. Herhangi bir Yüksek Lisans derecesinin alýnmasýnýn 

kurumlarýnýn Uzun Vadeli Planlarýnda ve MEYS'in Yukarýda bahsedilen mevzuat üç aþamalý; Lisans, ardýndan doktora programýna devam edilebilir. Lisans 

Uzun Vadeli Planýnda ve bu planlarýn yýllýk Yüksek Lisans ve Doktora programlarý, Bologna derecesi programlarýnýn ardýndan doðrudan doktora 

güncellemelerinde somut bir þekilde yer almaktadýr. yükseköðretim çerçevesini açýkça ifade eden ve eðitimine geçiþ yapýlmasý ise mümkün deðildir. 

Bakanlýðýn Uzun Vadeli Planý'ndaki öncelikler s ýn ý r l a r ýn ý  be l i r l eyen  yasa l  b i r  çe rçeve  2004/05 akademik yýlýndan buyana, öðrencilerin 

Kalkýnma Programlarý yansýtýlmaktadýr. Kalkýnma oluþturmaktadýr. büyük bir çoðunluðu Lisans programlarýna kabul 

Programlarý, yükseköðretim kurumlarýnýn belirli 1990 yýlýnda, tek aþamalý geleneksel programlara iki edilmiþtir. Paralel olarak yürütülen uzun eðitim 

kurumlarýn kalkýnma projeleri temelinde geliþtirilmesi temel aþamaya dayanan  ilk olarak alýnan üniversite, programlarý henüz akreditasyon süresi dolmamýþ 

için ayrýlmýþ devlet bütçesinin bir kýsmýný tahsis Lisans (bakaláø), derecesinin üzerine alýnan kýsa bir kurumlar için olabileceði gibi týp, veteriner hekimlik, 

etmektedir. yüksek lisans programý (magistry)  bir derece yapýsý eczacýlýk gibi belirli ana bilim dallarý veya 

Bologna Süreci ayný zamanda 2000 yýlýnda hükümet resmen eklendi ve söz konusu derece yapýsý 1998 

tarafýndan onaylanan Çek Cumhuriyeti'nde Eðitimin tarihli Yükseköðretim Kurumlarý Yasasý ile 

Geliþtirilmesine iliþkin Ulusal Programýn (Beyaz Kitap) uygulamaya konuldu. 2000 yýlýndan buyana, Bologna 

ve 20002005 dönemi için MEYS tarafýndan eylem çizgisini desteklemek için; Lisans eðitimlerinin 

yayýnlanan Yükseköðretimde Kalkýnma Stratejisi'nin geliþtirilmesi ve geleneksel yükseköðretim derslerinin 

de bir parçasýdýr (2010). iki aþamalý (Lisans ve Yüksek Lisans) olarak yeniden 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Seçilen programlar 

Tüm eðitim programlarý

Tüm eðitim programlarý

Tüm eðitim programlarý

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)  ISCED 6 programý   Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 
 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Yükseköðretim Kanunu, eðitim programlarýnýn konu alanlarýný belirtmez. Akreditasyon Komisyonu bu programlarýn söz konusu alan için uygun olup olmadýðýna karar verme 

sorumluluðunu taþýr; konular alan için uygunsa akredite edilmek üzere Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na sunulur.

'Seçilen programlar' akreditasyon süresi henüz dolmamýþ olan programlarý içerir; bu programlar arasýnda týp, veteriner hekimlik ve eczacýlýk gibi belirli bilim dallarýný veya 

Akreditasyon Komitesi tarafýndan dikkatle seçilen diðer programlar yer alýr.

Konzervatoø  (ISCED 5B) okulunda çeþitli uzunluklarda eðitim programlarý sunulur. Verilen derece ise DiS derecesidir. 

Bc. JUDr. MVDr. Th.D. 

BcA. MDDr. Ph.D. ThDr. 

DiS. MgA. PharmDr. ThLic.  

Ing Mgr. PhDr.   

Ing.arch MUDr. RNDr.   

Bakaláø

Bakaláø umìní

Diplomovaný specialista

Inž enýr

Inženýr architekt

Doktor práv

Zubnílékaø

Magistr umìní

Magistr 

Doktor medicíny

 

 

 

Doktor veterinární medicíny

Doktor

Doktor farmacie

Doktor filozofie

Doktor pøírodníchvìd

Doktor teologie

Doktor teologie

Licenciát teologie 
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Akreditasyon Komisyonu (Akreditaèní komise) yararlanmaktadýr. Doktora programýndaki tam yapýlan deðiþiklik, yabancý yükseköðretim kurumlarý 

tarafýndan seçilen diðer ana bilim dallarý ile de ilgili zamanlý öðrencilere burs verilebilir. Öðrenci ayný ile iþbirliði halinde yürütülen ve üç aþamada da 

olabilecektir. zamanda istihdam edilirse; vergi kesintisine tabi uygulanan ortak derece programlarýna iliþkin bir 

Doktora programlarý araþtýrma ve geliþtirme tutulacaktýr. Bu durum 28 yaþýna kadarki tam zamanlý bölüm getirmiþtir. Bu programlardan mezun olanlara 

alanýnda bilimsel araþtýrmalar yapýlmasýný ve bireysel öðrenciler ve diðer tüm eðitim düzeylerindeki 26 Çek yükseköðretim kurumunun akademik derecesi 

yaratýcý faaliyetlerde bulunulmasýný veya sosyal yaþýna kadarki öðrenciler için geçerlidir. verilmekle birlikte ilgili ülkenin mevzuatlarýna da baðlý 

bilimler alanýnda baðýmsýz teorik ve yaratýcý faaliyetler Yükseköðretim kurumlarý üniversite veya üniversite olarak yabancý yükseköðretim kurumundan da bir 

gerçekleþtirilmesini amaçlamaktadýr. Doktora eðitimi dýþý bir kurum olabilir. Kanuna göre üniversite dýþý akademik derece verilmesi mümkündür. 

34 yýl sürmekte ve bireysel araþtýrma ve teorik bölüm yüksek öðretim kurumlarý en çok Lisans programlarý 2005 yýlý Nisan ayýnda, MEYS; temel ve ileri düzeyde 

olmak üzere iki kýsýmdan oluþmaktadýr; öðrenciler sunabilir. 2006/07 akademik yýlýnýn baþlangýcýnda, bu eðitim arasýndaki iliþkinin güçlendirilmesini 

teorik bölümün ardýndan yapýlan sýnavý baþarýyla kurumlarýn yalnýzca 15'i akredite edilmiþ yüksek lisans destekleyen Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'ni (NQF) 

geçmek zorundadýr. Araþtýrma eðitiminin araþtýrma ile programý sunmuþtur. oluþturmak için ilk adýmý atmýþtýr. NQF'nin ilkeleri, 1 

birl ikte mi yoksa araþtýrma öncesinde mi Çek Cumhuriyeti'nde ISCED 5B düzeyinde program Aðustos 2007 tarihinde yürürlüðe girecek olan Ýleri 

gerçekleþtirileceðine karar veren danýþmanýn sunan yükseköðretim kurumlarý, vyšší odborné školy Düzeyde Eðitimin Sonuçlarýnýn Doðrulanmasý ve 

rehberliðinde yürütülen doktora programlarýnýn ayrý (meslek yüksekokul larý)  ve konzer vatoø e Tanýnmasý Yasasý'na dahil edilmiþtir. 2007 yýlý Aðustos 

müfredatlarý vardýr. Ayrý müfredatlara iliþkin kurallar (konservatuar) vardýr. Ancak bu kurumlar Eðitim ayýndan itibaren, yeterlilik çerçevesi ISCED 3C 

teorik bilginin oranýný açýkça belirtiyor olmalýdýr. Kanunu ile yönetilir. Yükseköðretim Kurumlarý seviyesine kadar geçerli olacaktýr. Daha yüksek 

Doktora eðitimi, doktora sýnavýnýn baþarýyla geçilmesi Yasasýndaki 2006 yýlýnda yapýlan deðiþiklikte, seviyelerin 2007 yýlýný takip eden yýllarda söz 

ve tez savunmasýnýn yapýlmasýnýn ardýndan yükseköðretim kurumlarý veya fakültelerin; meslek 

tamamlanmaktadýr. yüksekokullarýndan mezun olmuþ veya halen meslek 

Doktora programý katýlýmcýlarý, 26 yaþýna kadar yüksekokullarýna devam etmekte olan baþvuru 

normal öðrenci olarak düþünülür ve bu statüden sahipleri için özel kabul koþullarý belirlemekte özgür 

kaynaklanan her türlü avantajdan (saðlýk sigortasý, olduklarý ifade edilmektedir.

e b e v e y n l e r e  i l i þ k i n  s o s y a l  y a r d ý m l a r )  Yükseköðretim Kurumlarý Yasasýnda 2005 yýlýnda 
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konusu çerçeveye dahil edilmesi beklenmektedir. öðrencilerinin daha esnek bir ders programý olarak vermektedir.

Yükseköðretim Kurumlarý Yasasýnda 2001 yýlýnda izleyebilmelerine olanak tanýyan kredi toplama Üç aþamalý yapýnýn, AKTS'nin uygulanmasý ve 

yapýlan deðiþiklikte kredi verilmesi ve kredilerin fonks iyonunu kul lanan ünivers i te  t ip inde gerekliyse DE verilmesi ile ilgili teþvikler 

tanýmlarý yer alsa da; mevzuatta AKTS ile ilgili bir yükseköðretim kurumlarýnýn sayýsý giderek yükseköðretim kurumlarýnýn kendi kalkýnma 

hüküm yer almamaktadýr. Bununla birlikte, tüm devlet artmaktadýr. Özellikle teknik üniversiteler sunduklarý projelerini sunarken esas aldýklarý Kalkýnma 

yükseköðretim kurumlarý AKTS'yi veya AKTS ile eðitim programlarýnýn çekiciliðini bu þekilde arttýrmaya Programlarý tarafýndan saðlanmaktadýr. Örneðin, 

uyumlu kredi sistemlerini uygulamaya koymuþtur. çalýþmaktadýr. MEYS, öðrenci sayýsýnýn Lisans, Yüksek Lisans ve 

2005 yýlýnda yükseköðretim kurumlarý arasýnda Avrupa Diploma Eki (DE), eðitim programlarýndan Doktora programlarýna uygun bir þekilde daðýtýlmasýný 

yapýlan küçük bir anket, devlet yükseköðretim mezun olunduðunu belgeleyen belgeler ve evraklar saðlamayý amaçlamaktadýr. Bu nedenle, MEYS 

kurumlarýnýn AKTS potansiyelinden tam olarak arasýnda yer almaktadýr. 1998 tarihli Yükseköðretim Lisans programlarýna fon saðlama formülünde yüzde 

yarar lanamadýðýný  ve yalnýzca bazý özel  Kurumlarý Yasasý uyarýnca, DE yalnýzca istek üzerine 5'lik düz bir artýþ önerirken, baþarý oranlarý oldukça 

yükseköðretim kurumlarýnýn bu sistemi tam olarak verilmekteydi. 2004 yýlýnda, yükseköðretim önemli bir artýþ gösteren doktora programlarýna iliþkin 

uygulamaya koyduðunu göstermiþtir. AKTS bazý kurumlarýndan, MEYS, ENIC/NARIC kurumundan bir fonlarda farklý artýþlar önermektedir. 

doktora programlarý için de kullanýlmaktadýr. grup uzman ve ulusal DE koordinatörü; Berlin Kalite güvencesi sistemi öz deðerlendirme, dýþ 

Yurtiçinde AKTS formunda kredi transferi oldukça Bildirisinde belirlendiði gibi her mezuna DE verilmesi deðerlendirme, eþ düzey kurum incelemesi ve 

yaygýn bir þekilde kabul görmektedir. Yükseköðretim talebini karþýlamalarýnda yükseköðretim kurumlarýna akreditasyon (önceki deðerlendirmeye baðlý olarak) 

kurumlarý, fakülteler ve benzer türde yükseköðretim yard ýmc ý  o lacak  be lge le r i  haz ý r lamýþ t ý r.  süreçlerini içerir. 

eðitim programlarý arasýnda ulusal kredi transferi Yükseköðretim Kurumlarý Yasasý'nda 2005 yýlýnda 1998 tarihli Yükseköðretim Kurumlarý Yasasý, 

gerçekleþtirilmektedir. Ancak farklý türde kurum, yapýlan deðiþikliðe göre, DE artýk her yükseköðretim yükseköðretim kurumlarýnýn (devlet veya özel) 

fakülte veya eðitim programlarý arasýnda kredi kurumunda ücretsiz ve otomatik olarak verilmektedir. 

transferi yapýlmasý halinde problem çýkmaktadýr. DE'nin hangi dilde hazýrlanacaðý, uygulamada, 

belgeyi veren yükseköðretim kurumu tarafýndan AKTS'nin kredi toplama fonksiyonu da son 

belirlense de; tüm yükseköðretim kurumlarý DE'yi hem zamanlarda birçok yükseköðretim kurumunda 

Çekçe hem de Ýngilizce (veya baþka bir yabancý dilde) kullanýlmaktadýr. Bir eðitim programý içerisinde 
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düzenli olarak faaliyetlerine iliþkin iç deðerlendirme ve eðitim ve araþtýrma, ayrýca yükseköðretim akreditasyon verilmektedir. Özel yükseköðretim 

gerçekleþtirmek zorunda olduklarýný ve iç kurumlarýnýn bilimsel, geliþimsel, sanatsal ve diðer kurumlarýnýn kurulmasý ve kamu üniversitelerinde 

düzenlemelerdeki süreçlerin detaylarýný açýkça yaratýcý faaliyetlerini deðerlendirmektir. Kurum fakültelerin açýlmasýný saðlayacak lisansý alabilmek 

belirlemek ve deðerlendirme sonuçlarýný yayýnlamak özellikle yükseköðretim kurumlarýnýn tüm akredite için ayrýca profesörlerin ve doçentlerin (docent) 

zorunda olduðunu ifade etmektedir. Ýç deðerlendirme edilmiþ faaliyetlerinin kalitesini deðerlendirir ve atanmasý için de AC'nin onayý gerekmektedir. 

bir ön koþul olarak görülür; eðitim, araþtýrma ve deðerlendirme sonuçlarýný yayýnlar. AC ayrýca yükseköðretim kurumunun türünün 

geliþtirme alanlarýndaki yükseköðretim kurumlarýnýn AC'nin prosedürleri kanunla düzenlenir, bu husustaki (üniversite veya üniversite dýþý) belirlenmesi sürecine 

Uzun Vadeli Planýný hazýrlamak için hareket noktasý en  günce l  kanun 2004 Temmuz ay ýnda de katýlmaktadýr.

olarak düþünülür. Yükseköðretim kurumlarýnýn iç benmsenmiþtir. Akreditasyon uygulamasýna iliþkin Doktora programý çerçevesindeki çalýþmalarýn 

deðerlendirmesi ayný zamanda Akreditasyon kurallar Uygulama Ýçeriði Yönetmeliði'ne göre sonuçlarý özel bir kurul tarafýndan izlenir ve 

Komisyonu tarafýndan gerçekleþtirilecek dýþ belirlenmektedir. deðerlendirilir. Kurul baþkaný, kurul üyeleri arasýndan 

deðerlendirmenin hazýrlýk safhasýdýr. Deðerlendirmenin yapýlacaðý zamana ve hangi seçilir. 

Dýþ deðerlendirme ve/veya eþ düzeyde kurum yükseköðretim kurumunun deðerlendirileceðine 2002 yýlý Mayýs ayýndan buyana, Akreditasyon 

incelemesi; kurumlar uluslar arasý deðerlendirme için Akreditasyon Komisyonu karar vermektedir. Komisyonu Avrupa Yükseköðretimde Kalite 

baþvurmadýðý takdirde Akreditasyon Komisyonu (AC) Komisyon eðitim programlarýnýn akreditasyonu için Güvencesi Birliði (ENQA) tam üyesidir. ENQA 

veya çalýþma komiteleri tarafýndan gerçekleþtirilir. Bu personel, bilgi teknolojileri, literatür ve eðitim tarafýndan belirlenen standartlarý yerine getirebilmek 

Komisyon 1990 yýlý Haziran ayýnda Yükseköðretim materyallerine iliþkin standartlarý belirlemektedir. Ýster için MEYS, Yükseköðretim Eðitimleri Merkezi ve Çek 

Kurumlarý Yasasý ile kurulmuþtur. Komisyon yabancý kamu ister özel yükseköðretim kurumlarý tarafýndan ve Slovak AC'leri tarafýndan 2005 yýlýnda iki yýllýk ortak 

uzmanlar (þu anda yabancý üniversitelerden üç sunulsun tüm eðitim programlarý akredite edilmelidir. bir proje baþlatýlmýþtýr. 

uzman vardýr) da dahil 21 üyeden oluþan bir uzmanlar Yükseköðretim Kurumlarý Yasasý kapsamýnda, tüm 

organýdýr. Tüm komisyon üyeleri Çek Hükümeti eðitim programlarýnýn akreditasyonlarý 2002 yýlýndan 

tarafýndan Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn buyana yenilenmektedir. Akreditasyon, Komisyonun 

tavsiyesi üzerine atanýr. Öðrenciler AC üyesi olamaz. tavsiyesi üzerine MEYS tarafýndan verilmektedir. Bir 

AC'nin görevleri; yükseköðretimin kalitesini arttýrmak eðitim programýna maksimum on yýllýk bir 
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Komisyonun temel amaçlarý, iþbirliði, AC iç incelemesi dahil) ve yükseköðretimde ulusal (INQAAHE) bir üyesidir. Ülke, 2001 yýlýnda 

deðerlendirme sisteminin oluþturulmasý, kalite güvence sisteminin geliþtirilmesidir. kurulmuþ olan Orta ve Doðu Avrupa 

karþýlýklý dýþ deðerlendirmeye iliþkin koþullarýn 1996 yýlýndan buyana, Çek Cumhuriyeti Uluslar Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý 

belirlenmesi (uluslar arasý eþ düzeyde kurum arasý Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý'nýn Aðý'nýn da kurucu üyesidir. 

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih
  

Çek dilindeki Karþýlýðý
 

 
1 Temmuz 1990

1 Temmuz 1998

10 Þubat 1999

2000

2000-2005 (2010)

1 Temmuz 2001

2003 (2005 yýlýnda 
güncellenmiþtir)

28 Temmuz 2004

2004 ve 2005

Türkçe Karþýlýðý

Yükseköðretim kurumlarý Kanunu No.172/1990

Yükseköðretim Kurumlarý ve bazý diðer Kanun (Yükseköðretim 
Kurumlarý Kanunu) Deðiþiklik ve Ekleri Kanunu No. 111/1998

10 Þubat 1999 tarihli Eðitim Programý Akreditasyonunun Uygulama
 Kapsamýna iliþkin 42/1999 sayýlý Eðitim, Gençlik ve Spor
 Bakanlýðý Yönetmeliði

Çek Cumhuriyeti'nde Eðitimi Geliþtirme Ulusal Programý 

MEYS, Yükseköðretim Stratejik Geliþtirme

147/2001 sayýlý Yükseköðretim kurumlarý Kanunu Deðiþikliði

Akreditasyon süresinin Uzatýlmasý veya Eðitim Programlarýnýn veya 
Alanlarýnýn Akreditasyonunun Geçerlilik Süresinin Uzatýlmasý için
 yapýlan baþvurularýn deðerlendirilmesine iliþkin Akreditasyon 
Komisyonu Standartlarý

Çek Cumhuriyeti tarafýndan alýnan Ýlke Kararý No.744 ile onaylanan 
Akreditasyon Komisyonu Kanunu

Yükseköðretim Reform Politikasý (2004) ve Güncellenmiþ 
versiyonu (2005)

Zákon è. 172/1990 o vysokých školách

Zákon è. 111/1998 o vysokých školáchaozmìnìadoplnìní dalších zákonù 
(zákon o vysokých školách)

Vyhláška è. 42/1999 Sb., Ministerstva školství, mládež e a tìlovýchovyzedne
 10. února 1999oobsahuž ádostioakreditaci studijního programu

Národní program rozvoje vzdìlávání v Èeské republice (Bílá kniha)

Strategie rozvoje terciárního vzdìlávání, MŠMT

Novela è. 147/2001

Standardy Akreditaèní komise pro posuzováníž ádostío akreditaci, 
rozšíøení akreditace a prodlouž ení doby platnosti akreditace studijních 
programù a jejich oborù

Statut Akreditaèní komise, schválený vládou ÈR usnesením è.744

Koncepce reformy vysokého školství v ÈR (2004) a její Aktualizace (2005)
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Tarih Türkçe karþýlýðý Çek dilindeki Karþýlýðý 

 2005 yýlý Ocak ayý

1 Ocak 2005

1 Ocak 2005

1 Ocak 2006

2006-2010

1 Aðustos 2007 
yýlýnda yürürlüðe 
girecek

Akredite edilmiþ faaliyetlerin deðerlendirilmesine iliþkin anket  Akredite 
edilmiþ Lisans ve Yüksek Lisans Programlarýnýn ve ilgili Akademik ve
 Bilimsel Araþtýrmalarýn, Sanatsal veya Diðer Yaratýcý Faaliyetlerin 
Düzenlenmesi

562/2004 sayýlý Yükseköðretim Kurumlarý Yasasý Deðiþikliði

Okul öncesi, ilköðretim, ortaöðretim ve mesleki yükseköðretim ve 
diðer eðitimler ile ilgili 561/2004 sayýlý Kanun (Eðitim Kanunu)

552/2005 sayýlý Yükseköðretim Kurumlarý Yasasý Deðiþikliði

20062010 yýllarý için Yükseköðretim kurumlarýnda Eðitimsel, Bilimsel,
Sanatsal Faaliyetlere, Araþtýrma Faaliyetlerine ve diðer yaratýcý 
faaliyetlere iliþkin uzun vadeli plan ve söz konusu planýn 2006, 2007 
yýllarý için güncellenmiþ versiyonlarý

Ýleri seviyede eðitim sonuçlarýnýn doðrulanmasý ve tanýnmasýna iliþkin
 ve bazý kanunlarýn deðiþtirilmesine iliþkin kanun

Dotazník pro hod nocení akreditovaných èinností-uskuteèòování 
akreditovaných bakaláøských a magisterských studijních programù a stím 
souvisejícívìdecké, výzkumné, vývojové, umìlecké nebo další tvùrèí èinnosti

Novela è. 562/2004

Zákon è. 561/2004 o pøedškolním, základním, støedním, vyšším 
odborném a jiném vzdìlávání (Školský zákon)

Novela è. 552/2005

Dlouhodobýzámìrvzdìlávacía vìdecké, výzkumné, vývojové, umìlecké a 
další tvùrèí èinnosti prooblastvysokých škol pro období 2006-2010 
a jeho Aktualizace pro rok 2006,2007

Zákon oovìøovánía uznávánívýsledkù dalšího vzdìlávání a o zmìnì 
nìkterých zákonù

(*) Yürürlüðe girme tarihi (kanunlar ve yönetmeliklerde)

Akreditaèní komise (Akreditasyon Komisyonu), Bologna Süreci ve yükseköðretim mevzuatýnýn da bulunduðu Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý web sayfasý:
  

Web siteleri

http://www.msmt.cz
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Yükseköðretim yapýsý, en son 2005 yýlýnda deðiþiklik kapsamdan çýkarýlmýþ olsa da daha sonra bu dersler almak zorundadýr (Baden-Württemberg Eyaleti 

yapýlan, 1998 tarihli Yükseköðretim Çerçeve Kanunu de çerçeve içerisine dahil edilmiþtir. Öðretmenlik dýþýnda).

(Hochschulrahmengesetz,  veya HRG) i le  eðitim programlarýnda iki aþamalý derece sistemine Geleneksel olarak doktora programý kapsamýnda 

yönetilmektedir. Söz konusu kanun Lisans ve Yüksek iliþkin önkoþul olarak 2005 Haziran tarihli 'Öðretmenlik baðýmsýz bir araþtýrma projesi ve final sýnavlarý 

Lisans eðitim derslerinin sunulmasý imkanýný pozisyonuna iliþkin eðitim gerekliliklerinin bildirildiði gerçekleþtirilir. Yükseköðretim kurumlarý kendi 

içermekte ve bu eðitimlerin minimum süresini eðitim programlarýndaki Lisans ve Yüksek Lisans doktora derecesi düzenlemelerinde tavsiye ve 

belirlemektedir. AKTS ve DE'nin uygulanmasýna derecelerinin karþýlýklý tanýnmasýna iliþkin önemli deðerlendirme prosedürlerini belirlemiþtir. 1998 

iliþkin detaylar Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki noktalar' ve 2005 Eylül tarihli 'Eyaletlerin (Länder) yýlýndan buyana, daha çok doktora programý yapý 

Eyaletlerin (Länder) Eðitim ve Kültür Ýþleri Bakanlarý Ortak Yapýsal Gereklilikleri' eki oluþturulmuþtur. formu sunulmaktadýr; bu doktora yapýlarýnda ayrýca 

Daimi Konferansý'nýn 1998 yýlýnda kabul ettiði bir ilke Uzun dönemli eðitimler üç aþamalý yapý ile birlikte de özel danýþmanlýk yapýlarý ve/veya müfredat bölümleri 

kararý ile tanýmlanmaktadýr. sunulmaya devam etmektedir. Týp, veteriner hekimlik doktora programýnýn parçasý durumundadýr 

Üç temel aþamaya dayanan derece yapýsý 1998 ve diþ hekimliði eðitimleri yalnýzca uzun dönemli (Graduiertencollegs, Yüksek Lisans Okullarý, Uluslar 

yýlýndan buyana üniversitelerde ve uygulamalý bilimler olarak verilmektedir. Devlet tarafýndan düzenlenen arasý Araþtýrma Okullarý). Doktora dersleri genellikle 

üniversitelerinde (Fachhochschulen) deneme programlardaki Lisans ve Yüksek Lisans derece Bergen Bildirgesi'nde tavsiye edildiði gibi üç ile dört yýl 

esasýnda iþlemektedir. yapýsý eðitim politikasý açýsýndan önemli bir endiþe arasýnda tam zamanlý bir çalýþmaya tekabül 

2002 yýlý gibi erken bir zamanda Almanya, standart kaynaðý olmayý sürdürmektedir, bu yapý ancak zaman etmektedir; ancak daha uzun da sürebilir. 

Bologna Süreci'nin bir parçasý olarak, KMK; 14 portföylerinin bir parçasý olarak Lisans ve Yüksek içerisinde kademeli olarak hayata geçirilebilir. 

Nisan 2000 tarihinde 'Yüksek Lisans ve Lisans Lisans dersleri verecek ve tercihen tüm ülkede üç ISCED 5B programlarý üç veya dört yýl süren kýsa 

eðitim programlarýndan mezunlarýn doktoraya aþamalý sistemi 2010 yýlýna kadar uygulayacak dönemli bir eðitim aþamasýný içerir. 

kabulü' ile ilgili bir ilke kararý almýþtýr. Lisans yükseköðretim kurumlarýna iliþkin hukuki bir temel Mesleðe yönelik olan ISCED 5B programlarýnda 

oluþturmuþtur. Bu karar Länder yükseköðretim (Berufsakademien tarafýndan sunulan), öðrenciler 

kurumlarýnda ve yükseköðretim kurumlarý ile ilgili baþka yükseköðretim kurumlarýnda sunulan ISCED 

hedeflerde uygulanmýþtýr. Ayný zamanda resim ve 5A Yüksek Lisans eðitim programýna geçiþ yapabilme 

müzik yüksekokullarýndaki dersler ilk baþtan fýrsatýný yakalayabilmek için önce bir Lisans derecesi 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp, veteriner hekimlik, diþ hekimliði

Biyoloji, eczacýlýk, iþletme, psikoloji
Dil bilimleri, hukuk, ekonomi, matematik, fen bilimleri,

Mühendislik, beþeri bilimler, toplum bilimleri,
Öðretmenlik eðitimi, vb.

Teoloji 

Öðretmenlik eðitimi, 
(ilkokul ve ortaokul seviyeleri için)

Özel eðitime ihtiyaç duyan çocuklarla çalýþmak için verilen öðretmenlik 
eðitimi, pedagoji

Sanat ve müzik, öðretmenlik eðitimi

Mühendislik bilimleri, ekonomi
Kamu yönetimi,

Sosyal meslekler, saðlýk ve terapi
Din eðitimi 

Ýþletme, teknoloji
gençlik ve topluluk çalýþmasý

Ýþletme, teknoloji, tasarým
                                                  Gençlik hizmetleri ve çocuk bakýmý eðitimi

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

FH Fachhochshule BA Berufsakademie

15 Ekim 2004 tarihli Daimi Konferans Ýlke Kararýna göre, Berufsakademien okullarýnda sunulan akredite edilmiþ ISCED 5B programlarý ISCED 5A Yüksek Lisans 
programlarýna geçiþ olanaðý sunacaktýr. Lisans/Yüksek Lisans programlarý, Týp Araþtýrmalarýnda uzmanlaþmak isteyen öðrenciler için Fen Bilimleri Lisans veya Fen 
Bilimleri Yüksek Lisans dereceleri verilmesini saðlayacaktýr.
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mezunlarýnýn (çok iyi bir dereceyle mezun olmuþ) ülkelerde uygulanan ulusal düzenlemelere uygun yapýlmýþtýr) benimsemiþtir. Bir kredi toplam 30 sýnýf içi 

doðrudan doktora programlarýna kabulü için konu yeterli bir kalite güvencesinin temin edilmesi halinde ders ve özel çalýþma saatine denk gelmektedir. 2004 

alanýna özel bir test prosedürü þart koþulmuþtur. kurumlar öðrencilere ortak bir derece verebilir. Ayrýca yýlýndan buyana üç temel aþama için de AKTS'nin 

ISCED 6 araþtýrma eðitimi/doktora programlarý ortak doktora derecelerinin verilmesi de mümkündür. uygulanmasý zorunluluk haline gelmiþtir. Eðitim 

kapsamýndaki teorik dersler kurumlarýn kendi doktora Yeni mezuniyet sistemi ayný zamanda Yüksek Lisans- programlarý arasýnda geçiþi teþvik edebilmek için, 

düzenlemelerine göre yönetilmektedir. artý-Doktora programýný da desteklemektedir; bu AKTS'nin uzun dönem eðitim programlarýna 

uygulanmasý tavsiye edilmektedir. AKTS ayrýca belirli Doktora için çalýþan öðrenciler doktora derslerinin program, lisans derecesine sahip yabancý 

bir eðitim programý içerisinde kredi transferi ve parasýný ödeyerek üniversiteye kaydolur ve sosyal öðrencilerin Almanya yükseköðretim sistemine 

toplama (Almanya'daki  bir  yükseköðret im güvenlik kapsamýndan ve saðlýk sigortasýndan girmelerini ve birleþik çift derece eðitim programlarýna 

kurumundan yine Almanya'daki veya yurtdýþýndaki bir yararlanýr. Üniversite ile bir iþ sözleþmesi dahil olmalarýný kolaylaþtýrmaktadýr. 

yükseköðretim kurumuna geçiþ durumunda) için de imzalayabilirler, fakat bu çok yaygýn bir uygulama 2 1  N i s a n  2 0 0 5  t a r i h i n d e ,  

kullanýlmaktadýr. deðildir. Hochschulrektorenkonferenz (Almanya Rektörler 

Diploma Eki (DE) kullanýmý, 1999 yýlýndan buyana Ulusal düzeyde, kurumlarýn özel düzenlemelerine Konferansý, veya HRK), KMK ve Federal Eðitim ve 

KMK ve HRK tarafýndan tavsiye edilmektedir. DE'nin göre ortak bir üniversite ve Fachhochschule doktora Bilim Bakanlýðý; Almanya'daki yükseköðretim 

Qualifikationsrahmen für Deutsche tüm programlarda uygulamaya konulmasýna yönelik programýnýn hazýrlanmasý mümkündür. derecelerine (

Hochschulabschlüsse) iliþkin bir Ulusal Yeterlilikler hareketler ortak tanýma temelinde KMK ve HRK Ortak ve çift derece uygulamasý uzun yýllardýr 

Çerçevesi belirlemiþtir. Söz konusu çerçeve doktora tarafýndan 2000 yýlýnda baþlatýlmýþtýr. 1 Ocak 2005 tanýnmaktadýr. Bu tanýmanýn hukuki gerekçesi Eyalet 

eðitimini üçüncü aþama olarak deðerlendirmekte ve tarihinden itibaren tüm yükseköðretim kurumlarý mevzuatýndaki hükümlere dayanýr. Söz konusu 

bu aþamada verilecek eðitimi tanýmlamaktadýr. Fakat tarafýndan verilmektedir ve öðrenciler DE'yi Ýngilizce hükümlere göre; yabancý bir yükseköðretim kurumu 

doktora programlarý için verilen bir kredi puanýndan olarak,ile yapýlan anlaþma çerçevesinde öðrenciye normal 

bahsetmemektedir. dereceye ek olarak baþka bir derece de verilebilir. 

Sürece katýlan ülkelerin kanunlarýna göre ortak 2000 yýlý Eylül ayýnda, KMK AKTS'ye dayalý kredi 

programa katýlan kuruluþlarýn yükseköðretim sistemlerinin uygulamaya konulmasýna iliþkin genel 

kurumlarý veya eþdeðer kuruluþlar olmasý ve katýlýmcý kriterleri (en son 2004 yýlý Ekim ayýnda deðiþiklik 
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herhangi bir ücret ödemeden veya talepte p r o g r a m l a r ý n ý n  a k r e d i t a s y o n u  y o l u y l a  gereksinimlerinin yerine getirilmesini saðlayan bir 

bulunmadan almaktadýr. saðlanmaktadýr. 1998 yýlýnda, iki aþamalý akademik merkezi  akredi tasyon kuruluþu (Almanya 

Üç aþamalý yapý neredeyse tamamen uygulamaya derecelendirme sisteminin eðitim programlarýnda bir Akreditasyon Konseyi - Akkreditierungsrat) tarafýndan 

konulduðundan bu konuda herhangi bir teþvik yoktur. akreditasyon süreci uygulamaya konulmuþtur. 2005 karakterize edilir. Almanya Akreditasyon Konseyi ayný 

Üç aþamalý yapýnýn uygulanmasýnýn yaný sýra eðitim yýlý Þubat ayýnda 'Almanya'daki Eðitim Programlarýnýn zamanda Länder topluluðunun (Ländergemeinschaft) 

programlarýnýn akreditasyonu da Almanya Eðitim Akreditasyonu Kuruluþu' kurulmasý ile ilgili kanunun sorumlu olduðu tüm sisteme iliþkin endiþelerin 

Programlarý Akreditasyon Kurumu (Stiftung zur kabul edilmesi ile akreditasyon süreci yeni bir hukuki a k r e d i t a s y o n  b a ð l a m ý n d a  g ö z  ö n ü n d e  

Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland) temel kazanmýþtýr. Akreditasyon sürecinin görevi; bulundurulmasýný saðlar. Devlet akreditasyon 

tarafýndan izlenmektedir. eðitim programý kavramýnýn, ders seçeneklerinin sürecine doðrudan dahil olmaz.

eð i t ime  e l ve r i þ l i l i ð i n i n ,  de rs  ka l i t es in in  Akreditasyon Konseyi ayrýca akreditasyon kurumlarý AKTS'nin veya DE'nin tam olarak uygulanmasýna 

deðerlendirilmesi; ayrýca verilen eðitimin meslek ile arasýnda adil bir rekabet tesis etmek için çalýþýr. Diðer iliþkin özel bir mali teþvik veya kontrol tedbiri 

iliþkisinin incelenmesi ve cinsiyet eþitliðinin teþvik hususlarýn yaný sýra ajanslar arasýndaki iþbirliði ve uygulamasý yoktur. Ancak, kurumlara ilk idari 

edilmesidir. Akreditasyon bir dýþ kalite güvencesidir. iletiþimi teþvik ederek; uluslar arasý kalite güvencesi çalýþmalarýnda yardýmcý olmak için, HRK Diploma 

'Eþ düzeyde bir kurum tarafýndan gerçekleþtirilecek aðlarýnda ve akreditasyon kurumlarýnda Almanya'nýn Supplement Deutschland (Almanya Diploma Eki) 

inceleme' esasýna dayanýr. Ýnceleme sürecine çýkarlarýnýn gözetilmesine katkýda bulunur. olarak bilinen tam uyumlu DE yazýlýmýný temin etmiþtir. 

katýlanlar arasýnda akademisyenlerin yaný sýra Ayrýca HRK bir Bologna Bilgi Merkezi kurmuþtur. Konseyin mahiyeti, hem reform sürecinin 'toplumlar 

öðrenciler, sosyal ortaklarýn temsilcileri ve uluslar Merkez Bologna Sürecini uygulamalarýnda arasý' boyutunu hem de paydaþlar arasýnda kabul 

arasý uzmanlar da yer alýr.yükseköðretim kurumlarýný desteklemek için online görme ihtiyacýný yansýtmaktadýr.

Akreditasyon sistemi eðitim programlarýnýn hizmet sunmaktadýr. 

akreditasyon iþlemlerini yürüten yerel ajanslar ve Yükseköðretim kurumlarýnda gerçekleþtirilen eðitim 

ajanslarý akredite eden ve akreditasyonlarýný ve araþtýrma faaliyetlerinde kalite güvencesi birçok 

yenileyen, ayrýca akreditasyon sürecinin güvenilir ve kurumda 1995 yýlýndan buyana uygulanmakta olan iç 

þeffaf standartlara göre yürütülmesini saðlayacak ve dýþ eðitim deðerlendirmesi ve 1998'den buyana 

tanýmlamalar aracýlýðýyla prosedürlerin temel uygulanmakta olan akademik derece eðitim 
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Konsey'de yükseköðretim kurumlarýndan dört bakýmýndan verimliliðini arttýrma amacý reform 

temsilci, Eyaletlerden (Länder) dört temsilci, çeþitli çabalarýnýn merkezinde yer alýr. 

mesleklerden beþ kiþi, iki öðrenci ve iki uluslar arasý Lisans ve Yüksek Lisans programlarýnýn zorunlu 

üye bulunur. a k r e d i t a s y o n u  L ä n d e r g e m e i n s a m e  

1998 yýlýndan buyana deðerlendirme iþleminin Strukturvorgaben' i  (Länder Ortak Yapýsal  

yükseköðretim kurumlarýnýn genel görevi olduðu Gereklilikler) esas almak zorundadýr.

kanunlarla tespit edilmiþtir. Ülkede deðerlendirme KMK tarafýndan 2004 yýlýnda kabul edilen Länder ve 

sürecini koordine eden ulusal bir organ yoktur, ancak tüm yükseköðretim kurumlarýnda kalite güvencesinin 

ülke eyalet seviyesinde (ajanslar) veya bölgesel ve geliþtirilmesine iliþkin ilkelere göre, akreditasyon 

bölgeler arasý seviyede (aðlar veya birlikler) karar sistemi uzun dönemde tüm eðitim programýný 

verme yetkisine sahip kurumlara iliþkin bir altyapý kapsayacak þekilde geniþletilmek zorundadýr. 

geliþtirmiþtir. Akreditasyon Konseyi ve bazý akreditasyon ajanslarý 

Bu kurumlarýn tasarýmýnda, deðerlendirme 2002 yýlýndan buyana Avrupa Yükseköðretimde Kalite 

prosedürleri büyük ölçüde Bologna gerekliliklerini Güvencesi Birliði (ENQA) tam üyesidir. Akreditasyon 

(kurum-içi inceleme; kurum-dýþý eþ düzeyde kurumlar Konseyi ayný zamanda Almanca Konuþan 

tarafýndan gerçekleþtirilen inceleme  genellikle uluslar Akreditasyon Kurumlarý Aðý'nýn (D-A-CH), Avrupa 

arasý katýlýmla, öðrenci denetçilerin de sürece dahil Yükseköðretimde Akreditasyon Konsorsiyumu'nun 

olmasýyla gerçekleþtirilir ve sonuçlar uygun bir (ECA) ve Uluslar arasý Yükseköðretimde Kalite 

formatta yayýnlanýr) karþýlamaktadýr. Güvencesi Ajanslarý Aðý'nýn (INQAAHE) üyesidir.

Yükseköðretim kurumlarý Länder kurumlarýdýr. Länder Akreditasyon ajanslarý Akreditasyon Konseyi'nin 

eðitim programlarýnýn, sýnavlarýn ve final sýnavlarýnýn gözetimine tabidir.

denkliðini, ayrýca bir üniversiteden diðerine geçiþ 

olanaðý saðlanmasýný garanti etmek zorundadýr. 

Yükseköðretim kurumlarýnýn öðretmenlik eðitimi 
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Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý Alman dilindeki Karþýlýðý 

3 Aralýk 1998  

14 Nisan 2000 

12 Haziran 2003 

15 Ekim 2004 

22 Ekim 2004 

16 Aralýk 2004 

15 Þubat 2005 

21 Nisan 2005 

22 Eylül  2005 

 

Lisans/Bakkalaureus ve Yüksek Lisans/Magister Eðitim 
Programlarýna Geçiþ (Eðitim ve Kültür Ýþleri Bakanlarý 
Daimi Konferansý Ýlke Kararý)

Yüksek Lisans ve Lisans eðitim programýn mezunlarýnýn 
doktora programlarýna geçiþine iliþkin ilke kararý (Daimi 
Konferans Ýlke Kararý)

Almanya'da Lisans ve Yüksek Lisans Yapýsý için 10 Tez 
(Daimi Konferans Ýlke Kararý)

Akreditasyonun daha da geliþtirilmesine iliþkin kriterler 
(Daimi Konferans Ýlke Kararý)

Kredi Sistemlerinin Uygulanmasýna ve Akademik Derece 
Programlarýnýn Modülerizasyonuna iliþkin Genel Çerçeve 
(Daimi Konferans Ýlke Kararý)

'Almanya'da Eðitim Programlarýnýn Akreditasyonu 
Kurumu' Kurum Sözleþmesi

'Almanya'da Eðitim Programlarýnýn Akreditasyonu 
Kurumu'nun kurulmasýna iliþkin kanun 

Almanya Yükseköðretim Derecelerine iliþkin Yeterlilikler 
Çerçevesi (Daimi Konferans Ýlke Kararý)

Lisans ve Yüksek Lisans Eðitim Programlarýnýn 
Akreditasyonuna iliþkin HRG 9.2 Paragrafýna göre Länder 
Ortak Yapý Kýlavuzlarý (Daimi Konferans Ýlke Kararý)

Einführung eines Akkreditierungsverfahrensfür Bachelor-/ 
Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengänge (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz)

Zugang zur Promotion für Master-/Magister- und Bachelor-
/Bakkalaureusabsolventen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz)

10Thesen zur Bachelor- und Masterstruktur in Deutschland 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz)

Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Akkreditierung 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz)

Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunkten und 
die Modularisierung von Studiengängen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz)

'Vereinbarung zur Stiftung 'Stiftung: Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland'(Vereinbarung der 
Kultusministerkonferenz)

Gesetz zur Errichtung einer Stiftung 'Stiftung zur Akkreditierung 
von Studiengängen in Deutschland’

Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz)

Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für 
die Akkreditierung von Bachelor- und Master-studiengängen 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz)
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Danimarka'da Bologna Süreci ile baðlantýlý olarak bir deyiþle bir Yüksek Lisans programýna veya özel bir hazýrlanmasýný veya bir proje dosyasý sunulmasýný 

yaþanan son geliþmeler, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Yüksek Lisans programýna (ISCED 5A) devam gerektirir. Birçok program ayný alanda ileri düzeyde bir 

Bakanlýðý'nýn üniversitelerin Lisans ve Yüksek Lisans etmeleri mümkündür. Ancak bu programlara kabul eðitim seviyesine, baþka bir deyiþle bir Yüksek Lisans 

programlarý ile ilgili 2004 Mayýs tarihli Emri'nde açýkça edilme koþullarýna öðrencinin eðitimini sürdürmek için programýna veya bazý koþullarda mevzubahis mesleki 

anlatýlmaktadýr. Söz konusu emir Mayýs 2003 tarihli baþvurduðu üniversite (uzun dönemli bir eðitim alan ile ilgili özel bir Yüksek Lisans programýna, 

Üniversiteler Kanunu ve Kültür Bakanlýðý'nýn Haziran programý sunan kurum) tarafýndan karar verilir. geçilmesine olanak tanýr. 

2004 tarihl i  Müzik Akademileri ve Opera Bologna Süreci ile paralel olarak, mesleki Lisans 1992 yýlýndan buyana, üç aþamalý Ph.D programý 

Akademisi'nde verilen eðitime il iþkin Emri derecesi (Professionsbachelor) 2001 yýlýndan buyana n o r m a l  b i r  Y ü k s e k  L i s a n s  d e r e c e s i n i n  

kapsamýnda yayýnlanmýþtýr. Üniversite Kanunu 2000 yýlýnda yürürlüðe giren Üniversite Dýþý Kurumlar tamamlanmasýnýn ardýndan gerçekleþtirilecek üç 

programlarýn yapýsý ve içeriðine iliþkin hiçbir hüküm tarafýndan verilen Orta Süreli Eðitime iliþkin Kanun yýllýk tam zamanlý bir eðitim programýna tekabül 

içermemektedir. kapsamýnda üniversite dýþý kurumlar tarafýndan etmektedir. 2002 mevzuatýna göre, Ph.D programý 

Ýki temel aþamaya dayanan Lisans/Yüksek Lisans sunulan orta süreli programlar için uygulanmaktadýr. kapsamýnda, baðýmsýz bir araþtýrma projesi (Ph.D 

derece yapýsý Danimarka'da 1980'lerin sonunda Mesleki lisans derecesi programlarý sunan tüm projesi) üzerinde gözetimli bir çalýþma, Ph.D projesine 

uygulamaya konulmuþtur. Yukarýda bahsedilen kurumlara iliþkin düzenleyici makam Eðitim baðlý olarak yazýlý bir tezin hazýrlanmasý ve kurum 

mevzuat tüm üniversite disiplinlerinde 3+2 yapýsýný Bakanlýðý'dýr. Mesleki Lisans derecesi üç ile üç buçuk tarafýndan onaylanmýþ araþtýrma (Ph.D) derslerinin 

(veya bazý durumlarda 3+2½ veya 3+3 ) kurmuþtur. yýllýk bir eðitim süresinin (180210 AKTS kredi puaný) tatmin edici bir seviyede tamamlanmasý yer alýr. 

3+2 derece yapýsý, sanat ve kültür alanlarýnda ardýndan üniversite tarafýndan sunulan Lisans Toplam ders yükü yaklaþýk 30 AKTS kredi puanýný 

sunulan birkaç programdaki istisnalar dýþýnda birçok programlarýna (ISCED 5A) denk olarak verilmektedir. karþýlamasý ve diðer  genellikle yabancý  araþtýrma 

üniversitede uygulanmýþtýr. Orta süreli programlar genellikle öðrencileri belirli bir kuruluþlarýnýn veya benzer iþletmelerin ziyaret 

Lisans/Yüksek Lisans yapýsý ISCED 5B seviyesine mesleðe (örneðin öðretmen yetiþtiren programlar, edilmesi ve öðretmenlik 

uygulanmamaktadýr. ISCED 5B seviyesinden ISCED sosyal hizmetler programlarý, gazetecilik, hemþirelik, 

5A programlarýna geçiþ yapýlmasý genellikle pek mühendislik, vb.) hazýrlamaktadýr. Tüm mesleki 

mümkün deðildir. Yalnýzca bazý koþullar altýnda, ayný Lisans derecesi programlarý zorunlu bir uygulama 

çalýþma alanýnda bir Yüksek Lisans programýna, diðer eðitimi/hizmet-içi eðitim süresi içerir ve bir proje 

24142



DANÝMARKA

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp 

Veteriner hekimlik

Beþeri bilimler, sosyal bilimler, doða bilimleri, kütüphanecilik

Sanat Çalýþmalarý 
(müzik, sanat ve tasarým, sanat restoratörü)

Mimarlýk ve yapý

Öðretmenlik eðitimi 
(ilkokul ve ortaokul seviyeleri için), vb.

Gazetecilik ve enformasyon

Saðlýk, sosyal hizmetler, iþletme,
Mühendislik, vb.

Ýþletme, bilgisayar,
Mühendislik, imalat ve inþaat,

Ziraatçýlýk

Sinema, tiyatro

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

AK Akademiniveau cand. Candidatus STS Statens Teaterskole 
BA Sosyal Bilimler Lisans1 CVU  Merkezi dr. Doctor 
BSc Fen Bilimleri Lisans1 ddf Den Danske Filmskole ph.d Doctor philosophiae/Felsefe Doktoru 

Professionsbachelor derecesi özellikle söz konusu mesleki alan ile ilgili candidatus programlara geçiþ yapýlmasýný saðlar. Ancak, candidatus programýný sunan kurum 
öðrencinin kabulü için özel gereklilikler belirleyebilir.
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deneyimi veya bilgi verilmesi konusunda deneyim Ayrýca, normalde beþ ile sekiz yýllýk bireysel orijinal bir derecelendirme seviyelerine ve türlerine sistematik bir 

kazanýlmasýný kapsayan ve söz konusu Ph.D projesi araþt ý rma sürec in in  ve hazý r lanan tez in  taným getirmektedir.

ile mümkün olduðunca doðrudan iliþkili olacak savunulmasýnýn ardýndan baþka bir doktora AKTS kredi puan sisteminin kullanýlmasý 1 Eylül 2001 

araþtýrma faaliyetlerine katýlým zorunludur. derecesi (dr.) de elde edilebilir. Doktora derecesine tarihinde tüm yükseköðretim eðitim programlarýnda 

Ph.D öðrencileri hem öðrenci olarak hem de iliþkin Bakanlýk Yasasý'nda, araþtýrmacýlarýn doktora zorunlu hale getirilmiþtir. AKTS yalnýzca kredi transferi 

“baþlangýç aþamasýnda” araþtýrmacýlar olarak faaliyet derecesi için baþvuru yapmadan önce genellikle bir için deðil ayný zamanda bir kredi toplama sistemi 

gösterir. Yalnýzca program dahilindeki üç yýllýk dönem Yüksek Lisans derecesi ve/veya Ph.D sahibi olmalarý olarak da kullanýlmaktadýr. 2000 yýlýndan buyana, 

boyunca ödeme alýrlar. Bir süpervizör altý ayda bir gerektiðinden bahsedilmektedir. Ancak bu mevzuata s ý n a v l a r a  i l i þ k i n  i d a r i  e m i r l e r e  

öðrencilerin Ph.D planlarýndaki gereklilikleri baðlý bir gereklilik deðildir. (Eksamensbekendtørelsen) göre; eðitim kurumu 

karþýladýklarýndan emin olmak için kaydettikleri Son zamanlarda, ayný anda iki veya daha fazla tarafýndan verilen tüm sýnav belgelerinde AKTS 

ilerlemeyi deðerlendirir. Tüm Ph.D öðrencileri diðer üniversiteden doktora programý alýnamamakta ve bilgilerinin görülmesi gerekmektedir. 

maaþlý çalýþanlar gibi gelir vergisine tabidir. Ph.D doktora derecesi verilememektedir. Danimarka'daki Diploma Eki'nin (DE) kullanýlmasý 1 Eylül 2002 

programýnýn uzun süreli bir hastalýk veya doðum izni doktora derecesine iliþkin hükümler 1996 Aðustos yýlýnda zorunlu hale getirilmiþtir. Tüm yükseköðretim 

nedeniyle gecikmesi halinde, bireysel baþvuru ile ayýnda yürürlüðe giren Doktora Derecelerine iliþkin kurumlarý bu tarihten itibaren Diploma Eki'ni tüm 

istihdam süresi uzatýlabilir. Eðitim Bakanlýðý Emri'nde yer almaktadýr. mezunlara otomatik olarak ve Ýngilizce dilinde verme 

Ph.D öðrencileri, Danimarka Mesleki Birlikler Genel anlamda, ulusal kanun/resmi düzenlemelerde, yükümlülüðündedir. Diploma Eki ücretsiz olarak 

K o n f e d e r a s y o n u  ( A k a d e m i k e r n e s  iki veya daha fazla üniversite tarafýndan verilen uluslar verilmektedir. 

Centralorganisation) ile devlet arasýnda imzalanan arasý ortak veya çift derece (Lisans, Yüksek Lisans, Ýzleme (teþvikler ve kontrol tedbirleri) ile ilgili olarak, 

toplu sözleþme kapsamýnda devlet tarafýndan doktora) ile ilgili herhangi bir hüküm yoktur. özel bir tedbir uygulanmamaktadýr. Tüm 

istihdam edilen Yüksek Lisans derecesine sahip 2003 yýlýnda yükseköðretime iliþkin bir Ulusal 

çalýþanlarla ayný seviyede emeklilik tasarrufu alýr. Yeterlilikler Çerçevesi oluþturulmuþtur ve 

Buna göre, Ph.D öðrenci ler inin emekl i l ik yükseköðret im kurumlarýnda uygulanmaya 

tasarruflarýna saðladýklarý kendi katký paylarý üçte-bir baþlanmýþtýr. Bu çerçeve belirli bir eðitim sisteminde 

oranýnda, iþverenin katkýsý ise üçte iki oranýndadýr. özellikle öðrenme çýktýlarýna dayalý olarak 
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eðitim programlarýnda 2001 yýlýndan buyana üç destekli yükseköðretim kurumlarý) de dahil olmak her deðerlendirmede en az bir Ýskandinav üye 

aþamalý yapý uygulanmaktadýr. Birkaç eðitim üzere her düzeydeki eðitim süreçlerinin dýþ kalite atamaya çalýþýr. 

programýnda (özellikle Kültür Bakanlýðý kapsamýnda) güvencesinden sorumludur. EVA yükseköðretim Tüm deðerlendirme raporlarý yayýnlanýr. 

bu yeni yapý ile uyum saðlamak için gerekli programlarýnýn sistematik deðerlendirme süreçlerini Deðerlendirilen kurumlar izleme sürecinden 

deðiþiklikleri uygulamamýþtýr ve bazý eðitim baþlatýr ve yürütür. Faaliyetleri arasýnda kurumsal, sorumludur. Deðerlendirilen kurumlar deðerlendirme 

programlarýnýn yakýn dönemde söz konusu denetim ve diðer deðerlendirme türleri yer alabilir. raporundaki tavsiyeleri dikkate alan bir izleme planý 

deðiþiklikleri uygulama gibi bir planlarý da yoktur. EVA deðerlendirme iþlemlerine talep üzerine hazýrlamak zorundadýr.

2002 yýlýnda CIRIUS (Danimarka Ulusal Leonardo da baþlayabilir. Bu deðerlendirmeler gelir getiren Kurum kendisi ile ilgili deðerlendirme raporu 

Vinci, Socrates ve Youth Programlarý ve Ýskandinavya faaliyetler olarak gerçekleþtirilir ve hükümet, yayýnlandýktan sonra en geç altý ay içerisinde izleme 

ve Danimarka Eðitim Programlarý ve Teþvikleri bakanlýklar, danýþman kurullar, yerel merciler ve planýný kamuoyuna açýklamak ve web sitesine 

Ajansý), kurumlarýn uygulama sürecinde ne kadar yol eðitim kuruluþlarý tarafýndan talep edilebilir. koymak zorundadýr.

aldýklarýný görebilmek için orta aþama ve EVA'nýn genel denetiminde bir kurul sorumludur. Söz Kurumlarýn kendi kurum içi kalite güvencesi 

yükseköðretim programlarýnda AKTS'nin kullanýmýna konusu kurul EVA'nýn Yönetim Kurulu Baþkaný'ný atar usullerini belirlemesi gerekir. Üniversiteler Yasasý; 

iliþkin bir araþtýrma yapmýþtýr. 2006 yýlý için ve Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn tavsiyeleri üzerine dekanýn, bölüm baþkanlarýnýn ve eðitim kurullarýnýn 

güncellenmiþ uygulama süreci verisi yoktur. yýllýk programý hazýrlar. Danýþman organ olarak eðitim ve öðretimde kalite güvencesinin saðlanmasý 

Kalite güvence alanýnda, 2000 Eylül ayý Konsolide öðrenci kuruluþlarýndan temsilcilerin de katýldýðý bir ve geliþtirilmesi hususundaki rollerini açýkça 

Yasasý, Eðitim Bakanlýðý nezaretinde baðýmsýz bir Temsilciler Komitesi oluþturulmuþtur. Komite belirtmektedir. Normalde öðrencilerin de katýldýðý öz 

ulusal ajans olarak Danimarka Deðerlendirme üyelerinin tümü üç yýllýk süre için seçilir  öðrenci deðerlendirme; deðerlendirme sürecinin ayrýlmaz ve 

Enstitüsü'nü (Danmarks Evalueringsinstitut, EVA) temsilcilerinde ise bu süre iki yýldýr. Komite EVA'nýn zorunlu bir parçasýdýr.

kurmuþtur. Kuruluþu esnasýnda, EVA 19931999 yýllarý sunduðu yýllýk rapor ve planlý faaliyetlerin önceliklerine 2006 yýlý Ekim ayýnda, EVA 'Danimarka ve Birleþik

arasýnda yükseköðret im kurumlarýnýn dýþ iliþkin yorum yapar. Her deðerlendirmede, EVA ilgili 

deðerlendirmesini gerçekleþtiren Danimarka alanda uzman kiþilerden oluþan bir grup atar. Tüm 

Deðerlendirme Merkezi'ni de kapsamýna almýþtýr. EVA grup üyelerinin deðerlendirilen kurum/programlardan 

Danimarka'da yükseköðretim (özel sektör veya devlet baðýmsýz olmasý gerekir. Genel bir kural olarak, EVA 
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Krallýk'ta Kimya Programlarýnýn Ýncelenmesi' isimli bir Eðitim Bakanlýðý akreditasyon kararýný verir. EVA ayný bir programý sunma hakký verildiðinde, söz konusu 

rapor yayýnlamýþtýr. Söz konusu rapor; 3+2 yapýsýnýn zamanda Eðitim Bakanlýðý'nýn özel öðretim kurum ilgili programý bakanlýk talimatý kapsamýnda yer 

ve AKTS sisteminin uygulanmasýna odaklanan kurumlarýndaki öðrencilerin Danimarka devleti eðitim alan çerçeve dahilinde tasarlamak zorundadýr. 

üniversitelerin kimya programlarýna i l iþkin burslarý için yeterli olup olmadýðýnýn belirlenmesi EVA Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi 

karþýlaþtýrmalý bir analiz niteliðindedir. Yapýlan sürecinin bir parçasý olarak özel eðitim programlarýnýn Birliði'nin (ENQA) tam üyesidir. EVA ayný zamanda 

deðerlendirme Ýngiltere Kraliyet Kimya Topluluðu'nun da akreditasyonunu gerçekleþtirir. Ýskandinav Aðý ve SICI (Merkezi ve Genel Eðitim 

iþbirliði ile yayýnlanacaktýr. Hangi kurumlarýn hangi programlarý sunabileceðine Müfettiþleri uluslar arasý Daimi Konferansý) ile iþbirliði 

Lisans derecesi saðlayan tüm programlarýn ilgili bakanlýklar karar verir. Tüm kararlar kurumun halindedir ve INQAAHE'nin (Uluslar arasý 

akreditasyonu 2004 yýlýnda baþlamýþtýr. EVA belirli kalite gerekliliklerini karþýlayacak bir program Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý) de 

akreditasyon/deðerlendirme iþlemini gerçekleþtirir ve sunma yeterliliðine dayanmaktadýr. Bir kuruma belirli tam üyesidir.
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Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý Danimarka dilindeki Karþýlýðý 

14 Aðustos 1996 

31 Mayýs 2000 

12 Eylül  2000 

19 Þubat 2001 

8 Mart 2002 

28 Mayýs 2003 

6 Mayýs 2004 

8 Haziran 2004 

19 Aðustos 2004 

10 Aðustos 2005 

21 Mart 2006 
 

Danimarka doktora derecesine iliþkin Bakanlýk Emri (Bakanlýk Emri 
No.750)

Orta Aþamada Üniversite Dýþý Kurumlarýn Sunduðu Eðitime iliþkin 
Kanun (Kanun No.481)

Danimarka Deðerlendirme Enstitüsü Kanunu 
(Konsolide Kanun No.905)

Mesleki Lisans Eðitimine iliþkin Bakanlýk Emri (Bakanlýk Emri No.113)

Ph.D Eðitim Programý ve Ph.D Derecesi ile ilgili 114 sayýlý Bakanlýk
 Emri 

Üniversiteler Kanunu (Kanun No.403)

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bankalýðý'nýn Üniversite Lisans ve Yüksek 
Lisans programlarýna iliþkin Talimatý (Bakanlýk Emri No.338)

Kültür Bakanlýðý'nýn müzik akademilerinde ve Opera akademisi'nde 
verilen eðitime iliþkin Emri (Bakanlýk Emri No.511)

Üniversite Programlarýndaki Sýnavlara iliþkin Bakanlýk Emri 
(Bakanlýk Emri No.827)

Danimarka Deðerlendirme Enstitüsü'ne iliþkin Bakanlýk Emri 
(Bakanlýk Emri No.775)

Üniversitelere iliþkin Bakanlýk Emri (Bankalýk Emri No.280)

Bekendtgørelse om doktorgrader (bkg. nr. 750)

Lovom mellemlangevideregående uddannelser 
(Lovbekendtgørelse nr. 481)

Lovom Danmarks Evalueringsinstitut (lovbekendtgørelse nr. 905)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor (bkg. nr. 113)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (bkg. nr. 114)

Lov om universiteter (lov nr. 403)

Bekendtgørelse om bachelor-og kandidatuddannelserved universiteterne 
(bkg. nr. 338)

Bekendtgørelse om uddannelserne ved musikkonservatorierne og 
Operaakademiet (bkg. nr. 511)

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser 
(eksamensbekendtgørelsen) (bkg. nr. 827)

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (bkg nr. 775)

Bekendtgørelse af lov om universiteter (Universitetsloven) (bkg. Nr. 280)

Web siteleri
EVA üç aþamalý yapýnýn ve AKTS'nin Danimarka'da sunulan tüm kimya programlarýna uygulanmasýnýn deðerlendirilmesi: 
http://www.eva.dk/Projekter_2005/International_evaluering_af_kemi/EVAluering_december_2006.aspx
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Yükseköðretim ile ilgili mevzuatýn genel ilkeleri 1995 sürdürmektedir. Ancak 1 Ocak 2004 tarihinden ve bireysel araþtýrmanýn hazýrlanmasýyla paralel 

yýlýnda yürürlüðe giren Üniversiteler Kanunu'nda buyana, üniversi telere ek olarak mesleki olarak tamamlanabilir. Doktora öðrencileri araþtýrmacý 

(2004 yýlýnda tadil edilmiþtir) ve Mesleki yükseköðretim kurumlarý (rakenduskõrgkool) da olarak nitelendirilir ve eðitimleri esnasýnda da 

Yükseköðretim Kurumlarý Kanunu'nda (1998 ve 2004) teoloji ve savunma alanlarýnda ve toplumun araþtýrma burslarý için baþvurabilirler. 

açýkça belirlenmiþtir. Mesleki Eðitim Kurumlarý ihtiyaçlarýna baðlý olarak diðer alanlarda üniversiteler Doktora programlarýndaki reform Bologna Süreci 

Kanunu (1998 ve 2004), Özel Okullar Kanunu (1998 ile iþbirliði halinde Yüksek Lisans düzeyinde çerçevesinde baþlamýþtýr ve 2007/08 dönemine kadar 

ve 20004) ve Yetiþkin Eðitimi Kanunu (1993 ve 2004) programlar sunabilmektedir. tamamlanmýþ olacaktýr. Yeni programlardaki baþlýca 

da yükseköðretimin belirli yönlerini düzenlemektedir. Mesleki yükseköðretim kurumlarýnda veya deðiþiklik artýk Yüksek Lisans programýnýn bir parçasý 

2002/03 akademik yýlýndan buyana, üniversite üniversitelerde mesleki odaklý birinci seviye eðitim olmayan araþtýrma metodolojisine, bilim felsefesine, 

(ülikool) programlarý üç temel aþama olarak programlarýnýn tamamlandýktan sonra Yüksek Lisans vb. daha çok önem verilecek olmasýdýr. Henüz hiçbir 

yapýlandýrýlmaktadýr. 160 kredilik bir Lisans (ISCED 5A) seviyesinde programlara devam etmesi düzeyde (Yüksek Lisans veya Doktora) ortak derece 

programýndan geçiþ yapýlmýþsa Yüksek Lisans mümkündür. veri lebilmesi mümkün deðildir. Finansman 

derecesi (magistrikraas) için 40 ulusal kredi (60 Doktora derecesi (doktorikraad) alýnmasýný saðlayan üniversitelerin ulusal seviyedeki çabalarýna olduðu 

AKTS) gerekirken; 120 kredil ik bir l isans mevcut programlar 3 ve 4 yýl sürmekte ve Yüksek kadar uluslar arasýlaþma çabalarýna da baðlýdýr. Tüm 

programýndan geçiþ yapýlmýþsa Yüksek Lisans Lisans (magistrikraad) tamamlandýktan sonra veya yükseköðretim kurumlarý (HEI) uluslar arasý iþbirliði 

derecesi için 80 kredi alýnmasý gerekir. 3+2 modeli (3 magistrikaad ile denk bir akademik dereceye sahip için özellikle Ýskandinav ve Baltýk ülkelerine 

yýllýk bir Lisans programýnýn ardýndan 2 yýllýk bir o lunmasý hal inde bu programlara devam odaklanmaktadýr, fakat tüm dünyadaki yükseköðretim 

Yüksek Lisans programý) 4+1 modeline göre çok daha edilebilmektedir. Üniversiteler tarafýndan ek kabul kurumlarý ile kurumsal iþbirliði sözleþmeleri 

yaygýndýr. kriterleri belirlenebilir. Üniversiteler öðrencilerin imzalanmýþtýr.

Ýki aþamalý yapý, týp, eczacýlýk, diþ hekimliði, veteriner bireysel araþtýrmasýna ve belirli bir teorik ders 

hekimlik, mimarlýk, inþaat mühendisliði ve eðitim katýlýmýna baðlý olarak doktora derecesi verir. 

fakültesi (1  6 sýnýflar) hariç olmak üzere birçok Doktora programlarýndaki teorik dersler genellikle bir 

disipline uygulanýr. Mesleki yükseköðretim üniversiteden diðerine deðiþecek minimum 

programlarý çoðunlukla tek aþamalý yapýyý izlemeyi yoðunlukta atanmýþ derslerdir. Bu dersler zorunludur 
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Estonya Mesleki Yeterli l ik Sistemi (Riiklik yükseköðret im kurumlarýnda uygulanmasý akademik yýlýnýn baþlangýcýnda bu gereklilikleri 

kutsekvalifikatsiooni süsteem) 1997 yýlýnda zorunludur. AKTS'nin tüm yönlerine iliþkin nihai karar uygulama taahhüdü vermiþtir. Sözleþme ayrýca her 

oluþturulmuþtur. Yeterlilik Çerçevesi Meslekler Yasasý henüz alýnmamýþtýr, ancak kredi puanlarý hem kredi Eylül ayýnda bir önceki akademik yýla iliþkin bir 

ile düzenlenmektedir. Söz konusu yasa mesleki transferi hem de kredi toplama için kullanýlmaktadýr. performans deðerlendirmesi gerçekleþtirilmesi 

dereceler için gerekliliklerin geliþtirilmesi, mesleki Diploma Eki (DE) uygulamaya konulmuþtur ve 1 yükümlülüðünü içermektedir.

derecelerin verilmesi ve belgelendirilmesine iliþkin Ocak 2004 yýlýndan buyana tüm yükseköðretim Yalnýzca birkaç kurum, kurum için kalite yönetim 

koþullar ve usuller için bir temel oluþturur. Mesleki kurumlarýnda zorunlu hale getirilmiþtir. Ücretsizdir ve sistemini tam olarak uygulamaya koymuþtur; ancak 

dereceler beþ seviyeye (Seviye I en düþük Seviye V uzmanlýk derslerini (örn. mesleki yükseköðretim, pek çok kurum bir kurum içi kalite yönetim sistemi 

en yüksek seviyedir) ayrýlýr. Dereceler hükümet Yüksek Lisans, birleþtirilmiþ Lisans ve Yüksek Lisans geliþtirmeye çalýþmaktadýr. 

tarafýndan kurulan mesleki konseyler tarafýndan veya doktora eðitim müfredatlarý) tamamlayan tüm Dýþ deðerlendirme, çoðunlukla akreditasyon 

verilir. 2006 yýlýnda, Estonya'da 16 konsey öðrencilere Estonyaca ve Ýngilizce dillerinde otomatik þeklinde fakat Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý 

bulunmaktaydý. Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý olarak verilir. Yalnýzca Lisans eðitimini tamamlayan tarafýndan gerçekleþtirilir. Bakanlýðýn eðitim süreci ile 

Meslekler Yasasý'nda belirtilen gereklilikleri yerine öðrencilerde, DE istek üzerine verilir, çünkü bu ilgili faaliyetlerini düzenli aralýklarla denetleme gücü 

getirmesi üzerine mesleki konseylerinin faaliyetlerini öðrenciler genellikle eðitimlerine Yüksek Lisans ve yükseköðretim kurumlarýnýn sergi lediði 

denetleme görevini yerine getirir. seviyesinde devam etmek ister. performansýn hukuki gereklilikleri karþýlamamasý 

AKTS, öðrencinin yoðunluðuna dayalýdýr ve ulusal Üç aþamalý yapýnýn, AKTS'nin ve DE'nin durumunda müdahale etme yetkisine sahiptir. 

kredi sistemi (1 ulusal kredi puaný 1,5 AKTS puanýna uygulanmasýna iliþkin bir mevzuat mevcuttur. Rektörler Konferansý üniversite eðitimine iliþkin bir

denktir) ile birlikte kullanýlýr ve haftada 40 çalýþma Uygulama için baþka bir fon mekanizmasý yoktur.

saatine ve her akademik yýlý için 40 hafta/krediye denk Devlet üniversiteleri, müfredatlara, akademik görevler 

gelir. 1995 yýlýndan buyana, AKTS Socrates ve akademik derecelere iliþkin gereklilikleri belirleyen 

(Erasmus) programýna katýlan birçok yükseköðretim Kalite Güvencesi Sözleþmesine 2003 yýlý Haziran 

kurumu tarafýndan kendi istekleriyle kullanýlmaya ayýnda dahil olmuþtur. Söz konusu sözleþmeye göre, 

baþlanmýþtýr. Taslak mevzuata göre, 2008/09 üniversiteler gösteri len üç alandaki kalite 

akademik yý l ýndan i t ibaren AKTS'nin tüm gerekliliklerini uyumlaþtýrmaya baþlamýþ ve 2004/05 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp, veteriner hekimlik

Diþ hekimliði, eczacýlýk, mimarlýk,
Ýnþaat mühendisliði, öðretmenlik eðitimi (1-6 sýnýflar)

Beþeri bilimler, sosyal bilimler, toplum bilimi, iþletme,
Hukuk, fen bilimleri, bilgisayar, imalat ve iþleme, yapý, 

ziraatçýlýk, medikal hizmetler, sosyal hizmetler, 
hizmetler (seyahat, turizm)

Diðer programlar

Hemþirelik ve ebelik

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Zorunlu çalýþma 
deneyimi + 
deneyim süresi 

/N/

2004 yýlý Ocak ayýndan buyana, rakenduskõrgkool kurumlarý magistriõpe derecesi sunabilmektedir. Kurumlara hükümet kararnamesi ile magistriõpe 

derecesi verme yetkisi verilmiþtir.

Rakenduskõrgharidusõppe diplomasý aldýktan sonra, 'diðer program' mezunlarý doðrudan ülikool kurumuna devam edebilmektedir. Rakenduskõrgkool 

seviyesine geçmek isteniyorsa, en azýndan bir yýllýk mesleki deneyime sahip olmak gerekmektedir. 
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kalite el kitabý oluþturma ve konuyla ilgili kriterler az bir öðrenci sendikasý temsilcisi tam üyelik hazýrlanmalýdýr. Akreditasyon sonuçlarý yayýnlanýr ve 

geliþtirme iþlemine baþlamýþtýr. Devam eden haklarýyla katýlmak zorundadýr. akreditasyon sonuçlarýna internet üzerinden 

Üniversite Kalite Sözleþmesi giriþiminin ilk sonuçlarý 1997 yýlýnda kurulmuþ olan Yükseköðretim eriþilebilir.

2005 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. 2005/06 döneminde ilk Akreditasyon Merkezi'nin (HEAC, Kõrghariduse 2003 yýlýna kadar, akreditasyon sonucuna karar 

deðerlendirme devresinde kullanýlan 15 kalite kriteri Akrediteerimise Keskus) rolü akreditasyon ile ilgili tüm verme yetkisi tamamen HEQAC'a aitti. Þu anda ise 

belirlenmiþtir. Tartýþýlan problemler arasýnda eðitim uygulama iþlerini gerçekleþtirmektir. Akreditasyon Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý, istisna olarak, 

programlarýnýn açýlmasýna iliþkin düzenlemeler, sürecinin ilk devresi 19972002 yýllarý arasýnda HEQAC'ýn akreditasyon teklifini bir kez reddetme ve 

eðitim programlarýnýn yapýsý ve doktora tezlerinin tamamlanmýþtýr. HEAC 2002 yýlýndan buyana Avrupa son olarak onaylanmadan önce bir kez daha gözden 

savunulmasýna veya akademik pozisyonlarýn Yükseköðretimde Kalite Güvence Birliði (ENQA) tam geçirilmesini talep etme hakkýna sahiptir. Birçok 

doldurulmasýna iliþkin usuller yer alýr. üyesidir. Henüz baþka bir kalite güvencesi ajansý üniversite programý ve mesleki yükseköðretim 

Akreditasyon alanýnda ise; 1995 yýlýnda kurulmuþ tarafýndan eþ düzeyde kurum incelemesine tabi kurumlarý tarafýndan sunulan programlarýn küçük bir 

olan Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme Konseyi tutulmamýþtýr. kýsmý akredite edilir. 2003 yýlýndan buyana, HEQAC 

(HEQAC, Kõrghariduse Hindamise Nõukogu) genel Genel anlamda kalite güvencesi yöntemleri ve üyesi olan öðrenci temsilcilerinin bu aþamada 

eðitim sürecini koordine eder ve üniversitelere ve süreçleri ENQA tarafýndan önerilenlere uygun olarak akreditasyon sürecine katýlma ve iç deðerlendirme 

diðer yükseköðretim kurumlarýna öz deðerlendirme oluþturulmuþtur. Yine de sistemdeki deðiþiklikler raporuna girdi saðlama yetkisi vardýr. 

belgelerinin hazýrlanmasý konusunda tavsiyelerde nedeniyle oldukça karmaþýk olan akreditasyon 

bulunur. Baþlýca faaliyetleri arasýnda eðitim organizasyonunda iyileþtirmeler yapýlabilmesi için 

programlarýnýn akreditasyonu, yükseköðretime iliþkin yeterli hareket alaný býrakýlmýþtýr. HEQAC 

standartlarýn belirlenmesi, akreditasyon kararlarýnýn akreditasyon kararýný yükseköðretim kurumlarý 

açýklanmasý ve tavsiye kararlarýnýn yayýnlanmasý tarafýndan yapýlan öz deðerlendirmeye ve yabancý 

sayýlabilir. HEQAC, yükseköðretim kurumlarýný, uzmanlar tarafýndan hazýrlanan rapora baðlý olarak 

araþtýrma ve geliþtirme kurumlarýný, mesleki birlikleri, verir. Tam akreditasyon 7 yýl sürerken koþullu 

iþveren birliklerini ve öðrenci sendikalarýný temsil eden akreditasyon 3 yýl süreyle verilir. Olumsuz bir karar 

12 üyeden meydana gelir. HEQAC çalýþmalarýna en verilmesi halinde, belirli eðitim programlarý 
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kalite el kitabý oluþturma ve konuyla ilgili kriterler az bir öðrenci sendikasý temsilcisi tam üyelik hazýrlanmalýdýr. Akreditasyon sonuçlarý yayýnlanýr ve 

geliþtirme iþlemine baþlamýþtýr. Devam eden haklarýyla katýlmak zorundadýr. akreditasyon sonuçlarýna internet üzerinden 

Üniversite Kalite Sözleþmesi giriþiminin ilk sonuçlarý 1997 yýlýnda kurulmuþ olan Yükseköðretim eriþilebilir.

2005 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. 2005/06 döneminde ilk Akreditasyon Merkezi'nin (HEAC, Kõrghariduse 2003 yýlýna kadar, akreditasyon sonucuna karar 

deðerlendirme devresinde kullanýlan 15 kalite kriteri Akrediteerimise Keskus) rolü akreditasyon ile ilgili tüm verme yetkisi tamamen HEQAC'a aitti. Þu anda ise 

belirlenmiþtir. Tartýþýlan problemler arasýnda eðitim uygulama iþlerini gerçekleþtirmektir. Akreditasyon Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý, istisna olarak, 

programlarýnýn açýlmasýna iliþkin düzenlemeler, sürecinin ilk devresi 19972002 yýllarý arasýnda HEQAC'ýn akreditasyon teklifini bir kez reddetme ve 

eðitim programlarýnýn yapýsý ve doktora tezlerinin tamamlanmýþtýr. HEAC 2002 yýlýndan buyana Avrupa son olarak onaylanmadan önce bir kez daha gözden 

savunulmasýna veya akademik pozisyonlarýn Yükseköðretimde Kalite Güvence Birliði (ENQA) tam geçirilmesini talep etme hakkýna sahiptir. Birçok 

doldurulmasýna iliþkin usuller yer alýr. üyesidir. Henüz baþka bir kalite güvencesi ajansý üniversite programý ve mesleki yükseköðretim 

Akreditasyon alanýnda ise; 1995 yýlýnda kurulmuþ tarafýndan eþ düzeyde kurum incelemesine tabi kurumlarý tarafýndan sunulan programlarýn küçük bir 

olan Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme Konseyi tutulmamýþtýr. kýsmý akredite edilir. 2003 yýlýndan buyana, HEQAC 

(HEQAC, Kõrghariduse Hindamise Nõukogu) genel Genel anlamda kalite güvencesi yöntemleri ve üyesi olan öðrenci temsilcilerinin bu aþamada 

eðitim sürecini koordine eder ve üniversitelere ve süreçleri ENQA tarafýndan önerilenlere uygun olarak akreditasyon sürecine katýlma ve iç deðerlendirme 

diðer yükseköðretim kurumlarýna öz deðerlendirme oluþturulmuþtur. Yine de sistemdeki deðiþiklikler raporuna girdi saðlama yetkisi vardýr. 

belgelerinin hazýrlanmasý konusunda tavsiyelerde nedeniyle oldukça karmaþýk olan akreditasyon 

bulunur. Baþlýca faaliyetleri arasýnda eðitim organizasyonunda iyileþtirmeler yapýlabilmesi için 

programlarýnýn akreditasyonu, yükseköðretime iliþkin yeterli hareket alaný býrakýlmýþtýr. HEQAC 

standartlarýn belirlenmesi, akreditasyon kararlarýnýn akreditasyon kararýný yükseköðretim kurumlarý 

açýklanmasý ve tavsiye kararlarýnýn yayýnlanmasý tarafýndan yapýlan öz deðerlendirmeye ve yabancý 

sayýlabilir. HEQAC, yükseköðretim kurumlarýný, uzmanlar tarafýndan hazýrlanan rapora baðlý olarak 

araþtýrma ve geliþtirme kurumlarýný, mesleki birlikleri, verir. Tam akreditasyon 7 yýl sürerken koþullu 

iþveren birliklerini ve öðrenci sendikalarýný temsil eden akreditasyon 3 yýl süreyle verilir. Olumsuz bir karar 

12 üyeden meydana gelir. HEQAC çalýþmalarýna en verilmesi halinde, belirli eðitim programlarý 
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Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý Estonya Dilindeki Karþýlýðý 
10 Kasým 1993 tarihinde kabul edilmiþtir 
(5 Temmuz 2004 yýlýnda deðiþiklik yapýlmýþtýr)

12 Ocak 1995 tarihinde kabul edilmiþtir 
(1 Eylül 2004 tarihinde deðiþiklik yapýlmýþtýr)

3 Haziran 1998 yýlýnda kabul edilmiþtir 
(19 Kasým 2004 tarihinde deðiþiklik yapýlmýþtýr)

10 Haziran 1998 tarihinde kabul edilmiþtir 
(13 Mayýs 2004 tarihinde deðiþiklik yapýlmýþtýr)

17 Haziran 1998 tarihinde kabul edilmiþtir 
(19 Kasým 2004 tarihinde deðiþiklik yapýlmýþtýr)

13 Haziran 2000 tarihinde kabul edilmiþtir 
(5 Eylül 2003 tarihinde deðiþiklik yapýlmýþtýr)

23 Ekim 2003

Yetiþkin Eðitimi Kanunu

Üniversiteler Kanunu

Özel Okullar Kanunu

Mesleki Yükseköðretim Kurumlarý Kanunu

Teknik Eðitim Kurumlarý Kanunu

Cumhuriyet Hükümeti'nin Yükseköðretim Standartlarý 
Düzenlemeleri

Üniversitelerin, Meslek Yükseköðretim Kurumlarýnýn 
Akreditasyonuna iliþkin Usuller ve Eðitim 
Programlarýnýn ve Akreditasyon Gereklilikleri ile ilgili 
Cumhuriyet Hükümeti Düzenlemesi

Täiskasvanute koolituse seadus

Ülikooliseadus

Erakooliseadus

Rakenduskõrgkooli seadus

Kutseõppeasutuse seadus

Kõrgharidusstandard. Vabariigi Valitsuse määrus

Ülikoolija rakenduskõrgkooli ning nende õppekavade 
akrediteerimise kord ja akrediteerimisel esitatavad 
nõuded. Vabariigi Valitsuse määrus

 

29 Ekim 2004 

12 Haziran  

16 Nisan 2006 

1 Ekim 2004
Akademik Derecelerin Verilmesine iliþkin Cumhuriyet Hükümeti 
Düzenlemesi

Mevzuatla düzenlenmiþ mesleklere iliþkin genel gerekliliklere 
iliþkin Cumhuriyet Hükümeti Düzenlemesi

Estonya Cumhuriyeti'ndeki Akademik Dereceler ile eski 
Sovyetler Birliði'nde 20 Aðustos 1991 tarihinden önce verilen 
derecelerin uygunluðunun saðlanmasýna iliþkin Cumhuriyet 
Hükümeti Düzenlemesi

Yabancý Akademik Derecelerin ve Eðitim Dönemlerini 
Deðerlendirme Usulleri ve Kriterlerine iliþkin Cumhuriyet 
Hükümeti Düzenlemesi 

Õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu. 
Vabariigi Valitsuse määrus.

Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, 
ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe 
raamnõuded. Vabariigi Valitsuse määrus.

Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud 
endise NSVLiidu kvalifikatsioonidevastavus.Vabariigi Valitsuse määrus.

Välisriigi haridusttõendavatedokumentide hindamiseja akadeemilise 
tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni 
nimetuse kasutamisetingimusedja kord. Vabariigi Valitsuse määrus
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2004 Mart ayýndan buyana eðitim sistemi geçiþ uzmanlýk diplomasý olarak isimlendirilen (Yüksek dersler zorunludur ve bireysel araþtýrma öncesinde 

aþamasýndadýr. Bu nedenle, Eðitim Bakanlýðý Milli Lisans derecesine denktir) ikinci akademik derece ve alýnýr. Ýlgili kanun lisans derecesine (ptychio) sahip bir 

Eðitim Konseyi (Åèíéêü Óõìâïýëéï Ðáéäåßáò ESYP) üçüncü akademik derece (doktora) verilmektedir. mezunun doktora eðitimlerine kabul edilebilmesine 

ve Yunanistan Kültür ve Eðitim Ýþleri Daimi Komitesi Ýkinci aþama programlarý yalnýzca üniversitelerde olanak tanýyordu, ancak artýk böyle bir uygulama 

çerçevesinde ulusal düzeyde bir tartýþma baþlatmýþtýr. verilmektedir. Düzenlenmiþ meslekler olarak bilinen yoktur. Birçok fakülte Yüksek Lisans programý 

En yüksek öncelik Yunanistan yükseköðretim alanlarda (týp ve cerrahlýk, ziraatçýlýk, sosyal bilimler, sunmaktadýr ve doktora eðitimine devam etmek 

s i s tem in in  EHEA 'dak i  ge l i þme le re  gö re  diþ hekimliði, eczacýlýk, veteriner hekimlik ve isteyen öðrencilerin yüksek lisans derecesine sahip 

modernleþtirilmesine verilmiþtir. mühendislik) verilen eðitimler beþ ile altý yýl olmalarý gerekir. Yalnýzca, yüksek lisans eðitimi 

Eðitim Bakanlýðý'nýn ve yükseköðretim kurumlarýnýn sürmektedir. (uygulama problemleri nedeniyle) sunmayan 

gözetiminde ve paydaþlarýn aktif katýlýmýyla Bologna Bununla birlikte, Yüksek Lisans programlarýnýn fakülteler yüksek lisans derecesi olmayan mezunlarý 

Süreci'nin uygulanmasý çok sayýda mevzuat reformu g e l i þ t i r i l m e s i n d e  ü n i v e r s i t e l e r  a r a s ý n d a  doktora programlarýna kabul etmektedir. 

ile desteklenmiþtir. konsorsiyumlar oluþturmak amacýyla Teknoloji Eðitim Aktif bir þekilde araþtýrma programýna katýlan doktora 

Eðitim Bakanlýðý yükseköðretim kurumlarýnýn yapýsý Kurumlarýna (TEI) iliþkin yasal bir düzenleme adaylarý üniversite kurumu tarafýndan istihdam 

ve iþleyiþine iliþkin yeni bir yasal çerçeve hazýrlamýþtýr. yapýlmýþtýr. Teknoloji Eðitim Kurumlarýnýn Helenik edilebilir ve bu kiþiler profesörlerin ya da araþtýrma 

Ayrýca, hükümet anayasanýn 16. Maddesi'nde Kalite Güvencesi Ajansý (Añ÷Þ ÄéáóöÜëéóçò alanýndaki öðretim üyelerinin asistanlarý olarak veya 

deðiþiklik yapmayý böylece özel yükseköðretim Ðïéüôçôáò  ADIP)  tara f ýndan yürü tü len araþtýrma programlarý baðlamýnda hizmet sunabilir. 

kurumlarýnýn belirli koþullar altýnda iþleyiþine izin deðerlendirme prosedürlerine tabi olmasý göz önüne 2004 kanunu kapsamýnda, ortak Yüksek Lisans 

vermeyi düþünmektedir. alýndýðýnda; bu kurumlarýn üniversitelerle Yüksek dereceleri ile ilgili yeni bir uluslar arasý program 

Lisans programlarýný birlikte organize etme görevinde geliþtirilmiþtir. Bu program, ortak akademik derece Akademik derece yapýsý 1980'lerin baþýndan itibaren 

olduðu deðerlendirilecektir. üç temel aþamaya dayanmaktadýr. Ýlk aþama her iki 

üniversite türünde de; baþka bir deyiþle hem Yunanistan'da ISCED 5B programlarý yoktur.

üniversite hem de teknoloji sektörlerinde (her ikisi de Bir tezin hazýrlanmasý ve yazýlmasýný içeren 3 yýllýk bir 

ISCED 5A seviyesindedir) lisans derecesi alýnmasýný orijinal araþtýrma döneminden sonra doktora derecesi 

saðlamaktadýr. Ýkinci aþama sonunda lisansüstü alýnmaktadýr. Bazý doktora programlarýnda, teorik 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

 
 
 

 
Týp ve cerrahlýk 

 
 

Ziraatçýlýk, sosyal bilimler, diþ hekimliði, 
Eczacýlýk, veteriner hekimlik 

 
 

Diðer programlar 
 
 

Mühendislik  
 

Ziraatçýlýk, mimarlýk ve yapý, sosyal bilimler, bilgisayar, 
mühendislik ve teknik pazarlama, çevre koruma, saðlýk, 

gazetecilik ve enformasyon, imalat ve iþleme, bireysel  
hizmetler, sosyal hizmetler, teknik eðitim ve teknoloji 

 

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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ver i lmesin i  saðlayacak l isansüstü eði t im Çerçevesi ile ilgilenmek üzere Eðitim Bakanlýðýndan, hale getirilmiþtir. DE, otomatik olarak, herhangi bir 

programlarýnýn oluþturulmasýna ve iþleyiþine iliþkin öðrencilerden, teknoloji bölümlerinden, sosyal ücret ödenmeksizin ve Ýngilizce ve Yunanca dillerinde 

detaylarýn çalýþýlmasýnda kurumlar arasýnda bir ortaklardan, Helenik Akademik Dereceleri Tanýma ve verilmektedir. Üniversiteler Avrupa Birliði, Avrupa 

iþbirliði saðlamaktadýr. 2005 yýlýnda yayýnlanan 3404 Tanýtma Örgütü'nden (DOATAP, ENIC/NARIC aðý konseyi ve UNESCO tarafýndan yayýnlanan formatý 

sayýlý kanunun 23. Maddesi lisansüstü eðitim üyesidir) ve ADIP'ten temsilcilerin yer aldýðý bir komite kullanmaktadýr.

alanýnda üniversiteler arasýnda kurulacak iþbirliðine oluþturulmuþtur. Komite 2006 yýlý Aralýk ayýnda bir Üç aþamalý yapýnýn, AKTS ve DE'nin tam olarak 

iliþkin yeni düzenlemeler getirmektedir. rapor sunacaktýr. uygulanmasýný teþvik etmek amacýyla herhangi bir 

Söz konusu kanun ayný zamanda iki kurum arasýndaki Yükseköðretim sisteminin her iki bölümünde de teþvik (mali, idari teþvikler veya danýþmanlýk 

iþbirliði yoluyla ortak doktora eðitimlerinin (akademik ve teknolojik) 1980lerin baþýndan buyana hizmetleri gibi) veya kontrol tedbiri uygulamasý 

oluþturulmasýný öngörmektedir. Tez yazýmý süreci her ulusal bir kredi sistemi kullanýlmaktadýr. Akademik bulunmamaktadýr. 

iki kurumdan da birer danýþman ile baþka bir deyiþle iki üniversitelerde, kredilerin doðrudan haftalýk ders ADIP 2005 yýlýnda yürürlüðe giren Yükseköðretimde 

danýþman tarafýndan gözlenmektedir. Bu ortak saatlerine denk olduðu (örneðin haftada dört saatlik Kalite Güvencesi Kanunu ile kurulmuþtur. Ajans, iç ve 

lisansüstü programlarda, üniversiteler tarafýndan bir ders dört krediye tekabül etmektedir) bu sistem dýþ deðerlendirme ile inceleme programlarý olmak 

ortak programlarýn içeriðini, iþleyiþini ve statüsünü aslýna bir kredi toplama sistemidir. Ancak AKTS her iki üzere iki seviyede faaliyet gösterir. 

açýklayan bir Özel Ýþbirliði Protokolü imzalanmaktadýr. türdeki kurumlarda da Avrupa öðrenci deðiþim ADIP, dýþ deðerlendirme süreçleri yoluyla 

Yunanistan ve Fransa üniversitelerinin katýldýðý dört programlarýnda kredi transfer sistemi olarak y ü k s e k ö ð r e t i m  k u r u m l a r ý n d a k i  k a l i t e n i n  

ortak Yüksek Lisans programý baþlatýlmýþtýr, üç kullanýlmaktadýr. 2005 yýlýnda yürürlüðe giren, i y i leþ t i r i lmes in i  amaç lamaktad ý r.  A jans ýn  

program da hazýrlanma aþamasýndadýr. Yunanistan Yükseköðretimde Kalite Güvencesi'ne iliþkin yeni sorumluluklarý yasal çerçeve kapsamýnda açýkça 

ve Ýngiltere üniversiteleri arasýnda da baþka bir iþbirliði kanun tüm yükseköðretim kurumlarýnda verilen iki belirtilmiþtir ve büyük ölçüde eðitim programlarýnýn

programý yürürlüðe konulacaktýr. Benzer bir aþamalý programlarda kredi transferi ve toplama için 

iþbirliðinin Almanya Üniversiteleri ile de oluþturulmasý AKTS'nin kullanýlmasýný zorunlu hale getirmiþtir. 

konusu Yunanistan ve Almanya Rektörler Diploma Eki (DE), eðitim sistemine 2005 yýlýnda 

Konferansýnda deðerlendirilmektedir. yürürlüðe giren kanunla dahil edilmiþtir. 2006 yýlýnda 

Bakanlýk kararýnýn ardýndan, Ulusal Yeterlilikler alýnan bakanlýk kararýna göre, DE verilmesi zorunlu 
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ve kurumlarýnýn deðerlendirilmesinin yaný sýra Ajans yükseköðretim topluluðu ile yakýn iþbirliði içinde birimine sunulur. Kurumun kalite güvencesi birimi 

kurumsal denetimi de içermektedir. Sürecin faaliyet gösterir ve stratejilerini belirlerken toplumun  daha sonra raporu ilgili akademik birime gönderir. 

etkinliðinin ve geçerliliðinin saðlanmasý ayrýca elde özellikle öðrenciler ve iþgücü piyasasý da dahil kamu Nihai dýþ deðerlendirme raporunun yayýnlanmasý 

edilen sonuçlarýn adil, þeffaf ve kabul edilebilir olmasý ve özel sektör paydaþlarýnýn  ihtiyaçlarýný da göz zorunludur ve ADIP'in sorumluluðundadýr. Yapýlan dýþ 

için ilgili prosedürler, yöntemler ve görevli kiþiler önünde bulundurur. deðerlendirmenin sonuçlarý ayný zamanda 

bakýmýndan kalite güvencesini saðlamaktan sorumlu Ajansýn baþlýca görevlerinden birisi de kalite Yunanistan Parlamentosu Baþkaný'na ve Eðitim 

organýn özerkliði ve baðýmsýzlýðý kanunlarla güvencesi ile ilgili bir dizi standart, prosedür ve kýlavuz Bakaný'na bildirilir. 

korunmaktadýr. ilke geliþtirmektir. Bu anlamda, ADIP tarafýndan Saðlam bir dýþ deðerlendirme temeli oluþturabilmek 

Ajansýn yönetim organýnda; uluslar arasý kabul geliþtirilen deðerlendirme standartlarý Avrupa için yükseköðretim kurumlarýnýn kendi kurum-içi kalite 

görmüþ yetkinliðe sahip ve önemli bir araþtýrma Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði (ENQA) güvencesi mekanizmalarýný kurmalarý teþvik edilir. 

çalýþmasý olan bir bilim adamý, üniversitelerde ve tarafýndan belirlenen kriterler ve metodolojiler ile tam Burada amaç, kurumsal özerkliðin ve hesap 

teknolojik yükseköðretim kurumlarýnda halen görev olarak uyumlaþtýrýlýr. verebilirliðin ulusal kalite düzenlemeleri çerçevesinde 

yapan aktif profesörler, iki öðrenci temsilcisi, Deðerlendirme süreci açýsýndan, saha ziyaretleri, etkin bir þekilde birleþtirilmesidir. Her kurum baðýmsýz 

akademik olmayan bir araþtýrma kurumundan seçkin ayrýca toplantýlar, tesislerde gerçekleþtirilen görüþme karar verme hakkýna sahiptir ve bu nedenle genel 

bir araþtýrmacý ve son olarak Merkezi Odalar turlarý ve belgesel delillerin incelenmesi standart hükümler mevzuatta belirtilmiþ olsa da; kurumlar 

Birliðinden bir temsilci bulunur. Ajans ayrýca eþ unsurlardýr. verilen eðitimin ve idari ve araþtýrma faaliyetlerini 

düzeyde kurum incelemesine tabi tutulmaktadýr; deðerlendirmek için kendi kalite güvencesi sistemini Dýþ deðerlendirme sonuçlarý baðýmsýz uzmanlarýn 

uluslar arasý uzmanlar ajansýn yönetiþim ve dýþ oluþturmaktan sorumludur. Ayrýca öðretim hazýrladýðý deðerlendirme raporunda özetlenir. Dýþ 

deðerlendirme sürecine katýlýr. Ayný zamanda, personelinin ve idari personelin yaný sýra öðrencilerin deðerlendirme komitesi taslak dýþ deðerlendirme 

yükseköðretim kurumlarýnýn deðerlendirilmesinde; en sürece katýlan ve katkýda bulunan baþlýca kiþiler raporunu hazý r lar  ve hazý r ladýðý  tas laðý  

az bir yabancý uzman veya bilirkiþinin (baþka bir olmasý beklenmektedir. deðerlendirmeye tabi tutulan akademik birime 

deyiþle yüksek unvanlý profesör) her dýþ ADIP ENQA tam üyeliði için baþvurmayý gönderir. Söz konusu birim de en geç on beþ gün 

deðerlendirme takýmýna gözlemci olarak katýlmasý içerisinde taslakla ilgili görüþlerini sunar. Nihai dýþ 

tavsiye ve teþvik edilir. deðerlendirme raporu ise kurumun kalite güvencesi 
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p lan lamaktadý r,  ancak henüz ne zaman bulunmaktadýr. ADIP Baþkaný ENQA faaliyetlerine aðýnýn üyesi deðildir. 

baþvuracaðýna karar vermemiþtir. Baþvurusu katýlmaktadýr. 

onaylanýncaya kadar gözlemci statüsünde Ulusal ajans baþka bir uluslar üstü kalite güvencesi 

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý  

 

1992

1982 
(deðiþiklikler 1992)

22 Temmuz 2004

6 Temmuz 2005

2 Aðustos 2005

17 Ekim 2005

18 Temmuz 2006

2083/92 sayýlý Yükseköðretimin Modernleþtirilmesi Kanunu 

Üniversitelerin yapýsý ve iþlevine iliþkin 1268/82 sayýlý Kanun, 15. 

Madde 5. Paragraf, akademisyenlerin öðretim yeterliliklerinin 

deðerlendirilmesine iliþkin 2083/92 sayýlý Kanun ile deðiþtirilmiþtir.

3255/22.7.04 sayýlý Ortak Yüksek Lisans Derecelerine iliþkin yeni 

bir düzenleme Kanunu

3369/05 sayýlý Kanun: Yaþam boyu Öðrenme ve diðer hükümler

3374/05 sayýlý Kanun: Yükseköðretimde Kalite Güvencesi, AKTS 

ve Diploma Eki 

3404/05 sayýlý Kanun: Üniversite ve teknoloji sektörlerinde çeþitli 

hususlara iliþkin düzenlemeler ve diðer hükümler

Diploma ekinin zorunlu olarak verilmesine iliþkin F5/72535/B3 
Kararýsayýlý Bakanlýk 
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Yunanistan Dilindeki Karþýlýðý

Åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò Áíþôáôçò Åêðáßäåõóçò  

Ãéá ôç äïìÞ êáé ëåéôïõñãßá ôùí Áíþôáôùí Åêðáéäåõôéêþí  

ÉäñõìÜôùí - Áîéïëüãçóç äéäáêôéêÞò éêáíüôçôáò  

Diethneis-Diakratikes synergasies gia metaptychiakes spoudes  

(Äéåèíåßò – ÄéáêñáôéêÝò óõíåñãáóßåò ãéá ìåôáðôõ÷éáêÝò  óðïõäÝò) 

«Óõóôçìáôïðïßçóç ôçò äéá â ßïõ ìÜèçóçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»  

«ÄéáóöÜëéóç ôçò ðïéüôçôáò óôçí áíþôáôç åêðáßäåõóç.Óýóôçìá  

ìåôáöïñÜò êáé óõóóþñåõóçò ðéóôùôéêþí ìïíÜäùí - ÐáñÜñôçìá  

äéðëþìáôïò» 

«Ñýèìéóç èåìÜôùí ôïõ Ðáíåðéóôçìéáêïý êáé Ôå÷íïëïãéêïý ÔïìÝá  

ôçò Áíþôáôçò Åêðáßäåõóçò êáé ëïéðÝò äéáôÜîåéò»  

YðïõñãéêÞ Áðüöáóç Ö5/72535/Â3 – Ôï ÐáñÜñôçìá Äéðëþìáôïò  

åêäßä åôáé õðï÷ñåùôéêÜ  
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Bologna Sürecine iliþkin temel hükümler Üniversiteler oldukça farklýdýr. birlikte bir öneri üzerinde çalýþacaktýr. Söz konusu 

Organik Yasasý (Ley Orgánica de Universidades, Yeni üç aþamalý yapý (2005 kararnamelerine öneri düzenlenmiþ mesleklerle ilgili yüksek lisans 

LOU) kapsamýnsa yer almaktadýr. Hükümet son dayanan) temel, genel ve mesleki eðitim sunan, dört derece programlarýnýn yer aldýðý bir liste içermektedir. 

zamanlarda bu yasada deðiþiklikler yapýlmasýný yýl (240 AKTS kredisi) süren ve ilk defa 2008/09 Diðer (düzenlenmiþ meslekler ile ilgili olmayan) 

önermiþtir, söz konusu deðiþiklikler þu anda döneminde sunulacak olan graduado derecesinin de rece  p rogramla r ý  Özerk  Top lu luk la r ýn  

tartýþýlmaktadýr ve yeni yasanýn 2007 yýlýnda alýnmasýný saðlayan birinci aþamaya dayanmaktadýr. hükümetlerine göre doðrudan üniversiteler tarafýndan 

parlamentodan geçmesi planlanmaktadýr. Üniversite Bu düzey ISCED 5A seviyesine karþýlýk gelmektedir. önerilecektir. Son kararý bakanlýk verecek ve listede 

dýþýndaki yükseköðretim kurumlarý 2006 yýlýnda 2006/07 döneminde, Yüksek Lisans ve Doktora bulunan her derece ile ilgili belirli kýlavuz ilkeler 

yürürlüðe girmiþ olan Eðitim Organik Yasasý (Ley derecelerinin alýnmasýný saðlayacak yeni program benimseyecektir. 

Orgánica de Educación, LOE) ile düzenlenmektedir. uygulamalarý baþlamýþtýr. Þu anda, Yüksek Lisans Bu yeni yapýyla baðdaþmayan 'uzun süreli' eðitimler 

Bologna Sürecine göre yapýlan en son resmi üçüncü aþama derecesi olarak görülmektedir. Yani de varlýðýný sürdürmeye devam edecektir. Bu durum 

düzenlemeler AKTS (2003) ve Diploma Eki (2004) graduoda programlarý uygulanmaya baþladýðýnda týp, mimarlýk, diþ hekimliði, veteriner hekimlik ve 

sistemlerinin ve Avrupa Yükseköðretim Alaný'ndan yüksek lisans derecesi ikinci aþama derecesi haline eczacýlýk için söz konusudur.

alýnan genel çerçeveye göre üç aþamalý yapýnýn gelecektir. Ýkinci aþama (60 ve 120 AKTS kredisi arasý) araþtýrma 

o l u þ t u r u l m a s ý n ý  d ü z e n l e y e n  K r a l i y e t  Þu anda Licenciado derecesi sahiplerinin bu yeni faaliyetleri ve tekniklerinde akademik veya mesleki 

Kararnameleri'dir (Kraliyet Kararnameleri 2005 yýlý Yüksek Lisans ve doktora programlarýna uzmanlaþmaya yönelik ileri düzeyde eðitime 

Ocak ayýnda kabul edilmiþtir). Eðitim ve Bilim katýlmalarýna izin verilmektedir. ayrýlmýþtýr. Programýn baþarýlý bir þekilde 

Bakanlýðý tartýþýlmakta olan ve 2007 yýlý içerisinde 2012 yýlýna kadar tam olarak uygulamaya geçilmesi tamamlanmasý halinde öðrenciler Yüksek Lisans 

onaylanmasý planlanan bu kararnamelerde de beklenmektedir. derecesi alacaktýr. Üniversite eðitimlerinin üçüncü 

deðiþiklik yapýlmasýný önermiþtir. aþamasýnýn tamamlanmasý halinde tüm akademik Üniversite Koordinasyon Konseyi, üniversite 

Üç aþamalý yapý (Diplomado/Licenciado/Doctor), dereceler arasýnda en yüksek derece olan doktorarektörlerini ve Özerk Topluluklarýn hükümetteki 

Üniversite Reform Kanunu'nun (1983) yürürlüðe yükseköðretimden sorumlu üst düzey yetkililerinin 

girmesinden buyana uygulanmaktadýr ancak bu yapý yaný sýra ulusal hükümet ve parlamento tarafýndan 

Avrupa Yükseköðretim Alaný'ndan alýnan yapýdan atanan diðer uzmanlar Eðitim ve Bilim Bakanlýðý ile 
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derecesi alýnacak ve böylece öðretim ve araþtýrma toplamda 300 kredi almýþ olmasý gerekir. Eski akreditasyon iþlemi uygulanýr. 

kariyerine devam etme hakký verilecektir. Licenciados derecesine sahip öðrenciler de iki yýl Üniversiteler lisans programlarýna iliþkin yeni sistemi 

Þu anda meslek odaklý ISCED 5B programlarýndaki eðitim ve iki yýl araþtýrma süresi olan doktora eðitimine oluþturduktan sonra, iþbirliði anlaþmalarý temelinde 

öðrencilerin çeþitli geçiþ dersleri almasý ve kredilerinin geçiþ yapabilirler. Araþtýrma eðitimi, bireysel uluslar arasý ve ulusal ortak lisansüstü programlarýný 

tanýnmasý yoluyla ISCED 5A programlarýna geçiþ araþtýrmadan önce verilmektedir. Kabul kriterleri ve oluþturma yetkisine sahip olacaktýr. Bu anlaþmalar, 

yapma olanaklarý vardýr. Bakanlýk yeni yapýda prosedürleri her üniversite tarafýndan ayrý olarak öðrencinin akademik kayýtlarýnýn tutulmasý, resmi 

programlar arasýnda geçiþi kolaylaþtýrmak ve belirlenecektir. Kabul edildikten sonra, doktora ortak diplomanýn tescil edilmesi ve verilmesi 

arttýrmak için bu olanaklarý geniþletmeyi önermiþtir. öðrencisi üniversiteye kayýt yaptýrýr. Kayýt iþlemi sorumluluðunun hangi kuruma ait olduðunu veya ayrý 

öðrenciye eðitimi esnasýnda akademik gözetimden diplomalar verilip verilmeyeceðini belirleyecektir. Her üniversite tarafýndan belirlendiði üzere hem ikinci 

faydalanma, çalýþmasýný yapabilmek için gerekli hem de üçüncü aþamalarda programlar hazýrlanacak Henüz b i r  U lusa l  Yetk in l i k le r  Çerçeves i  

kaynaklarý kullanma ve bir resmi lisansüstü programý ve düzenlenecektir. Ýlk öneriler, ilgili sorumluluðu oluþturulmamýþtýr. Ancak çalýþmalar baþlatýlmýþtýr ve 

öðrencisi olarak kuruma tam olarak kabul edilme taþýyan birim tarafýndan yapýlacak ve her ilk teklif 2007 yýlýnda sunulacaktýr.

hakký verecektir. Üniversite öðrencilerinin saðlýk üniversitedeki komitenin nihai onayý alýnacaktýr. Ayný AKTS sisteminin ve resmi üniversite unvanlarýna 

sigortasýna iliþkin tüm yasal hükümler ayrýca doktora üniversitede ayný hedef ve içeriklere sahip birden iliþkin tüm ülkede geçerli derece sistemlerinin 

bursu alan öðrencilerin sosyal güvenliði ile ilgili fazla program olmayacaðý mevzuatta açýkça oluþturulmasýna iliþkin 2003 Kararnamesi; bu 

meseleleri düzenleyen hükümler uygulanabilecektir.belirtilmektedir. kredilerin hükümet tarafýndan onaylanan resmi 

Doktora öðrencilerinin iki yýllýk burs almalarý (sosyal Doktora çalýþmalarý 1998 ve 2005 Kraliyet üniversite unvanlarýna iliþkin rehberler ve ilgili 

güvenlik kapsamý dahil) ve iki yýllýk iþ sözleþmesi Kararnameleri ile oluþturulmuþtur. Bu derslerin müfredatlar i le uyumlu olmasý gerektiðini 

imzalamalarý mümkündür. Her iki olanak da akademik uzunluðu Bologna Süreci reformlarýnýn bir sonucudur. belirtmektedir. Tanýnan akademik derecelerinin 

vergilerden muaf tutulur. Yeni sisteme göre, bir doktora programýna kabul 

Yeni derece programlarýnýn uygulanmasý için Özerk edilmeyi talep etmek için öðrencinin Yüksek Lisans 

Topluluklarýn ve Eðitim ve Bilim Bakanlýðý'nýn derecesi sahibi veya lisansüstü bir programdan 

kontrolünden geçmesi gerekir. Bundan sonra, her minimum 60 kredi (bir ders) almýþ olmasý 

derece programý için zorunlu bir deðerlendirme ve gerekmektedir; ancak söz konusu öðrencinin 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp  
 

Biyoloji, iþletme, iktisat, hukuk, matematik 

Biyokimya, eðitim bilimleri 
Mimarlýk, ziraatçýlýk, jeoloji, madencilik 

Elektronik ve otomasyon, yer inceleme, kartografi  

Kütüphanecilik, enformasyon, arþiv, telekomünikasyon,  
okul öncesi ve sýnýf öðretmenliði 

 

 

Güzel sanatlar 

 

Büro yönetimi ve sekreterlik 
 

 

Ayrýca 'ikinci aþama programlarý' olarak isimlendirilen ve Licenciado veya Ingeniero derecelerinin alýnmasýný saðlayan bazý programlar da vardýr. Bu programlara; uzun dönem 
ilk aþamayý (ilk aþama son derecelendirme aþamasý olmayabilir) tamamlayan öðrenciler; Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico veya Arquitecto Técnico derecesine sahip 
öðrenciler ve uzun dönem bir eðitim programýný tamamlamýþ ve Licenciado, Ingeniero veya Arquitecto derecesine sahip öðrenciler katýlabilir. 
Bazý eðitim alanlarýnda (biyo-kimya, eðitim bilimleri, otomasyon, elektronik) Diplomado veya Maestro derecelerine sahip öðrencilere de Licenciado derecesi doðrudan deðil 
koþullu olarak verilir. 
Yüksek mesleki eðitimde (örn. büro yönetimi ve sekreterlik) çeþitli mesleki alanlarla ilgili olarak deðiþik süre uzunluklarýna sahip modüllere bölünmüþ ciclos formativos (eðitim 
aþamalarý) vardýr.

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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alýnmasýný saðlayan eðitim programlarý hala Ýspanya getirebilmek için çeþitli teþvik programlarý ve pilot amaçlamaktadýr. Ayný zamanda hesap verebilirlik 

kredi sistemi kullanýlarak tanýmlanmaktadýr. Ýspanya projeler tasarlamýþ ve finanse etmiþtir; bu kapsamda kriterlerinin oluþturulmasý da hedefler arasýndadýr. 

þu sýralarda söz konusu sistemini tüm akademik 2005 yýlýnda 6,6 milyon €, 2006 yýlýnda ise 13,2 milyon ANECA faaliyetlerini dört ana program aracýlýðýyla 

derece programlarýndaki derslere uygulanacak € fon ayýrmýþtýr. Ayrýca Özerk Topluluklar ayný amaca yerine getirmektedir.

þekilde uyarlamaktadýr. Yeni lisans programlarý yönelik baþka programlar da finanse etmiþtir. Akreditasyon Programý ajansýn temel faaliyet alanýný 

oluþturulduðunda sistem tam olarak uygulamaya AKTS ve DE ile ilgili alýnmasý planlanmýþ bir kontrol/ oluþturur. Ajans, verilen eðitim neticesinde elde edilen 

konulacaktýr. izleme tedbiri bulunmamaktadýr. sonuçlarýn yeterli olmasýný, öðrenciler tarafýndan 

2006/07 döneminden buyana, üniversitelerde verilen 2001 LOU uyarýnca, ulusal ve uluslar arasý düzeyde edinilen becerilerin iþgücü piyasasý ve bir bütün olarak 

Yüksek Lisans eðitimlerinde AKTS sistemi (yurt dýþýndaki Ýspanyol üniversiteleri) üniversite toplum taleplerini karþýlamasýný temin ederken, 

kullanýlmaktadýr. Þu anda üniversite programlarýnda kalite güvencesinin tesis edilmesi üniversite belirlenen kriterlere ve oluþturulan standartlara 

pek çok pilot deneme çalýþmasý yürütülmektedir. politikasýnýn baþlýca amaçlarýndan birisidir. Eðitim ve saðlanan uyumu da kontrol eder. Program, iç 

2003 yýlýnda Diploma Eki (DE) (Suplemento Europeo Bilim Bakanlýðý, 2002 yýlýnda ilgili kanun uyarýnca, deðerlendirme, dýþ deðerlendirme ve nihai rapor 

al Título) verilmesi için gerekli prosedürlerin Ulusal Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Ajansý'ný olmak üzere üç aþamadan oluþur. ANECA, bu sürecin 

hazýrlanmasýna iliþkin alýnan Kraliyet Kararnamesi (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y geçerliliðini kontrol etmesi amacýyla, Ulusal 

ülke içerisinde geçerli olan tüm resmi üniversite Acreditación, ANECA) kurmuþtur. Akreditasyon Komitesi'ni (Comité Nacional de 

unvanlarýna uygulanmaktadýr. Özerk Topluluklarýn ANECA'nýn baþlýca amacý deðerlendirme raporlarý ve Acreditación) kurmuþtur. Komite, öðretim ve 

düzenlemelerine göre, DE, istek üzerine ve belirli bir sertifika veya akreditasyon verilmesini saðlayan diðer akademik araþtýrma alanlarýnda ayrýca iþ dünyasý ve 

ücret karþýlýðýnda, Ýspanyolca ve ilgili üniversite raporlar aracýlýðýyla yükseköðretim kurumlarýnýn mesleki sektörlerde ulusal ve uluslar arasý itibara 

tarafýndan belirlenen baþka bir resmi AB dilinde kamu hizmeti anlamýnda gösterdikleri performansýn sahip üyelerden oluþmaktadýr. 

verilmektedir. Özerk Topluluklardaki üniversitelerin ölçülmesine katkýda bulunmaktýr. Ajans ayný zamanda 

kendi ortak resmi bir dili varsa, DE'yi bu resmi dilde üniversitelerde kalitenin ve kalite güvencesinin teþvik 

verebilmektedir. edilmesi bakýmýndan þeffaflýðý ve karþýlaþtýrýlabilirliði 

Son yýllarda Eðitim ve Bilim Bakanlýðý, üniversiteleri güç lend i rmey i  ve  ün ivers i te le r in  Avrupa 

Avrupa Yükseköðretim Alanýna uyumlu hale Yükseköð re t im  A lan ýna  en teg rasyonunu  

2415524162



YUNANÝSTANÝSPANYA

Kurumsal Deðerlendirme Programý ile resmi olarak Karayipler Yükseköðretim Ortak Alaný üyesidir. tabi tutulacaktýr.

tanýnan akademik derecelerin alýnmasýný saðlayan ANECA, Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ýç deðerlendirme, her üniversitenin kendi 

üniversite eðitim programlarý deðerlendirilmekte ve Birliði (ENQA) üyesidir ve 2003 yýlý Ocak ayýndan deðerlendirme planý ve hedefleri þu anda ANECA 

böylece programlarda meydana gelecek iyileþmeler buyana idari komitede temsil edilmektedir. Ajans 2003 tarafýndan geliþtirilmekte ve desteklenmekte olan 

de izlenebilmektedir. Bu süreçte kullanýlan kriterler ve yýlýnda Avrupa Akreditasyon Konsorsiyumu'nun yaný Üniversite Kalitesi II Plan'ý (II Plan de la Calidad de las 

göstergeler akreditasyon sürecindekilerle aynýdýr, bu sýra Uluslar arasý Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Universidades) doðrultusunda gerçekleþtirilir.  

süreç de üç aþamadan meydana gelmektedir. Aðý'nýn da üyesi olmuþtur. 

Sertifikasyon Programý, önceden belirlenmiþ bir dizi 2007 yýlý eylem planýnda, ANECA; ajansýn 

þartnameye riayet edildiðinin doðrulanmasýný danýþmanlýk kuruluna üye olmalarý gibi yöntemler ile 

amaçlayan bir dýþ deðerlendirme sürecidir. Baþlýca öðrencilerin kalite güvencesi programlarýna ve 

amacý kalitenin kontrol edilmesi ve üniversite süreçlerine katýlmasýný öngörmektedir. Ajans, tüm 

p rog ram la r ýn ýn  ve  h i zme t l e r i n i n  sü rek l i  belgelerini, bulgularýný, komite üyeliðine ve 

iyileþtirilmesinin teþvik edilmesini saðlayacak bir programlarýnýn konuyla ilgili yönlerine iliþkin detaylarý 

metodoloji getirmektir. web sitesinde, kurumsal bülteni olan AneQualitas 

Avrupa Yakýnlaþtýrma Programý'nýn amacý, Ýspanyol kapsamýnda ve diðer medya araçlarýnda 

yükseköðretim sisteminin Avrupa Yükseköðretim yayýnlamaktadýr, böylece yetkililer ve öðrenciler kendi 

Alanýna entegrasyonunu kolaylaþtýrmak için sorumluluklarýndaki konu ile ilgili kararlarý alýrken için 

tasarlanmýþ uygulamalarýn teþvik edilmesidir. ihtiyaç duyduklarý bilgilere kolayca eriþebilmektedir. 

ANECA, uluslar arasý devlet ajanslarý ve kurumlarý ile ANECA'nýn yaný sýra bazý Özerk Topluluklarda 

özel ajanslar ve kurumlar arasýndaki kurumsal iliþkileri bölgesel kalite güvencesi ajanslarý bulunmaktadýr. 

güçlendirmektedir. ANECA yükseköðretimde ANECA ve Agència per la Qualitat del Sistema 

akreditasyon ve deðerlendirme konusunda iki önemli Universitari de Catalunya (Katalonya Kalite 

örgüt olan RIACES, Ýber-Amerikan Yükseköðretimde Güvencesi Ajansý) 2007 yýlýnda ENQA tarafýndan 

Kalite Güvencesi Aðý ve ALCUE, Latin Amerika ve gerçekleþtirilecek bir eþ düzeyde kurum incelemesine 

2415524163



YUNANÝSTANÝSPANYA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih  

30 Nisan 1998  

Aralýk 2001  

Haziran 2002  

 

21 Ocak 2005   

21 Ocak 2005  

9 Þubat 2006  

 

Türkçe karþýlýðý

1 Aðustos 2003 
(12 Eylül 2003 
tarihinden buyana 
yürürlüktedir)

5 Eylül 2003 
(19 Eylül 2003 
tarihinden buyana
 yürürlüktedir)

Üniversite eðitimlerinin üçüncü aþamasýna, doktor unvanýnýn 
verilmesi ve yayýnlanmasý ve diðer lisansüstü eðitimlere iliþkin 
düzenlemeler hakkýnda 778 sayýlý Kraliyet Kararnamesi

Üniversiteler Organik Yasasý No.6

Akademik dereceler ve mesleki eðitime iliþkin Organik Yasa 
No.5

Üniversiteler tarafýndan Diploma Eki verilmesine iliþkin 
prosedürlerin oluþturulmasý hakkýnda 1044 sayýlý Kraliyet 
Kararnamesi 

Avrupa Kredi Sisteminin ve not sisteminin oluþturulmasýna iliþkin 
1125 sayýlý Kraliyet Kararnamesi

Üniversite eðitimi yapýsýnýn oluþturulmasý ve resmi lisans 
üniversite eðitiminin düzenlenmesine iliþkin 55 sayýlý Kraliyet 
Kararnamesi 

Resmi lisansüstü üniversite eðitimlerini düzenleyen 56 sayýlý 
Kraliyet Kararnamesi

Cantabria ve Castilla León Özerk Topluluklarý Üniversitelerinde, 
2006/07 akademik yýlý için Yüksek Lisans ve Doktora 
derecelerinin alýnmasý için resmi lisansüstü programlarýnýn 
uygulanmasýna izin veren anlaþmalar

Real Decreto 778/1998 por el que se regula el tercer ciclo de estudios 
universitarios, la obtención y expedición del título de doctor y otros 
estudios de posgrado

Ley Orgánica 6/2001 de Universidades

Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional

Real Decreto 1044/2003 por el que se establece el procedimiento para la 
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título

Real Decreto 1125/2003 por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de Cualificaciones

Real Decreto 55/2005 por el que se establece la estructura de las 
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios 
oficiales de Grado

Real Decreto 56/2005 por el que se regulan los estudios universitarios 
oficiales de Posgrado

Acuerdos por los que se autoriza, para el curso 2006/2007, la 
implantación de programas Oficiales de Posgrado, integrados por las 
enseñanzas universitarias conducentesa la obtención de los 
correspondientes títulos de Master y Doctor, en las Universidades de:
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Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý  

14 Þubat 2006 

15 ubat 2006Þ  

22 ubÞ at 2006 

3 Mart 2006 

21 Mart 2006 

23 Mart 2006 

24 Mart 2006 

29 Mart 2006 

6 Nisan 2006 

18 Nisan 2006 

19 Nisan 2006 

21 Nisan 2006 

25 Nisan 2006 

22 Haziran 2006 

Madrid Özerk Topluluklarý ve Duesto, Navara, Pontificia de 
Comillas, UNED ve Internacional Menéndez Pelayo Üniversiteleri

Mondragón Üniversitesi

Bask Ülkesi Üniversitesi 

Balear Adalarý Üniversitesi

Ekstremadura Üniversitesi

Galisya Topluluðu Üniversitesi

Murcia Özerk Topluluðu

Navara Devlet Üniversitesi

Zaragoza Üniversitesi ve Valencia Özerk Topluluðu

Katalonya Özerk Topluluðu

Oviedo Üniversitesi

Castilla-La Mancha Üniversitesi

Andalucía Özerk Topluluðu

Üniversite Koordinasyon Konseyi 

Comunidades Autónomas de Madrid y Universidades de Deusto, Navarra, 
Pontificia de Comillas, UNED and Internacional Menéndez Pelayo

Universidad de Mondragón

Universidad del PaísVasco

Univearsidad de las Islas Baleares

Universidad de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Murcia

Universidad Pública de Navara

Universidad de Zaragoza y Comunidad Autónoma de Valencia

Comunidad Autónoma de Cataluñ

Universidad de Oviedo

Universidad de Castila-La Mancha

Comunidad Autónoma de Andalucía

Consejo de Coordinación Universitaria

Web siteleri

Üniversite Koordinasyon konseyi:  

Ulusal Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Ajansý:  

http://www.mec.es/educa/ccuniv/

http://www.aneca.es/
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Bologna Süreci ile ilgili baþlýca düzenlemeler deðiþiklikler getirirken, derece yapýsý þu an için eski fakülteleri kendi ulusal derece düzenlemeleri 

hükümetin eðitim ve araþtýrma ile ilgili beþ yýllýk sistemdeki (iki aþamalý yapý) gibi kalmýþtýr. kapsamýndaki eðitim programlarýna kendileri karar 

kalkýnma planýnda yer almaktadýr. 2003  2008 yýllarýný 2005 güz döneminden önce üniversiteye kayýt vermektedir. Ýlgili kanuna göre, doktora derecesi 

kapsayan mevcut kalkýnma planý hükümet tarafýndan yaptýrmýþ olan öðrenciler 2008 güz dönemine kadar verilen öðrencilerin doktora tezlerinin yaný sýra 

2003 yýlýnda kabul edilmiþtir. eðitimlerine eski derece sistemine göre devam doktora derslerini de tamamlamýþ olmasý gerekir. 

Yükseköðretimle ilgili en son resmi düzenlemeler edebilecektir. Týp, diþ hekimliði, mühendislik ve Doktora dersleri 4 yýllýk tam zamanlý bir çalýþmaya 

2003 yýlýnda yürürlüðe giren Teknik Okullar Kanunu ve mimarlýk öðrencileri eski derecelendirme sistemi ile tekabül etmektedir. Genel anlamda, dersler bireysel 

Teknik Okullar Kararnamesi (her ikisi de ISCED 5A eðitimlerine 2010 güz dönemine kadar devam araþtýrma ile eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilmektedir. 

seviyesindedir) ile 1997 yýlýnda yürürlüðe giren edebilecektir. Üçüncü aþamadaki sanat eðitimlerinde, doktora 

Üniversiteler Kanunu ve 1998 yýlýnda alýnan Üç aþamalý yapý Bologna Süreci'nin bir parçasý olarak öðrencileri  tez yazmak yerine  üniversitenin 

Üniversiteler Kararnamesi'dir. (her ikisi de ISCED 5A getirilmiþtir. Ancak doktora eðitimleri henüz Bologna gerektirdiði bilgi ve becerileri toplum önünde 

ve 6 seviyelerindedir) S ü r e c i ' n i n  b i r  p a r ç a s ý  o l a r a k  y e n i d e n  sergilemesi istenebilmektedir. Teorik dersler bir 

2004 yýlýnda yayýnlanan üniversite derecelerine iliþkin yapýlandýrýlmamýþtýr, ancak doktora eðitimleri 1990'lý üniversite veya fakülteden diðerine hatta fakülte 

yeni bir Hükümet Kararnamesi, 1997 üniversiteler yýllarýn ortalarýndan buyana aktif bir þekilde geliþme içerisinde dahi deðiþiklik gösterebilmektedir. Bireysel 

Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikler ile birlikte 1 Aðustos göstermiþtir. Doktora öncesi (licentiate) derece ve eðitim planlarýna baðlý olarak öðrenciler arasýnda da 

2005 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Bu reform ile doktora derecesinin alýnmasýný saðlayan üç aþamalý farklýlýklar olabilmektedir. 

birlikte, Lisans derecesini zorunlu kýlan yeni bir programlara Yüksek Lisans derecesine veya 1995 yýlýnda kurulan ve bazý üniversiteler ve araþtýrma 

akademik derece yapýs ý  benimsenmiþt i r.  yurtdýþýndan alýnmýþ eþdeðerli bir dereceye sahip enstitüleri ile iþbirliði halinde düzenlenmiþ olan 

Yükseköðretim kurumlarý artýk mevzuat kapsamýnda öðrencilerin devam etmesi mümkündür. Licentiate enstitülerde (tutkijakoulu) de doktora eðitimi 

üç aþamalý bir yapý (Lisans, Yüksek Lisans ve akademik derecesinin alýnmasý isteðe baðlýdýr ve tüm verilmektedir. Bu enstitüler araþtýrma mükemmeliyet 

doktora eðitimleri) kurmak zorundadýr. Bu yapý týp ve eðitim alanlarýnda verilmez. merkezleri, kaliteli araþtýrma 

diþ hekimliði alanlarý dýþýnda tüm eðit im Doktora çalýþmalarýna baþlanabilmesi için gerekli ön 

programlarýnda benimsenmiþtir. Bu iki alanda, reform koþul genellikle temel alan derslerinde 'iyi' bir 

temel anlamda verilen eðitimin içeriði ile ilgili bazý dereceye sahip olunmasýdýr. Üniversiteler ve 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp 

Veteriner hekimlik

Diþ hekimliði

Eczacýlýk 

Mimarlýk, þehir planlamacýlýðý
Teknik eðitim ve teknoloji, mühendislik ve teknik 

pazarlama imalat ve iþleme

Diðer programlar

Müzik, psikoloji

Hukuk 

Güzel sanatlar

Askeri okullar

Teknik okul eðitim programlarý

Ýkinci aþama teknik okul ISCED 5A dereceleri 6090 AKTS kredisine karþýlýk gelmekte (yaklaþýk 1  1,5 yýl) fakat programlar çalýþmakta olan 

öðrenciler tarafýndan da devam edilebilecek þekilde düzenlendiðinden genellikle 23 yýl sürmektedir.

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Zorunlu çalýþma 
deneyimi + 
deneyim süresi 

/N/
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projeleri uzmanlýk merkezleri veya ulusal anlamda Teknik okul derecesi bir Lisans derecesidir; ikinci kararýna göre, öðrenciler için hukuki bir koruma 

kapsamlý ve akademik çeþitliliðe sahip iþbirliði aðlarý aþama teknik okul dereceleri 2002 yýlýnýn baþlarýnda saðlamak amacýyla ortak dereceler; söz konusu 

ile baðlantýlýdýr. Üniversitelerin yaný sýra araþtýrma bir süre deneme amacýyla uygulanmýþtýr. Bu derece en az bir ülkenin resmi derece sistemine ait 

enstitüleri ve kuruluþlarý da sunulan bu programlara programlar teknik lisans derecesine veya eþdeðeri bir olacak þekilde düzenlenmelidir. Ortak derecelerin 

katýlmaktadýr. Ortak bir þekilde düzenlenen öðretim dereceye sahip olan, ayrýca en az üç yýllýk mesleki u lus la r  a ras ý  s ta tüsü henüz b i r  ne t l iðe  

sürecinde büyük ölçüde ulusal ve uluslar arasý yoðun deneyimi bulunan kiþiler için hazýrlanmýþtý. Teknik kavuþmadýðýndan bu husus gerekli görülmüþtür. 

dersler yer almaktadýr. Enstitüler tüm temel araþtýrma okul yüksek lisans dereceleri 2003 yýlýnda alýnan Finlandiya'da henüz bir Ulusal Yetkinlikler 

alanlarýný kapsamaktadýr. Finlandiya akademisi, Teknik Okul Kararnamesi ve bu Kararname'de 2005 Çerçevesi oluþturulmamýþtýr. 2004 yýlýnda bir çalýþma 

Eðitim Bakanlýðý tarafýndan atanan enstitüleri yýlýnda yapýlan deðiþiklikler ile 2005 yýlý Aðustos grubu tarafýndan yükseköðretim derecelendirme 

araþtýrma eðitim derslerini ve doktora öðrencilerinin ayýnda gerçekleþtirilen bir reform sonucunda kalýcý çerçevesine iliþkin bir teklif Eðitim Bakanlýðý'na 

yurt içi ve yurt dýþý seyahatlerini finanse ederek olarak uygulamaya koyulmuþtur. Bu dereceler kamu sunulmuþtur, fakat Bakanlýk nihai bir karar vermeden 

destekler. görevlerinde üniversitelerin Yüksek Lisans önce Avrupa Komisyonu'ndan gelecek Avrupa 

Üniversiteler Kanunu (1997), Üniversiteler dereceleriyle ayný koþullara sahiptir. Yetkinlikler Çerçevesi teklifini beklemeye karar 

Kararnamesi (1998) ve üniversite derecelerine iliþkin Finlandiya'da ISCED 5B seviyesi (meslek vermiþtir.

Hükümet Kararnamesi (2005) doktora ile ilgili yüksekokulu seviyesini ifade eder) eðitim yapýsýndan 2005 yýlý Aðustos ayýndan buyana, teknik okullara 

hususlarý içermektedir. Doktora eðitimleri tam zamanlý çýkarýlmýþtýr. iliþkin 2003 yýlý Hükümet Kararnamesi ve Üniversite 

bir iþ niteliðinde olabileceði gibi düzenli bir iþin yaný 2004 yýlýnda, Avrupa Yükseköðretim Alaný Derecelerine iliþkin 2004 yýlý Hükümet Kararnamesi 

sýra yürütülen bir araþtýrma niteliðinde de kapsamýnda ortak derecelerin geliþtirilmesi ile ulusal kredi sistemi yerine doðrudan kredi toplama 

olabilmektedir. Doktora öðrencileri, normal doðrultusunda, Eðitim Bakanlýðý uluslar arasý ortak ve kredi transferi için kullanýlan AKTS kredi sistemine 

öðrencilere sunulan ayný olanaklara eriþim ve çift derece ile ilgili bir tavsiye kararý yayýnlamýþtýr. dayalý bir sistem kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Kredi 

saðlayamamakta yalnýzca sýnýrlý olanaklardan Söz konusu tavsiye kararý tüm dereceler ile ilgili reformu hem 

yararlanabilmektedir. Uygulamada, en aktif üçüncü hususlarý ele almakta ve Finlandiya yükseköðretim 

aþama öðrencileri kendi üniversitelerinden veya kurumlarý (HEI) tarafýndan iþbirliði halinde yürütülen 

baþka kaynaklardan fon alabilmektedir. projelere de uygulanabilmektedir. Bakanlýðýn tavsiye 
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üniversiteler hem de teknik okullar ile ilgilidir. Eski Üniversiteler ve teknik okullar DE gibi konularda Hem üniversiteler hem de teknik okullardaki yapýsal 

sistemde, bir kredi yaklaþýk 40 saatlik bir çalýþmaya Ulusal Eðitim Kurulu ile iþbirliði halindedir. Ulusal reformlar ile ilgili hususlarda izleme çalýþmalarý 

(ders ve diðer eðitim biçimleri, uygulamalar, Eðitim Programý, ENIC/NARIC (Avrupa Ulusal Bilgi yapýlmaktadýr. Eðitim Bakanlýðý akademik derece 

seminerler ve evde veya kütüphanede yapýlabilecek Merkezleri Aðý/ Ulusal Akademik Tanýma Bilgi reformu uygulama aþamasýnýn sürekli bilimsel bir 

bireysel çalýþmalar) karþýlýk gelmekteydi. Yeni Merkezleri Aðý) gibi uluslararasý bilgi aðlarýnýn deðerlendirmeye tabi tutulmasýný finanse etmektedir. 

sistemde ise; bir akademik yýlýn tamamlanmasý için Finlandiya'daki irtibat noktasýdýr. Ulusal Eðitim Kurulu Ayrýca, Finlandiya Yükseköðretim Deðerlendirme 

ortalama 1600 saatlik, 60 AKTS krediye denk, öðrenci yükseköðretim kurumlarýný desteklemek için ihtiyaç Konseyi 2009 yýlýnda tüm sürecin tabi tutulacaðý bir 

çalýþmasý gerektiði tahmin edilmektedir. Doktora duymalarý halinde yükseköðretim kurumlarýna DE ile dýþ deðerlendirme yapmayý kabul etmiþtir. AKTS ve 

p r o g r a m l a r ý  A K T S  k r e d i  s i s t e m i  i l e  ilgili bilgi vermektedir. Yükseköðretim kurumlarý ayrýca DE'nin uygulanmasý çoðunlukla Avrupa seviyesinde, 

deðerlendirilmemektedir, ancak birçok üniversite DE'nin hazýrlanmasý ve geliþtirilmesi aþamalarýnda da örneðin Bologna izleme grubu aracýlýðýyla, 

üçüncü aþamadaki eðitimler için de ayný kredi desteklenmektedir. denetlenmektedir. 

sistemini benimsemiþtir. Üç aþamalý yapýnýn ve DE'nin uygulanmasýna iliþkin Yükseköðretimde kalite güvencesi üç unsurdan 

1990'lý yýllarýn ortalarýndan bu yana, üniversitelerin ve bir takým teþvikler mevcuttur. Yükseköðretim meydana gelir; bunlar ulusal yükseköðretim politikasý, 

teknik okullarýn istek üzerine öðrencilere Diploma Eki kurumlarýna üç aþamalý yapýnýn uygulanmasý ve ulusal deðerlendirme ve her bir kurumun kalite 

vermesi hukuki bir yükümlülük olmuþtur. 2005 yýlý derece sisteminin geliþtirilmesi karþýlýðýnda ekstra fon güvencesidir. Finlandiya üniversiteleri ve teknik 

Aðustos ayýndan buyana ise tüm kurumlarýn saðlanmaktadýr. Finlandiya Eðitim Bakanlýðý okullarýnýn tümü ilgili mevzuatla belirlendiði üzere, 

mezuniyette otomatik olarak tüm öðrencilerine 20042007 dönemi için tüm üniversitelere akademik kendilerini deðerlendirmek (iç deðerlendirme), dýþ 

Ýngilizce DE vermesi hukuki bir yükümlülük haline derece reformunun uygulanmasýnda kullanýlacak bir deðerlendirme süreçlerinde rol almak ve elde edilen 

gelmiþtir. Bu yükümlülük 2003 yýlýnda alýnan Teknik proje fonu tahsis etmiþtir. Ayrýlan fonun toplam tutarý sonuçlarý açýklamak 

Okullar Hükümet Kararnamesi ve 2004 yýlýnda çýkan yýllýk yaklaþýk 5 milyon euro'dur. Bu projelerden birisi 

Üniversite Dereceleri Hükümet Kararnamesi'nde W2W (beþ yýl, iki derece) olarak isimlendirilmektedir 

açýkça belirtilmektedir. Eðitim Bakanlýðý 2004 yýlýnda ve öðrencilerin, kiþisel eðitim planlarý ile iki aþamalý 

yükseköðretim kurumlarýna DE'nin her zaman eðitimlerini bahsedilen beþ yýllýk süre içerisinde 

ücretsiz olarak verilmesi gerektiðini hatýrlatmýþtýr. bitirebilmelerini saðlamayý amaçlamaktadýr.
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yükümlülüðündedir. Yükseköðretim kurumlarýnýn görevlerini açýkça ortaya koymaktadýr. Konsey FINHEEC tarafýndan kullanýlacak deðerlendirme 

kalite çalýþmalarýný vurgulamak amacýyla, Eðitim deðerlendirme alanýnda yükseköðretim kurumlarýna kalýbý önceden çok net bir þekilde belirlenmediðinden; 

Bakanlýðý kurumlara tahsis edilecek fonlarýn bir ve Eðitim Bakanlýðý'na yardýmcý olmakta ve aþaðýda açýklanacak olan yöntem deðerlendirme 

kýsmýný; sunulan öðretim ve araþtýrma ayrýca yetiþkin yükseköðretim kurumlarýnýn faaliyetlerine iliþkin projeler inin çoðunda kul laný lan temel bir  

eðitimi hizmetlerinin mükemmelliðini ve kurumlarýn yaptýðý deðerlendirmelerin yaný sýra yükseköðretim deðerlendirme kalýbýdýr. Konsey öncelikle bir 

bölgesel etkilerini göz önünde bulundurarak tahsis politikasý ile ilgili deðerlendirme faaliyetlerini de deðerlendirme yapmaya karar verir ve idari komiteyi 

etmektedir. düzenlemektedir. FINHEEC, yükseköðretim tayin eder. Söz konusu komite daha sonra dýþ 

Finlandiya Yükseköðretim Deðerlendirme Konseyi faaliyetleri ve bu alandaki araþtýrmalar ile ilgili deðerlendirme ekibinin oluþturulmasýna iliþkin teklif 

(F INHEEC,  veya  Korkeakou lu j en  a r v i o - konularda uluslar arasý iþbirliði yapmak zorundadýr. sunar ve bir inceleme planý ve proje planý hazýrlar. 

intineuvosto/R?det för utvärdering av högskolorna), Yükseköðretim kurumlarý tarafýndan sunulan mesleki FINHEEC daha sonra ekibi tayin eder ve proje planýný 

üniversitelere ve teknik okullara deðerlendirme dersler de deðerlendirilmekte ve kaydedilmektedir. onaylar. Ýncelemeye tabi tutulan yükseköðretim 

konusunda yardýmcý olmak amacýyla 1995 yýlýnda Ayrýca FINHEEC deðerlendirme uygulamalarýna kurumu saha ziyaretine gelen ekip için bir öz 

kurulmuþ baðýmsýz bir uzman organdýr. Konseyin iliþkin danýþmanlýk hizmeti vermekte, deðerlendirme deðerlendirme raporu hazýrlar. Daha sonra 

faaliyetleri Eðitim Bakanlýðý tarafýndan finanse metodolojisi geliþtirmekte ve Finlandiya'daki ve deðerlendirme ekibi inceleme raporu yazar ve rapor 

edilmektedir. Konsey ayný zamanda Eðitim uluslar arasý iyi uygulama örnekleri konusunda genel bir danýþma kaynaðý olmasý amacýyla Ýngilizce 

Bakanlýðý'na deðerlendirme ve kalite güvencesi yükseköðretim kurumlarýný ve Eðitim Bakanlýðý'ný dilinde yayýnlanýr.

konusunda danýþmanlýk hizmeti veren bir organ bilgilendirmektedir. Öðrenciler, çoðu deðerlendirme sürecinde, öz 

niteliðindedir. Finlandiya'daki tüm üniversiteler ve FINHEEC, temel bir deðerlendirme yönetimi deðerlendirme ve uluslar arasý uzmanlardan oluþan 

teknik okullar kurumsal düzeyde deðerlendirilmiþtir ve kul lanmaktadýr.  Bu yöntem ulus lar  arasý  eþ düzeyde kurum incelemesi unsurlarýný barýndýran 

Konsey çeþitli program deðerlendirmeleri ve tematik yükseköðretim kurumlarýnýn deðerlendirilmesi deðerlendirmelerde tamamlayýcý bir rol üstlenir. 

deðerlendirmeler gerçekleþtirmiþtir. sürecinde de yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Öðrenciler deðerlendirme idare gruplarýnda, 

FINHEEC'in görevleri ve izlediði politikalar 1995 Yöntemler ve standartlar Bergen Bildirgesi'nde yer deðerlendirme ekiplerinde ve 

yýlýnda alýnan Yükseköðretim Deðerlendirme Konseyi alan gerekl i l ik ler karþý lanabi lecek þeki lde 

Kararnamesi ile yönetilir; söz konusu kanun Konsey'in geliþtirilmiþtir.
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FINHEEC konseyinde tam olarak temsil edilir. deðerlendirme hedefini seçer. Örneðin, FINHEEC þu programlarýný ve farklý alanlarda uzmanlýk eðitimlerini 

Öðrenciler genellikle öðrenci sendikalarý arcýlýðýyla sýralar yükseköðretim kurumlarýndaki kalite güvencesi içerir. 

temsil edilir. Deðerlendirmelerde öðrencilerin sesi sistemlerinin denetlenmesine ve kurumlar tarafýndan Akredite programlarýn kaydýný tutma sorumluluðu da 

duyulsa da; öðrencilerin görüþleri anketler, sunulan mesleki derslerin akreditasyonuna FINHEEC'e aittir.

görüþmeler ve seminerler aracý l ýðýyla da odaklanmýþ durumdadýr. Ayrýca FINHEEC, Yükseköðretim kurumlarýnýn deðerlendirilmesinde 

alýnabilmektedir. deðerlendirme görevi tahsis edilmesi hususunda kullanýlan temel yönetimin dýþýnda, FINHEEC portföy, 

Büyük ölçüde farklýlýklar sergileyebilecek olan Eðitim Bakanlýðý ile anlaþma yapabilir. Yükseköðretim eþ düzeyde kurum incelemesi ve kýyaslama gibi farklý 

deðerlendirme sürecinde farklý safhalar belirlenip kurumlarý, öðrenci sendikalarý ve diðer paydaþlar yöntemler de kullanabilmektedir.

tayin edilebilir. Deðerlendirme süreçlerinde FINHEEC'e farklý deðerlendirme önerileri için teklif FINHEEC izleme deðerlendirmeleri, anketleri ve 

karþýlaþýlabilecek farklýlýklardan birisi FINHEEC'in öz sunabilir. izleme seminerleri ile yaptýðý deðerlendirmelerin 

deðerlendirme sürecinin çerçevesini çizerken Her yýl FINHEEC 4  8 denetim gerçekleþtirir, bir baþka etkinliðini de izleyebilmektedir. Deðerlendirme 

göstereceði esneklik olabilir. Bu FINHEEC'in öz deyiþle belirli bir yükseköðretim kurumunun tüm kalite ekiplerinde, yükseköðretim kurumlarýný temsil eden 

deðerlendirme sürecinde ne denli esneklik güvencesi sistemini kontrol eder. Bu denetimlerin üyeler, öðrenciler ve dýþ paydaþlar bulunur. 

saðlayacaðý ayný zamanda yükseköðretim amacý Finlandiya'daki  tüm yükseköðret im FINHEEC'in kalite güvencesi prosedürleri ve süreçleri 

kurumunun bu süreçte ne kadar özgür olabileceðini ve kurumlarýnýn Avrupa Yükseköðretimde Kalite 2002 yýlýnda Ýskandinavya kalite güvencesi 

dýþ deðerlendirme ekibinin ne denli serbest hareket Güvencesi Birliði ve diðer kurumlar tarafýndan kurumlarýnýn karþýlýklý tanýnmasý projesi kapsamýnda 

edebileceðini etkileyecektir. belirlenen kýlavuz ilkeleri, standartlarý ve kriterleri deðerlendirilmiþtir. FINHEEC'in faaliyetlerine iliþkin 

Her dönem baþýnda FINHEEC çalýþma stratejisini karþýlayýp karþýlamadýðýndan emin olmaktýr. gerçekleþtirilecek bir sonraki eþ düzeyde kurum 

belirler. Dört yýllýk bir eylem planý ve ayrýca yýllýk bir Ayrýca deðerlendirme; kurumun geliþmesini saðlamak i n c e l e m e s i n i n  2 0 0 8  y ý l ý n d a  y a p ý l m a s ý  

çalýþma planý hazýrlanýr. FINHEEC, program veya veya kurumu akredite etmek gibi amaçlar için de planlanmaktadýr.

temanýn eðitim politikalarý ve sosyal politikalar tasarlanabilir. Akreditasyon temel anlamda üniversite 

bakýmýndan önemli olup olmadýðýna ve söz konusu veya teknik okullar tarafýndan sunulan sürekli eðitim 

alanýn yükseköðretimde büyüyen, geliþen veya programlarý ile ilgilidir. Bu programlar, MBA (iþletme 

problemli bir alan olup olmadýðýna baðlý olarak yüksek lisans) programlarýný, mesleki geliþim 
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FINHEEC Ýskandinavya bölgesini içeren veya yürütmektedir. ortaöðretimde zaten kullanýlmakta olan bu 

Avrupa seviyesinde ve küresel seviyede çok Bologna Süreci ile baðlantýlý reformlarýn yaný sýra sistem öðrencilerin tüm üniversitelere ve eðitim 

sayýda uluslar arasý projeye katýlmýþtýr. 2000 üniversiteye öðrenci kabul edilmesine iliþkin programlarýna tek bir prosedürle (tercihen 

yýlýndan buyana Avrupa Yükseköðretimde Kalite prosedürler ulusal anlamda geliþtirilmektedir. elektronik) baþvurmasýný saðlayacak ve her 

Güvencesi Birliði'nin (ENQA) tam üyesidir. Hükümet mevcut sistemi ortaöðretimden birine ayrý ayrý baþvurulmasý gerekliliðini ortadan 

Konsey ayný  zamanda Ýskand inavya yükseköðretime hýzlý geçiþi kolaylaþtýracak ve kaldýracaktýr. 2009 yýlýndan itibaren söz konusu 

Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Aðý'nýn mevcut prosedürleri uyumlaþtýracak þekilde sistemin eðitim programlarýnda kullanýlmaya 

(NOQA) da üyesi ve ortak kurucusudur. NOQA, deðiþtirmeyi planlamaktadýr. Bu sistem baþlanmasý planlanmaktadýr. Ayrýca yetiþkin 

bu alandaki meselelere iliþkin bir tartýþma deðiþik l ið i  ortak uygulama sisteminin ö ð r e n c i l e r i n  y ü k s e k ö ð r e t i m  e ð i t i m  

forumu saðlamakta ve öðrencilerin katýlýmý ve yaygýnlaþtýrýlmasý gibi tedbirler alýnmasýný programlarýna katýlma olanaklarý da teþvik 

Avrupa standartlarý gibi ortak projeler gerekt i rmektedir.  Teknik okul larda ve edilmektedir. 
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FÝNLANDÝYA
Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý  

 

1997 

1998 

9 Mayýs 2003 

15 Mayýs 2003 

Aralýk 2003 

11 Mayýs 2004 

19 Aðustos 2004  
(1 Aðustos 2005 tarihinde 

2005 

 

1995 (1998 yýlýnda 
deðiþiklik yapýlmýþtýr)

yürürlüðe girdi)

Yükseköðretim Deðerlendirme Konseyi Kararnamesi (1320/1995) ve 
Kararnamede yapýlan deðiþiklikler (465/1998)

Üniversiteler Kanunu (645/1997) (deðiþiklikleri ile birlikte)

Üniversiteler Kanunu (115/1998) (deðiþiklikleri ile birlikte)

Teknik Okullar Kanunu (351/2003) (deðiþiklikleri ile birlikte)

Teknik Okullara iliþkin Hükümet Kararnamesi (352/2003) (deðiþiklikleri 
ile birlikte)

Eðitim ve Araþtýrma Geliþtirme planý 20032008

Eðitim Bakanlýðý'nýn uluslar arasý ortak ve çift derecelerle ilgili tavsiye 
kararý

Üniversite derecelerine iliþkin Hükümet Kararnamesi (794/2004) 1997 
yýlýnda alýnan Üniversiteler Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikler ile birlikte 
yayýnlanmýþtýr.

Finlandiya Yükseköðretim Kurumlarýnýn Kalite Güvencesi Sistemlerinin 
Denetlenmesine iliþkin Denetim El Kitabý 20052007

Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta

Yliopistolaki

Yliopistoasetus

Ammattikorkeakoululaki

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2003-2008

Opetusministeriön suositus yhteistutkintojen järjestämisestä

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi. 
Auditointikäsikirja vuosille 2005-2007

Web siteleri

Eðitim Bakanlýðý, üniversite eðitim programlarý ve dereceleri:  

Eðitim Bakanlýðý, teknik okullar eðitim programlarý ve dereceleri:  

Finlandiya Yükseköðretim Deðerlendirme Konseyi (FINHEEC):  

Finlandiya ENIC/NARIC Merkezi:  

Ýskandinavya Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Aðý (NOQA):  

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/opiskelu_ja_tutkinnot/?lang=en

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/opiskelu_ja_tutkinnot/?lang=en

http://www.finheec.fi

http://www.oph.fi/info/recognition

http://www.noqa.net
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Yükseköðretim sisteminde Bologna Süreci ile paralel özgürdür.  Özel l ik le b i r inc i  aþama eði t im tarihli kararnamelerin çýkarýlmasýndan buyana 

olarak 1999 yýlýnda baþlatýlan düzenlemeler 2002 yýlý programlarýna iliþkin kabul edilen EHEA ilkelerinden yürürlüktedir. 2010 yýlýna kadar, LMD reformu tüm 

Nisan ayýndan buyana yayýnlanan düzenlemeler ile istihdam ilkesine uygun olarak 1999 yýlýnda Yüksek yükseköð re t im  p rog ramla r ýna  ve  eð i t im  

birleþtirilmiþtir. Bunlar arasýnda en önemlisi; licence- lisans derecesi ve piyasaya yönelik Lisans derecesi programlarýnýn çoðuna (çoðunlukla týp ve mühendislik 

master-doctorat (LMD, lisans  yüksek lisans  doktora) uygulamasý baþlatýlmýþtýr. Yüksek lisans derecesi alanýndaki bazý branþlar hala uzun süreli yapýya 

re fo rmunu uygu lamak  amac ýy la  F rans ýz  verilmesine iliþkin koþullar 25 Nisan 2002 tarihli dayanmaktadýr) uygulanacaktýr. 

yükseköðretim sistemini EHEA geliþmelerine kararnamede açýklanmaktadýr. (Piyasa odaklý veya Bazý yükseköðretim kurumlarýnda ISCED 5B 

uyarlamak için alýnan 8 Nisan 2002 tarihli araþtýrma odaklý) yüksek lisans derecesi 2002/03 programlarý da verilmektedir. Bu kurumlar genellikle 

kararnamesidir. Akademik derece sistemindeki akademik yýlýnda getirilmiþtir ve lisans derecesinin iki yýl süren (paramedikal eðitimlerde dört yýla kadar) 

etkisinin yaný sýra, bu kararname AKTS ve Diploma ardýndan 120 AKTS kredisi alýnmasýný, bir baþka tek aþamalý eðitim programlarý olarak düzenlenmiþtir. 

Eki kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýný da teþvik deyiþle baccalauréat sonrasýnda 300 kredi alýnmasýný Bir yýl süren ikinci aþama (piyasaya yönelik bir Lisans 

etmektedir. gerektirmektedir, dolayýsýyla 'Bac + 5' eðitim düzeyine derecesi verilir) ise teknoloji eðitim programlarýnda 

Eski derece sistemi, (ilk aþama kapsamýnda iki yýl iþaret etmektedir. sunulmaktadýr. Ancak ISCED 5B seviyesinde 

süren ve ara diploma alýnmasýný saðlayan kýsa süreli Ýlk defa, yüksek lisans dereceli yükseköðretim yapýsý Lisans/Yüksek Lisans yapýsý bulunmamaktadýr.

bir aþama ile birlikte) üç temel aþamaya hem üniversitelere hem de grandes écoles için Bu seviyedeki dereceler, geçiþ dersleri ve önceki 

dayanmaktaydý, ancak tam olarak Bologna Süreci uygulanabilecektir. öðrenmelerin (eðitim ve/veya mesleki deneyimler) 

çerçevesinde tanýmlanan yapýya karþý l ýk  LMD reformu tüm yükseköðretim kurumlarýný tanýnmasý yoluyla ISCED 5A eðitim programlarýna 

gelmemekteydi. Lisans (180 AKTS kredisi) ve Yüksek kapsamaktadýr. Üniversiteler ve devlet arasýnda geçiþ yapýlmasýný saðlayabilir; bu durum AKTS 

Lisans kredilerinde (120 AKTS kredisi, baccalauréat gerçekleþtirilen dört yýllýk sözleþmelere iliþkin kredilerinin hesaba katýlmasýna ve öðrencilerin 

veya ortaöðretim diplomasý sonrasýnda 300 kredi) görüþmelerin ardýndan, reform uygulamasý tüm ISCED 5A seviyesindeki programlarýn 

modüler derece düzenlemesi bulunan üç temel üniversitelerin 2006 akademik yýlý baþlangýcýndan 

aþamaya dayanan yeni yapý ise Bologna Süreci'nde buyana yürürlüktedir. Daha önce uzun süreli aþama 

tanýmlanan yapý ile uyumludur. Her yükseköðretim kapsamýnda verilen Mimarlýk eðitiminin yeniden 

kurumu, en uygun görülen programý teklif etmekte yapýlandýrýlmasý 30 Haziran ve 20 Temmuz 2005 

174

FRANSA



bazýlarýndan veya tümünden (Lisans ve/veya Yüksek yüzde 40'ý iþ sözleþmelerinden (araþtýrma bursu program düzenini öðrencilere daha çok esneklik ve 

Lisans) muaf tutulmasýna olanak tanýr. sahipleri, geçici öðretim ve araþtýrma asistaný veya daha iyi nitelikte bir kademeli eðitim rehberliði 

Doktora çalýþmalarý da 2002 yýlý Nisan ayýnda ve CIFRE sözleþmesi yararlanýcýlarý olarak) yararlanýr. saðlayabi lecek þeki lde gözden geçirmeye 

2006 yýlý Aðustos ayýnda yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. 'Ortak uluslar arasý tez gözetimi' çerçevesinde bir baþlamýþtýr. AKTS kredi transferi ve kredi toplama 

Yüksek lisans derecesi ile mezun olduktan sonra veya doktora hazýrlanmasý olasýlýðý 6 Ocak 2005 tarihli amacýyla zaten kullanýlmaktadýr ve 2007/08 

yurt dýþýnda eþdeðerli bir eðitim programýný kararnamenin ardýndan oldukça artmýþtýr. dönemine kadar LMD sistemi ile ilgili tüm programlar 

tamamlayan veya önceki öðrenmelerinin tanýnmasý Ayrýca Ministere de l'education nationale, de da tam olarak uygulanacaktýr. 

hakkýndan yararlanan öðrencilere özel bir izin l'enseignement superieur et de la recherche LMD reformu çerçevesinde, Diploma Eki (DE) tüm 

verilmesinin ardýndan öðrenciler doktora okullarýnda (MENESR veya Milli Eðitim, Yükseköðretim ve yükseköðretim kurumlarý tarafýndan kademeli olarak 

düzenlenen programlara geçiþ yapabilir. Doktora Araþtýrma Bakanlýðý) ile ilgili üç yükseköðretim uygulanmaktadýr. 2008 yýlý itibariyle, DE tüm kurumlar 

okullarý, doktor adaylarýna araþtýrma projelerinde ve konferansý arasýnda imzalanan bir prensip tarafýndan, otomatik olarak, herhangi bir ücret 

geniþ kapsamlý bilimsel bilgiye sahip olabilmek için anlaþmasýnýn ardýndan, uluslar arasý ortaklýk ödenmeksizin, Fransýzca ve kurum tarafýndan 

almalarý gereken teorik doktora derslerinde yararlý baðlamýnda ortak derecelerin ve çift derecelerin seçilecek baþka bir dilde verilecektir.

olacak doktora programlarýný sunar. Genel bir kural verilmesi 11 Mayýs 2005 tarihli kararname ile tüm Kamu yetkilileri tarafýndan üç aþamalý yapý, AKTS ve 

olarak, bu programlar üç yýlýn ardýndan ve tez akademik derece seviyelerini kapsayacak þekilde DE uygulamalarýný yaygýnlaþtýrmak amacýyla bir 

savunmasý gerçekleþtirildikten sonra doktora geniþletilmiþtir. t ak ým  t eþv ik le r  uygu lanmýþ t ý r.  Sü rec in  

derecesi alýnmasýný saðlar. Yükseköðretim ve uygulanmasýný kolaylaþtýrmak amacýyla, MENESR Ulusal Yetkinlikler Çerçevesi'ni (diploma, derece ve 

araþtýrma faaliyetlerinden sorumlu bakan kararýyla, tarafýndan Bologna rehberlik takýmý ile iþbirliði halinde sertifikalar) temsil eden Répertoire national des 

doktora derecesi üniversiteler, Écoles Normales baþlatýlan sözleþme çerçevesinde kurumsal certifications professionnelles (RNP veya Ulusal 

Supérieures (edebiyat ve bilim alanlarýnda grandes danýþmanlar ve eðitim danýþmanlarý tarafýndan Yetkinlikler Repertuarý) 17 Ocak 2002 tarihli kanun ile 

écoles) ve akredite edilmiþ devlet yükseköðretim destek ve danýþmanlýk hizmeti saðlanabilir.birlikte kabul edilmiþtir. 

kurumlarý (habilités) tarafýndan ayrý veya ortak bir Kurumlar 8 Nisan 2002 tarihli kararnamenin ardýndan Mali seviyede ise bu gibi bir teþvik tedbiri olmamasý

þekilde verilebilir. AKTS sisteminde sunulan programlarý ve modüler 

Doktora eðitimine baþlayan öðrencilerin yaklaþýk 
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Týp 
Diþ Hekimliði

Eczacýlýk 
Ebelik

Veteriner Hekimlik

Mimarlýk

Beþeri bilimler, 
mühendislik, ticaret

Beþeri bilimler, dil bilimleri,
beþeri ve sosyal bilimler, mühendislik,

hukuk, iktisat, bilim ve teknoloji

Teknoloji

Üretim ve Hizmetler

                                                                            Paramedikal Eðitim

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

AEA           Attestation d'Études Approfondies 

AHU           Année Hospitalo-Universitaire
BTS            Brevet de Technicien Supérieur
CPGE         Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 
DE             Diplôme d'État

DEA            Diplôme d'État d'Architecte(conférant le grade de master) DES            

Diplôme d'Études Spécialisées

DETA         Diplôme d'Études en Architecture

                   (conférant le grade de licence) 

DEUG        Diplôme d'Études Universitaires Générales 
DF2CEM    Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales

DSA              Diplôme de Spécialisation et d'Approfondissement 

DUT              Diplôme Universitaire de Technologie

HMNOP        Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice

                      de la maîtrise d'œuvre en son nom propre 

UT                Institut Universitaire de Technologie 
STS               Section de Techniciens Supérieurs

Oldukça seçkin sýnýflar olan préparatoires aux grandes écoles (CPGE) programlarý edebi, ticari veya bilimsel içeriklidir. Temel amaçlarý öðrencileri grandes écoles okullarý için yapýlan yarýþma 
sýnavlarýna hazýrlamaktýr. Sýnavlarý geçemeyen öðrenciler için, bu sýnýflar hala genel anlamda üniversiteler tarafýndan tanýnmaktadýr; bu durum CPGE mezunlarýnýn licence seviyesinde 
eðitimlere katýlmalarýna olanak tanýmaktadýr. En saygýn Grandes écoles okullarý arasýnda; écoles normales supérieures (ENS), écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de gestion, ve 
instituts d'études politiques sayýlabilir (tam olarak entegrasyonu saðlanmýþ program dahilinde yalnýzca bir yýl süren hazýrlýk sürecini içerir; söz konusu program kurumun kendi bünyesinde 
sunulan herhangi bir hazýrlýk formunu içerebilir). Bu diyagram içerisinde mesleki eðitim veren écoles ve instituts (üç yýllýk bir eðitimin ardýndan diplomé national d'enseignement supérieur 
derecesine sahip olan veya devletin kabul ettiði bir kamu sektörü stajyeri olan ve yarýþma sýnavýný geçebilen adaylar baþvuruda bulunabilir) yer almamaktadýr. Konuyla ilgili mesleki eðitim 
kurumlarý arasýnda École Nationale d'Administration (ENA), Instituts Régionaux d'Administration (IRA), École Nationale de la Magistrature (ENM), École Nationale de la Santé Publique (ENSP) 
ve Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) sayýlabilir; bu kurumlar da yakýn bir zamanda üniversitelere entegre edilecektir.
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halinde; dört yýllýk sözleþme hususunda yapýlan gerçekleþtirilmektedir. 2006/07 dönemine kadar, Faaliyet amacý; kurumlara kendi özerkliklerini ve 

görüþme LMD'nin uygulanmasýna dahil edilen belirli yükseköðretim kurumlarýna iliþkin sözleþme kalitelerini geliþtirmek ve uygulamak için yardýmcý 

unsurlar için ve nadiren AKTS ve DE'nin uygulanmasý çerçevesinde araþtýrma sürecinin yaný sýra o l acak  þek i l de  ku rum la ra  i l i þ k i n  g e n e l  

için destek saðlanmasýna olanak tanýyabilir. programlar ve derecelerin ulusal periyodik dýþ deðerlendirmeler yapmaktýr. Bir kurumun CNE 

'Deðerlendirme/görüþme/sözleþme' süreci nedeniyle, deðerlendirmesi farklý yetki l i ler tarafýndan ta ra f ýndan  deðe r lend i r i lmes i  sonucunda  

sözleþme niteliðinde imzalanan anlaþma üç aþamalý geliþtirilmiþtir. Tüm faaliyetlere  bilimsel, eðitim ve deðerlendirme raporlarý hazýrlanýr ve bu raporlar 

yapýnýn, AKTS ve DE'nin yaygýn olarak uygulanmasýný y ö n e t i m   i l i þ k i n  g e r ç e k l e þ t i r i l e c e k  d ý þ  internet üzerinden açýklanýr, bu süreç kurum 

saðlamak için MENESR tarafýndan kullanýlan bir deðerlendirmenin sonuçlarý, bir üniversite veya tarafýndan hazýrlanan bir iç deðerlendirme (öz 

kontrol/izleme tedbirini temsil eder. yükseköðretim kurumu ile hükümet arasýnda deðerlendirme) raporuna dayanmaktadýr. Kurumlara 

imzalanacak dört yýllýk sözleþme görüþmeleri iç deðerlendirme sürecini gerçekleþtirmelerinde Kalite deðerlendirme ile ilgili genel ilke 2002 yýlýnda 

esnasýnda ele alýnýr. Bu deðerlendirme sonuçlarý yardýmcý olmak için CNE ve Inspection généerale de yürürlüðe giren düzenlemeler ile getirilmiþtir; söz 

ayrýca akademik derecelerin kalitesini temin eden l'administration de l'éductaion nationale et de la konusu düzenlemeler yükseköðretim kurumlarýnda 

hükümet tarafýndan kurumlara habilitation (bir çeþit recherce (Milli Eðitim ve Araþtýrma Genel Müfettiþliði) düzenli olarak gerçekleþtirilecek iç ve dýþ 

akreditasyon) verilmesine iliþkin karar verilirken de kurumlarýndan uzmanlarýn oluþturduðu bir çalýþma deðerlendirmeler, program sunma ve akademik 

dikkate alýnmaktadýr. Kurumlarýn ulusal akademik grubu tarafýndan Conférence des présidents derece verme ile ilgili alýnacak tedbirlere iliþkindir. 

dereceler verebilmek üzere habilitation alabilmesi için d'univerité (CPU veya Fransa Rektörler Konferansý) iþ Düzenleme periyodik deðerlendirmeye dayanýr ve 

mühendislik, iþletme ve yönetim programlarýnýn özel birliði ile bir Livre de Références (Kalite Standartlarý El devlet tarafýndan söz konusu dýþ deðerlendirmeler 

ulusal komiteler tarafýndan deðerlendirilmeleri Kitabý) hazýrlanmýþ ve 2003 yýlý Kasým ayýnda dýþýnda herhangi bir tedbir (tanýma, etiketleme, fon) 

gerekir. yayýnlanmýþtýr. CNE üyeleri arasýnda yabancý alýnmaz.

1984 yýlýndan buyana Comité national d'évaluation akademisyenler de vardýr. Fransa'dan ve yurtdýþýndan Faaliyetlerine 2007 yýlýnda baþlayacak olan Araþtýrma 

(CNE veya Ulusal Deðerlendirme Komitesi, devlet akademisyenlerin ve ve Yükseköðretim Deðerlendirme Ajansý'nýn (AERES 

yükseköðretim kurumlarýný deðerlendirmekle görevli veya Agence d'évaluation de la recherche et de 

baðýmsýz bir idari kurum) tarafýndan yerine getirilen l'enseignement supérieur) kurulmasýnýn ardýndan dýþ 

faaliyetlerden özellikle AERES sorumlu olacaktýr. deðerlendirme sisteminde tam bir tadilat 
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akademisyen olmayan uzmanlarýn deðerlendirme 2007 yýlýndan buyana, 18 Nisan 2006 tarihli araþtýrma (INQAAHE) üyesidir. CNE'nin faaliyetlerini üstlenecek 

prosedürüne katýlmasý istenir. Öðrenciler de kendi programý kanunu ile kurulan yeni ajans AERES tüm olan AERES de ENQA üyeliðine baþvurmak 

seçtikleri temsilciler aracýlýðýyla söz konusu dýþ deðerlendirme faaliyetlerini kapsayacaktýr. Yeni zorundadýr.

kurumlarýn kurullarýnda rol almaktadýr. ajans, CNE'nin (yükseköðretim ve araþtýrma Ulusal seviyede kalite güvencesinden sorumlu olan 

Þu günlerde kurumlarýn deðerlendirilmesi ile ilgilenen kurumlarýnýn deðerlendirilmesine iliþkin), Comité ajans ve organlar; eþ düzey kurum incelemesine tabi 

CNE ve mühendislik programlarýnýn akreditasyonu ile national d'évaluation de la recherche (CNER veya tutulmamaktadýr.

ilgilenen Commission des titres d'ingénieur (CTI veya Ulusal Araþtýrma Deðerlendirme Kurumu, ulusal 

Mühendislik Derecesine iliþkin Komisyon) söz konusu araþtýrma kurumlarýnýn deðerlendirilmesine iliþkin) ve 

kurumlarýn faaliyetlerine iliþkin bir dýþ deðerlendirme Mission scientifique, technique er pédagogique 

hazýrlamaktadýr. (MSTP veya Bilim, Teknik ve Eðitim Misyonu, 

araþtýrma ekiplerinin, eðitim programlarýnýn ve Ýç deðerlendirmelerde, üniversiteler tarafýndan 

derecelerin deðerlendirilme-sine iliþkin) þu anki verilen eðitim ve öðretimin deðerlendirilmesine iliþkin 

faaliyetlerini üstlenecektir. Baðýmsýz idari bir kurum yöntemler; müfredat ve öðrenci hayatý kurulunun 

o lan AERES, bu nedenle yükseköðret im teklifi üzerine idari kurul tarafýndan belirlenir. Her iki 

kurumlarýndaki ve ulusal araþtýrma kurumlarýndaki kurumda da öðrenci temsilcisi üyeler bulunmaktadýr. 

eðitim programlarý ve/veya araþtýrmalar ile ilgili Öðrenci temsilcilerinin üniversitelerde ve üniversiteye 

faaliyetleri kapsayacaktýr.baðlý kurumlardaki çeþitli iç kurullara sistematik 

katýlýmý, öðrencilerin kurum politikasýnýn ve hayatýnýn AERES konsey üyeleri ve sorumluluklarý ayrýca 

temel hatlarýnýn belirlenmesi sürecine dahil olmasýný faaliyet politikasý 3 Kasým 2006 tarihli kararnamede 

saðlayacakt ý r.  Bologna Sürecin in i lke ler i  açýkça belirtilmektedir.

doðrultusunda, üniversiteler ve diðer yükseköðretim CNE 2000 yýlýndan buyana, CTI ise 2005 yýlýndan 

kurumlarý i le imzalanan sözleþmelerde iç buyana Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi 

deðerlendirme sisteminin güçlendirilmesi bir öncelik Birliði (ENQA) üyesidir. CNE ayný zamanda Uluslar 

olarak vurgulanmýþtýr. arasý Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Aðý 
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FRANSA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe Karþýlýðý  

8 Nisan 2002 

16 Nisan 2002 

23 Nisan 2002 

24 Nisan 2002 

25 Nisan 2002 

6 Ocak 2005 

11 Mayýs 2005 

30 Haziran 2005 

 

Üniversite diplomalarý ve dereceleri ile ulusal akademik 

derecelere iliþkin 2002481 sayýlý Kararname 
Avrupa Yükseköðretim Alaný'ný geliþtirmek amacýyla, Fransa 
yükseköðretim sisteminde yapýlacak düzenlemelere iliþkin 
2002482 sayýlý Kararname 

Fransa'da veya yurtdýþýnda tamamlanan yükseköðretim 
eðitimlerinin tanýnmasýna iliþkin 2002529 sayýlý Kararname 

Lisans derecesi veren üniversite eðitimine iliþkin Kararname

Yükseköðretim kurumlarý tarafýndan önceki öðrenme süreçlerinin 
tanýnmasýna iliþkin 2002590 sayýlý Kararname 

Doktora eðitimine iliþkin ulusal Yüksek Lisans derecesi ile ilgili 
Kararname 

Ortak uluslar arasý tez gözetimine iliþkin Kararname 

Uluslar arasý ortaklýklarda derece verilmesine iliþkin 
2005450 sayýlý Kararname 

Mimarlýk alanýnda eðitime iliþkin 2005734 sayýlý Kararname 

Décret n° 2002-481 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes 
nationaux

Décret n° 2002-482 portant application au système français d'enseignement
supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement 

supérieur

Décret n° 2002-529 relatif à la validation d'études supérieures accomplies en 
France ou à l'étranger

Arrêté relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence

Décret n° 2002-590 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les 
établissements d'enseignement supérieur

Arrêté relatif au diplôme national de master Arrêté relatif aux études 
doctorales

Arrêté relatif à la cotutelle internationale de thèse

Décret n° 2005-450 relatif à la délivrance de diplômes en partenariat 
international

Décret n° 2005-734 du 30juin 2005 relatif aux études d'architecture
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FRANSA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý  

20 Temmuz 2005 

3 Aðustos 2005 

18 Nisan 2006 

7 Aðustos 2006 

3 Kasým 2006 

11 Nisan 2007 

 

Mimarlýk alanýnda Lisans ve Yüksek Lisans derecesi 

alýnmasýný saðlayan mimarlýk eðitim programlarýna iliþkin 

Kararname 

Mimarlýk eðitim programlarýný yapýlandýrma ve geçerlilik denetimi 
yöntemlerine iliþkin Kararname 

Avrupa Yükseköðretim Alaný'nda teknoloji branþýnda alýnacak 
üniversite derecesine iliþkin Kararname 

2006450 sayýlý Araþtýrma konusunda planlama kanunu (özellikle 
8  11 maddeleri Araþtýrma ve Yükseköðretim Kurumlarýný 
Deðerlendirme Ajansý ile ilgilidir.)

Doktora eðitimine iliþkin Kararname

Araþtýrma ve Yükseköðretim Kurumlarýný Deðerlendirme 
Ajansý'nýn teþkilatý ve iþleyiþi ile ilgili 20061334 sayýlý Kararname 

Brevet de technicien supérieur genel ilkeleri ile ilgili 
2007540 sayýlý Kararname

Arrêté relatif aux cycles de formation des études d'architecture 

conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade 

de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de 

Master

Arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des 
enseignements dans les études d'architecture

Arrêté relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace 
européen d'enseignement supérieur

Loi de programme n° 2006-450 pour la recherche (notamment articles 8 à 
11 relatifs à l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur)

Arrêté relatif à la formation doctorale

Décret n° 2006-1334 relatif à l'organisation et au fonctionnement de 
l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Décret n°2007-540 relatif au règlement général du brevet de technicien 
supérieur.
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Gürcistan'daki yükseköðretim kurumlarýnda iki piyasasýnda uygulanabilecek konularýn kapsamlý ve Gürcistan Eðitim ve Bilim Bakanlýðý'nýn Yüksek Lisans 

aþamalý akademik derece sistemine 1992 yýlýnda teorik öðretimini kapsar (ISCED 5A) (Bölüm VII, ve Doktora programlarýnýn finansmaný için 2007 

geçilmiþtir. 21 Aralýk 2004 tarihinde, Gürcistan Madde 48). yýlýnda yeni kurallar ve koþullar getirmesi 

parlamentosu, Gürcistan'daki tüm yükseköðretim Lisans derecesine veya denk düzeyde bir dereceye beklenmektedir. 

kurumlarýnýn üç aþamalý derece sistemine sahip öðrenciler yüksek lisans eðitimine devam Yükseköðretim kanununda yapýlan deðiþiklikler 

(Lisans/Yüksek Lisans/Doktora) geçiþini þart koþan edebilir. Yüksek lisans eðitiminin amacý sahip olunan yürürlüðe girdiðinde (2007/08 döneminde yürürlüðe 

Gürcistan Yükseköðretim Kanunu'nu (skartvelos vasýflarý geliþtirmek, meslek deðiþtirmek veya girmesi beklenmektedir), ISCED 5B programlarý 

kanoni 'umaghlesi ganatlebis shesakheb') kabul araþtýrma çalýþmasý veya pedagojik faaliyetler için ISCED 5A programlarýndan yasal olarak ayrýlacaktýr. 

etmiþtir. Söz konusu kanunun üç aþamalý yapýya geçiþ uzman yetiþtirmektir. Yüksek lisans çalýþmalarýnýn Bu deðiþikliðe iliþkin hükümler, 28 Mart 2007 tarihinde 

ile ilgili hükümleri, tüm yükseköðretim kurumlarýnýn sonunda mevcut bilgiyi önemli ölçüde geliþtiren ve parlamento tarafýndan kabul edilen mesleki eðitim 

2007/08 akademik yýlýna kadar üç aþamalý derece istihdam için gerekli niteliklerin elde edilmesini kanununa dahil edilmiþtir. 

sistemini tamamen benimsemiþ olmalarýný saðlayan araþtýrma projeleri hazýrlanýr. Yalnýzca yüksek lisans derecesine veya eþdeðerli bir 

gerektirmektedir. (Bölüm XV, Madde 87) Üç aþamalý derece sistemi ile birlikte, ayný zamanda dereceye sahip kiþiler doktora programýna kabul edilir 

Kanuna göre, lisans (bakalavriati) programlarý en az üç ile beþ yýl (týp eðitiminde beþ-altý yýl) arasýnda süren (Bölüm VII, Madde 49). 31 Aralýk 2006 tarihinden 

240 AKTS kredisi içeren öðretim programlarýdýr. sertifikalý uzmanlýk programý da vardýr. Bu program buyana, bilimsel doktora derecesi kaldýrýlmýþtýr. 

Yüksek lisans programlarý (magistratura) en az 120 tek aþamalý bir yükseköðretim programýdýr ve Doktora programlarý tamamlandýðýnda ve hazýrlanan 

AKTS kredisi içeren öðretim programlarýdýr. Doktora öðrencilerin belirli bir mesleði yapabilmelerini amaçlar tez baþarýyla savunulduðunda; öðrenci akademik 

çalýþmalarý (doktorantura) ise en az 180 AKTS kredisi (ISCED 5A) (Bölüm VII, Madde 47). 2004 yýlýnda doktor unvanýný almaktadýr. Akademik doktor unvaný 

içeren öðretim programlarýdýr (Bölüm VII, Madde 4; yürürlüðe giren kanuna (Bölüm VII, Madde 48) göre, Tez Kurulu tarafýndan verilmektedir. Bu kurullar 

Deðiþiklik No. 27935; 17.03.2006). týp (veteriner hekimlik de dahil) alanýnda, altý yýllýk bir Üniversitelerin Fakülteleri bünyesinde, ilgili Tez

Ortaöðretim veya dengi düzeyde bir eðitime sahip öðretim programýnýn ardýndan verilen sertifikalý 

kiþiler lisans eðitimine baþlayabilir. Lisans eðitimi uzmanlýk derecesi yüksek lisans düzeyindeki 

üniversite eðitiminin ilk aþamasýdýr ve yüksek lisans dereceye denktir. 

derecesine geçiþ için gerekli olacak veya iþgücü 2004 yýlýnda yürürlüðe giren kanuna (Madde 88) göre; 
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Kuru lu  Kanunu hükümler inde  öngörü len  2006 tarihinde Ulusal Bologna Rehberlik Takýmý baþlatýlmýþtýr. Ulusal Yetkinlikler Çerçevesinin 2008 

düzenlemelere uygun olarak kurulmakta ve kurumun kurulmuþtur. Takým üyeleri önde gelen on bir devlete yý lsonuna kadar tamamen benimsenmesi  

Akademik Konseyi tarafýndan onaylanmaktadýr. ait yükseköðretim kurumlarý ve özel yükseköðretim planlanmaktadýr.

Doktora çalýþmalarý için ayrý bir mevzuat yoktur; kurumlarý, Gürcistan Yükseköðretim Öðrenci 2004 yýlýnda yürürlüðe giren kanuna göre, 

doktora adaylarý Üniversitelere kurumun kayýt Örgütleri Birliði ve Eðitim ve Bilim Bakanlýðý tarafýndan yükseköðretim kurumlarý 2009/10 akademik yýlý 

kriterlerine göre kabul edilmektedir. Doktora atanmýþtýr. Takým 20072010 yýllarý için üç yýllýk bir baþlamadan önce AKTS sistemini üç eðitim 

çalýþmalarýnda, üniversitenin özel gerekliliklerine çalýþma programý için bir araya gelmiþtir. Bologna aþamasýnda da uygulamýþ olacaktýr (Bölüm XV, 

baðlý olarak bireysel araþtýrmanýn yaný sýra teorik Takýmýnýn temel amacý Bologna önceliklerinin etkin bir Madde 87). Kurumsal akreditasyonun üçüncü 

eðitim alýnmasý da gereklidir. þekilde uygulanmasýný saðlamaktýr. Takým üç ana safhasýnda, AKTS sisteminin benimsenmesi 

Gürcistan'da, doktora öðrencileri karar verme hedefe odaklanmýþtýr. Bunlar; kalite güvencesi (iç ve akreditasyon kriterlerinden birisi haline gelmiþtir. Bu 

organlarýnda öðrenci statüsüne sahiptir; ancak ayný dýþ), üç aþamalý derece sistemi (müfredat reformu, nedenle, üçüncü safhada kurumsal akreditasyon 

üniversitede yardýmcý doçent olarak istihdam da Ulusal Yetkinlikler Çerçevesi, vb.) ve akademik alabilmiþ tüm yükseköðretim kurumlarýnýn AKTS'yi 

edilebilmektedirler. derecelerin tanýnmasýdýr (AKTS, Lizbon Sözleþmesi, uygulamaya koymuþ olmasý gerekmektedir; 2006 

Diploma Eki). Takým üyeleri ayda bir defa bir araya yýlýnda 100'den fazla yükseköðretim kurumundan 2004 yýlýnda yürürlüðe giren Yükseköðretim 

gelerek Gürcistan'da Bologna önceliklerinin 43'ü kurumsal akreditasyon almýþtýr.Kanunu'nda, ayrýca, kanunun yürürlüðe girdiði 

uygulanmasýna iliþkin problemleri tespit eder. tarihten önce alýnan “Bilim Adayý” (ilk doktora 5 Nisan 2005 tarihinde alýnan 149 sayýlý Bakanlýk 

Yukarýda belirtilen konulara iliþkin seminerler derecesi) bilimsel derecesinin kabul edilmesi Kararnamesi uyarýnca, tüm yükseköðretim 

düzenler ve paydaþlara bu meselelere iliþkin bilgiler durumunda, söz konusu derecenin doktora kurumlarýnýn Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve 

verir. derecesine denk sayýlacaðý belirtilmektedir. Bu UNECO/CEPES tarafýndan geliþtirilmiþ olan Diploma 

hüküm, söz konusu kanunun öngördüðü Tez Kurulu 2005 yýlý Kasým ayýnda gerçekleþtirilen, Eðitim ve Eki'ni (DE) vermesi beklenmektedir. DE  

kurulmadan önce, en geç 31 Aralýk 2006 tarihine Bilim Bakanlýðý ile Avrupa Konseyi'nin  Bologna 

kadar Bilim Adayý derecesini alan ve aday (aspiranti) Sürecinin Gürcistan Yükseköðretim Sistemine 

olan kiþilere uygulanýr (Bölüm XV, Madde 89). Uygulanmasý  konulu ortak konferansýnda Ulusal 

Yetkinlikler Çerçevesi'ne iliþkin bir tartýþma 407 sayýlý Bakanlýk Kararnamesi uyarýnca, 3 Mayýs 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                           2006/07

Týp, veteriner hekimlik

Eðitim, beþeri bilimler, güzel sanatlar, sosyal bilimler, 
iþletme, hukuk, fen bilimleri, 

bilgisayar, mühendislik ve teknik pazarlama
Ýmalat ve iþleme, yapý ve inþaat ve 

                                    Ziraat, saðlýk ve sosyal bakým

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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her eðitim aþamasýnda, otomatik olarak, herhangi bir 25, 'yükseköðretim kurumlarýnýn eðitim ve araþtýrma katýlýmý ve sonuçlarýn açýklanmasý yer alýr (Bölüm X-Xi 

ücret ödenmeksizin ve Gürcüce ve Ýngilizce dillerinde faaliyetlerinin, ayrýca personel niteliklerinin ve Devlet Eðitim Kurumlarý Devlet Akreditasyon 

verilmektedir. iyileþtirilmesi sürecinin öðrencilerin de katýlacaðý Ajansý Müdürlüðü Kararnamesi No.3, 10 Mayýs 2006).

AKTS ve DE'nin tam olarak uygulanmasýna iliþkin sistematik bir deðerlendirmeye tabi tutulmasýný ve 2004 yýlýnda yürürlüðe giren kanun uyarýnca, akredite 

izleme tedbirlerini gerçekleþtirmek Gürcistan Eðitim deðerlendirme sonuçlarýnýn kamuya ve ilgili kiþilere edilmiþ yükseköðretim kurumlarý tarafýndan verilen 

ve Bilim Bakanlýðý ve Gürcistan Milli Eðitim açýklanmasýný' gerektirmektedir. Gürcistan Eðitim ve diplomalar devlet tarafýndan otomatik olarak tanýnýr. 

Akreditasyon Merkezi sorumluluðundadýr. Tüm Bilim Bakanlýðý yükseköðretim kurumlarýnda kalite Yalnýzca akredite edilmiþ yükseköðretim kurumlarý 

paydaþlar için pek çok seminer ve konferans güvencesine iliþkin kýlavuz ilkeler ve tavsiye kararlarý devletin eðitim fonlarýndan yararlanabilir.  Akredite 

düzenlenmiþtir. Akademik Tanýma ve Hareketlilik içeren bir ulusal eylem planý tasarlamýþtýr. Ulusal edilmemiþ yükseköðretim kurumlarýnýn öðrencilerini 

Bir imi de DE'ye i l iþkin izleme kontrol leri  eylem planý nihai olarak kabul edilmeden önce Üniversiteye Giriþ Sýnavý ile alma zorunluluðu yoktur. 

gerçekleþtirme yetkisine sahiptir. Yükseköðretim kamuoyunda açýk bir þekilde tartýþýlacaktýr. Akreditasyon tüm devlet yükseköðretim kurumlarý için 

kurumlarýnýn AKTS sistemine geçiþine yardýmcý 27 Mart 2006 tarihinde, 222 sayýlý Bakanlýk zorunluyken; özel yükseköðretim kurumlarý için isteðe 

olmak için, resmi AKTS kýlavuzu Gürcüceye Kararnamesi ile baðýmsýz bir kurum olan Devlet baðlýdýr. Ýlgili kanun akreditasyonun her beþ yýlda bir 

çevrilmiþtir. AKTS'ye iliþkin bir Kararname taslaðý E ð i t i m  K u r u m l a r ý  A k r e d i t a s y o n  A j a n s ý  yenilenmesini gerektirir. Bir kurumun þartlý 

hazýrlanmaktadýr ve yorumlarý alýnmak üzere (saganmanatleblo datsesebulebebis sakhelmtsipo akreditasyon almasý halinde, akreditasyon iki yýl sonra 

yükseköðretim kurumlarýna daðýtýlmýþtýr. Bologna akreditaciis samsakhuri) kurulmuþtur. Kurumun adý yeniden gözden                    

Rehberleri de izleme kontrolleri gerçekleþtirme daha sonra Gürcistan Milli Eðitim Akreditasyon Ajansý 

yetkisine sahiptir. (ganatlebis akreditaciis erovnuli centri) olarak 

2004 yýlýnda yürürlüðe giren Yükseköðretim Kanunu deðiþtirilmiþtir. 2004 yýlýnda yürürlüðe giren 

1(Bölüm III, Madde 8), tüm yükseköðretim kurumlarýnýn Yükseköðretim Kanunu'nun X. Bölümünde, Devlet eðitim fonu: öðrenciye Üniversite Sýnavý sonuçlarýna baðlý 

bir iç kalite güvencesi servisi kurmasýný kurumlarýn ve programlarýn akreditasyonuna iliþkin olarak, akredite edilmiþ bir yükseköðretim kurumundaki lisans eðitim 

gerektirmektedir. Akredite edilmiþ tüm yükseköðretim tüm prosedürler ve mekanizmalar açýklanmaktadýr. programýný finanse etmek amacýyla verilen devlet bursudur

kurumlarý bu hükmü yerine getirmiþtir. Yükseköðretim Gürcistan'da akreditasyon kapsamýnda, iç 

Kurumlarýnda Kalite Güvence Servisi'ne iliþkin Madde deðerlendirme, dýþ deðerlendirme, öðrencilerin 
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geçirilmek zorundadýr. deðildir ancak üyelik için baþvurmaya eþ düzey kurum incelemesine tabi tutulmamýþtýr.

Milli Eðitim Akreditasyon Merkezi henüz Avrupa hazýrlanmaktadýr. Ajans yeni kurulmuþtur ve 

Yükseköðretimde Kalite Birliði (ENQA) üyesi devlet tarafýndan tanýnmýþtýr. Henüz herhangi bir 

GÜRCÝSTAN

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih

  21 Aralýk 2004

 

Sakartvelos kanoni'umaghlesi ganatlebis shesakheb'

 5 Nisan 2005

 

Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2005 tslis

 

5 aprilis 
#149 brdzaneba umaglesi ganatlebis damadasturebeli

 

sakhelmtsipo 
dokumentis - diplomis danartis formis damtkicebis

 

shesakheb
 

26 Temmuz  2005
 

Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2005 tslis
 

26 ivlisis 
#374 brzaneba uckho qveknis mokalaketa sakartvelos

 
akreditebul 

umaghles saganmanatleblo datsesebulebebshi
 

stsavlis khelsheckobis 
specialuri programis da mtkicebisa da uckho

 
kveknis mokalakeebze 

sakhelmtsifo sastsavlo grantis ganatsilebis
 

tsesis shesakheb
 

18 Kasým 2005
 

Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2005
 

tslis 18 
noembris #633 brdzaneba sakartvelos umaghlesi

 
saganmanatleblo 

datsesebulebebis bakalavriatis specialobata
 

chamonatvalis 
damtkicebis shesakheb

 
26 Aralýk 2005

 
Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2005 tslis

 
26 

dekembris #721 brdzaneba sajaro samartlis iuridiuli piris -umaghlesi 
saganmanatleblo datsesebulebis martvis organoebis  pirveli 
archevnebis chatarebis debulebis damtkicebis shesakheb 

17 Ocak 2006  Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2006 tslis 17 ianvris 
#33 brdzaneba saganmanatleblo datsesebulebata  saqmianobaze 
licenziis gacemis shesakheb 

 

Türkçe Karþýlýðý
Gürcistan Yükseköðretim Kanunu

Yükseköðretim eðitiminin tamamlandýðýnda dair Devlet Belgesinin  
Diploma Eki  onaylanmasý ile ilgili Gürcistan Eðitim ve Bilim 
Bakanlýðýnýn 149 sayýlý Kararnamesi

Yabancý uyruklu öðrencilerin Gürcistan'daki akredite edilmiþ 
yükseköðretim kurumlarýnda öðrenim görmelerini teþvik edecek 
özel programlarýn uygulanmasý ve bu öðrencilere devlet bursu 
verilmesine iliþkin kurallarla ilgili Gürcistan Eðitim ve Bilim 
Bakanlýðýnýn 374 sayýlý Kararnamesi

Gürcistan'da yükseköðretim Baccalaureate (lisans seviyesi) 
uzmanlýk alanlarýnýn onaylanmasýna iliþkin Gürcistan Eðitim ve 
Bilim Bakanlýðýnýn 633 sayýlý Kararnamesi

Kamu hukuku  Yükseköðretim kurumlarý yönetim organlarý  tüzel 
kiþisinin ilk seçimine iliþkin kanunun onaylanmasý ile ilgili Gürcistan 
Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn 721 sayýlý Kararnamesi

Eðitim aktivitelerine iliþkin lisans verilmesi ile ilgili Gürcistan Eðitim 
ve Bilim Bakanlýðýnýn 33 sayýlý Kararnamesi
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GÜRCÝSTAN

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý  

27 Mart 2006  Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2006 tslis  27 martis 
#222 brdzaneba sajaro samartlis iuridiuli piris  - saqartvelos 
saganmanatleblo datsesebuleb ebis saxelmtsifo  saakreditacio samsaxuris 
dafudznebisa da misi debulebis  damtkicebis shesakheb  

3 Mayýs 2006  Sakartvelos ganatlebisa da me cnierebis ministris 2006 tslis 3 maisis #407 
brdzaneba boloniis procesis mkhardamcheri erovnuli gundis shekmnis 
shesakheb.  

10 Mayýs 2006  Sakartvelos saganmanatleblo datsesebulebebis sakhelmtsifo 
saakreditacio samsakhuris direqtoris 2006 tslis 10 maisis N 3 brdzaneba 
akreditaciis ekspertta sherchevis tsesis damtkic ebisa da konkursis 
gamockhadebis shesakheb  

28 Mart 2007  Sakartvelos kanoni profesiuli ganatlebis shesakheb  
 

Kamu hukuku  Devlet Eðitim Kurumlarý Devlet Akreditasyon 
Ajansý  tüzel kiþisinin kurulmasýna ve kurumun tüzüðünün 
onaylanmasýna iliþkin Gürcistan Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn 
222 sayýlý Kararnamesi (kurumun ismi daha sonra Gürcistan 
Milli Eðitim Akreditasyon Merkezi olarak deðiþtirilmiþtir)

Ulusal Bologna Rehberleri Takýmýnýn kurulmasýna iliþkin 
Gürcistan Eðitim ve Bilim Bakanlýðýnýn 407 sayýlý Kararnamesi

Devlet Eðitim Kurumlarý Devlet Akreditasyon Ajansý 
Müdürlüðü'nün Akreditasyon uzmanlarýnýn iþe alýnmasý ve 
yarýþma sýnavý açýlmasýna iliþkin prosedürün onaylanmasý ile 
ilgili 3 sayýlý Kararnamesi

Gürcistan Mesleki Eðitim Kanunu
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Bologna Süreci'nin Hýrvatistan yükseköðretim olmadýðýna ve öðretim personeli ve kullanýlabilir devam edilecektir. Yeni kayýt olan öðrenciler ise bu 

sisteminde uygulanmasýna iliþkin çerçeve, 2003 fiziksel kaynaklara iliþkin standartlarý karþýlayýp programlardan yararlanamayacaktýr.

Temmuz ayýnda kabul edilen ve 2004 Temmuz ayýnda karþýlamadýðýna odaklanmaktadýr. Lisans ve yüksek lisans yapýsý mesleki eðitim 

deðiþikl ik ler yapý lan Bi l imsel Faal iyet ve Üniversite eðitiminin (ISCED 5A) birinci aþamasý programlarýna da (ISCED 5B) uygulanmaktadýr. 

Yükseköðretim Kanunu ile oluþturulmuþtur. Kanun normalde üç veya dört  yý l  sürmekte ve Birinci aþama normalde iki veya üç yýl sürmekte ve 

Bologna Süreci'nin ilkelerini içermekte ve 2005/06 prvostupnik/prvostupnica (lisans mezunu) unvaný üçüncü yýlýn tamamlanmasýnýn ardýndan öðrenciye 

akademik yýlýnda üç temel aþamaya dayanan bir alýnmasýný saðlar. Ýkinci aþama normalde bir veya iki struèni prvostupnik/prvostupnica (mesleki lisans 

program yapýsýnýn uygulamaya konulmasýný yýl sürmekte ve magistar/magistra struke (sosyal mezunu) unvaný verilmektedir. Ýkinci aþama ise 

gerektirmektedir. bilimler yüksek lisans mezunu, fen bilimleri yüksek normalde bir veya iki yýl sürmekte ve specijalist struke 

Bu kanunun benimsenmesiyle, tüm yükseköðretim l i sans  mezunu)  unvan la r ýn ýn  a l ýnmasýn ý  (uzman) unvaný alýnmasýný saðlamaktadýr. Mesleki 

kurumlarýna hukuki olarak eðitim programlarýný saðlamaktadýr. Yükseköðretim kurumlarýnýn çoðu 3+2 eðitim programý mezunlarýnýn eðitimlerini üniversite 

Bologna Süreci ilkelerine uygun olarak yeniden modelini benimsemiþtir ve yalnýzca küçük bir bölümü düzeyinde (ISCED 5A) devam ettirmelerine izin 

yapýlandýrmak ve akreditasyon almak üzere Bilim, 4+1 modelini uygulamaktadýr. Hukuk (5+0) ve týp ver i lmektedir,  ancak kabul kr i ter ler i  i lg i l i  

Eðitim ve Spor Bakanlýðý'na baþvurma zorunluluðu (6+0) gibi alanlarda hala birleþtirilmiþ lisans ve yüksek yükseköðretim kurumu tarafýndan belirlenmektedir. 

getirilmiþtir. Ulusal Yükseköðretim Konseyi lisans programlarý olarak adlandýrýlan uzun süreli Henüz taslak aþamasýnda olan yeni Akademik ve 

programlarý deðerlendirir, tüm birinci ve ikinci aþama eðitim programlarý verilmektedir. Üç aþamalý yapýnýn Mesleki Unvanlar Kanunu, Bologna Süreci'ne göre 

eðitim programlarýna iliþkin deðerlendirme süreci yaný sýra Bologna öncesi uzun süreli eðitim yapýlandýrýlmýþ programlardan mezun olan 

2005 yýlýnýn baþý ve 2005/06 akademik yýlýnýn programlarý da varlýðýný sürdürmektedir. Bu eðitim öðrencilere her mesleðe ve uzmanlýða göre verilecek 

baþlangýcý itibariyle baþlatýlmýþtýr ve bu süreç programlarý Bologna Süreci ilkelerine göre yeniden unvanlarý düzenleyecektir. Söz konusu kanun ayný 

içerisinde 800 eðitim programý deðerlendirmeye tabi yapýlandýrýlmadan önce 2004/05 akademik yýlýnda zamanda 

tutulmuþtur. Eðitim programlarý kendi toplam üniversiteye kayýt olmuþ öðrencilere söz konusu 

kalitelerine iliþkin uluslar arasý standartlar ile Bologna öncesi dönemde geçerli olan uzun süreli 

karþýlaþtýrýlarak deðerlendirilirken, özellikle verilen eðitim programlarý sunulmaktadýr ve bu eðitimler söz 

eðitim programlarýnýn Bologna Süreci ile uyumlu olup konusu öðrenciler mezun oluncaya kadar sunulmaya 
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en çok üç yýl süren mesleki eðitim programlarýný Önceki sistemde, belirli durumlarda teorik dersler 2003 yýlý Temmuz ayýnda yürürlüðe giren Kanun 

tamamlayan öðrencilere verilecek mesleki unvanlarý alýnmasý gerekmekteydi, ancak teorik dersler uyarýnca, AKTS sisteminin uygulanmasý da tüm 

da düzenleyecektir. alýnmadan da doktora derecesi verilmekteydi. Ancak yükseköðretim kurumlarý için yasal bir zorunluluktur. 

2003 yýlý Temmuz ayýnda yürürlüðe girmiþ olan Kanun yeni sistemde hem teorik dersler (%2030) hem de 2005/06 akademik yýlýndan buyana tüm eðitim 

uyarýnca, doktora çalýþmalarýnýn en az üç yýl sürmesi bireysel araþtýrma (%7080) içeren doktora eðitim programlarýnda hem kredi transferi hem de kredi 

ve doktor znanosti veya doktor umjetnosti (Fen programý tamamlanmadan doktora derecesi toplama açýsýndan AKTS sistemine geçilmiþtir. 

Bilimleri Doktoru veya Sosyal Bilimler Doktoru) ve r i lmemek ted i r.  Üçüncü  aþama  eð i t im  Üniversitenin ve mesleki eðitim programlarýnýn birinci 

unvanlarýnýn alýnmasýný saðlamasý öngörülmüþtür. programlarýnýn deðerlendirilmesine 2005 yýlsonunda aþamasýnda, öðrenciler 180240 AKTS kredisi 

2005 yýlý öncesinde, Bologna öncesindeki baþlanmýþtýr ve söz konusu deðerlendirme 2007 toplamaktadýr. Üniversitelerin ve mesleki eðitim 

programlara kaydolan öðrencilerin yüksek lisans yýlýnda tamamlanacaktýr. Deðerlendirme Ulusal programlarýnýn ikinci aþamasýnda ise 60  120 AKTS 

alanlarý ile ayný alanda yaptýklarý doktora çalýþmalarý Yükseköðretim Konseyi tarafýndan yapýlmakta ve kredisi toplanmaktadýr. Birinci ve ikinci aþamanýn 

yalnýzca bir yýl sürerken, sosyal bilimler alanýnda birinci ve ikinci aþama eðitim programlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan toplamda en az 300 

yapýlan doktora çalýþmasý iki yýl sürmektedir. Bu deðerlendirilmesine benzer ilkeler esas alýnarak AKTS kredisi alýnmýþ olmak zorundadýr. AKTS 

programlar yalnýzca söz konusu sistemde kalan gerçekleþtirilmektedir. kredileri ayný zamanda üçüncü aþamada da 

öðrenciler de mezun oluncaya kadar verilecek; yeni 2003 yýlý Temmuz ayýnda yürürlüðe giren Kanun, ilk kullanýlmaktadýr. Yükseköðretim kurumlarý AKTS 

öðrenciler bu programlara kayýt olamayacaktýr. defa ortak eðitim programlarýnýn düzenlenmesi sistemini kullanmak zorunda olmakla birlikte üçüncü 

Normalde, doktora çalýþmasýna baþlamak için zorunlu olasýlýðýný gündeme getirmiþtir. Ortak eðitim aþama programlarýn tamamlanmasý için gerekli kredi 

bir hazýrlýk kursu alýnmasýna gerek yoktur. Kabul programlarýnýn ve ortak derecelerin geliþtirilmesi sayýsýný kendileri belirlemekte serbesttir.

gereklilikleri genellikle yüksek lisans eðitimlerinde amacýyla, Hýrvatistan Cumhuriyeti Ulusal Bilim, 2003 yýlý Temmuz ayýnda yürürlüðe giren Kanun ayný 

alýnan belirli bir derece-puan ortalamasý ve tavsiye Yükseköðretim ve Teknolojik Kalkýnma Kurumu 2005 zamanda tüm yükseköðretim kurumlarýnýn 

mektuplarýdýr. Bazý eðitim programlarýnda (örn. týp yýlýnda Ortak Eðitim Programlarýnýn Geliþtirilmesi 

fakültelerinde) kayýt için öðrencilerin yayýnlanmýþ projesini baþlatmýþtýr. O tarihten buyana dört ortak 

makalelerinin olmasý ve/veya özel dersler almalarý eðitim programý projesine fon verilmesi kabul 

gerekmektedir. edilmiþtir. 
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Eðitim, meslek, din ve teoloji, hukuk

Fiziki bilimler ve kimya, mekanik, diþ hekimliði çalýþmalarý, eczacýlýk

Güzel sanatlar, müzik, yabancý diller, tarih, 
sosyoloji, ekonomi, sosyal hizmetler ve danýþmanlýk

Mekanik ve metal iþleri, motorlu araçlar

Eðitim, sosyal bilimler, beþeri bilimler, toplum bilimi, 
gazetecilik ve enformasyon, iþletme, ekonomi, fen bilimleri, bilgisayar, 

teknik eðitim ve teknoloji, mühendislik ve teknik pazarlama, 
imalat ve iþleme, mimarlýk ve yapý, ziraatçýlýk, medikal hizmetler, 

sosyal hizmetler, bireysel hizmetler, ulaþtýrma hizmetleri, çevre 
korumaYönetim ve idare

Kimyasallar ve süreç, yabancý diller ve çeviri
Saðlýk, çocuk bakýmý ve gençlik hizmetleri

Ziraatçýlýk ve tarým ürünleri

Ekonomi, bilgisayar, mühendislik ve teknik pazarlama

Spor bilimleri

Eðitim, sosyal bilimler, beþeri bilimler, iþletme, ekonomi, hukuk,
Bilgisayar, mühendislik ve teknik pazarlama, imalat ve iþleme

Yapý (inþaat), ziraatçýlýk, saðlýk, medikal hizmetler
Bireysel hizmetler, ulaþtýrma hizmetleri, güvenlik hizmetleri

Eðitim, yönetim ve idare
                                                          Seyahat, turizm ve eðlence hizmetleri 

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                           2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Diyagramda yalnýzca 2004/05 yýlýnda uygulamaya konmuþ olan yeni sistem gösterilmektedir. Yükseköðretim 2009 yýlýna kadar iki sistemin birden uygulanacaðý 
bir geçiþ safhasýnda bulunmaktadýr.
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Diploma Eki (DE) (dodatak diplomi or dopunska üzere bir çalýþma grubu oluþturmuþtur. CROQF'ye Hýrvat is tan'daki  yükseköðret im s isteminin 

isprava) vermesini de þart koþmaktadýr. 2004 yýlý iliþkin teklif tamamlanmýþ, ilgili paydaþlara sunulmuþ geliþtirilmesinden ve kalitesinden sorumlu uzman ve 

Aralýk ayýnda kabul edilen Diploma Ýçerikleri ve Eðitim ve ilgili paydaþlarla tartýþýlmýþtýr. Þu ana kadar danýþman kurum olan Ulusal Yükseköðretim 

Programlarýna iliþkin Ýlave Belgeler ile ilgili CROQF'nin sekiz düzeyi yalnýzca kredi aralýklarý ve Konseyi 'dir  (Nacionalno vi jeæe za visoko 

Düzenleme, DE'nin içeriðini belirlemekte ve 2005/06 belirl i bir düzeydeki eðitim programlarýnýn obrazovanje). Söz konusu kurum, 1993 yýlýnda 

akademik yýlýnda veya sonrasýnda bir yükseköðretim tamamlanmasýnýn ardýndan alýnacak dereceler yürürlüðe giren Yükseköðretim Kanunu ile Hýrvatistan 

kurumuna kayýt olmuþ öðrencilere, mezun açýsýndan tanýmlanmýþtýr. 2007 yýlýnda, oluþturulan parlamentosu tarafýndan atanan baðýmsýz bir kurum 

olduklarýnda verilmesini öngörmektedir. Bir baþka çalýþma grubu tüm seviyelere iliþkin ortak standartlarý o larak  yükseköðret im kurumlar ýn ýn  tara f  

deyiþle, yalnýzca yeni Bologna Süreci'ne göre ve tanýmlarý belirleyecektir. Bu ortak standartlar ve tutulmaksýzýn kalite kontrolünü gerçekleþtirecek ve 

yapýlandýrýlmýþ programlara kaydolan öðrencilere DE tanýmlar ölçülebil ir öðrenme sonuçlarý ve koruyacak þekilde kurulmuþtur. Bilimsel Faaliyet ve 

verilmektedir; üç yýllýk programlarda ilk DE 2008 yeterliliklerine baðlý olarak, tüm akademik derecelere Yükseköðretim Kanunu uyarýnca, 2004 yýlý Aralýk ayý 

yýlýnda verilecektir. Bu düzenlemede 2007 yýlý i l iþkin detaylý bir taným geliþtiri lebilmesini sonunda sorumluluklarý yeniden tanýmlanmýþ olan 

baþýndan itibaren yürürlüðe girecek bir takým saðlayacaktýr. yeni Ulusal Konsey kurulmuþtur. Söz konusu kanun 

deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Söz konusu deðiþikliklere 2006 yýlý Ocak ayýnda, yükseköðretim kurumlarýna yükseköðretimin ilerletilmesi için tedbirler ve 

göre; DE yukarýda bahsedilen öðrencilere otomatik iliþkin yeni bir toptan fon modelinin birinci aþamasý yükseköðretim kurumlarýnýn geliþtirilmesine iliþkin 

olarak, herhangi bir ücret ödenmeksizin ve Ýngilizce ve uygulamaya konmuþtur. Bu model kapsamýnda, planlar önermekte, bakanlýða yükseköðretim 

Hýrvatça dillerinde verilecektir. Son birkaç yýldýr, bazý devlet bütçesinden doðrudan üniversitelere aktarýlan kurumlarýnýn ve eðitim programlarýnýn oluþturulmasý 

fakülteler Bologna öncesi programlardan mezun olan toplam fon (maaþ, materyal masraflarý, burs, öðrenci ve deðerlendirilmesi ile ilgili standartlarý ve kriterleri 

öðrencilere de DE vermektedir. Bu DE belgeleri, faaliyetleri, vb.) tutarý daha sonra kurumlarý oluþturan konu alacak düzenlemelere 

öðrencinin isteði üzerine ve belirli bir ücret bölümler arasýnda paylaþtýrýlýr. Bu þekilde, toplam fon 

karþýlýðýnda Ýngilizce olarak verilmektedir. modeli her üniversite için tek bir mali politika 

2006 yýlýnýn baþlarýnda, Bilim, Eðitim ve Spor getirmekte ve üniversitelerin yasal bütünleþmesinin 

Bakanlýðý bir Hýrvatistan Yekinlikler Çerçevesi mali boyutunu temsil etmektedir. 

(CROQF) geliþtirilmesine iliþkin hazýrlýklara baþlamak Dýþ kalite güvenceden sorumlu ulusal kurum; 
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iliþkin tavsiyelerde bulunmakta, deðerlendirme yapan Ocak 2007 tarihinde yapmýþtýr. kamuoyuna duyurur. 

kiþi ve kuruluþlarý atamakta ve yükseköðretim Yükseköðretim kurumlarýnýn ve eðitim programlarýnýn Ýç kalite güvence ile ilgili olarak, yedi Hýrvatistan 

k u r u m l a r ý n ý  v e  e ð i t i m  p r o g r a m l a r ý n ý  dýþ deðerlendirmesi; Bilim, Eðitim ve Spor Bakanlýðý üniversitesinin dördü zaten kendi kalite güvence 

deðerlendirmektedir. tarafýndan verilen kurumsal akreditasyon ve eðitim birimlerini kurmuþtur, kalan üç üniversite ise kalite 

Ulusal Konsey bu görevlerini Bilim ve Yükseköðretim programý akreditasyonu amacýyla Ulusal Konsey güvencesi birimlerini kurma sürecindedir. Bu ofisler 

Ajans'ýndan (Agencija za znanost i visiko tarafýndan gerçekleþtirilmektedir; söz konusu Ajans tarafýndan koordine edilen ve izlenilen Ulusal 

o b r a z o v a n j e )  m e s l e k i  d e s t e k  a l a r a k  deðerlendirme yükseköðretim kurumlarýna devlet Yükseköðretim Kalite Güvencesi Aðý'ný oluþturur. 

gerçekleþtirmektedir. Bilim ve Yükseköðretim fonu tahsis edilmesine iliþkin kriterlerden birisidir. Öðrenciler AKTS komiteleri, kalite deðerlendirme 

Ajansý'ný kuran düzenleme 2004 yýlý Temmuz ayýnda Yükseköðretim kurumlarý Ulusal Konsey tarafýndan komiteleri ve öðrenci deðerlendirme projeleri 

kabul edilmiþtir ve Ajans 2005 yýlý Ocak ayýndan hazýrlanan programa göre deðerlendirilir. 2007 yýlý aracýlýðýyla fakülte konseylerinin ve üniversite 

buyana faaliyet göstermektedir. Kalite Güvence Birimi baþýndan itibaren, Ulusal Konsey dört yýllýk bir senatolarýnýn üyesi olarak bazý yükseköðretim 

aracýlýðýyla Ajans yükseköðretim kurumlarýnýn, deðerlendirme planý kabul etmiþtir. Deðerlendirme kurumlarýnýn iç deðerlendirme sürecine dahil 

yükseköðretim kurumlarýndaki eðitim programlarýnýn amacýyla, Ulusal Konsey bir uzman komisyonu olmaktadýr.

ve kalite güvence sisteminin deðerlendirilmesi oluþturur. Uzman komisyon üyeleri Ajans aracýlýðýyla 

sürecinde uzman desteði saðlama sorumluluðunu Ulusal Konseye yapýlan deðerlendirmeye iliþkin bir 

taþýr. Ajans ayný zamanda ulusal bilim ve rapor sunar. Bir yükseköðretim kurumunun 

yükseköðretim sistemi ile ilgili verileri toplar ve analiz deðerlendirilmesindeki kriterlerden birisi de kurumun 

eder. öz deðerlendirmesidir. Deðerlendirme süreci 

2001 yýlýnda Ulusal Konsey; Orta ve Doðu Avrupa içerisinde bir saha ziyareti gerçekleþtiril ir. 

Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý'na Deðerlendirme temelinde, Ulusal Konsey bakanlýða 

(CEE Aðý) üye olmuþtur. Bilim ve Yükseköðretim akreditasyon verilmesi veya akreditasyon talebinin 

Ajansý yükseköðretim alanýnda uluslar arasý iþbirliðine reddedilmesi tavsiyesinde bulunur. Ulusal Konsey 

katýlmaktadýr, ayrýca Avrupa Yükseköðretimde Kalite yükseköðretim kurumuna ve eðitim programlarýna 

Güvencesi Birliði üyeliði için resmi baþvurusunu 2 iliþkin gerçekleþtirilen deðerlendirme sonuçlarýný 

HIRVATÝSTAN
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HIRVATÝSTAN

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý  

23 Temmuz 2003  

25 Eylül 2003 

15 Temmuz 2004  

21 Temmuz 2004  

29 Aralýk 2004  

29 Aralýk 2004

Bilimsel Faaliyet ve Yükseköðretim Kanunu

Yabancý Eðitim Derecelerinin Tanýnmasýna iliþkin Kanun

Bilim ve Yükseköðretim Ajansý'nýn Kurulmasý ile ilgili Düzenleme

Bilimsel Faaliyet ve Yükseköðretim Kanunu'na yapýlan 

Revizyonlar ve Eklemeler ile ilgili 
Diplomalarýn ve Eðitim Programlarýna iliþkin Ek Belgelerin 
Ýçeriðine iliþkin Düzenleme

Yükseköðretim Kurumlarýnýn ve Eðitim Programlarýnýn Kalitesinin 
ve Verimliliðinin Deðerlendirilmesine iliþkin Ölçütler ve Kriterler 
hakkýnda Kanun

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju

Pravilniko sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju

Pravilniko mjerilima i kriterijima za vrednovanje kvalitete i uèinkovitosti visokih 
uèilišta i studijskih programa
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Yükseköðretim sektörünün iþleyiþi 2005 yýlýnda kredi puaný) sürmektedir. Kurumlar tarafýndan baþka kriterler de belirlenebilir. 

yürürlüðe girmiþ olan CXXXIX sayýlý Yükseköðretim Birinci aþama öncesinde isteðe baðlý olarak devam Doktora eðitimi dört þekilde gerçekleþtirilebilir:

Kanunu ile yönetilmektedir. edilebilen ve sonuçta yüksek mesleki derecelerin 1) devlet bursu alan tam zamanlý öðrenci 

Üç aþamaya dayanan yeni derece sistemi 2004 yýlý alýnabileceði iki yýllýk ileri mesleki eðitim programlarý (eðitimi devlet tarafýndan finanse edilen öðrenci)

Aralýk ayýnda kabul edilmiþtir. Neredeyse tüm eðitim (ISCED 5B seviyesinde, felsõ fokú szakképzés) da 2) devlet bursu olmayan tam zamanlý öðrenci

alanlar ýnda yeni  s isteme göre uygulama vardýr. Bu programlar maksimum 60 kredi puaný kadar 3) yarý zamanlý öðrenci

yapýlmaktadýr. Týp, eczacýlýk, diþ hekimliði ve veteriner ISCED 5A programlarýna sayýlabilmektedir. 4) doktora derecesi için bireysel olarak hazýrlanan 

hekimlik eðitimleri, mimarlýk, hukuk ve bazý Mesleki yükseköðretim programlarý (ISCED 5A öðrenci 

meslek/tasarým/sanat ile ilgili eðitim programlarý bu sev iyes inde ,  szák i ranyú  továbbképzées )  Doktora derecesi alýnmasýný saðlayan süreç hukuki 

uygulamanýn dýþýnda tutulmuþtur ve bu alanlarda 56 tamamlandýktan sonra herhangi bir akademik derece olarak ayrýlmýþ iki farklý bölümden oluþmaktadýr. 

yýllýk uzun süreli aþama yapýsý uygulanmaya devam (Lisans veya Yüksek Lisans) ile devam edilebilir. Bu Birinci bölüm eðitim programýdýr ve toplam 180 kredi 

etmektedir. programlarda belirli bir eðitim alanýnda uzmanlýk puanýnýn alýnmasý gereken 6 dönemden oluþur. Teorik 

56 yýl süren programlar belirli bir geçiþ dönemi kazanýlmakta (program tamamlandýktan sonra dersler doktoranýn bu aþamasýnýn vazgeçilmez bir 

boyunca yeni Lisans/Yüksek Lisans yapýsýnýn yaný sertifika verilmekte), fakat baþka herhangi bir parçasýdýr. Ýkinci bölüm ise tamamlanan eðitimin yaný 

sýra varlýðýný sürdürecektir. Yükseköðretim kurumlarýn akademik derece verilmemektedir. sýra devam eden ve derece alýnmasýný saðlayan 

2006/07 akademik yýlýndan itibaren geçerli olacak üç Üç yýllýk doktora eðitim programlarýna (doktori süreçtir. Bu süreç iki yabancý dilde orta seviyede 

aþamaya dayanan eðitim programlarýný baþlatmasý képzés) yüksek lisans derecesi veya eþ düzeyde yeterlilik saðlanmasýný ve bilimsel yayýnlar ile 

hukuki bir zorunluluktur. baþka bir unvan alýndýktan sonra devam edilebilir. desteklenen yazýlý bir tezin hazýrlanmasýný kapsar. 

Ýlk aþama ISCED 5A seviyesindeki programlarý Yüksek Lisans derecesine veya eþ düzeyde baþka bir Baþvuru sahipleri iki sözlü

kapsamakta ve 68 dönem (34 yýl; 180240 kredi puaný) unvana sahip olmanýn yaný sýra doktora adaylarý orta 

sürmekte ve neticede Lisans derecesi (alapfokozat) düzeyde, “C” seviyesinde (yazýlý ve sözlü) yabancý dil 

alýnmasýný saðlamaktadýr. Ýkinci aþama ise ISCED 5A bildiðini gösteren bir belgeye sahip olmalý ve yazýlý bir 

seviyesinde Yüksek Lisans derecesi (mesterfokozat) tez planý hazýrlanmasý ve mülakat sýnavýndan oluþan 

alýnmasýný saðlamakta ve 2-4 dönem (1-2 yýl, 60-120 kabul prosedürlerini baþarýyla yerine getirmelidir. 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp 

Diþ hekimliði, eczacýlýk, veteriner hekimlik, mimarlýk ve yapý,
Hukuk, zanaatçýlýk, tasarým, sahne sanatlarý,

Görsel iþitsel teknikler ve medya yapýmcýlýðý (sinema)

Öðretmen eðitimi

Paramedikal çalýþmalar ve terapiler, hemþirelik ve ebelik
mühendislik (mimarlýk), eðitim bilimleri

ziraatçýlýk, toplum bilimi, iþletme, bilgisayar bilimleri
mühendislik ve teknik pazarlama, askeri eðitim

sosyal bilimler, toplum bilimi, eðitim bilimi, spor bilimleri, bilgisayar
hukuk, yönetim ve idare, güvenlik hizmetleri

tüm eðitim alanlarý

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Yüksek lisans dersleri sürekli akredite edilmektedir. 2005 yýlýnda yürürlüðe giren Yükseköðretim Yasasý'na göre, bir yüksek lisans dersi 24 dönem sürebilmektedir.

ISCED 5B ileri düzeyde meslek programlarý (felsõ fokú szakképzés) bizonyítvány alýnmasýný saðlamaktadýr; bizonyítvány bir sertifikadýr; oklevél gibi bir derece deðildir. Ýleri düzeyde meslek 

programlarý; iþ piyasasýna girmeyi saðlayan veya maksimum 60 krediye kadar herhangi bir birinci aþama ISCED 5A programýnýn bir bölümünden muaf olma olasýlýðý saðlayan nihai yeterliklerdir. 

Alapképzésre épülõ  szakirányú továbbképzés yeterliði yüksek bir yeterlik derece saðlamadýðý gibi doktorifokozat için kabul imkaný da saðlamamaktadýr.

Öðretmenlik eðitimi (tanárképzés) ortaokul ve lise öðretmenleri yetiþtirmeye yöneliktir. Yeni kurallar ve düzenlemelere göre; öðretmen (tanár) olmak için mesterfokozat (yüksek lisans derecesi) 

gereklidir; eðitim süreci içerisinde 30 kredi puanlýk bir öðretmenlik uygulamasý olduðundan bu program diðer yüksek lisans programlarýndan yarým yýl daha uzun sürmektedir. Macaristan'daki 

ilkokul öðretmenlerinin (tanítók) alapfokozat seviyesinde özel bir eðitim (metodoloji ve pedagoji alanlarýnda hem teorik eðitim hem de uygulama eðitimi) almalarý gerekir.
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doktora sýnavýný geçmek ve hazýrladýklarý tezi bir AKTS mevcut tek kredi sistemidir. AKTS, 2000 yýlý temsilcileri tarafýndan tartýþýlmasý ve yeni 

topluluk önünde savunmak zorundadýr. Bireysel Kasým ayýndan buyana kanunlar kapsamýnda müfredatlarýn Ulusal Kalkýnma Planý'nýn bir parçasý 

araþtýrmanýn yaný sýra ISCED 6 araþtýrma eðitimi de planlanmýþ ve 2003/04 akademik yýlýnda genel olarak tasarlanmasýna iliþkin hibeler) sunulmaya 

doktora programýna dahildir. anlamda uygulanmaya baþlanmýþtýr. AKTS kullanýmý baþlamýþtýr. Baþvuru sahipleri hibe için ihaleler yoluyla 

2005 yýlýnda yürürlüðe giren Yükseköðretim Kanunu, zorunludur ve hem kredi transferi hem de kredi baþvuruda bulunabilmektedir. Mali teþvik miktarý 

iki veya daha fazla yükseköðretim kurumu tarafýndan toplama amacýyla kullanýlmaktadýr. uygulamanýn türü ve içeriðine (örn. yeni bir eðitim 

verilebilen uluslar arasý ortak veya çift derece alma 2003 yýlý Temmuz ayýndan buyana yükseköðretim programý müfredatý, kalite güvencesi vb.) baðlý olarak 

olanaðý saðlamaktadýr. Ortak derece verilebilmesi kurumlarý Diploma Eki (DE) vermektedir. 2005 deðiþiklik gösterebilmektedir. Verilen hibelerin nasýl 

yalnýzca 2006 yýlý Mart ayýndan itibaren mümkün yýlýnda yürürlüðe girmiþ olan Yükseköðretim kullanýldýðý da izlenmektedir.

olduðundan, bu konudaki deneyim oldukça sýnýrlýdýr. Kanunu'na göre, 2006 yýlý Mart ayýndan itibaren tüm AKTS ile ilgili olarak, teknik destek, danýþma noktalarý 

Ulusal Yetkinlikler Çerçevesi oluþturulmasýna iliþkin yükseköðretim kurumlarý söz konusu belgeyi otomatik ve diðer idari hizmetler ve danýþmanlýk hizmetleri 

kavram çalýþmasý bir grup að uzmaný tarafýndan olarak, herhangi bir ücret ödenmeksizin Macarca ve Ulusal Kredi Konseyi tarafýndan düzenlenmektedir. 

hazýrlanmýþtýr. Bu çalýþma, çýktý odaklý bir yaklaþým Ýngilizce ve/veya (öðrencinin talebi üzerine) eðitim Söz konusu Konsey ayný zamanda genel kredi takibi 

kullanýlarak hazýrlanmýþtýr ve eðitimin çeþitli alt programýnýn herhangi bir etnik azýnlýk dilinde verilmesi gibi izleme tedbirlerinin yürütülmesinden de 

bölümlerini de (halk eðitimi, mesleki eðitim ve öðretim, halinde söz konusu etnik azýnlýk dilinde verilmektedir. sorumludur.

yükseköðretim, yetiþkin eðitimi) içeren yetkinlikler DE'nin ilk nüshasý tüm yükseköðretim seviyelerinde Ulusal Europass Merkezi (NEC) DE'nin tam olarak 

sistemine iliþkin ortak bir çerçeve saðlayan “geniþ ücretsiz olarak verilmektedir. uygulanmasýný teþvik etmek amacýyla idari hizmetler 

kapsamlý” bir çerçeve niteliðindedir. Taslak teklif 2007 Bologna Süreci'nin birçok yönü ile ilgili izleme ve danýþmanlýk hizmetleri vermeye

yýlý güz döneminde hükümete sunulmadan önce, tedbirleri (teþvikler ve kontrol) uygulanmaktadýr. Üç 

birimler arasý/bakanlýk komitesi, çerçevenin detaylarý aþamalý yapýnýn tam olarak uygulanmasýný teþvik 

üzerine çalýþacaktýr. Çerçevenin uygulanmasýnýn etmek amacýyla, kamu yetkilileri tarafýndan ulusal 

20072013 dönemine iliþkin Yeni Macaristan Kalkýnma düzeyde mali ve idari hizmetler ile danýþmanlýk 

Planý (Macaristan Milli Stratejik Referans Çerçevesi) hizmetleri (örn. yeni derece yapýsýna iliþkin öðrenme 

kapsamýnda finanse edilmesi planlanmaktadýr. çýktýlarýnýn tasarlanmasý, teklifin ilgili iþgücü piyasasý 
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baþlamýþtýr. NEC izleme tedbirlerinden de toplantýlarýna katýlmak üzere davet etmeye karar öðrencilerin de bulunduðu Senato tarafýndan kabul 

sorumludur. Magyar Felsõ oktatási Akkreditációs verebilir. Danýþmanlar ve olaðan katýlýmcýlar edilir. Öz deðerlendirme raporlarý öðrencilerin 

Bizottság (Macaristan Akreditasyon Komitesi, HAC) tartýþmalara katýlabilir, ancak oy verme yetkisine sahip görüþlerini açýklayabilmelerine olanak tanýmaktadýr. 

1993 yýlýnda kurulmuþtur. 2005 yýlýnda yürürlüðe giren deðildir. Bazen toplantýlara yabancý uzmanlar da Dýþ deðerlendirme uzun süreli ve çok aþamalý bir 

Yükseköðretim Kanunu'na göre, HAC kurumlarýn ve davet edilebilir. süreçtir. Kurum kendi belgelerini ve öz deðerlendirme 

eðitim programlarýnýn (akreditasyon) kalite HAC bünyesinde, dokuz üyeden oluþan bir Uluslar raporunu HAC tarafýndan önceden belirlenmiþ kýlavuz 

güvencesinden sorumludur ve iç kalite güvencesi arasý Danýþmanlýk Kurulu (Nemzetközi Tanácsadó ilkeler doðrultusunda hazýrlar. HAC, saha ziyaretini 

mekanizmalarýný oluþturmalarý konusunda kurumlara Testület) bulunmaktadýr. Bu kurulun görevi gerçekleþtirecek bir Akreditasyon Ziyaret Komitesi 

destek vermektedir. Akreditasyon prosedürü her tür akredi tasyon gerekl i l ik ler in in ve HAC'nin (Látogató Bizottság) atar. Komitenin üyeleri kurumun 

yükseköðretim kurumu ve eðitim programý için uygulamalarýnýn yaný sýra prosedürlerin sýrasýný ve türüne, öðretim üyesi sayýsýna ve sunduðu derece 

zorunludur. faaliyet ilkelerini izlemek ve deðerlendirmektir. Bu programlarýnýn sayýsýna baðlý olarak deðiþiklik 

HAC uzmanlardan oluþan baðýmsýz bir organdýr; görevleri yerine getirilirken, uluslar arasý gerekliliklerin gösterir. Öz deðerlendirme raporuna ve saha ziyareti 

yükseköðretim ve araþtýrma kurumlarýnda çalýþan 29 ve uyumun da göz önünde bulundurulmasý esnasýnda edinilen deneyimlere, belgelenen 

üyesi vardýr. Ayrýca, Komite'nin genel kurul gerekmektedir. görüþmelere ve yapýlan toplantýlara baðlý olarak, 

toplantýlarýnda, Öðrenci Sendikalarý Konferansý'ný Ýç deðerlendirme açýsýndan, kurumlar kurumsal Akreditasyon Ziyaret Komitesi, HAC için kendi 

(Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) konseyde tartýþýlacak ve oylanacak olan kendi yýllýk r a p o r u n u  h a z ý r l a r.  R a p o r,  y o r u m l a r  v e  

ve  U lusa l  Dok to ra  Öðrenc i le r i  B i r l i ð i ' n i  kurumsal deðerlendirme raporlarýný hazýrlamak deðerlendirmeler kuruma açýklama fýrsatý vermek 

(Doktoranduszok Országos Szövetséege) temsil yükümlülüðündedir. Akreditasyon sürecinin ve geçici üzere bildirilir. Rapor, kurumdan gelen açýklamalara 

eden ve oy kullanma yetkisi olmayan iki öðrenci kontrol prosedürünün bir parçasý olarak kurumlar ayný göre yapýlan eklemelerle, nihai þeklini alacaðý HAC 

bulunur. Öðrencilerin söz konusu toplantýlara katýlýmý zamanda bir öz deðerlendirme raporu hazýrlamak genel

resmi olarak düzenlenmiþ ve zorunlu tutulmuþtur. zorundadýr. Söz konusu raporun hazýrlanmasýnda 

HAC, tam üyeler (þu anda beþ kiþi) ve olaðan HAC detaylý rehberlik hizmeti sunmaktadýr. Öðrenciler 

katýlýmcýlar (þu anda altý kiþi) tarafýndan temsil deðerlendirme sürecine kurumsal düzeyde 

ed i lmeyen a lan lardan bazý  danýþmanlar ý  katýlmaktadýr. Kurumun yýllýk deðerlendirme raporu, 
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kuruluna taþýnýr. ve akreditasyon süreci iki ayrý prosedür içerir. Bir Akreditasyon Bülteninde (Akkreditációs Értesítõ ) ve 

Akreditasyon Ziyaret Komitesi dýþ deðerlendirme taraftan yükseköðretim kurumlarýnýn (eðitim ve HAC web sitesinde özet olarak yayýnlanýr. 

süresince öðrenciler ve öðrenci temsilcileri ile görüþür öðretim faaliyetleri ve koþullarý, araþtýrma faaliyetleri Yükseköðretim kurumlarýnýn finansal faaliyetlerini 

ve önceden belirlenen kýlavuz ilkelere göre ve tesisleri, personel, teþkilat yapýsý ve altyapý inceleme yetkisi Devlet Denetim Kurumu'na (Állami 

öðrencilerle röportaj yapar. Ulusal seviyede, HAC bakýmýndan) incelenmesini; diðer yandan derece Számvevõ szék) verilmiþtir.

toplantýlarýna düzenli olarak katýlmak üzere Öðrenci programlarýnýn (müfredat içeriði, uygulama ve teoriye HAC 2000 yýlýndan buyana Avrupa Yükseköðretimde 

S e n d i k a l a r ý  K o n f e r a n s ý ' n d a n  ( H a l l g a t ó i  dayalý ders oraný, nitelikli personel ve altyapý) Kalite güvencesi Birliði (ENQA) tam üyesidir. HAC 

Önkormányzatok Országos Konferenciája) ve Ulusal incelenmesini içerir. ayrýca Uluslar arasý Yükseköðretimde Kalite 

Doktora Öðrencileri Birliði'nden (Doktoranduszok Her kurum sekiz yýlda bir kez akreditasyon iþlemine ve Güvencesi Aðý (INQAAHE) ve Orta ve Doðu Avrupa 

Országos Szövetséege) birer temsilci seçilir. her dört yýlda bir kez de ara kontrol prosedürüne tabi Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Aðý (CEEN) 

Akreditasyon iþleminin gerçekleþtirilmesi zorunludur tutulmak zorundadýr. Akreditasyon iþleminin sonuçlarý üyesidir.
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MACARÝSTAN
Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý  

29 Kasým 2000 (Geçerliliði: 7 Aralýk 
2000  13 Nisan 2006)

4 Haziran 1999 (Geçerliliði: 12 
Haziran 1999  1 Mart 2006)

24 Aralýk 2001 (1 Ocak 2002'de 
yürürlüðe girmiþtir)

3 Haziran 2003 (Geçerliliði: 1 Temmuz 
2003  1 Mart 2006)

29 Kasým 2005 (1 Mart 2006'da 
yürürlüðe girmiþtir)

22 Aralýk 2005 (30 Aralýk 2005'te 
yürürlüðe girmiþtir)

28 Mart 2006 (1 Temmuz 2006'da 
yürürlüðe girmiþtir)

Kredi Sisteminin Uygulanmasý ve Kurumsal Kredi 
Sistemlerinin Merkezi Kaydý ile ilgili Hükümet Kararnamesi 
200/2000 (XI.29.)

1999 yýlýnda yürürlüðe giren, kurumsal entegrasyon ile ilgili 
LII sayýlý Kanun (doðrusal derece sistemi için atýlan ilk adým)

2001 yýlýnda yürürlüðe giren AKTS'nin uygulanmasýný 
düzenleyen XCIX sayýlý Kanun 

2003 yýlýnda yürürlüðe giren Diploma Eki'nin uygulanmasýný 
düzenleyen XXXVIII sayýlý Kanun 

2005 yýlýnda yürürlüðe giren CXXXIX sayýlý Yükseköðretim 
Kanunu

Yeni derece yapýsýný düzenleyen Hükümet Kararnamesi 
289/2005 (22.XII)

Macaristan Yükseköðretim Akreditasyon Komitesi ile ilgili 
Hükümet Kararnamesi 69/2006

A felsõoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) 
bevezetésérõl és az intézményi kreditrendszerekegységes 
nyilvántartásáról szóló 200/2000 (XI. 29.) Korm. Rendelet

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a 
felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX törvény módosításáról 
szóló1999. LII. Törvény

A felsõoktatási képesítéseknekazeurópai régióban történõ 
elismerésérõl szóló, 1997. április 11 -én, Lisszabonban aláírt 
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2001. évi XCIX. Törvény

A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról 
szóló 2003. évi XXXVIII. Törvény

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény

A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás 
eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. Rendelet

A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságról szóló 69/2006 
(III. 28.) Korm. Rendelet

Web siteleri
Akreditasyon iþleminin sonuçlarýna iliþkin detaylý bilgi için; Macaristan Akreditasyon Komitesi web sitesi:   
HAC Uluslar arasý Danýþma Komitesi'nin 2006 yýlýndaki Toplantýsýnda alýnan Tavsiye Kararlarý:  
Macaristan Akreditasyon Komitesi'nin Dýþ Deðerlendirmesi: 

http://www.mab.hu
http://www.mab.hu/doc/recomFinal0606.doc

http://www.mab.hu/english/doc/extevalhac.pdf
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Sýrasýyla 1997 ve 1999 yýllarýnda kabul edilen üçüncü aþamalarda sürdürebilmektedir. teklif deðerlendirilmekte olsa da, bu konuda bazý 

Üniversiteler Kanunu ve Akademik Derecelendirme Doktora programlarý tam zamanlý çalýþmayla en az 3 anlaþmalar yapýlmýþtýr. HETAC; ortak dereceler, ortak 

(Eðitim ve Öðretim) Kanunu, yükseköðretim yýl sürmektedir. Bu programlara katýlan öðrenciler akreditasyon ve ortak verilen programlarýn 

kurumlarýnda Bologna Süreci ile ilgili olarak normalde bir Yüksek Lisans derecesine sahip akreditasyonuna iliþkin izlediði politikayý ve kriterlerini 

g e r ç e k l e þ t i r i l e n  u y g u l a m a l a r ý n  ç o ð u n u  olmaktadýr; ancak çok az sayýda öðrenci, örneðin 2005 yýlýnda yayýnlamýþtýr.

düzenlemektedir. Lisans eðitimini birincilikle (Honours Degree) ile Dublin Teknoloji Enstitüsü (DIT), nadiren, 

Üç aþamalý yapý Bologna Süreci öncesinden buyana tamamlamýþ öðrenciler, Yüksek Lisans derecesine programlarýna iliþkin ortak dereceler vermeyi kabul 

uygulanmaktadýr. Öðrencilerin hepsi yükseköðretim sahip olmasa da doktora eðitimine kabul etmiþtir. Ortak dereceler henüz üniversite sektöründe 

kurumlarýnda sunulan ISCED 5A programlarýnýn edilebilmektedir. Normalde doktora programlarý gerçekleþtirilmemiþtir. Ancak diðer Ýrlanda, Avrupa ve 

tümüne bu yapý kapsamýnda kayýt olmuþtur. danýþmanlar tarafýndan izlenen ve neticesinde tez uluslar arasý ortak kurumlarda ortak programlara 

Akademik derecelerin verilmesi yukarýda bahsedilen hazýrlanan baðýmsýz bir araþtýrma süreci ile iliþkin çok sayýda örnek bulunmaktadýr. Ortak 

Kanunlar kapsamýnda yönetilmektedir. alýnmaktadýr. Tezin yaný sýra teorik derslerin de programlarýn bazýlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan 

Lisans dereceleri genellikle 3 veya 4 yýllýk bir eðitim verildiði çok az sayýda doktora programý (araþtýrma çift derece verilirken, bazýlarýndan sonra programýn 

sonunda verilmektedir; ancak týp ve mimarlýk gibi becerileri anlamýnda akademik ortamý geniþletecek ortak olduðunu belirten ek bir sertifika ile tek bir derece 

belir l i  alanlarda eðit im süresi daha uzun mesleki eðitim) vardýr. Teorik eðitim; öðrenci verilmektedir. Çok sayýda Ýrlanda üniversitesi 

olabilmektedir. Yüksek lisans derecesi veya baþka bir tarafýndan yürütülen araþtýrma ile paralel olarak Erasmus Mundus ve diðer ortak program 

lisansüstü derecenin alýnmasýný saðlayan programlar gerçekleþtirilir. konsorsiyumlarýnýn üyesidir ve uzun yýllardýr söz 

1 ile 3 yýl arasýnda sürmektedir. Bazý yükseköðretim Doktora için çalýþan öðrencilere eðitimlerine destek konusu ortak derece programlarýný sürdürmektedir. 

kurumlarý tarafýndan ISCED 5B eðitim programlarý da olmak için lisansüstü eðitim bursu verilebilmektedir. 2003 yýlýndan buyana Ulusal Yetkinlikler

sunulmaktadýr; ancak bu eðitim programlarý yalnýzca 1999 yýlýnda yürürlüðe giren Derecelendirme (Eðitim 

tek bir aþama içermektedir. Öðrenciler bu ve Öðretim) Kanunu kapsamýnda, Yükseköðretim ve 

programlarda elde ettikleri baþarýya baðlý olarak Eðitim Dereceleri Konseyi (HETAC) ortak dereceler 

Lisans (Honours Bachelor) programlarýna geçiþ verilmesi amacýyla diðer akademik derece veren 

yapabilmekte ve sonuç olarak eðitimlerini ikinci ve kurumlarla anlaþmalar yapabilir. Çok sayýda baþka 

ÝRLANDA
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Çerçevesi uygulamadadýr ve temel eðitimden DIT 1990'larýn ortalarýndan buyana AKTS kredi beþi Diploma Ekini otomatik olarak Ýngilizce dilinde 

doktora eðitimine kadar tüm eðitim düzeylerini sistemini kullanmaktadýr. Tüm programlarýn her tüm öðrencilere vermektedir; ancak diðer ikisinde 

kapsamaktadýr. Bergen Bakanlar toplantýsýnýn modüle/konuya göre alýnabilecek kredi sayýsýný henüz diploma eki uygulamasýna geçilmemiþtir. Yine 

ardýndan, Ulusal Yetkinlikler Çerçevesi'nin Bologna göstermesi gerekir. de; diploma eki istek üzerine verilebilmektedir. 2007 

çerçevesi ile uyumuna iliþkin bir öz sertifikasyon pilot Þu anda tüm üniversiteler Lisans programlarýnda yýlýndan itibaren diploma ekinin tüm mezunlara, 

projesini üstlenme konusunda sunulan teklif Ýrlanda AKTS sistemini kullanmaktadýr ve artýk lisans otomatik olarak ve herhangi bir ücret ödenmeksizin 

tarafýndan kabul edilmiþtir. Bu inceleme süreci 2006 derecesinin verilmesinde esas alýnan sistem AKTS verilmesine iliþkin bir proje baþlatýlmýþtýr. 

yýlýnda baþarýyla tamamlanmýþtýr. sistemidir. Uzun bir süredir üç aþamalý yapý tam olarak 

AKTS, 1989 yýlýnda, Yükseköðretim ve Eðitim Tüm üniversitelerdeki lisansüstü programlarda uygulanmaktadýr; bu nedenle uygulama için herhangi 

De rece le r i  Konsey i ' n i n  (HETAC)  u l usa l  AKTS'nin detaylý kullanýmý hala uygulamaya b i r  t e þ v i k  b u l u n m a m a k t a d ý r.  A K T S ' n i n  

derecelendirme sistemine dahil edilmiþtir ve 1989 konulmaya çalýþýlmaktadýr. Bununla birlikte; Yüksek uygulanmasýna iliþkin, 2006/07 akademik yýlýnda bir 

yýlýndan buyana HETAC tarafýndan akredite edilmiþ Lisans programlarýna iliþkin genel hatlar zaten AKTS yükseköðretim kurumunda yeni bir yazýlým sistemi 

yükseköðretim kurumlarý tarafýndan sunulan açýsýndan tanýmlanmýþtýr. Doktora programlarýnda da uygulamasý baþlatýlmýþtýr ve bu kolaylaþtýrýcý bir tedbir 

programlarda uygulanmaktadýr. Zorunlu olmasa da; öðrencilerin öðrenim yükünü belirlemek amacýyla bu olarak deðerlendirilmektedir. DE'nin uygulanmasý 

ECT yükseköðretimle ilgili uygulamalarda (kredi temel koþullar tanýmlanmaya baþlanmýþtýr; ancak Ulusal Ýdare Grubu tarafýndan izlenmektedir. Söz 

transferi ve kredi toplama için) kullanýlmaktadýr. doktora seviyesinde bu öðrenim yükünün modüllere konusu grup yükseköðretimdeki tüm paydaþlarý 

HETAC tarafýndan akredite edilmiþ eðitim ve diðer birimlere ayrýlmasý lisans derecesindeki içermektedir. Ulusal EUROPASS merkezi de DE 

programlarýný sunan yükseköðretim kurumlarýna sistem kadar detaylý olmamaktadýr. uygulamasýnýn teþvik edilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadýr.kayýtlý öðrencilerin; öðrenci türüne ve öðretim Diploma eki (DE) (EU/CoE/Unesco formatlarýyla 

seviyesine (lisans veya lisansüstü seviyede uyumlu) ulusal seviyede 2005 yýlýnda uygulanmaya Kalite güvencesi sürecine dahil olan beþ ulusal 

olmasýna) bakýlmaksýzýn aldýklarý programlara baðlý konulmuþtur. Üniversite sektörünün dýþýnda bulunan 

kredileri vardýr. Program tasarýmýnýn bir parçasý olarak kurumlarda, DE Ýngilizce dilinde, otomatik olarak ve 

eðitim hizmeti sunan HETAC kurum ve kuruluþlarýnýn herhangi bir ücret ödenmeksizin tüm mezunlara 

her modüle iliþkin kredi sayýsýný belirlemeleri gerekir. verilmektedir. Ýrlanda'da bulunan yedi üniversitenin 

ÝRLANDA
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp, hukuk

Veteriner hekimlik,
mimarlýk, diþ hekimliði

mühendislik, fen bilimleri, ziraat bilimleri

iþletme, sosyal bilimler, beþeri bilimler, vb.

Öðretmenlik eðitimi

Mühendislik, fen bilimleri, iþletme, beþeri 
bilimler, vb.

                  Ýþletme, beþeri bilimler, bilgisayar, vb

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

P.G.CERT. Lisansüstü Sertifikasý                P.G.DIP. Lisansüstü Diplomasý
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ajans vardýr. Bu ajanslar; Yükseköðretim Kurumu Çerçevesi'nin muhafaza edilmesi, yetiþkin oluþturmaktýr. 

(HEA), Ýrlanda Ulusal Yetkinlikler Kurumu (NQAI), eðitimindeki ve yükseköðretimdeki standartlarýn Bu incelemelerin bir parçasý olarak, eðitim hizmeti 

Yükseköðretim ve Eðitim Yetkinlikler Konseyi teþvik edilmesi yer alýr. Bu sorumluluklarýný Dereceler sunan kurum ve kuruluþlarýn her birinin öz 

(HETAC), Dublin Teknoloji Enstitüsü (DIT) ve Ýrlanda Konseyi'nin kalite güvencesi prosedürleri ve DIT ile deðerlendirme yapmasý gerekir, bu öz deðerlendirme 

Üniversite Kalite Kurulu'dur (IUQB). ilgili Makamýn kalite güvencesi sorumluluklarý daha sonra deðerlendirme paneline sunulmaktadýr. 

Üniversiteler, Üniversiteler Kanunu (1997) aracýlýðýyla gerçekleþtirmektedir. Yerli ve yabancý uzmanlardan oluþan panele 

kapsamýnda, kalite güvencesi prosedürlerini HETAC, 1999 yýlýnda yürürlüðe giren Derecelendirme kurumsal akreditasyon, araþtýrma akreditasyonu 

geliþtirmek ve uygulamak, ayrýca bu prosedürlerin (Eðitim ve Öðretim) Kanunu'nun bir parçasý olarak verme ve kalite güvencesi faaliyetlerini yerine getirme 

etkinliklerine iliþkin incelemeler yapmak zorundadýr. kurulmuþtur. Yönetiminde, Avrupa ve Kuzey yetkisi verilmiþtir. Bu süreç esnasýnda, öðrenciler ve 

HEA 1972 yýlýnda kurulmuþtur ve kalkýnmayý Amerika'daki yükseköðretim ve kalite güvencesi mezunlarla görüþmeler yapýlmakta ve bu 

sürdürmek ve  yükseköðre t imdek i  dev le t  sistemlerinde uluslar arasý deneyime sahip yabancý görüþmelerden elde edilen girdiler bu panellerin 

yatýrýmlarýnýn koordinasyonuna yardýmcý olmaktan üyeler bulunmaktadýr. Kanun ayný zamanda öðrenci görüþlerini önemli ölçüde etkilemektedir. HETAC, tüm 

sorumludur. HEA'nýn üniversitelerin kalite güvencesi temsilcilerinin de katýlýmýný öngörmektedir. HETAC, raporlarýn yayýnlanmasýna iliþkin bir karar almýþ ve 

hedeflerine ulaþabilmelerine yardýmcý olma; Teknoloji Enstitüleri ve yükseköðretim hizmeti sunan söz konusu karar 2006 yýlý Haziran ayýndan itibaren 

üniversiteler tarafýndan geliþtirilen kalite güvencesi diðer üniversite dýþý kurum ve kuruluþlar için yürürlüðe girmiþtir. Konsey, ayný zamanda, tavsiye 

prosedürlerini inceleme ve bu prosedürlere iliþkin derecelendirme organýdýr. Konsey'in Teknoloji kararlarýnýn uygulanmasýný ve gözlemlerin dikkate 

rapor hazýrlama; ayrýca üniversitelerin kendi kalite Enstitülerine derece verme yetkisi de vardýr. Hukuki alýnmasýný saðlamak için eðitim hizmeti sunan kurum 

güvence prosedürlerini incelemesi esnasýnda iþlevinin bir parçasý olarak; eðitim sunan kurum ve ve kuruluþlar ile proaktif bir þekilde ilgilenir. 

üniversitelere danýþmanlýk yapma gibi hukuki iþlevleri kuruluþlarýn kalite güvencesi prosedürlerinin 1999 yýlýnda yürürlüðe girmiþ olan, Derecelendirme 

de vardýr. etkinliðini incelemesi ve kabul etmesi gerekmektedir. (Eðitim ve Öðretim) Kanunu, HETAC'ýn her beþ yýlda 

NQAI 1999 yýlýnda yürürlüðe giren Derecelendirme Tüm yükseköðretim kurumlarýnýn öncelikl i  bir (ululararasý uzmanlardan oluþan bir panel 

(Eðitim ve Öðretim) Kanunu ile kurulmuþtur ve sorumluluðu HETAC kýlavuz ilkeleri ve kriterlerine tarafýndan) incelemeye tabi tutulmasýný gerekli 

sorumluluklarý arasýnda Ulusal Yetkinlikler uygun olarak kalite güvencesi prosedürlerini 
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görmektedir. 2006 yýlýnda, Avrupa Standartlarý ve tutulmuþtur. Deðerlendirme takýmýnýn raporu ve Öðrenciler, diðerlerinin yaný sýra, tüzükte yer alan 

kalite Güvencesi Kýlavuz Ýlkeleri uyarýnca bir Kurumun rapora verdiði yanýt hem NQAI web Yükseköðretim Yönetim Organlarý, Yükseköðretim 

inceleme gerçekleþtirilmiþtir. Raporda HETAC'ýn sitesinde hem de DIT (http://www.dit.ie) web sitesinde Kurumu (HEA), Ýrlanda Ulusal Yetkinlikler Kurumu 

hukuki iþlevini yerine getirdiði ve tüm Avrupa açýklanmaktadýr. (NQAI), Yükseköðretim ve Eðitim Derecelendirme 

Standartlarýný ve Kalite Güvencesi kýlavuz Ýlkelerini Kalite güvencesi prosedürlerinin geliþtirilmesi Konseyi (HETAC) ve Yetiþkin Eðitimi ve Öðretimi 

karþýladýðý sonucuna varmýþtýr. Dublin Teknoloji konusunda iþbirliði yapmak üzere kurulmuþ Derecelendirme Konseyi (FETAC) kapsamýnda 

Enstitüsü, derece verme yetkisine sahip altý üniversiteler arasý bir organ olan, Ýrlanda Üniversiteler temsil edilmektedir. Öðrencilerin temsil edilmesi; 

yüksekokulun bi r leþmesiy le 1992 yý l ýnda Kalite Kurulu (IUQB) ve HEA Avrupa Üniversiteleri kalite güvencesine iliþkin politika teþvikleri aracýlýðýyla 

kurulmuþtur. Yüksekokullarýn derecelendirme yetkisi Birliði'ne (EUA) Ýrlanda üniversitelerinde Avrupa, daha da arttýrýlmýþtýr. Önerilen sistem öðrencilerin 

1992 yýlýnda yürürlüðe giren DIT Kanunu'nda Dublin Amerika ve Kanada'dan gelen uzmanlarýn yardýmýyla süreç içerisindeki, özellikle öðrencilere doðrudan 

Teknoloji Enstitüsü'ne devredilmiþtir; derecelendirme kapsamlý, baðýmsýz ve nesnel bir kalite güvencesi hizmet sunan akademik Bölümlerin ve birimlerin 

yetkisi 1996 yýlýnda gerçekleþtirilen bir iç deðerlendirmesi gerçekleþtirmek amacýyla deðerlendirilmesindeki öneminin farkýndadýr. Bu 

deðerlendirmenin ardýndan derece (Lisans, Yüksek katýlmýþtýr. Burada amaç, dünyadaki en iyi standartlar yaklaþým sýrasýyla 1997 ve 1999 yýlýnda yürürlüðe 

Lisans ve Doktora) verme yetkisine dönüþtürülerek ve uygulamalarý elde etmek üzere söz konusu giren Üniversiteler Kanunu ve Derecelendirme 

kapsamý geniþletilmiþtir. Dublin Teknoloji Enstitüsü deðerlendirmenin Ýrlanda üniversitelerine kendi kalite (Eðitim ve Öðretim) Kanunu dahil mevzuat ile de 

(DIT) birincil sorumluluðu kalite güvencesi güvencesi prosedürlerini geliþtirmeye devam desteklenmektedir. 

prosedürlerinin uygulanmasýdýr; ancak Ýrlanda Ulusal etmelerinde yardýmcý olmaktýr. Ýrlanda Yükseköðretim Kalite Aðý 2003 yýlý Ekim 

Derecelendirme Kurumu bu prosedürler ile ilgili ayýnda resmi bir að olarak oluþturulmuþtur. Að, Kalite güvencesi deðerlendirme süreci bulgularý 

olarak bir kalite güvencesi deðerlendirme rolüne Ýrlanda'daki yükseköðretim ve eðitim kurumlarýnda üniversitelerin; güçlü, iþlevsel ve iyi iþleyen kalite 

sahiptir. DIT son zamanlarda Ýrlanda Ulusal kalite güvencesi sürecinde rol oynayan veya kalite güvencesi prosedürlerini uygulamaya koyarak, 1997 

Derecelendirme Kurumu (NQAI) adýna Avrupa güvencesi süreci ile ilgili olan temel örgütleri yýlýnda yürürlüðe girmiþ olan Üniversiteler 

Üniversiteler Birliði (EUA) tarafýndan yürütülen bir Kanununda belirtilen hukuki gerekliliklerin ötesinde iyi 

kalite güvencesi dýþ deðerlendirmesine tabi bir performans sergilediklerini göstermiþtir. 

ÝRLANDA
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içermektedir. Að üyeleri arasýnda Üniversiteler, güvencesi meselelerinin tartýþýlmasý için bir forum aday üye konumundadýr.

Teknoloji Enstitüleri, Yüksekokullar Birliði, HEA, ortamý saðlamakta ve Ýrlanda'daki yükseköðretim ve H E TA C  a y n ý  z a m a n d a  U l u s l a r  a r a s ý  

HETAC, IUQB, DIT, NQAI, öðrenci temsilcileri ve eðitim sektörüne dahil olan uygulamacýlar ve politika Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Aðý'na 

Eðitim ve Bilim Bakanlýðý yer almaktadýr. yapýcýlarýn kalite güvencesinde en iyi uygulamalara (INQAAHE) sekretarya desteði saðlamaktadýr. 

Ýrlanda Yükseköðretim Kalite Aðý, Ýrlanda'da iliþkin bilgilendirilmesine olanak tanýmaktadýr.

yükseköðretim ve eðitimde kalite güvencesi sürecine Hem HEA hem de HETAC Avrupa Yükseköðretimde 

katýlan baþlýca yerli paydaþlar arasýnda kalite Kalite Güvencesi Birliði (ENQA) üyesidir. NQAI ise 

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý Ýrlanda Dilindeki Karþýlýðý  

1992 Dublin Institute of Technology Act & Institute of Technol ogy Act 

1997 Universities Act 

1999 Qualifications (Education and Training) Act 

2006 Institutes of Technology Act 
 

Dublin Teknoloji Enstitüsü Kanunu & Teknoloji Enstitüsü Kanunu

Üniversiteler Kanunu

Derecelendirme (Eðitim ve Öðretim) Kanunu

Teknoloji Enstitüleri Kanunu

Web siteleri

Eðitim ve Bilim Bakanlýðý:  

Yükseköðretim Kurumu (HEA):  

Ýrlanda Ulusal Yetkinlikler Kurumu (NQAI):  

Yükseköðretim ve Eðitim Dereceleri Konseyi (HETAC):  

Dublin Teknoloji Enstitüsü (DIT):  

http://www.education.ie

http://www.hea.ie

http://www.nqai.ie

http://www.hetac.ie

http://www.dit.ie
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Yükseköðretime iliþkin yeni çerçeve mevzuat 1 benimsemesini gerektirmektedir. desteði yardýmlarýndan faydalanma hakký 

Temmuz 2006 tarihinde kabul edilmiþtir. Daha ISCED 5B programlarýndan (mesleðe yönelik) ISCED tanýmaktadýr. 

öncesinde yükseköðretim 1997 yýlýnda kabul edilen 5A programlarýna (Lisans/Yüksek Lisans) geçiþ AKTS 1990 yýlýndan buyana birçok yükseköðretim 

Üniversiteler Kanunu ile yönetilmiþtir. yapýlmasý mümkündür. kurumunda ulusal kredi sisteminin yaný sýra 

2003 yýlýnda, Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðý, Ýki yükseköðretim kurumunda çeþitli alanlarda kullanýlmaktadýr. Bir kredinin iki AKTS kredisine denk 

Bologna sürecini koordine etmek ve yürütmek; ayrýca doktora programlarý sunulmaktadýr. Bazý alanlarda, geldiði ulusal kredi sistemi AKTS ile ayný ilkelere 

olasý mevzuat reformlarý ve düzenlemeleri için girdi öðrenciler Sosyal Bilimler Yüksek Lisans / Fen dayanmaktadýr ve tüm yükseköðretim kurumlarýnda 

saðlamak ve tekliflerde bulunmak üzere bir ulusal bilimleri Yüksek Lisans derecesine sahip olmalarý kullanýlmaktadýr. AKTS kredileri, her derece 

Bologna çalýþma grubu atamýþtýr. Grup bünyesinde gerekmeksizin doktora programlarýna kaydolma programýnda verilen tüm derslerde kullanýlmaktadýr 

bakanlýktan, yükseköðretim kurumlarýndan ve olanaðýna sahiptir. Ancak bu durumda doktora ve öðrencilerin çabasýný, derse katýlýmlarýný, ev 

öðrenci örgütlerinden temsilciler yer almaktadýr. programýnýn süresi uzamaktadýr.  Doktora ödevlerini ve sýnavlarýný yansýtmaktadýr. AKTS kredi 

Ýzlanda yükseköðretim sistemi üç aþamalý yapýya programlarý, genellikle programýn %15'ini oluþturan transferi ve kredi toplama için kullanýlmaktadýr. 

dayanmaktadýr. Dört ile altý yýl arasýnda süren tek bir ödev içerir. Ýkinci ve üçüncü aþama seviyesinde 2004 yýlýnda tüm yükseköðretim kurumlarý 

yapýlý candidatus derecelerine paralel olarak iki temel derece verme yetkisine sahip her yükseköðretim mezunlarýna Diploma Eki verme uygulamasýna 

aþamaya (Lisans/Yüksek Lisans) dayanan bir derece kurumu; vereceði derecelerin süresine ve þekline geçmiþtir. DE tüm öðrencilere otomatik olarak ve 

yapýsý da uzun süredir varlýðýný sürdürmektedir. karar verme yetkisine sahiptir. Yapýlacak herhangi bir ücret ödenmeksizin verilmektedir. DE 

Lisans dereceleri 1940 yýlýnda Yüksek Lisans araþtýrmanýn içeriðine baðlý olarak doktora Ýngilizce dilinde hazýrlanmaktadýr, ancak bazý 

dereceleri ise 1950 yýlýnda uygulamaya konulmuþtur. programlarýnda teorik eðitim bulunabilir ve teorik yükseköðretim kurumlarý Ýzlanda dilinde de DE 

Son yýllarda, birçok candidatus derecesinde iki eðitim bireysel araþtýrma ile eþ zamanlý olarak vermektedir. 

aþamalý sisteme geçilmektedir. Tek kademeli alýnabilir. Doktora öðrencileri, hem öðrenci hem de Üç aþamalý yapý, AKTS veya DE zaten uygulamaya 

candidatus sistemi týp ve veterinerlik alanlarýnda hala baþlangýç aþamasýnda araþtýrmacýlar olarak konulduðunda, mevzuatta bu uygulamalarý 

devam e tmekted i r.  Yen i  2006 mevzuat ý  deðerlendirilir. Bu statü doktora öðrencilerine hem kolaylaþtýracak özel bir mali teþvik yer

yükseköðretim kurumlarýnýn üç aþamalý sistemi araþtýrma topluluðuna katýlma hem de öðrenci 
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almamaktadýr. Ancak yeni 2006 mevzuatý derecelerin 2004 yýlýnda, Eðitim Bakanlýðý eðitim sektöründe sorumluluðu dýþ kalite güvencesi süreçlerini 

yapýsýna iliþkin oldukça açýk ifadeler içermekte ve tüm (Gæðahópur) kalite ile ilgili bir özel komite kurmuþtur. denetlemektir. 

yükseköðretim kurumlarýnýn üç aþamalý yapýyý Bu komitenin görevi tüm eðitim seviyelerindeki kalite Ýlgili düzenlemelere göre; resmi bir iç kalite kontrol 

muhafaza etmesi ayrýca standart bir prosedür olarak meselelerini detaylarýyla ortaya koymaktýr. sistemi oluþturmak her yükseköðretim kurumunun 

AKTS ve DE uygulamalarýný kullanmasýný Yükseköðretim seviyesinde, gerçekleþtirilen kendi sorumluluðudur. Programlarýn yükseköðretim 

gerektirmektedir. çalýþmalarda Bologna Süreci ön planda tutulmuþtur. seviyesinde deðerlendirilmesine iliþkin prosedür 

Uluslar arasý ortak dereceler; Yükseköðretim Yükseköðretimde kalite güvencesine iliþkin genel kapsamýnda kurum tarafýndan gerçekleþtirilen öz 

Kanunu'nda hukuki bir temel bulmuþtur. Bazý çalýþma hükümler 2006 yýlýnda yürürlüðe girmiþ olan deðerlendirme ve nihai raporun yayýnlanmasý da yer 

alanlarýnda ortak eðitim programlarý sunulmaktadýr. Yükseköðre t im Kanunu 'nda  ve  ayn ý  y ý l  alýr. 

Yeni mevzuatýn bir parçasý olarak, 2006 yýlýnda bir gerçekleþtirilen düzenlemelerde yer almaktadýr. Yükseköðretim kalite güvencesi düzenlemesinde; 

Ulusal Yetkinlikler Çerçevesi (NQF) kabul edilmiþtir. Deðerlendirme ve Analiz Bürosu (Matsog kurumun öz deðerlendirme grubu üyeleri arasýnda 

NQF'nin temel içeriði verilen derecelerin yapýsýna greiningarsvið) Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðý öðrencilerin de bulunmasý gerektiði belirtilmektedir. 

odaklanmakta ve yükseköðretim kurumlarýnýn; bünyesinde 2006 yýlýnda kurulmuþtur. Büro Örneðin, öðrencilerin ders deðerlendirme sürecinde 

mezun olduklarýnda öðrencilerinin hangi bilgi, beceri sorumluluklarýný ulusal seviyede yerine getirir. 2006 rol almasý önerilmektedir. 

ve yetenekleri kazanacaðýný açýkça belirtmelerini yýlýnda yürürlüðe girmiþ olan Yükseköðretim 

gerektirmektedir. Kanunu'nda açýkça belirtildiði üzere büronun 

BA

 

B.Ed.

 

BFA

 

B. Mus.

 

BS

 

Cand. med.

 

Cand. obst.
 

Cand. odont
 

 

 

 

Cand. Psych.

 

Cand. theol.

 

Dr. phil.
LL.M

 

ML

 

MA

 

Mag. Juris
MBA

 

 
 

M.Ed.

 

M.LIS

 

MPA
M. Paed.
MS
MSW
Ph.D.

 

 
 

BA-gráða/ Sosyal Bilimler Lisansý
B. Ed.- gráða/Eðitim Bilimleri Lisansý
BFA-gráða/ Güzel Sanatlar Lisansý 
B. Mus.-gráða/ Müzik Lisansý
BS-gráða/ Fen Bilimleri Lisansý
Candidatus medicinae
Candidatus obstetriciorum
Candidatus odontologiae

Candidatus psychologiae
Candidatus theologiae
Doctor philosophiae
Hukuki Bilimler Yüksek Lisansý
Hukuk Yüksek Lisansý
Sosyal Bilimler Yüksek Lisansý 
/Magister artium
Magister juris
Ýþ Yönetimi Yüksek Lisansý

Eðitim Yüksek Lisansý
Kütüphane ve Enformasyon Bilimleri Yüksek 
Lisansý
Kamu Yönetimi Yüksek Lisansý
Magister Paedagogiae
Fen Bilimleri Yüksek Lisansý / Magister 
Scientiarum
Sosyal Çalýþmalar Yüksek Lisansý
Felsefe Doktorasý / Doctor philosophiae
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp, diþ hekimliði

Hemþirelik, psikoterapi

Eczacýlýk 

Beþeri bilimler, hukuk,
toplum bilimi, sosyal hizmetler,

iþletme

Teoloji 
Eðitim 

Mühendislik ve teknik pazarlama,
imalat ve iþleme

Fen bilimleri, bilgisayar

Sosyal bilimler, mimarlýk

ziraatçýlýk

bireysel hizmetler

sosyal hizmetler, hukuk, fen bilimleri,
                                                            Iþletme

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Kurumsal seviyede seçme prosedürü yalnýzca týp, psikoterapi, sosyal bilimler ve mimarlýk alanlarýnda uygulanmaktadýr. Diþ hekimliði ve hemþirelik bölümlerinde ilk 

dönemin ardýndan numerus clausus vardýr.

Cand. Theol. yeterliði alýnmasýný saðlayan eðitim programlarý, 2007 yýlýnda BA (3 yýl) ve MA (2 yýl) olarak yeniden yapýlandýrýlacaktýr.
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Düzenlemelerde ayný zamanda Eðitim Bakanlýðý'nýn odaklanacaðýný belirlemektedir. Son yýllarda performans sözleþmeleri imzalamaktadýr. Ýmzalanan 

da yükseköðretim kurumlarý veya bir bütün olan gerçekleþtirilen dýþ deðerlendirmeler, büyük ölçüde sözleþmelere, her kurumun sunmasýna izni verilen 

kurumlar bünyesinde açýkça belirtilmiþ birimlerin dýþ bir kurumda veya tüm kurumlarda verilen özel derecelerin bir listesi eklenmektedir. Eðer bir 

deðerlendirmelerinde inisiyatifi ele alabileceði ifade programlara odaklanmýþtýr. Özel kurumlarýn yükseköðretim kurumu yeni bir program veya derece 

edilmektedir. Bu görev için, deðerlendirmeyi idaresine ve yönetimine odaklanan deðerlendirmeler açmak isterse; söz konusu program veya derece 

gerçekleþtirilecek kurum dýþý baðýmsýz bir uzmanlar de gerçekleþtirilmektedir. Deðerlendirmelerin Eðitim Bakanlýðý tarafýndan tanýnmak ve sözleþmeye 

paneli atanmaktadýr. Eþ düzey kurum inceleme grubu izlenmesi Eðitim Bakanlýðý, Eðitim Dairesi'nin ekli listeye ilave edilmek zorundadýr. Eðitim Bakanlýðý 

üç ile altý kiþiden oluþmaktadýr. Grup ilgili akademik (Menntaskrifstofa) sorumluluðundadýr. ulusal makamlarca tanýnan tüm derecelerin listesini 

alanda derece sahibi veya yükseköðretim, kalite Deðerlendirme ve Analiz Bürosu deðerlendirme düzenl i  aralýklar la güncel leyerek yeniden 

kontrolü ve mezunlarýn istihdamý alanlarýnda ajanslarý ile dýþ kalite deðerlendirmelerini yapmalarý yayýnlamaktadýr. 

kapsamlý bir çalýþma deneyimine sahip bireyler konusunda sözleþme imzalama rolünü de Yükseköðretim kurumlarýnýn deðerlendirilmesi ile ilgili 

içermelidir. Eþ düzey yetkili inceleme grubu üyelerinin üstlenmiþtir. Bu nedenle, (uluslar arasý) eþ düzey üç yýllýk (2005-2007) bir eylem planý kabul edilmiþtir. 

deðerlendirilen kurum ile hiçbir baðlantýsý inceleme gündemi yoktur. P landa  be l i r l i  b i r  zaman  çe rçeves inde  

olmamalýdýr. Bu grubun en az bir üyesi Ýzlanda ge rçek leþ t i r i l ecek  deðe r lend i rme  tü r l e r i  2006 yýlýnda yürürlüðe giren mevzuat gereðince, 

dýþýnda çalýþýyor olmalýdýr. Saha ziyaretlerine belirtilmektedir. Plan kapsamýnda hem program yükseköðretim kurumlarýnýn hepsi sunduklarý tüm 

öðrenciler de katýlmaktadýr. Eþ düzey inceleme grubu deðerlendirmeleri hem de kurumsal deðerlendirmeler eðitim programlarýna Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 

her saha ziyareti esnasýnda 812 öðrenci ile ye r  a lmak tad ý r.  Gene l  b i r  ku ra l  o la rak  akreditasyon verilmesi için baþvurmak zorundadýr. 

görüþmektedir. Saha ziyareti programý oluþturulurken deðerlendirmeler bakanlýk dýþýndanBakanlýk daha sonra çalýþma alanlarýnýn yeni 

Eðitim Bakanlýðý ve yükseköðretim kurumundan bir mevzuat standartlarýna uygun olup olmayacaðýný 

irtibat görevlisi öðrencilerle görüþülebilmesini tespit edecektir. 63/2006 sayýlý Yükseköðretim 

saðlamak için öðrenci temsilcilerine danýþmaktadýr. Kanunu'na göre, Eðitim Bakanlýðý 1 Temmuz 2008 

2006 yýlýnda yürürlüðe giren düzenlemelerde tarihine kadar Ýzlanda yükseköðretim kurumlarýnda 

bel i r t i ld ið ine göre;  Eði t im Bakanl ýð ý  d ýþ  sunulan tüm eðitim alanlarýný akredite edecektir.

deðerlendirmenin yapýlacaðý zamaný ve nelere Eðitim Bakanlýðý tüm yükseköðretim kurumlarý ile 
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baðýmsýz uzmanlar tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. bir üyesi deðildir; ancak ENQA toplantýlarýna 'sessiz Eðitim Bakanlýðý Uluslar arasý Yükseköðretimde 

Eðitim Bakanlýðý (veya bakanlýk bünyesindeki ortak' statüsünde katýlmaktadýr. Bakanlýk baðýmsýz bir Kalite Güvencesi Ajanlarý Aðý'na (INQAAHE) ve 

Deðerlendirme ve Analiz Bürosu) Avrupa kalite güvencesi ajansý olmadýðýndan, ENQA tam Ýskandinavya Kalite Güvencesi Aðý'na (NOQA) 

Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði'nin kayýtlý üyeliði için baþvuruda bulunmayý düþünmemektedir. katýlmaktadýr.

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih
 

Türkçe karþýlýðý Ulusal dildeki Karþýlýðý

2006
 

2006  

2006

63/2006 sayýlý Yükseköðretim Kanunu 

Yükseköðretim kurumlarýnýn akreditasyonuna iliþkin 1067/2006 
sayýlý düzenlemeler 

Öðretim ve araþtýrma süreçlerinin iç ve dýþ kalite güvencesi ile 
ilgili x/2007 sayýlý düzenlemeler 

Lög um háskóla nr. 63 /2006

Reglur um viðurkenningu háskóla nr. 1067/2006

Reglur um innra og ytra gæðaeftirlit með kennslu og rannsóknum 
nr. x/2007
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Üniversite sektörü (ISCED 5A ve ISCED 6), ikinci aþama derecesi (Master universitario di l livello) kanun, daha önceden üniversite formatif kredileri 

üniversitenin özerkliðini düzenleyen ve yeni derece alýnmasýný saðlamaktadýr. Söz konusu ara düzeydeki olarak belgelendirilen bilgi ve/veya mesleki 

yapýsýna iliþkin hükümler içeren 1999 ve 2004 ikinci aþama derecesi öðrencilere doktora becerilerin üniversiteler tarafýndan tanýnmasýný 

yý l larýnda yürürlüðe girmiþ olan Bakanlýk programlarýna katýlma imkaný sunmamaktadýr. saðlamaktadýr. 

Kararnameleri tarafýndan yönetilmektedir. Master universitario di l livello belirli alanlarda Söz konusu reform ayný zamanda üçüncü aþama 

Üniversite dýþý sektör (ISCED 5B), 1999 yýlýnda akademik veya mesleki uzmanlýk kazanýlmasýný programlarýnýn sunulmasýný da içermektedir. 

yürürlüðe girmiþ olan Yüksek Sanat ve Müzik saðlamaktadýr. Araþtýrma doktorasý (Dottorato di ricerca) lisansüstü 

Enstitüleri (Alta Formazione Artistica e musicale, Laurea (L) derecesi sahipleri yükseköðretim öðrencileri yüksek uzmanlýk gerektiren araþtýrmalar 

A F A M )  h a k k ý n d a  r e f o r m  K a n u n u  i l e  eðitimlerine devam edebilmekte ve birinci aþama için yetiþtirmektedir. Doktora eðitimleri en az üç yýl 

düzenlenmektedir. uzmanlýk derecesi (Diploma di specializzazione di l sürmektedir. Doktoraya kabul için ön koþul olarak 

1999 yýlýnda kabul edilen ve 2001 yýlýnda uygulamaya livello) alabilmektedir. öðrencilerin bir Laurea magistrale (ikinci aþama 

konulan kararname uyarýnca ve 1999 yýlýnda Laurea (L) derecesi lisans öðrencilerine akademik derecesi) sahibi olmasý ve yarýþma sýnavýnýn 

yürürlüðe girmiþ olan AFAM reform kanunu ile derece ilkelere iliþkin bilgiler ve belirli mesleki beceriler baþarýyla geçmesi gerekir. Eðitim programlarý her 

yapýsý üç aþamaya dayanmaktadýr. kazandýrmaktadýr. Ýkinci aþama derecesi (Laurea üniversitenin kendi düzenlemelerine göre düzenlenir. 

Mevzuatta zorunlu bir hazýrlýk programýndan veya Bu nedenle, yukarýda bahsedilen mevzuat Bologna specialistica, 2005 yýlýndan buyana Laurea 

hazýrlýk derslerinden bahsedilmemektedir. Doktora sürecinde ana hatlarýyla tasarlanan Avrupa modeline magistrale, LM olarak adlandýrýlmaktadýr) üst 

programlarý yurtdýþýnda yürütülen araþtýrma uygun olarak yükseköðretim reform süreci düzeyde beceri gerektiren mesleklere iliþkin ileri 

dönemlerinden ve kamuya ait veya özel araþtýrma baþlatýlmýþtýr. düzeyde bir eðitim ile mezun olan bireyler 

yetiþtirmektedir. organlarýnda ve sanayi laboratuar larýnda Sonuç olarak, tüm kurumlara programlarýný üç 

gerçek leþ t i r i l ecek  eð i t im  dönemler inden  aþamalý yapýya dayalý olarak sunma yükümlülüðü Birinci ve ikinci aþama yapýsý tüm ISCED 5B 

oluþmaktadýr. Bu programlar bireysel araþtýrmalara getirilmiþtir. programlarýna da uygulanmaktadýr.

ve toplu seminerlere katýlým esasýna dayandýðýndan Ayrýca, birinci aþama derecesi (Laurea, L) sahiplerine Üniversite dýþýndaki kurumlarda ISCED 5B 

krediler temelindeen az 60 ulusal kredi içeren alternatif bir derece programlarýna katýlan öðrenciler üniversitelerde 

programý sunulmakta ve bu program ara düzeyde bir ISCED 5A programlarýna devam edebilmektedir. Ýlgili 

ÝTALYA



yapýlandýrýlmamýþtýr. meslek i  uzmanl ýk  kazandýrmak amacýy la öðrencilerin toplam öðrenim yükünü (ders saati, 

Doktoraya kabul için gerçekleþtirilen yarýþma sýnavýný tasarlanmýþtýr. Programa kabul edilmek için Laurea bireysel çalýþma, final sýnavý hazýrlýðý, uygulama 

baþarýyla tamamlayan öðrenciler üniversiteden burs magistrale derecesi sahibi olmak gerekir. 1999 çalýþmasý, vb.) temsil etmekte ve hem kredi transferi 

alýr. Ancak üniversiteler burs içermeyen Dottorato di yýlýndaki reformdan buyana, yukarýda bahsedilen hem de kredi toplama amacý ile kullanýlmaktadýr. Bir 

ricerca pozisyonlarý da ilan edebilmektedir. Bu derecelerin verilmesini saðlayan tüm programlarýn ulusal kredi 25 ders saatine karþýlýk gelmekte ve bir 

durumda, dottorato programýna katýlan öðrenciler her yabancý üniversiteler ile iþbirliði ile tasarlanmasý ve akademik yýl için toplam öðrenim yükü 60 krediye 

üniversitenin kendisinin belirleyeceði yýllýk kayýt ücreti düzenlenmesi ve sonuç olarak ortak derecelerin (1500 saat) tekabül etmektedir. Krediler bir derecenin 

ödemek zorundadýr. verilmesinin saðlamasý mümkündür. Özellikle 509/99 alýnmasý için gerekli toplam kredi miktarý kadar 

sayýlý Bakanlýk Kararnamesi, üniversitelerin 'özel biriktirilebilmekte veya baþka bir derece programýna Üniversiteler, Dottorato di ricerca programlarýna kayýt 

anlaþmalar temelinde' 'diðer Ýtalyan üniversiteleri ve transfer edilebilmektedir. Üniversiteler mesleki esnasýnda, ayrýca burs tahsisinde her öðrencinin 

yabancý üniversiteler ile birlikte' ortak unvanlar deneyimi (öðrenme akreditasyonu öncesinde) esas maddi durumunu dikkate alýr, diðer koþullar tüm 

verebilmesine olanak tanýmýþtýr. alarak da kredileri tanýyabilmektedir. AKTS tüm eðitim öðrenciler için eþittir. Doktora öðrencileri baþlangýç 

programlarýnda zorunludur. aþamasýnda araþtýrmacý olarak deðil öðrenci olarak Henüz b i r  U lusa l  Yetk in l ik ler  Çerçeves i  

deðerlendirilir. benimsenmemiþtir ve oluþturulmamýþtýr. Bu çerçeve 1999 ve 2004 yýlýnda kabul edilen reform 

kamuoyu tartýþmasýna açýlmýþtýr. Söz konusu kararnameleri kapsamýnda Diploma Eki (DE) de Birinci ve ikinci aþama uzmanlýk dersleri (Corsi di 

çerçevenin Bergen Bildirgesi tarafýndan öngörülen uygulamaya konulmuþtur ve 2005 yýlý Ocak ayýndan specializzazione di primo ve secondo livello, ikincisi 

son tarihe kadar kabul edilmesi planlanmaktadýr. buyana yeni çerçeveye uygun olarak verilecek tüm için Laurea magistrale derecesine sahip olmak 

derecelerle birlikte verilmektedir. gerekir) AB direktifleri ve ulusal kanunlara uygun 1999 yýlý reformu ile 2001 yýlýndan buyana AKTS 

olarak münhasýran düzenlenmektedir. Bu programýn temelinde modellenen ulusal bir kredi sistemi 

amacý doktora öðrencilerinin belirli mesleklerde ileri uygulamaya konulmuþtur. Üniversite sektöründe 

düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmasýný saðlamaktýr. (ISCED 5A) ve AFAM enstitülerinde (ISCED 5B), 

temel amaç sistemi daha çok öðrenci merkezli hale Ýkinci aþama üniversite Yüksek Lisans derecesi 

getirmek ve derece programlarýnýn yasal ve gerçek (Master universitario di II livello) en az 60 ulusal 

süresi arasýndaki farký azaltmaktýr. Krediler, kredilik bir programdýr ve ileri düzeyde akademik veya 
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YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp ve Cerrahlýk

Veteriner hekimlik, diþ hekimliði, eczacýlýk,
kimya, mimarlýk ve yapý, hukuk

Diðer programlar

Yabancý diller ve Çeviri

                                                                       Sosyal bilimler

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme



Berlin bildirgesi temelinde, 2004 yýlý Nisan ayýnda sistemine iliþkin yýllýk bir rapor hazýrlamaktadýr. Ýtalya, 1998 yýlýndan buyana CNVSU ile Avrupa 

kabul edilen bir Kararname üniversitelerin otomatik CNVSU, kalite deðerlendirme prosedürleri, Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði'ne (ENQA) 

olarak tüm mezunlara herhangi bir ücret metodolojileri ve uygulamalarý ile ilgili deneyimleri ve tam üye olarak katýlmaktadýr.

ödenmeksizin, iki dilde (Ýtalyanca ve Ýngilizce) DE uygulamalarý teþvik etmektedir. CNVSU, ayrýca CNVSU baþka bir uluslar üstü kalite güvencesi aðýnýn 

vermesinin zorunlu olduðunu onaylamýþtýr. üniversite deðerlendirme birimlerinin her yýl bildirmesi üyesi deðildir. Ayrýca herhangi bir eþ düzey kurum 

2005 yýlýnda alýnan bir baþbakanlýk kararnamesi ile öngörülen bilgi ve veri türlerini üç yýlda bir incelemesine de tabi tutulmamaktadýr. 

AFAM enstitülerinin de DE vermesi zorunlu hale belirlemektedir. CIVR araþtýrma deðerlendirmesine iliþkin kýlavuz 

getirilmiþtir. CNVSU, üniversite deðerlendirme birimlerinin ilkeler geliþtirmiþtir; araþtýrma deðerlendirmesi ile ilgili 

Üç aþamalý yapýnýn tam olarak uygulanmasýndan ve raporlarý ve diðer bilgiler temelinde bireysel hazýrlanan periyodik faaliyet raporlarý ve yýllýk rapor 

DE'nin kanunlar kapsamýna alýnmasýndan buyana kurumlara veya öðretim birimlerine iliþkin yýllýk dýþ Eðitim Bakanlýðý'na, Üniversite ve Araþtýrma 

herhangi bir teþvik veya kontrol/izleme tedbiri deðerlendirme planlarýný tasarlamakta ve Bakanlýðý'na (MIUR), ilgili diðer bakanlýklara ve 

uygulanmasýna gerek kalmamýþtýr. uygulamaktadýr. Yeni devlet üniversitelerinin veya Bakanlýklar arasý Ekonomik Planlama Komitesi'ne 

devlete ait olmayan üniversitelerin kurulmasýna iliþkin gönderilmektedir. CIVR'nin temel hedefi ulusal Yükseköðretim sisteminin dýþ deðerlendirmesi iki 

teklifler ile ilgili olarak söz konusu üniversitelere resmi düzeyde ve Avrupa düzeyinde bir araþtýrma organ tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Bunlar; 

olarak tanýnan dereceleri sunabilme yetkisi deðerlendirmesi kültürü oluþturulmasýný teþvik Ulusal Üniversite Sistemi Deðerlendirme Komitesi 

verilmesine iliþkin teknik deðerlendirmeler de etmektir. (Comitato nazionale per la valutazione del sistema 

gerçekleþtirilmektedir. universitario, CNVSU) ve Araþtýrma Deðerlendirme CIVR; üyeleri hükümet tarafýndan dört yýl süreyle 

Komitesi'dir (Comitato di indirizzo per la valutazione Üyeleri Bakanlýk Kararnamesiyle atanan CNVSU, atanan bir organdýr. Ýtalyan ve yabancý yedi bilim 

della ricerca, CIVR). hukuki olarak özerk bir þekilde üniversiteler ve uzmanýndan oluþur.

Üniversite ve Araþtýrma Bakanlýðý ile etkileþimde olan 1999 yýlýnda kurulan CNVSU kalite güvencesini Tek bir kalite güvencesi ajansý oluþturmak amacýyla 

baðýmsýz bir organ statüsünden yararlanmaktadýr. saðlayan kurumsal organdýr. Söz konusu organ, tüm yakýn dönemde CNVSU ve CIVR'nin birleþtirilmesine 

ü n i v e r s i t e l e r i n  v e  A FA M  e n s t i t ü l e r i n i n  Öðrencilerin CNVSU yönetiþiminde yer almalarýna iliþkin planlar mevcuttur. 

deðerlendir i lmesine i l iþkin genel kri terleri  o lanak tanýyan herhangi  b i r  düzenleme Üniversite derece programý akreditasyon sistemi 

belirlemekte ve yükseköðretim deðerlendirme bulunmamaktadýr. 
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2001 yýlýnda getirilmiþtir. Üniversiteler yeni derece öðretim ve araþtýrma faaliyetleri ve öðrencilere bulunmaktadýr. 

programlarý tasarlamýþ ve fon için devlete sunulan yardým hizmetlerine il iþkin bir iç Üniversitelerde olduðu gibi, bu organlarýn 

baþvurmuþtur; bu esnada MIUR fonlarý etkin bir deðerlendirme sistemi kurmuþtur. Deðerlendirme sorumluluðu enstitülerdeki öðretim ve araþtýrma 

þekilde tahsis edebilmek için CNVSU'nun iþbirliðini yapma görevi 1999 yýlýnda kurulmuþ olan üniversite faaliyetlerinin sonuçlarýný ayrýca enstitülerin iþleyiþi ile 

talep etmiþtir. Yalnýzca tüm süreci baþarýyla deðerlendirme birimine (Nucleo di valutazione di ilgili faaliyetleri deðerlendirmektir. Enstitüler 

tamamlayan programlarýn yararlanabileceði bir ateneo) verilmiþtir; söz konusu birimin üye bileþimi, deðerlendirme birimine gerekli iþletim özerkliðini 

derece programý akredi tasyon sisteminin hedefleri ve iþlevleri üniversite tüzüðünde temin etmekte ve sonuçta elde edilen belgelerin 

geliþtirilmesi ihtiyacý duyulmuþtur. düzenlenmektedir. Üye sayýsý beþ ile dokuz arasýnda kamuoyuna duyurulmasýný saðlamaktadýr.

Sonuç olarak birbirinden farklý fakat iliþkili iki ayrý deðiþmektedir; bu üyelerden en az ikisi öðrenciler ve 

prosedür eþ zamanlý olarak uygulanmýþtýr. Ýlk ka l i te  deðer lendi rme a lanýnda deneyiml i  

prosedür yeni müfredatýn yasal olarak onaylanmasý araþtýrmacýlar arasýndan seçilir. Üniversite 

ile ilgiliyken; ikincisi programlarýn akreditasyonu ile deðerlendirme birimlerine, faaliyet özerkliði ve gerekli 

ilgilidir. Minimum kalite standartlarý belirlenmiþ ve veri ve bilgilere eriþim gibi bir takým haklar verilmiþtir. 

deðerlendirme sonuçlarý yayýnlanmýþtýr. Söz konusu birimler elde ettikler bulgularý gizlilik ile 

ilgili kanunlar dahilinde yayýnlayabilmektedir.Ayrýca, 1998 yýlýnda alýnan bir baþbakanlýk 

Kararnamesi yeni devlet üniversitelerinin ve devlete Öðrencilerin iç deðerlendirmeyi düzenleyen kanunlar 

ait olmayan üniversitelerin akreditasyonunda zorunlu uyarýnca hazýrlanan öðretim faaliyetleri ve altyapý ile 

bir dýþ deðerlendirme koþulu getirmiþtir. 2003 yýlýnda ilgili anketleri doldurmalarý istenir. Bu bulgular 

alýnan bir bakanlýk kararnamesi ise sanal öðrencilerin isimleri açýklanmaksýzýn her yýl düzenli 

kampüslerin (açýk üniversite veya universitá olarak MIUR ve CNVSU'ya sunulur. 

telematiche) akreditasyonunda da zorunlu bir dýþ AFAM enstitüleri (ISCED 5B) ile ilgili olarak da; 

deðerlendirmenin getirilmesine iliþkin planlar yer bakanlýk kararnamesinde her enstitü için bir 

almaktadýr. deðerlendirme biriminin (Nucleu di valutazione 

Üniversiteler, üniversite iþletmesinin yönetilmesi, interna) uygulamaya geçirilmesi hakkýnda hükümler 
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Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih

 

Türkçekarþýlýðý

  

11 Ekim 1986

 

15 Mayýs 1997
 

27 Ocak 1998  

5 Haziran 1998
 

3 Temmuz 1998

 

30 Nisan 1999

 
19 Ekim 1999

 3 Kas1m 1999 

 

(22 Ekim 2004 
tarihinde deiþiklik 
Yapýlmýþtýr)

Mütercim-Tercümanlýk Yüksekokullarýnýn akreditasyonunu 
düzenleyen 697/86 sayýlý Kanun

Ýdarenin, karar verme ve kontrol iþlemlerinin rasyonelleþtirilmesi ile 
ilgili acil tedbirler Kanunu No. 127/97

25/98 sayýlý Baþbakanlýk Kararnamesi  Üniversite sisteminin 
geliþtirilmesi ve planlamasýna ayrýca bölgesel koordinasyon 
komitelerine iliþkin iþlemler hakkýnda düzenlemeler

204/98 sayýlý Yasama Kararnamesi  bilimsel ve teknolojik 
araþtýrmalar ile ilgili ulusal politikalarýn koordinasyonu, planlanmasý 
ve deðerlendirilmesi hakkýnda düzenlemeler

210/98 sayýlý Kanun  daimi kadrolu üniversite profesörlerinin ve 
araþtýrmacýlarýnýn iþe alýnmasýna iliþkin düzenlemeler

224/99 sayýlý Bakanlýk Kararnamesi  Araþtýrma doktora 
programlarýna iliþkin düzenlemeler

370/99 sayýlý Kanun  Üniversite sektörü ile bilimsel ve teknolojik 
araþtýrmalar hakkýnda düzenlemeler

509/99 sayýlý Bakanlýk Kararnamesi  Üniversitelerin öðretim 
özerkliði hakkýnda düzenlemeler

Legge n. 697/86 - Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle 
Scuole superiori per interpreti e traduttori

Legge n. 127/97- Misure urgenti per lo snellimento dell'attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) n. 25/98 - Regolamento 
recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla 
programmazione del sistema universitario, nonchéai comitati regionali di 
coordinamento

Decreto Legislativo n. 204/98 - Disposizioni per il coordinamento, la 
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla 
ricerca scientifica e tecnologica

Legge n. 210/98- Norme peril reclutamentodei ricercatori edei professori 
universitari di ruolo

Decreto Ministeriale (MURST), n. 224/99 - Regolamento in materia di 
dottorato di ricerca

Legge, n. 370/99 - Disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica

Decreto Ministeriale (MURST), n. 509/99 - Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei

 

21 Aralýk 1999  Legge, n. 508/99 - Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 
superiori per le industrie ar tistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti 
musicali pareggiati  

30 Mayýs 2001 Decreto Ministeriale (MURST), di individuazione dei dati essenziali sulle 
carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma  

508/99 sayýlý Kanun  Güzel sanatlar akademileri, ulusal dans 
akademisi, ulusal drama akademisi, uygulamalarý sanatlar yüksek 
enstitüleri, müzik konservatuarlarý ve kabul edilmiþ müzik enstitüleri 
reformu

Öðrencilerin kariyerlerine iliþkin temel verilerin belirlenmesi ve 
diploma eki sertifikasýnýn verilmesi hakkýnda Bakanlýk Kararnamesi

Ulusal dildeki k  arkarþýlýðý
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Tarih    

17 Nisan 2003  Decreto Ministeriale (MURST) - Criteri e procedure di accreditamento dei 
corsi di studio a distanza delle universita' statali e non st atali e delle istituzioni 
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici

 

28 Þubat 2003
 

DPR n. 132/2003, concernente il Regolamento relativo ai criteri per 
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa degli Istituti AFAM

 

23 Ekim 2003
 

Decreto Ministeriale - Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti 

 

16 Aralýk 2003

 

Decreto Ministeriale n.2206/03 MIUR - Decreto di organizzazione del 
processo di valutazione della ricerca indicato nelle linee -guida del CIVR (con 
estensione della valutazione alle Università)

 

26 Nisan 2004

 

Decreto Ministeriale (MURST), n. 214/2004 - Regolamento recante criteri e 
procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che opera no in Italia 
ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato

 

30 Nisan 2004

 

Decreto Ministeriale - Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati

 
 

Türkçe karþýlýðý Ulusal dildeki k  arkarþýlýðý

Bakanlýk Kararnamesi  devlet üniversitelerinde ve devlete ait 
olmayan üniversitelerde ve akademik unvan verme yetkisi 
tanýnmýþ üniversite enstitülerinin sunduðu uzaktan eðitim 
derslerinin akreditasyonuna iliþkin kriterler ve prosedürler

AFAM enstitülerinin tüzük, düzenleme ve teþkilat açýsýndan 
özerkliðine iliþkin kriterler ile ilgili düzenlemeler hakkýnda 
132/2003 sayýlý Bakanlýk Kararnamesi 

Bakanlýk Kararnamesi  Genç bireylerin desteklenmesi ve öðrenci 
hareketliliðinin teþvik edilmesi için fonlar

2206/03 sayýlý Bakanlýk Kararnamesi  CIVR kýlavuz ilkelerinde 
yer alan araþtýrma deðerlendirme sürecinin düzenlenmesine 
(üniversiteleri de kapsayacak þekilde geniþletilen deðerlendirme) 
iliþkin Kararname

Yabancý üniversitelerin Ýtalyanca bölümlerinin akreditasyonunu 
düzenleyen 214 sayýlý Bakanlýk Kararnamesi 

Bakanlýk Kararnamesi  Öðrenciler ve mezunlar için ulusal tescil

   

22 Ekim 2004

 
 

Decreto Ministeriale n. 270/2004 - M odifiche al regolamento

 

recante 
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei

 

8 Temmuz 2005

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 212/05  Regolamento

 

recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici

 

delle 
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a

 

norma 
dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.508.

 

17 Ekim 2005

 

Decreto legislativo n.227/05 - Definizione delle  norme generali

 

in materia 
di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso

 

all'insegnamento

 

4 Kasým 2005 

 

Legge n. 230/05 - Nuove disposizioni concernenti i professori

 

e i 
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del

 

reclutamento 
dei professori universitari

 

270/2004 sayýlý Bakanlýk Kararnamesi  Üniversitelerin öðretim 
özerkliðine iliþkin düzenlemelerde yapýlan deðiþiklik

212/05 sayýlý Baþbakanlýk Kararnamesi  21 Aralýk 1999 tarihli ve 
508 sayýlý Kanun'un 2. Maddesi uyarýnca, sanat, müzik ve 
koreografi yüksek enstitülerinde verilen eðitimin düzenlenmesine 
iliþkin düzenleme

227/05 sayýlý Yasama Kararnamesi  Öðretim sürecine dahil 
olabilmeleri için öðretmenlerin eðitilmesine iliþkin genel 
düzenlemelerin tanýmý

230/2005 sayýlý Kanun  üniversite profesörleri ve araþtýrmacýlarý 
ile ilgili ve üniversite profesörlerinin iþe alýnmasý sürecinin 
yeniden düzenlemesine iliþkin yetkinin hükümete devredilmesi ile 
ilgili yeni hükümler
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Tarih

8 Kasým 2005
 

Circolare n. 4/05 della presidenza del Consiglio dei Ministri -
 

Articolo 28, 
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

 

165, come 
successivamente integrato e modificato, concernente

 

il riconoscimento 
del titolo di studio ai fin i dell'accesso alla

 

qualifica di dirigente nelle 
amministrazioni dello Stato, anche

 

ad ordinamento autonomo, e negli enti 
pubblici non economici mediante la procedura del corso -concorso 
selettivo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e 
indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di recente previsione in

 

relazione all'accesso nelle pubbliche amministrazioni

 

25 Kasým 2005

 

Decreto n. 293/05 - Definizion e della classe del corso di laurea

 

magistrale in giurisprudenza

 

Türkçe karþýlýðý Ulusal dildeki k  arkarþýlýðý

Bakanlar Konseyi Baþkanlýðý'nýn 4/05 sayýlý Genelgesi  ayný 
zamanda özerk bir düzenlemesi bulunan kamu idarelerinde ve 
ekonomi ile ilgili olmayan kamu kurumlarýnda Ulusal Kamu Yönetimi 
Okulu kurs/yarýþma sýnavý usulü ile ve son alýnan unvanlarýn kamu 
idaresine geçiþ yoluyla tanýnmasýna iliþkin deliller aracýlýðýyla 
yönetim kadrolarýna geçiþ için akademik unvanlarýn tanýnmasý 
hakkýnda 30 Mart 2001 tarihli 165 sayýlý Yasama Kararnamesi'nin 
28. Maddesi ve 3. paragrafý, daha sonrasýnda birleþtirilmiþ ve 
deðiþtirilmiþ þekliyle, 

293/05 sayýlý Kararname  Hukuk eðitiminde Laurea magistrale 
derecesinin tanýmý

  
5 Aralýk 2005 

 

Decreto-legge, n. 250/05 coordinato con la legge di conversione 3 febbraio 
2006, n. 27 - Misure urgenti materia di scuola, università, beni culturali....,
v. art. 1 'Incentivazione della ricerca nelle università'

 

16 Ocak 2006

 

Legge n. 18/06 - Riordino del Consiglio Universitario Nazion ale

25 Ocak 2006

 

Circolare n. 2/06 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia 
di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 
formazione

 

6 Nisan 2006
 

 

Decreto legislativo, n. 164/06 - Riordino della disciplina del reclutamento dei 
professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 
novembre 2005, n. 230  

 

Kararname  250/05 sayýlý Kanun, 3 Þubat 2006 tarihli 27 sayýlý 
dönüþüm kanunu ile koordineli  Öðretim, üniversite, kültür varlýðý, 
vb. ile ilgili alýnacak acil tedbirler (bkz. 'Üniversitelerde araþtýrma 
yapýlmasýnýn teþvik edilmesi')

Kanun No. 18/06  Ulusal Üniversite Konseyi'nin yeniden 
düzenlenmesi

Ýþçi Bakanlýðý'nýn 2/06 sayýlý Genelgesi ve diploma alýnmasýný 
saðlayan yüksek düzeyde eðitim veya öðretim ile ilgili sosyal 
politikalar

164/06 sayýlý Yasama Kararnamesi  4 Kasým 2005 tarihli ve 230 
sayýlý Kanun'un 1. Maddesi ve 5. paragrafý uyarýnca üniversite 
profesörlerinin iþe alým sürecinin yeniden düzenlenmesi
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LÝHTENÞTAYN

2005 yýlýnda yükseköðretim ile ilgili bir kanun araþtýrma tezi Hochschule Liechtenstein ile iþbirliði AKTS 1996 yýlýnda yalnýzca kredi transferi 

yayýnlanarak 1992 yýlýnda yayýnlanmýþ olan eski halinde yürütülebilmektedir. Akademik unvan ortak amacýyla isteðe baðlý olarak Hochschule 

kanunun yerini almýþtýr. Ülkenin küçük olmasý üniversite tarafýndan verilmektedir. Liechtenstein tarafýndan ve 2000 yýlýnda Akademie 

nedeniyle, yükseköðretim sistemi devlet tarafýndan Felsefe alanýndaki doktora programý birinci veya f ü r  P h i l o s o p h i e  v e  U n i v e r s t ä t  f ü r  

tanýnmýþ üç kurumdan meydana gelmektedir; ikinci aþamada eðitimin verilmediði Internationale Humanwissenschaft tarafýndan uygulamaya 

Hochschule L iechtenste in  (L ih tenþtayn Akademie  f ü r  Ph i l osoph ie  t a ra f ý ndan  konulmuþtur. 2005 yýlýnda yürürlüðe giren 

Uygulamalý Bilimler Üniversitesi), Üniverstät für sunulmaktadýr. Bu program en az iki yýl (120 AKTS) Yükseköðretim Kanununun ardýndan, AKTS 2005 

Humanw issencha f t en  (Beþe r i  B i l im le r  sürmekte ve Felsefe Doktoru (Dr.phil.) unvanýnýn yýlý Ocak ayýnda tüm yükseköðretim kurumlarýnda 

Üniversitesi) ve Internationale Akademie für alýnmasýný saðlamaktadýr. kullanýlmaya baþlanmýþtýr. AKTS kredi transferi ve 

Philosophie (Uluslar arasý Felsefe Akademisi). kredi toplama amacýyla kullanýlmaktadýr.2005 yýlýndan buyana, bilimsel týp alanýndaki 

Üç aþamaya dayanan derece yapýsý, tüm ISCED d o k t o r a  p r o g r a m ý  U n i v e r s i t ä t  f ü r  Diploma Eki, Hochschule Liechtenstein ve 

5A programlarýna iliþkin yeni kanun uyarýnca 2005 Humanwissenschaften tarafýndan sunulmaktadýr. Internationale Akademie für Philosophie 

yýlýnda uygulamaya konulmuþtur. Söz konusu program 2 yýl (120 AKTS) sürmekte ve yükseköðretim kurumlarýnda 1999 yýlýndan bu 

Hochschule Liechtenstein okulunda 2003/04 bilimsel týp doktoru (Dr.scient.med.) unvanýnýn yana verilmektedir; 2005 yýlý Ocak ayýnda her 

akademik yýlýndan buyana iþletme bilimleri ve alýnmasýný saðlamaktadýr. yükseköðret im kurumunda sunulan tüm 

mimarlýk alanlarýnda Lisans ve Yüksek Lisans Ortak veya çift derece verilmemektedir. programlar için DE uygulamasý hukuken 

dereceleri verilmektedir. Lisans derecesi getirilmiþtir. DE otomatik olarak tüm öðrencilere, Ulusal Yetkinlikler Çerçevesi vardýr. Çerçeve 

alýnmasýný saðlayan programlar üç yýl (180 AKTS) herhangi bir ücret ödenmeksizin Almanca ve Yükseköðretim Kanunu'na dahil edilmiþtir ve 

sürmekte, Yüksek Lisans derecesi alýnmasýný Ýngilizce dillerinde verilmektedir. Üç aþamalý yapý, uluslar arasý tanýnmýþ akademik dereceleri 

saðlayan programlar ise iki yýl (120 AKTS) AKTS ve DE tam olarak uygulanmýþ olduðundan (Lisans, Yüksek Lisans, doktora ve profesörlük 

sürmektedir. Doktora derecesi (PhD, DBA, DSc) artýk bu unsurlarýn uygulanmasýna iliþkin herhangi derecelerini) tanýmlamaktadýr. Akademik 

ise üçüncü aþamada ortak üniversite ile iþbirliði bir teþvik bulunmamaktadýr. Hükümet ve Schulamt derecelere iliþkin daha detaylý özellikler 

halinde alýnabilmektedir. Doktora programý (Eðitim Bürosu) tarafýndan gözetim ve izleme yükseköðretim kurumunun kendisi tarafýndan 

yabancý bir üniversitede gerçekleþmekte ve tedbirleri alýnmaktadýr. Örneðintanýmlanmaktadýr.
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LÝHTENÞTAYN

yükseköðretim kurumlarý her yýl faaliyet raporu tüm ürün ve hizmetlere iliþkin süreç odaklý bir kalite uzmanlar tarafýndan gerçekleþtirilen görüþmeler 

sunmak zorundadýr. iyileþtirme ve güvence sistemi geliþtirmiþtir. Kalite ve saha ziyaretleri) katkýda bulunmaktýr. Özel 

Kalite güvencesi ilkeleri, 2005 yýlýnda yürürlüðe yönetim sistemi altý temel süreçten meydana yabancý akreditasyon ajanslarýnýn da akreditasyon 

giren Yükseköðretim Kanununa ve Lihtenþtayn gelmektedir. Bu sistem kapsamýnda, tüm sürecine katýlmasýna iliþkin planlar vardýr. Bu 

Uygulamalý Bilimler Üniversitesi hakkýnda Kanuna yöneticilerin ve öðretim üyelerinin ayrýca idari ve kontrollerin ücreti yükseköðretim kurumlarýna 

dahil edilmiþtir. Ülkede herhangi bir ulusal kalite yardýmcý  personel in tanýmlanan süreci  tarafýndan ödenmektedir. 

g ü v e n c e s i  a j a n s ý  b u l u n m a m a k t a d ý r .  uygulayacaklarý ve tüm ilerleme sürecinde aktif rol Lihtenþtayn Avrupa Yükseköðretimde Kalite 

Yükseköðretim kurumlarý hükümet ve Schulamt oynayacaklarý bir görevi vardýr. Öðrenciler ve Güvencesi Birliði (ENQA) üyesi deðildir. 

tarafýndan gözlenmektedir. üniversite ile ilgisi bulunan diðer gruplar ve bireyler 

de bu sürece katýlmak üzere davet edilir.Ýç deðerlendirme açýsýndan, kurumlar araþtýrma 

ve öðretim kalitesini garanti etmektedir, bu durum Ülkenin küçük olmasý nedeniyle, akreditasyon 

genell ikle daimi temelde iyi leþtirmelerin vardýr; ancak dýþ deðerlendirme süreci kapsamýna 

yapýlmasýný saðlamaktadýr. Kurumlar özellikle dahil edilmiþtir. Kanunlar ile düzenlenen 

kalite yönetimi ile ilgili yýllýk bir rapor hazýrlamak deðerlendirme iþlemi en az altý yýlda bir kez 

zorundadýr. Hükümet veya Schulamt bir kurumun gerçekleþtirilir ve eþ düzey kurum incelemesine 

yönetiminde eksiklikler tespit ederse; kurum söz dayanýr. Bu alanda bir ulusal ajansýn olmayýþý 

konusu eksiklileri hükümet tarafýndan belirlenen nedeniyle, dýþ deðerlendirme Avrupalý uzmanlar 

süre doluncaya kadar gidermek zorundadýr. tarafýndan gerçekleþtirilir. Bu gibi müfettiþ gruplarý 

genellikle Ýsveçli ve Avusturyalý uzmanlardan Öðrenciler ve öðretmenler (her ikisi de bir 

meydana gelir. Uzmanlarýn temel görevi kalite zorunluluk temelinde), kurum yönetimi ve iþ ve 

güvencesi ve kalitenin iyileþtirilmesi süreçlerine sanayi dünyasýndan temsilciler hep birlikte 

(e t i ke t l eme ,  eð i t im  p rog ram la r ýn ýn  i ç  deðerlendirme sürecine katkýda bulunmaktadýr. 

deðerlendirmesi, öz deðerlendirme, tavsiye Hukuki gereklilikler ve uluslar arasý standartlara 

kararlarý ve AB etiketleme kurallarý izlenerek paralel olarak, Hochschule Liechtenstein sunulan 
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LÝHTENÞTAYN

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih   

25 Kasým 2004 (21 Ocak 2005  
tarihinde yayýnlanmýþtýr)  

25 Kasým 2004 (21 Ocak  2005  
tarihinde yayýnlanmýþtýr)  
 

Türkçe karþýlýðý Lihtenþtayn dilindeki k  arkarþýlýðý

Yükseköðretim Kanunu

Lihtenþtayn Uygulamalý Bilimler Üniversitesi Kanunu

Gesetz überdas Hochschulwesen (Hochschulgesetz; HSG)

Gesetz über die Hochschule Liechtenstein
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LÝHTENÞTAYN

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Ýþletme bilimleri

Mimarlýk 

Felsefe 

                                                         Bilimsel Týp

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

BBA Ýþletme Lisansý BscArch 

MBA MscArch 

BscBIS IAP 

MscBIS UFL 

Msc  
 

  

Mimarlýk Lisansý

Ýþletme Yüksek Lisansý

Ýþletme Bilgi Sistemleri Lisansý 

Ýþletme Bilgi Sistemleri Yüksek Lisansý 

Bankacýlýk ve Mali Yönetim Yüksek Lisansý

Mimarlýk Yüksek Lisansý

Internationale Akademie für Philosophie

Universität für Humanwissenschaften
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LÝTVANYA

Bologna Süreci ile ilgili temel reformlar 2000 yýlýnda Þu anda yükseköðretim sistemi yeni bir reform mesleki derecelendirme (profesinë kvalifikacija) 

kabul edilen Yükseköðretim Kanunu kapsamýnda aþamasýna baþlamaktadýr. Bu reformlar 20062010 verilmektedir. Kolegija okullarýnda ilk aþama 

yer almaktadýr. Bu kanun ayný zamanda, üniversite yýlý Litvanya Yükseköðretim Sistemi Kalkýnma eðitimi 34 yýl sürmekte ve bu programlar 

ve üniversite dýþý yükseköðretime iki kademeli bir Planý ile programlanmaktadýr. Kalkýnma Planýnýn tamamlandýktan sonra mesleki bir derece 

sistem getirerek kurumlarýn statüsünü de temel amaçlarý; yükseköðretimin yönetiþimini ve alýnmaktadýr. Yükseköðretim Kanunu'nda 2006 

deðiþtirmiþtir. Kýsmen aukšresnioji mokykla yönetimini iyileþtirmek, kalitesini arttýrmak, yeni yýlýnda yapýlan son deðiþiklikler ile 2007 yýlýndan 

(mesleki okullar) reformu nedeniyle üniversite dýþý mali mekanizmalar yerleþtirmek ve kaynaklarýn buyana yüksekokullarýn mesleki Lisans derecesi 

yükseköðretim Litvanya eðitim sisteminde hýzla etkin kullanýlmasýný saðlamaktýr. (profesinis bakalauras) vermesi olanaklý hale 

büyüyen bir sektördür ve mesleki okullarýn birçoðu 1993 yýlýndan buyana üç temel aþamaya dayanan getirilmiþtir. 

birinci aþamada hizmet veren üniversite dýþý bir derece yapýsý vardýr; söz konusu derece yapýsý Ýkinci aþama normalde 1,52 yýl (6080 ulusal kredi) 

yükseköðretim kurumlar (kolegia) haline gelmiþtir. 2000 yýlýnda yürürlüðe girmiþ olan Yükseköðretim sürmekte ve Yüksek Lisans (magistras) derecesi 

Son olarak 2000 yýlýnda yürürlüðe girmiþ olan Kanunu kapsamýnda hukuki olarak belirtilmiþtir. ve/veya ek bir mesleki derece (profesinë 

Yükseköðretim Kanunu ve ikincil mevzuat, özel Üniversitelerde verilen birinci aþama eðitim kvalifikacija) alýnmasýný saðlamaktadýr.

yükseköðretim kurumlarýnýn kurulmasýna iliþkin programlarýnýn normal süresi 4 yýldýr (ortalama Týp, odontoloji, eczacýlýk, veteriner hekimlik ve 

gereklil ikleri tanýmlayarak bu kurumlarýn olarak 160 ulusal kredi). Bu programlar sonucunda hukuk gibi bölümlerde hala birinci ve ikinci

geliþtirilmesini de kolaylaþtýrmýþtýr. Lisans (bakalauras) derecesi ve/veya ek bir 

Diyagrama iliþkin ek notlar:

(+pk) ile verilen derecelerde; mezunlar ya bakalauras/magistras ya da bakalauras/magistras ile birlikte profesinë kvalifikacija derecesi almaktadýr. Bazý durumlarda (örn. eðitim, beþeri bilimler veya iþletme ve yönetim), ikinci 

aþama seviyesinde bulunan ve magistras derecesinden daha kýsa bir sürede (1 veya 1,5 yýl) tek baþýna profesinë kvalifikacija derecesi verilmektedir. 

'Medikal hizmetler, hemþirelik (vb.)' alanlarýnda; medikal hizmetler için profesinë kvalifikacija derecesi verilmemektedir. 

'Teknik çalýþmalar ve teknoloji, (vb.)' alanýnda, profesinë kvalifikacija derecesi yalnýzca mimarlýk ve yapý (bakalauras ve magistras), kiþisel hizmetler (bakalauras ve magistras), ulaþtýrma hizmetleri (magistras) ve çevre 

koruma (bakalauras) alanlarýnda verilmektedir. 

Yükseköðretim Kanunu'nda 2006 Aðustos ayýnda yapýlan deðiþiklikler ile çoðunlukla yüksekokullar tarafýndan sunulan ISCED 5B programlarý için profesinis bakalauras (mesleki lisans) derecesi getirilmiþtir. Yapýlan 

deðiþiklikler 2007 yýlý itibariyle yürürlüðe girecektir. Söz konusu eðitimlerin sonunda verilen dereceler bu durumda ya profesinis bakalauras, profesinë kvalifikacija ya da her ikisi birlikte olacaktýr.
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Bologna Süreci ile ilgili temel reformlar 2000 yýlýnda Þu anda yükseköðretim sistemi yeni bir reform mesleki derecelendirme (profesinë kvalifikacija) 

kabul edilen Yükseköðretim Kanunu kapsamýnda aþamasýna baþlamaktadýr. Bu reformlar 20062010 verilmektedir. Kolegija okullarýnda ilk aþama 

yer almaktadýr. Bu kanun ayný zamanda, üniversite yýlý Litvanya Yükseköðretim Sistemi Kalkýnma eðitimi 34 yýl sürmekte ve bu programlar 

ve üniversite dýþý yükseköðretime iki kademeli bir Planý ile programlanmaktadýr. Kalkýnma Planýnýn tamamlandýktan sonra mesleki bir derece 

sistem getirerek kurumlarýn statüsünü de temel amaçlarý; yükseköðretimin yönetiþimini ve alýnmaktadýr. Yükseköðretim Kanunu'nda 2006 

deðiþtirmiþtir. Kýsmen aukšresnioji mokykla yönetimini iyileþtirmek, kalitesini arttýrmak, yeni yýlýnda yapýlan son deðiþiklikler ile 2007 yýlýndan 

(mesleki okullar) reformu nedeniyle üniversite dýþý mali mekanizmalar yerleþtirmek ve kaynaklarýn buyana yüksekokullarýn mesleki Lisans derecesi 

yükseköðretim Litvanya eðitim sisteminde hýzla etkin kullanýlmasýný saðlamaktýr. (profesinis bakalauras) vermesi olanaklý hale 

büyüyen bir sektördür ve mesleki okullarýn birçoðu 1993 yýlýndan buyana üç temel aþamaya dayanan getirilmiþtir. 

birinci aþamada hizmet veren üniversite dýþý bir derece yapýsý vardýr; söz konusu derece yapýsý Ýkinci aþama normalde 1,52 yýl (6080 ulusal kredi) 

yükseköðretim kurumlar (kolegia) haline gelmiþtir. 2000 yýlýnda yürürlüðe girmiþ olan Yükseköðretim sürmekte ve Yüksek Lisans (magistras) derecesi 

Son olarak 2000 yýlýnda yürürlüðe girmiþ olan Kanunu kapsamýnda hukuki olarak belirtilmiþtir. ve/veya ek bir mesleki derece (profesinë 

Yükseköðretim Kanunu ve ikincil mevzuat, özel Üniversitelerde verilen birinci aþama eðitim kvalifikacija) alýnmasýný saðlamaktadýr.

yükseköðretim kurumlarýnýn kurulmasýna iliþkin programlarýnýn normal süresi 4 yýldýr (ortalama Týp, odontoloji, eczacýlýk, veteriner hekimlik ve 

gereklil ikleri tanýmlayarak bu kurumlarýn olarak 160 ulusal kredi). Bu programlar sonucunda hukuk gibi bölümlerde hala birinci ve ikinci

geliþtirilmesini de kolaylaþtýrmýþtýr. Lisans (bakalauras) derecesi ve/veya ek bir 

Diyagrama iliþkin ek notlar:

(+pk) ile verilen derecelerde; mezunlar ya bakalauras/magistras ya da bakalauras/magistras ile birlikte profesinë kvalifikacija derecesi almaktadýr. Bazý durumlarda (örn. eðitim, beþeri bilimler veya iþletme ve yönetim), ikinci 

aþama seviyesinde bulunan ve magistras derecesinden daha kýsa bir sürede (1 veya 1,5 yýl) tek baþýna profesinë kvalifikacija derecesi verilmektedir. 

'Medikal hizmetler, hemþirelik (vb.)' alanlarýnda; medikal hizmetler için profesinë kvalifikacija derecesi verilmemektedir. 

'Teknik çalýþmalar ve teknoloji, (vb.)' alanýnda, profesinë kvalifikacija derecesi yalnýzca mimarlýk ve yapý (bakalauras ve magistras), kiþisel hizmetler (bakalauras ve magistras), ulaþtýrma hizmetleri (magistras) ve çevre 

koruma (bakalauras) alanlarýnda verilmektedir. 

Yükseköðretim Kanunu'nda 2006 Aðustos ayýnda yapýlan deðiþiklikler ile çoðunlukla yüksekokullar tarafýndan sunulan ISCED 5B programlarý için profesinis bakalauras (mesleki lisans) derecesi getirilmiþtir. Yapýlan 

deðiþiklikler 2007 yýlý itibariyle yürürlüðe girecektir. Söz konusu eðitimlerin sonunda verilen dereceler bu durumda ya profesinis bakalauras, profesinë kvalifikacija ya da her ikisi birlikte olacaktýr.

LÝTVANYA
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LÝTVANYA

Týp 
Eczacýlýk, diþ hekimliði

Medikal hizmetler, hemþirelik ve ebelik, paramedikal çalýþmalar ve terapiler

Veteriner hekimlik

Hukuk 

Mühendislik ve teknik pazarlama

Eðitim 

Sosyal bilimler

Beþeri bilimler

Ýmalat ve iþleme, fen bilimleri, bilgisayar, toplum bilimi,
Sosyal hizmetler, ziraatçýlýk, gazetecilik ve enformasyon, iþletme

Teknik eðitimler ve teknoloji, güvenlik hizmetleri, mimarlýk ve yapý,
Bireysel hizmetler, ulaþtýrma hizmetleri, çevre koruma

Mühendislik ve teknik pazarlamai teknik eðitimler ve teknoloji,
Ýmalat ve iþleme, bilgisayar, veteriner hekimlik, bireysel hizmetler, 

beþeri bilimler, ziraatçýlýk, çevre koruma
Sosyal hizmetler, hemþirelik

Sosyal bilimler, ulaþtýrma hizmetleri
                                                                                                           Eðitim, iþletme

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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aþamadaki eðitim programlarýný içeren birleþik Doktorantûra sürecinde doktora dersleri 1993 yýlýndan bu yana kullanýlmakta olan ve AKTS 

(vientisosios) eðitim programlarý vardýr. Birleþik a l ýnmak ta ,  öze l  a raþ t ý rma faa l i ye t le r i  i l e  uyumlu  o lan  u lusa l  k red i  s i s temi  

eðitim programlarýnýn baþarýyla tamamlanmasýnýn gerçekleþt i r i lmekte ve bir  doktora tezi  saðlamlaþtýrýlmýþ ve 2000 yýlýnda yürürlüðe girmiþ 

ardýndan, bir magistras derecesi ve/veya bir hazýrlanmaktadýr. Adaylarýn doktora derecesi olan yeni Yükseköðretim Kanunu kapsamýnda tam 

mesleki derece (profesinë kvalifikacija) verilir; bu alabilmeleri için doktora derslerini tamamladýktan olarak uygulanmýþtýr. Her eðitim programýnýn 

dereceler ise üçüncü aþamaya geçiþ imkaný sonra, bir doktora tezi hazýrlamalarý ve tezlerinin öðrenim yükü krediler ile ölçülmektedir. Bir ulusal 

v e r m e k t e d i r .  E ð i t i m  p r o g r a m l a r ý n ý  savunmasýný yapmalarý gerekir. Doktora eðitim kredi 40 saatlik (veya bir haftalýk) öðrenci 

tamamlayabilmek için 180  240 ulusal kredi programlarý bir üniversite ile bir araþtýrma kurumu çalýþmasýna (sýnýflarda, laboratuarlarda, baðýmsýz 

(magistras derecesi verildiðinde 200  240 ulusal tarafýndan ortak bir þekilde veya yalnýzca çalýþma, vb.) denk gelmektedir. Tam zamanlý 

kredi) alýnmasýný gerekmektedir; ancak týp üniversite tarafýndan düzenlenebilmektedir. eðitimlerin ortalama yoðunluðu bir akademik yýl 

alanýndaki eðitimde 280 ulusal kredi alýnmasý Doktora öðrencilerine, vergi kesintilerinden ve içerisinde 40 ulusal kredidir. Bir ulusal kredi 

gerekmektedir. s o s y a l  g ü v e n l i k  k a p s a m ý n d a n  yaklaþýk 1,5 AKTS kredi puanýna denk gelmektedir. 

Üçüncü aþamada, üç farklý eðitim verilmektedir. yararlanabilmelerine olanak tanýyacak bir öðrenci Kredi transferi ve kredi toplama amacýyla ulusal 

Doktora çalýþmalarýnýn (doktorantûra) normal statüsü saðlamaktadýr. kredi transfer sistemi kullanýlmaktadýr. AKTS 

süresi 4 yýldýr. Týp, odontoloji ve veteriner hekimlik Yükseköðretim Kanunu ve ikincil mevzuat sistemi 1998 yýlýndan buyana ve yalnýzca kredi 

bölümlerindeki öðrencilere verilen doktora eðitimi yükseköðretimde (doktora dereceleri hariç) uluslar t r a n s f e r i n d e  ( ö ð r e n c i  d e ð i þ i m i n d e )  

26 yýl (80  240 ulusal kredi) sürmektedir. Sanat arasý ortak derecelerin verilmesi için hukuki bir kullanýlmaktadýr. Son yýllarda üniversiteler ulusal 

alanýndaki doktora öðrenimi (meno aspirantûra) 2 temel saðlamaktadýr. kredi sisteminin AKTS ile deðiþtirilmesini 

yýl (80 ulusal kredi) sürmektedir. Ulusal Yetkinlikler Çerçevesi (NQF), kamu savunmaktadýr. Litvanya Üniversiteleri Rektörler 

Konferansý þu günlerde 2000 yýlýnda yürürlüðe Doktora eðitimlerine ikinci aþama veya birleþik yetkilileri ile akademik toplum arasýnda önemli bir 

girmiþ olan Yükseköðretim Kanunu'nda buna göre eðitim programlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan tartýþma konusudur. 2005 yýlýnda Avrupa Yapýsal 

bir deðiþiklik teklifi sunmaya hazýrlanmaktadýr.ve Yüksek Lisans derecesi veya yeterli bir derece Fonlarý ile finanse edilen bir pilot proje 

alýndýktan veya denk seviyede baþka bir dereceye baþlatýlmýþtýr. 2008 yýlýna kadar bir NQF modeli Diploma Eki (DE) 2004 yýlýnda yasal olarak ulusal 

sahip olunduktan sonra devam edilebilmektedir. oluþturulmasý beklenmektedir.
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seviyede uygulanmaya baþlanmýþtýr. DE tüm dýþ deðerlendirme sürecinin düzenlenmesi, Deðerlendirme Konseyi'nde ise ayrýca bilim 

kurumlar tarafýndan, herhangi bir ücret deðerlendirme sonuçlarýnýn ve iyileþtirme adamlarý, eþ düzey kurum inceleme deneyimine 

ödenmeksizin Ýngilizce ve Litvanyaca dillerinde ve öner i le r in in  yayýn lanmasý ,  yen i  eð i t im sahip seçkin öðretmenler, uzmanlar, idareciler ve 

üç aþamalý yapýya dayanan tüm programlar için programlarýnýn deðerlendirilmesi ve yeni memurlar yer alýr. 

verilmektedir. 2005 yýlý sonuna kadar DE yükseköðretim ve araþtýrma kurumlarýnýn 2002 yýlýnda, eðitim programý deðerlendirmeleri; 

öðrencilerin talebi üzerine verilmiþtir. 2006 yýlýndan kurulmasýna iliþkin taleplerin deðerlendirilmesi yer belirli bir eðitim alanýndaki eðitim programlarýný 

buyana ise DE tüm mezunlara otomatik olarak alýr. deðerlendirmek amacýyla tayin edilen uzman 

verilmektedir. Öðrencilerin deðerlendirme sürecine katýlmasý panellerine yabancý uzmanlarýn da katýlýmýyla 

Yükseköðretimde tamamen uygulandýðý için üç resmi olarak düzenlenmiþtir. Kalite Deðerlendirme yapýlmaya baþlanmýþtýr. Hukuk, týp, odontoloji, 

aþamalý yapý hariç olmak üzere, AKTS'nin Merkezi'nin iki danýþmanlýk organý olan sosyoloji, eðitim, yönetim ve kamu idaresi 

uygulanmasý hususunda izleme tedbirleri (teþvikler Yükseköðretimde Kalite Uzmanlar Konseyi alanlarýndaki programlar yabancý uzmanlarýn 

ve kontroller) mevcuttur. DE uygulamasýna (Studiiø kokybës expertø taryba) ve Araþtýrma ve katýlýmýyla deðerlendirilmiþtir. Diðer eðitim 

geçildikten sonra, Eðitim ve Bilim Bakanlýðý DE Yükseköðretim Kurumlarýný Deðerlendirme alanlarýnýn da gelecekte deðerlendirilmesi 

belgesi basýlmasý amacýyla yazýcý alýnmasý için Uzmanlar Konseyi'nde (Mokslo ir studijø instituciø planlanmaktadýr. 

yükseköðretim kurumlarýna ek fon tahsis etmiþtir. vertinimo taryba) ise öðrencilerin sürece katýlmasý Ýç kalite güvencesi sistemi her yükseköðretim 

1995 yýlýndan buyana kalite güvencesi alanýnda zorunludur. Her iki konseyin de 9  15 üyesi vardýr. kurumunda yer almaktadýr. Öz deðerlendirme 

idari düzenlemeler mevcuttur. Yükseköðretimde Her konseye resmi Litvanya öðrenci sendikasý raporu dýþ deðerlendirme ve akreditasyon için 

Kalite Deðerlendirme Merkezi (Studiiø kokybës tarafýndan seçilmiþ bir öðrenci temsilcisinin temel teþkil etmektedir. Ýç deðerlendirme dýþ 

vertinimo centras) 1995 yýlýnda kurulmuþtur. katý lmasý gerekmektedir.  Öðrenci ler bu deðerlendirmenin sýklýðýna uygun olacak þekilde 

Merkezi bir kamu idaresi kurumudur ve konseylerde diðer üyelerle eþit bir statüye sahiptir. genellikle her sekiz yýlda bir gerçekleþtirilmektedir. 

çalýþanlarýnýn çoðu memurdur. Merkezin Uzmanlar Konseyi ayrýca üniversite veya Kurum içi prosedürler ve anketler yoluyla 

faaliyetleri arasýnda araþtýrma ve yükseköðretim yüksekokuldan davet edilen bir öðretmen, bir öðrenciler de sürece dahil edilmektedir. Ayrýca öz 

kurumlarýnýn düzenli öz deðerlendirme sürecinin sosyal ortak temsilcisi, tanýnmýþ bilim adamlarý, 

koordinasyonunun ve yükseköðretim kurumlarýnýn mesleki birim temsilcileri, vb. gibi üyeler barýndýrýr. 
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deðerlendirme raporunu hazýrlamaktan sorumlu kurumlarýný da içerecek þekilde geniþletilmesi getiri lmesiyle öðrencilerin yükseköðretim 

grup içerisinde de bir öðrenci yer almaktadýr. beklenmektedir. Kurumsal deðerlendirme veya kurumlarýna kabul edilmesine iliþkin prosedürler 

Yalnýzca eðitim programlarýna iliþkin akreditasyon araþtýrma faaliyeti deðerlendirmeleri de sekiz yýlda basitleþtirilmiþtir. Artýk Litvanya'daki tüm 

vardýr. Akreditasyon ile ilgili prosedürler 2001 bir gerçekleþtirilmektedir. 2000 yýlýnda yürürlüðe yükseköðretim kurumlarýna kabul edilme 

Aðustos ayýnda alýnmýþ ve 2004 Aralýk ayýnda giren Yükseköðretim Kanunu'na göre, kurumsal esnasýnda genellikle bu sýnavda alýnan not esas 

güncellenmiþ olan Bakanlýk Kararnamesinde deðerlendirme yeni kurulan özel veya kamu alýnmaktadýr. 2003 yýlýndan buyana üniversitelerin 

açýklanmaktadýr. Eðitim ve Bilim Bakanlýðý, Kalite yükseköðretim kurumlarýnda gerçekleþtirildikten çoðu, tüm üyelerine iliþkin öðrenci kabul 

Deðerlendirme Merkezi'nin teklifi üzerine sonra her dört yýlda bir yeniden uygulanmak prosedürlerini düzenleyen ve koordine eden kurum 

akreditasyon ile ilgili resmi bir karar almýþtýr. zorundadýr. olan Litvanya Yükseköðretim Kurumlarý Ortak 

Merkez, sunduðu teklifi uzmanlarýn elde ettiði Kural olarak, bir yükseköðretim kurumunun Kabul Birliði üyesi olmuþtur. Ortak kabul 

deðerlendirme sonuçlarýna dayandýrmaktadýr. deðerlendirilmesi sürecinde tespit edilen önemli prosedürlerine ilk kolegija katýlýmý 2006 yýlýnda 

Akreditasyon genel l ik le sekiz yý lda bir  eksiklikler önceden belirlenmiþ bir süre içerisinde gerçekleþmiþtir. 

gerçekleþtirilmesi gereken bir sonraki eðitim giderilmek zorundadýr. Kurumlara fon tahsis Son zamanlarda Kalite Deðerlendirme Merkezi 

programý dýþ deðerlendirme sürecine kadar edilirken dýþ deðerlendirme sonuçlarý dikkate Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði 

geçerlidir. Kalite Deðerlendirme Merkezi, 1999 alýnmaktadýr. Deðerlendirme süreci neticesinde (ENQA) üyesi olmak için hazýrlanmaktadýr. 

y ý l ý nda  ak red i tasyon  amac ýy la  eð i t im  elde edilen sonuçlarýn yayýnlanmasýndaki amaç, Merkez, Uluslar arasý Yükseköðretimde Kalite 

programlarýnýn eðitim alanlarýna göre dýþ toplumun yükseköðretim kurumunun kalitesi ve Güvencesi Ajanslarý Aðý (INQAAHE) ve Orta ve 

deðerlendirmeye tabi tutulmasýnda ilk aþamayý devlet bütçesi tahsisinin etkin kullanýmý hakkýnda Doðu Avrupa Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý 

baþlatmýþtýr. 23 yýllýk sýnýrlý bir akreditasyon bilgilendirilmesidir. Yükseköðretim eðitiminin (CEEN) üyesidir. Merkez henüz bir eþ düzeyde 

geçerliliði de mümkündür. sunulmasýna iliþkin lisans alýnabilmesi için kurum incelemesine tabi tutulmamýþtýr.

2004/05 akademik yýlýndan buyana üniversite dýþý deðerlendirme iþlemi sonucunda olumlu bir karar 

yükseköðretim kurumlarýnda (kolegija) kurumsal alýnmasý zorunludur. 

deðerlendirme uygulanmaktadýr. Bu sürecin 2008 Bologna Süreci ile ilgili düzenlemelerin yaný sýra, 

yýlýndan itibaren üniversiteleri ve araþtýrma 1999 yýlýnda ulusal okul bitirme sýnavlarýnýn 
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LÝTVANYA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Türkçe karþýlýðý 

12 Ocak 1991 (30 
Temmuz 2005 tarihinde 
deiþiklik yapýlmýþtýr)  

Bilim ve Eðitim Kanunuili
Mokslo ir studijs /statymas  

Aukatojo mokslo /statymas  

Doktorantkros nuostatai  

Mokslo ir studijs institucijs vertinimo taisyklës  

Dël kolegijø, ásteigtø reorganizuojantaukðtesniàsias mokyklas,
veiklos kokybës vertinimo tvarkos apraðo tvirtinimo

 

2 Aralýk 2004
Studijø programø akreditavimo tvarkos aprašas

Bendrieji studijø programø reikalavimai  

Jungtiniø studijø programø bendrieji reikalavimai  

21 Mart 2000 (18 Temmuz 
2006 tarihinde deðiþiklik 
yapýlmýþtýr)

11 Temmuz 2001

28 Temmuz 2001

4 Mart 2004

22 Temmuz 2005

5 Nisan 2006

17 Aralýk 2006

Yükseköðretim Kanunu

Doktora Eðitimi Düzenlemeleri

Araþtýrma ve Yükseköðretim Kurumlarýnýn Deðerlendirilmesine iliþkin 
Kurallar hakkýnda Bakanlýk Kararnamesi

Üniversite dýþý Yükseköðretim Kurumlarýnda (kolegia) Kalite Deðerlendirme 
ile ilgili Bakanlýk Kararnamesi

Eðitim Programlarýnýn Akreditasyonuna iliþkin Düzenlemeler hakkýnda 
Bakanlýk Kararnamesi

Eðitim Programlarýna iliþkin Genel Gereklilikler hakkýnda Bakanlýk 
Kararnamesi

20062010 yýllarý için Litvanya Yükseköðretim Sistemi Kalkýnma Planý

Ortak Eðitim Programlarýna iliþkin Genel Gereklilikler hakkýnda 
Bakanlýk Kararnamesi

Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plëtros 2006-2010 
metø planas

Web siteleri

Yükseköðretim sisteminin genel tanýmý hakkýnda daha detaylý bilgi için http://www.smm.lt and 

Mevzuat ile ilgili daha detaylý bilgi için Litvanya Cumhuriyeti Parlamentosu web sitesi: 

Yükseköðretim kurumlarýna ortak kabul hakkýnda daha detaylý bilgi için:  

http://www.mokslas.lt

http://www3.lrs.lt/n/eng/DPaieska.html

http://www.lamabpo.lt
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Lüksemburg üniversitesi, (Bologna Sürecine iliþkin öðrenci hareketliliðini zorunlu kýlmaktadýr, bu herhangi bir tedbir alýnmasý da planlanmamýþtýr. 

temel hususlarý yöneten) 12 Aðustos 2003 tarihli nedenle Lüksemburg Üniversitesi'ne kayýtlý Mevcut mevzuatta ulusal veya uluslar arasý 

kanun ile kurulmuþtur. Lüksemburg Üniversitesi, öðrenciler ancak eðitim sürelerinin bir kýsmýný seviyede sunulan ortak/ çift dereceler ile ilgili bir 

güçlü bir araþtýrma sorumluluðuna sahip küçük, yurtdýþýnda bir üniversitede veya yükseköðretim hüküm bulunmamaktadýr.

uluslar arasý, çok dilli bir kurum olarak kurumunda geçirmeleri halinde Lisans derecesi Üç aþamalý yapýnýn, AKTS ve DE'nin uygulanmasý 

tasarlanmýþtýr. Söz konusu üniversite önceki almaya hak kazanmaktadýr. Doktora derslerinin ile ilgili herhangi bir teþvik, izleme ve kontrol tedbiri 

yükseköðretim kurumlarý (Centre universitaire, (Lisans ve Yüksek Lisans eðitimlerinin yaný sýra) bulunmamaktadýr. 

Institut supérieur de technologie, Institut supérieur verilmesi 22 Mayýs 2006 tarihli Büyük-Düklük Üniversitelerde sunulan öðretim, araþtýrma 

d'études et de recherches pédagogiques ve Institut (Grand-Ducal) düzenlemesi ile yönetilmektedir. hizmetlerinin ve idari hizmetlerin iç ve dýþ 

d'études éducatives et sociales pour la formation Doktora dersleri uygulamasýnýn 2007 yýlý itibariyle deðerlendirmesine iliþkin hükümler içeren 12 

d'éducateur gradué) tarafýndan sunulan belirli yürürlüðe girmesi planlanmaktadýr. Aðustos 2003 tarihli kanun uyarýnca, kalite 

dersleri devralmýþ ve yeniden yapýlandýrmýþtýr. ISCED 5B seviyesi programlarý 2005/06 akademik deðerlendirmeden sorumlu bir uzmanlar grubu 

Üniversite 2003/04 akademik yýlýnda faaliyet yýlýndan buyana kademeli olarak ISCED 5A 2006 yý l ýnda faal iyet ler ine baþlamýþt ý r.  

göstermeye baþlamýþ ve 2005/06 akademik yýlýnda seviyesi programlarýna dönüþtürülmektedir. Üniversitenin sunduðu hizmetlerin yaný sýra 

Bologna Süreci çerçevesinde teklif edilen modele 2005/06 akademik yýlýnýn baþlangýcýndan buyana, öðretim ve araþtýrma süreçlerinin kalitesine iliþkin 

göre yeni eðitim programlarýný baþlatmýþtýr. üç tür program AKTS kredi sistemine geçmiþtir. uluslar arasý karþýlaþtýrmalar yapýlabilmesi için 

Lüksemburg üniversitesi her seviyede ve tüm AKTS kredi transferi ve kredi toplama amaçlarý ile deðerlendirmeler uluslar arasý geçerliliði olan 

eðitim programlarý ile ilgili dersler sunmadýðý için kullanýlmaktadýr. rakamlar veya tanýnmýþ ajanslar tarafýndan 

öðrenciler yükseköðretim eðitimlerinin bir kýsmýný Diploma Eki (DE) uygulamasýna 2007 yýlýnda gerçekleþtirilmektedir. Lüksemburg'un Avrupa 

veya tümünü hala yurtdýþýnda almaktadýr. geçilmesi planlanmaktadýr. Yürürlükteki mevzuat Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði'ne 

Derslerin yapýsal modeli Bologna Sürecinin DE'nin hazýrlanmasýnda kullanýlacak yöntem ve dil (ENQA) bir üye kuruluþu bulunmamaktadýr. 

amaçlarýný dikkate almakta ve bu nedenle üç temel hakkýnda bir açýklama getirmemektedir. 

aþamaya (Lisans, Yüksek Lisans ve doktora) Lüksemburg henüz bir Ulusal Yetkinlikler 

dayanmaktadýr. Ýlgili Kanun, Lisans seviyesinde Çerçevesi benimsememiþtir ve bu konuda 
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LÜKSEMBURG

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI

Týp, eczacýlýk

Beþeri bilimler, hukuki ekonomi, fen bilimleri

Yönetim ve bilgisayar bilimi

Eðitim psikolojisi 

Öðretmenlik eðitimi (sýnýf öðretmenliði)

Sosyal bilimler

                                                                     Mühendislik, teknoloji

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Ulusal hukuk ve giriþimci iþletmecilik (réviseurs d'entreprise) alanlarýnda ek bir sertifika (Certificat de formation complémentaire) verilmektedir.
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Yasal ve/veya Resmi Referanslar

LÜKSEMBURG

 
Tarih Ulusal dildeki karþýlýðý 

12 Aðustos 2003 

22 Mayýs 2006 

22 Mayýs 2006 

Türkçe karþýlýðý 

Lüksemburg Üniversitesi'nin kurulmasýna iliþkin Kanun

Lüksemburg Üniversitesi'nde doktora derecesi alýnmasýna iliþkin 
Büyük-Düklük düzenlemesi

Lüksemburg Üniversitesi'nde Lisans ve Yüksek Lisans derecesi 
alýnmasýna iliþkin Büyük-Düklük düzenlemesi

Loi portant création de l'Université du Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif à l'obtention du grade de doctorat de 
l'Université du Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif à l'obtention du grade de bachelor et 
du grade de master de l'Université de Luxembourg
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Letonya yükseköðretim sisteminde reform doktora programlarýna devam eden öðrenciler lisans derecesine sahip olmak bir önkoþuldur. 2005 

yapýlmasýna yönelik çalýþmalara Bologna eðitime dahil olmayan araþtýrma görevlileri olarak Bilimsel Faaliyetler Yasasý (LoSA) gereðince, 

Deklarasyonu'ndan önce baþlanmýþtýr. Ýlk önemli kabul ediliyorlardý. Bugün yükseköðretim kurumlarý doktora derecesi alma usul ve kriterleri Bakanlar 

geliþme 1991 Eðitim Yasasý'dýr. Bu yasa gereðince, (yalnýzca kýsa eðitim programlarý sunan Kurulu'nun düzenlemelerinde de yer almaktadýr. 

pek çok bilim dalýnda iki temel aþama (lisans ve yüksekokullar hariç) bu üç aþamalý yapýyý takip Bir doktora programýnýn süresi tam zamanlý olarak 

yüksek lisans) üzerine kurulu bir derece yapýsý etmek zorundadýr. Buna karþýn, bazý çalýþma 3 veya 4 yýldýr (Bologna Süreci reformlarý 

getirilmiþtir, ancak bu uygulama yalnýzca akademik alanlarý  týp, eczacýlýk, diþ hekimliði ve veterinerlik öncesinde belirlenmiþtir). Bu yaklaþýk 180240 

programlar için geçerlidir. 1995 Yükseköðretim gibi  için uzun programlar sunulmaya devam AKTS kredisine (120160 Letonya kredi puaný) 

Kurumlarý Yasasý (LHEI) bu yapýnýn daha da etmektedir. Bu alanlardaki mevcut yapýnýn üç denktir. Bunun 6090 AKTS kredisi (4060 Letonya 

güçlendirilmesini saðlamýþ ve ayný zamanda aþamalý yapý ile yer deðiþtirmesine iliþkin kredi puaný) bireysel araþtýrma sýrasýnda alýnan 

akademik ve mesleki programlar arasýndaki farký tartýþmalar baþlatýlmýþ, ancak bugüne kadar bu akademik dersler için verilmektedir. Doktora eðitim 

da daha belirgin bir þekilde ortaya koymuþtur. 2000 konuda somut bir sonuca ulaþýlamamýþtýr. programlarý yükseköðretim kurumlarý 

yýlýnda LHEI'da yapýlan deðiþiklikler ile eski 5 yýllýk Letonya'da yalnýzca kýsa dönem eðitim 

programlarýn yerini alacak mesleki lisans ve programlarý ISCED 5B programlarý olarak kabul 

yüksek lisans programlarý getirilmiþtir. Bu þekilde edilmektedir. Bu nedenle, ISCED 5B programlarý 

lisans/yüksek lisans yapýsý tüm sisteme dahil için bir lisans/yüksek lisans yapýsý söz konusu 

edilmiþ ve böylece bir eðitim türünden diðerine deðildir. ISCED 5B programlarýna devam eden 

geçiþ kolaylaþtýrýlmýþtýr. Yüksek lisans derecesi için öðrenciler ISCED 5A programlarýna geçme ve o 

toplam eðitim süresi beþ yýldan az olmamalýdýr. zamana kadar edindikleri kredilerin tamamýný veya 

2000 yýlýnda LHEI'da yapýlan deðiþiklikler sonucu bir kýsmýný aktarma þansýna sahiptir. Böylesi bir 

doktora çalýþmalarýnýn akademik eðitimin bir durumda, yükseköðretim kurumu programlarýn 

parçasý halinde getirilmesiyle, üç temel aþama içeriðini karþýlaþtýrýr ve aktarýlacak dersler/krediler 

üzerine kurulu bir derece yapýsý tam olarak ve sýnav gerektiren dersler/kredileri belirler.

uygulanmaya baþlamýþtýr. Bunun öncesinde, Bir doktora programýna baþlamak için yüksek 
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tarafýndan geliþtirilir. Bu programlar kredi puanlarý Bunun yaný sýra, Yasa Tasarýsý Ulusal Yeterlilikler Kurulu'nun 2003 tarihli ve 531 sayýlý Düzenlemesi 

ile birlikte zorunlu ve seçmeli dersler, araþtýrma Çerçevesi'nin oluþturulmasý için gerekli hükümleri gereðince, tüm birinci ve ikinci aþama mezunlarý 

içeriði, bu tür programlara baþlamak için gerekli de içermektedir. otomatik olarak ve herhangi bir ücret ödemeden 

olan eðitim seviyesi ve programýn uygulanmasýna 1998 yý l ýndan bu yana, yükseköðret im diploma eki alma hakkýna sahiptir. Yeni 

iliþkin diðer hükümlerin yer aldýðý bir liste içerir. kurumlarýnýn büyük çoðunluðu uygulanmaya Düzenlemeler 2005 yýlýnda kabul edilmiþtir. 

Doktora eðitim programýnýn gerekliliklerinin yerine baþladýðýndan beri kredi toplama ve transferinde Diploma eki Ýngilizce ve Letonca olarak hazýrlanýr. 

getirilmesi ve doktora tezinin savunulmasýnýn (Letonya yükseköðretim kurumlarý arasýnda) Üç aþamalý yapý, AKTS veya Diploma Ekinin 

ardýndan doktora derecesi alýnýr. Bazý durumlarda, kullanýlan ve AKTS ile uyumlu bir Letonya kredi uygulamaya konmasýný teþvik etmek amacýyla 

doktora eðitim programýnýn bazý bölümleri öðretim puaný sistemi kullanmaktadýr. Bir Letonya kredi kamu yetkil i leri tarafýndan hiçbir teþvik 

faaliyetleri ile yer deðiþtirebilir. Doktora öðrencileri puaný bir öðrencinin 40 akademik saatlik (bir saðlanmamaktadýr. Eðitim programlarýnýn akredite 

devam ettikleri yükseköðretim kurumunda istidam haftalýk çalýþma) öðrenim yüküne denk bir çalýþma edilmesi ve bu programlara lisans verilmesi üç 

edilebilmelerine raðmen özel bir statüye (öðrenci birimi olarak tanýmlanýr. Akademik yýl 40 hafta aþamalý yapýnýn uygulanmasýna 

ve “baþlangýç kademesindeki” araþtýrmacý statüsü) sürdüðünden, yýl baþýna 40 Letonya kredisi 

sahip deðillerdir. düþmektedir ve bu temelde bir Letonya kredisi 1,5 

Doktora adaylarýna ikinci bir gözetmen olarak AKTS kredisine denktir. Bugüne kadar, AKTS 

yabancý bir akademisyen ile iþbirliði içerisinde notlandýrma sistemi yalnýzca uluslararasý kredi 

tezlerinin bir bölümünü yurtdýþýnda hazýrlama transferlerinde (1999 yýlýnda Erasmus programýnýn 

fýrsatý saðlama çalýþmalarý kurumlar arasýnda Letonya'da kabul edilmesinden bu yana) 

oldukça yaygýndýr. Buna karþýn, öðrencilere resmi kullanýlmýþtýr. Yükseköðretime iliþkin yeni Yasa 

olarak diðer üniversitelerle ortak bir doktora Tasarýsý AKTS sisteminin tam olarak kullanýlmasýný 

derecesi verilmesi yasal açýdan oldukça zordur. saðlayacaktýr. 

Yükseköðretime iliþkin yeni Yasa Tasarýsý (2007 Diploma Eki (DE) 2001 yýlýnda gönüllü olarak 

yýlýnda kabul edilmesi beklenen) uluslararasý ortak verilmeye baþlamýþtýr. Diploma Eki Ocak 2004'ten 

veya çift derecelerin verilmesini saðlayacaktýr. bu yana zorunlu olarak verilmektedir. Bakanlar 
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Týp, veteriner hekimlik

Eczacýlýk, diþ hekimliði çalýþmalarý

Diðer programlar

Diðer programlar

Hemþirelik, diðer programlar

Öðrenciler koledžas diploms aldýktan sonra, AKTS kredilerini transfer ederek çalýþmalarýna profesionâlais bakalaurs'da devam edebililer. 

Bu diyagram 2006 yaz dönemi itibariyle uygulamada olan sistemi göstermektedir. Þu anda tartýþýlmakta olan yükseköðretime iliþkin yeni Yasa 
Tasarýsý'nda profesionâlais maìistrs ('Diðer Programlar' bölümünün orta kýsmýnda) ve profesionâlais bakalaurs, profesionâlais maìistrs ve maìistrs 
('Diðer Programlar' bölümünün alt kýsmýnda) alýnmasýný saðlayan birinci ve ikinci aþama mesleki programlarýnýn kaldýrýlmasý hususu ele alýnmaktadýr. 

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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iliþkin bir kontrol mekanizmasýnýn oluþturulmasýný tanesi yabancý olmak üzere minimum üç yaný sýra kiþisel görüþlerini de yazýlý olarak 

saðlamaktadýr. Diploma Eki uygulamasý Eðitim uzmandan oluþur (birinci seviye mesleki yüksek sunarlar. Kurumlar Yükseköðretim Konseyi 

Denetleme Kurulu tarafýndan kontrol edilmektedir. eðitimde, diðer bir deyiþle yüksekokullarda bütün (Augstâkâs izglîtîbas padome) tarafýndan akredite 

Bu kurum eðitim sürecinin hem tüm eðitim uzmanlar  Le tonya 'dan o lab i lmekted i r ) .  edilirken, eðitim programlarý Eðitim ve Bilim 

seviyelerinde hem de yükseköðretim kurumlarýnýn Akreditasyon ve kalite güvencesi usullerine iliþkin Bakanlýðý tarafýndan oluþturulan Akreditasyon 

ve programlarýnýn akreditasyon sürecinde temel hükümlerin ulusal seviyede kabul edilmesine Komisyonu (Akreditâcijas komisija) tarafýndan 

düzenleyici uygulamalara uygun olup olmadýðýný raðmen, kurum bir yöntem geliþtirir ve akredite edilir. Her iki kurumda da öðrenciler temsil 

kontrol eder. Bunun yaný sýra, Rektörler deðerlendirmeye iliþkin çeþitli tavsiyelerde bulunur. edilmektedir.

Konseyi'nin çalýþma grubu Diploma Eki Öðrenciler akreditasyona iliþkin deðerlendirme ve Akreditasyon süreci 1996 yýlýnda baþlamýþ ve ilk 

verilmesine iliþkin tavsiye kararlarý yayýnlamýþtýr ve karar alma sürecine dahil edilirken, HEQEC'nin akreditasyon dönemi 2002 yýlýnda tamamlanmýþtýr. 

bu konuda ulusal Bologna rehberleri grubuna da yönetiþiminde yer almazlar. Akreditasyon süreci Ekim 2006'da onaylanan 

danýþýlabilmektedir. Sürekli kalite güvencesi süreci öz deðerlendirme Düzenlemeler gereðince yürütülür. 

Ulusal Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme ve dýþ uzmanlar tarafýndan gerçekleþtirilen 

Merkezi (HEQEC veya Augstâkâs izglîtîbas deðerlendirmeyi kapsar ve akreditasyon ile sona 

kvalitâtes novçrtçðanas centrs) Aralýk 1994'te erer. Bir kurumun devlet tarafýndan tanýnan bir 

kurulmuþtur. Bu kurumun baþlýca görevi yükseköðretim derecesi verebilmesi için öncelikle 

yükseköðretim kurumlarý ve programlarýnýn hem bir bütün olarak yükseköðretim kurumunun 

uzmanlýk ve kalite deðerlendirmesini organize hem de söz konusu programýn akredite edilmesi 

etmektedir. HEQEC yükseköðretim kurumlarý ve gerekir. Sürecin ilk adýmýný idare temsilcileri, 

eðitim programlarýnýn deðerlendirilmesine tek akademik personel ve öðrenciler tarafýndan 

baþýna katýlmaz, ancak kurumlara iç denetim hazýrlanmasý gereken bir öz deðerlendirme raporu 

raporlarýný hazýrlamalarý konusunda yardýmcý olur oluþturmaktadýr. Uzmanlar raporu ve diðer 

ve uzman gruplarýna (novçroðanas komisija) belgeleri incelerler ve yükseköðretim kurumuna bir 

tavsiyelerde bulunur. Uzman gruplarý en az bir saha ziyareti gerçekleþtirerek ortak bir raporun 
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Eðitim programlarý her altý yýlda bir akredite edilir. gerekir. Kalite güvencesi sistemi ayrýca kalite iyileþtirme 

Ýstisnai durumlarda, Akreditasyon Komisyonu Bir yükseköðretim kurumu yeni bir yükseköðretim amacýyla ve yükseköðretimde reform aracý olarak 

kurumlara geçici akreditasyon verir. Geçici olarak programý baþlatmak için kurum adýna ve kurumun kullanýlmaktadýr.

akredite edilen kurumlar iki yýl sonra yeniden her bir eðitim programý adýna Eðitim ve Bilim HEQEC 2003 yýlýndan bu yana Avrupa 

deðerlendirmeye tabi tutulur. Bir yükseköðretim Bakanlýðý'ndan lisans almalýdýr. Lisans alýndýktan Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði'ne 

kurumu ve yüksekokulun akredite edilebilmesi için sonra yükseköðretim kurumunun eðitim programý (ENQA) ve 1997 yýlýndan bu yana Uluslararasý 

bu kurumlarýn eðitim programlarýnýn yüzde için akreditasyon almasý gerektiðinden, alýnan Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý 

50'sinden fazlasýnýn akredite edilmesi gerekir. lisans bir tür ön kalite güvencesidir. Aðý'na (INQAAHE) tam üyedir. Yükseköðretime 

Genelde yükseköðretim kurumlarý sürekli olarak iliþkin yeni Yasa Tasarýsý gereðince, kurum eþ Öz deðerlendirme raporlarý ve uzman gruplarý 

geçerli olacak þekilde akredite edilir. Ýstisnai düzey kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilen tarafýndan hazýrlanan raporlara internet üzerinden 

durumlarda, geçici bir akreditasyon saðlanýr ve incelemeye tabi tutulur.ve Izglîtîba un Kultûra isimli eðitim gazetesinden 

deðerlendirmenin iki yýl sonra tekrarlanmasý (Eðitim ve Kültür) eriþilebilmektedir. 
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LETONYA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih   

2 Kasým 1995  Augstskolu likums

Izglîtîbas likums

Zinâtniskâs darbîbas likums

29 Ekim 1998 (19 Haziran 1991
 tarihli eski Eðitim Yasasý'ný 
yürürlükten kaldýrarak 1 Haziran 
1999 tarihinde yürürlüðe girmiþtir) 

19 Mayýs 2005 

21 Haziran 2005 (Eylül 2003 tarihli
 ve 531 sayýlý eski Düzenleme'yi 
yürürlükten kaldýrarak 2 Temmuz 
2005 tarihinde yürürlüðe girmiþtir) 

27 Aralýk 2005 

3 Ekim 2006 (Ekim 2001 tarihli ve 
442 sayýlý eski Düzenleme'yi
 yürürlükten kaldýrarak 7 Ekim 
2006 tarihinde yürürlüðe girmiþtir)

2007 yýlýnda yürürlüðe girmesi 
planlanmaktadýr

2 Kasým 1995 

 

Yükseköðretim Kurumlarý Yasasý (LHEI)

Eðitim Yasasý

Bilimsel Faaliyetler Yasasý

'Bilimsel yükseköðretim derecesini doðrulayan ve devlet 
tarafýndan tanýnan eðitim belgelerinin verilmesine yönelik 
emre' iliþkin 450 sayýlý Bakanlar Kurulu Düzenlemesi

'Bilimsel doktora derecesi verilmesine yönelik usul ve 
kriterlere iliþkin' 1001 sayýlý Bakanlar Kurulu Düzenlemesi

'Yükseköðretim Kurumlarý, Yüksekokullar ve Eðitim 
Programlarý için Akreditasyon Usulüne' iliþkin 821 sayýlý 
Bakanlar Kurulu Düzenlemesi

Yükseköðretim Yasa Tasarýsý

Yükseköðretim Kurumlarý Yasasý (LHEI)

MK Noteikumi Nr. 450'Kârtîba, kâdâ izsniedzami valsts 
atzîti augstâko izglîtîbu un zinâtnisko grâdu apliecinoši 
izglîtîbas dokumenti'

MK Noteikumi Nr.1001 'Doktora zinâtniskâ grâda 
piešíiršanas (promocijas) kârtîba un kritçriji'

MK noteikumi Nr. 821 'Augstskolu, koledž u un augstâkâs 
izglîtîbas programmu akreditâcijas kârtîba'

Augstâkâs izglîtîbas likuma projekts

Augstskolu likums

Web siteleri

Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme Merkezi: http://aiknc.lv/en

Türkçe karþýlýðý
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Moldova Cumhuriyeti'nde yükseköðretim 1995 derecesi alabilmek için licenta derecesi, magistru k u r u m l a r ý  t a r a f ý n d a n  s u n u l a n  e ð i t i m  

Eðitim Yasasý ile düzenlenir. Bu süreçte yasa derecesi veya diplome de architect'e sahip olmasý programlarýnýn ve bu kurumlar tarafýndan verilen 

üzerinde deðiþiklikler yapýlmýþ ve yükseköðretim gerekmektedir. derece le r in  þe f fa f l ýð ý  ve  uygun luðunu 

alanýnda çeþitli direktifler ve hükümet kararlarý Doktora programlarý Bologna Süreci ýþýðýnda saðlamaktadýr. 

kabul edilmiþtir. Þu anda yeni bir Yükseköðretim deðiþtirilmemiþtir. Doktora programlarý Bilim ve Kredi sistemi hesaplama yöntemi her bir akademik 

Yasasý'nýn kabul edilmesi beklenmektedir ve bu Ýnovasyon Kanunu ve Eðitim Yasasý ile yýl için 60 kredi kullanýlmasýný öngörmektedir. 

yasanýn yakýn zamanda kabul edileceði düzenlenmektedir. Bu programlar ana bilim AKTS sistemi hem kredi transferi hem de kredi 

düþünülmektedir. 2005/2006 akademik yýlýnýn dallarýna uygun olarak sunulmuþ teorik ve pratik toplama için kullanýlýr.

baþlamasýyla birlikte, bütün yükseköðretim dersler içerir. Teorik dersler (yabancý diller, Temmuz 2005'te Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 

kurumlarýnda üç aþamalý sistem üzerine kurulu bilgisayar bilimleri ve araþtýrma alaný ile ilgili temel yeni Eðitim Alanlarý ve Eðitim Programlarý 

eðitim programlarý baþlatýlmýþtýr. bilim dalý) programýn yüzde 20'sini oluþtururken, Sýnýflandýrma Sistemi'ni onaylamýþtýr. Bu Sistem 

Eðitim Yasasý'nda 2005 yýlýnda yapýlan deðiþiklikler programýn kalan yüzde 80'lik kýsmý bireysel UNESCO ISCED 97 sýnýflandýrmasý ve Eurostat'a 

gereðince, yüksek eðitim programlarý ilk aþama  bilimsel araþtýrmadan oluþmaktadýr. uygun olarak hazýrlanmýþ ve özellikle iþgücü 

licentiate (34 yýl) ve ikinci aþama  yüksek lisans (12 Moldova Cumhuriyeti'nde Avrupa Kredi Transfer piyasasý ihtiyaçlarý doðrultusunda belirlenen 

yýl) olarak düzenlenmiþtir. Bu sistem 1 Eylül 2005 Sistemi (AKTS) 2000 yýlýnda birkaç pilot proje ile öðrenme 

tarihinde veya bu tarihten sonra kaydolan uygulanmaya baþlamýþtýr. 

öðrenciler için geçerlidir. 2005 yýlýndan önce kayýt 2005 yýlýnda Eðitim Yasasý'nda yapýlan deðiþiklikler 

yaptýran öðrenciler eski uzun eðitim programlarý gereðince, AKTS sisteminin tüm yükseköðretim 

kapsamýnda eðitimlerine devam etmektedir. kurumlarý  taraf ýndan resmi bi r  þeki lde 

Öðrenci ler doktora programlarýna kayýt  uygulanmasýný gerekmektedir. 2006 yýlýnda AKTS 

yaptýrabilmek için yüksek lisans programlarýný sisteminin uygulanmasýna iliþkin bir kýlavuz 

baþarýlý bir þekilde tamamlamak zorundadýr. 2005 yayýnlanmýþtýr. Bu kýlavuz AKTS sisteminin 

yýlýndan önce kayýt yaptýran ve uzun eðitim uygulamasýna iliþkin bir yöntem belirlemekte ve 

programlarýna devam eden öðrencilerin doktora Moldova Cumhuriyeti'ndeki yükseköðretim 
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MOLDOVA

Týp, diþ hekimliði çalýþmalarý, eczacýlýk

Mimarlýk

Mühendislik ve teknik pazarlama, inþaat

Diðer programlar, hukuk, sosyal bilimler, ziraatçýlýk,
eðitim bilimleri, güvenlik hizmetleri

    Reform öncesi (yalnýzca 2005/06 akademik yýlýndan önce kayýt                   
                                                                   yaptýran öðrenciler için

Rezidentiat ve Secundariat özellikli týbbý çalýþma alanlarýnda sunulan lisansüstü programlardýr ve bu alanlarda uygulamalý eðitimi içerir. Týp alanýndaki 
doktora programlarýna yalnýzca Rezidentiat programlarýný tamamlayan öðrenciler kabul edilmektedir. Bu programdan mezun olanlar Diploma de 
Licentiat alýr ve baðýmsýz bir þekilde mesleklerine baþlayabilirler, Secundariat Clinic'te çalýþmalarýna devam edebililer veya doktora programlarýna 
devam edebilirler. 

2005 reformundan önce, Diploma de Magistru ve mevcut yapýdaki diðer dereceler lisansüstü programlar olarak görülüyordu. Yalnýzca Diploma 
de Licentiat sahipleri ek derecelere sahip olabilmektedir. 

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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çýktýlarý üzerine temellenmiþtir. Bunun sonucunda, yükseköðretim kurumlarý için zorunlu olan mevcut Farklý fakültelerden öðrenci kurullarý öðretim 

2005 yýlýnda yükseköðretim kurumlarýna kabul ulusal kalite güvencesi sistemi þu usulleri içerir: iç kadrosu ve müfredatlarýn deðerlendirilmesi 

edilme yeni sýnýflandýrma sistemine uygun olarak deðer lend i rme ,  d ý þ  deðer lend i rme  ve  amacýyla anket ler hazýr lamýþtýr.  Ulusal  

gerçekleþtirilmiþtir. Yeni müfredat geliþtirme yükseköðretim kurumlarý ve programlarýn Üniversitelerarasý Öðrenci Konseyi öðrencilerin 

konusunda kýlavuz ilkeler oluþturmak amacýyla ilk akreditasyonu. sosyal statüsü, eðitimde kalite güvencesi, Bologna 

aþamaya iliþkin geçici bir çerçeve kabul edilmiþtir. Yükseköðretim kurumlarýnda gerçekleþtirilen Sürecinin uygulanmasý, eðitim programlarýnýn 

2005 yýlýndan bu yana, Diploma Eki (DE) otomatik akademik deðerlendirme Eðitim ve Gençlik kalitesi ve benzeri konulara iliþkin meseleleri ele 

olarak ve herhangi bir ücret talep edilmeksizin hem Bakanlýðý tarafýndan belirlenen bir dizi genel kriter almaktadýr.

lisans mezunlarýna hem de yüksek lisans ve zorunlu standartlar üzerine temellenmiþtir. Eðitim standartlarý ve gereklilikleri gözden 

mezunlarýna verilmektedir. Diploma eki Moldovca Deðerlendirme süreci bir dizi gösterge içerir: geçirilmeye ve iyileþtirilmeye devam etmektedir. 

ve Ýngilizce olarak hazýrlanýr. pedagojik personel, eðitim programlarýnýn içeriði, Süreç genelinde daha fazla þeffaflýk ve nesnellik 

Ulusal Diploma Eki tüm Avrupa gerekliliklerini öðrenme çýktýlarý, öðrenciler, bilimsel araþtýrma saðlamak amacýyla akademik derecelendirme ve 

karþýlamaktadýr. Ulusal Diploma Eki Aralýk 2005 faaliyetleri, eðitim sürecinin yönetimi, didaktik yükseköðretim kurumlarýnýn akreditasyonu 

tarihinde Moldova Cumhuriyeti, Chsinau'da materyaller ve ekonomik-mali faaliyet. sürecinde birkaç 

gerçekleþtiri len Bologna Sürecine il iþkin Þubat 2006'da Eðitim ve Gençlik Bakanlýðý 

uluslararasý konferansta UNESCO-CEPES ve tarafýndan yayýnlanan Karar gereðince, 

Av rupa  Konsey i  uzman la r ý  ta ra f ýndan  yükseköðretim kurumlarý iç süreçlerin kalitesini 

onaylanmýþtýr. korumak ve artýrmak amacýyla kurumsal organlar 

Üç aþamalý sistem, AKTS ve Diploma Ekinin oluþturmak zorundadýr. Bazý yükseköðretim 

denetimi ve izlenmesine iliþkin teþvik ve ölçütler kurumlarý bu amaçla bir 'Kalite Elkitabý' 

ülke genelinde uygulamaya konmuþtur. hazýrlamýþtýr. Bunun yaný sýra, 'Yükseköðretimde 

Ahlak Kurallarý” üzerine ulusal seviyede Baðýmsýz bir Kalite Güvencesi Ajansý oluþturma 

araþtýrmalar gerçekleþtirilmektedir. planlarý devam etmektedir. Ajansýn 2007 yýlýnda 

faaliyetlerine baþlamasý beklenmektedir. Tüm Öðrenciler iç deðerlendirme sürecine dahil edilir. 
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deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bakanlýklarýn ve öðrenci programlarýnýn akredite edilmesi zorunludur. yükseköðretim kurumlarýnýn faaliyetleri her beþ 

kurullarýnýn temsilcileri deðerlendirme ve Akreditasyon incelemeye tabi tutulan birim yýlda bir yeniden deðerlendirilir. 

akreditasyon komitelerine katýlmaktadýr. tarafýndan gerçekleþtirilen öz deðerlendirme ve Akredite edilen yükseköðretim kurumlarýnýn her 

Akreditasyon süreci 2000 yýlýnda baþlamýþtýr. ulusal uzmanlardan oluþan bir grup tarafýndan birisine iliþkin veriler resmi bültenlerde yayýnlanýr 

Akreditasyon yükseköðretim kurumunun resmi gerçekleþtirilen saha ziyaretini içerir. Kurumun ve internet yoluyla kamuya duyurulur. 

olarak tanýnmasýný içerir. Yükseköðretim akredite edilmesi veya edilmemesine iliþkin karar Doktora programlarý Ulusal Akreditasyon ve 

kurumlarýnýn akreditasyonundan Eðitim ve Gençlik Özel Akreditasyon Komisyonu tarafýndan Sertifikasyon Konseyi tarafýndan akredite edilir.

Bakanlýðý sorumludur. Hem devlete ait hem de özel gerçekleþtirilen akademik deðerlendirmenin 

akademik kurumlar ve bu kurumlarýn eðitim sonuçlarý üzerine temellenir. Akredite edilen 

MOLDOVA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih
  

Temmuz 1995
 

547-XIII sayýlý Eðitim Yasasý
 

Legea Învãþãmântului nr. 547-XIII

Eðitim Kurumlarýnýn Deðerlendirmesi ve Akreditasyonuna 
yönelik Düzenlemenin onaylanmasýna iliþkin 423-XIV sayýlý 
Yasa

Bilim ve Ýnovasyon Kanunu'na iliþkin 259-XV sayýlý Yasa

Türkçe karþýlýðý

Temmuz 1995

Haziran 1999

Haziran 2004

Moldova Cumhuriyeti'nde Yükseköðretim Kurumlarýnýn 
Deðerlendirilmesi ve Akreditasyonuna iliþkin 1275-XIII sayýlý 
Yasa

Legea nr.1275-XIII cu privire la evaluarea ºi acreditarea 
instituþiilorde învãþãmântdin Republica Moldova

Legea nr.423-XIV privind aprobarea Regulamentului 
de evaluare þi acreditare a instituþiilor de învãþãmânt

Legea nr. 259-XV Codul cu privire la ºtiinþã ºi inovare

Mayýs 2005

 

Eðitim Yasasý'nda Yapýlan Deðiþiklikler ve Tamamlamalara 
iliþkin 71-XIV sayýlý Yasa (Yükseköðretim Yapýsýnda Yapýlan 
Deðiþiklikler, Ýki Aþamalý Yapýnýn Getirilmesi)

Legea nr.71-XVI privind modificarea þi completarea
Legii învãþãmîntului (introducerea structurii 
învãþãmîntului superior pe cicluri)

Temmuz 2005
Yükseköðretim Kurumlarýnda Ýlk Aþama için Eðitim Alanlarý 
ve Temel Eðitim Uzmanlýklarý Sýnýflandýrýlmasýnýn 
onaylanmasýna iliþkin 142-XVI Yasa

VLegea nr.142-XVI aprobarea Nomenclatorului 
domeniilordeformare profesionalã ºi al specialitãþilor 
pentru pregãtirea cadrelorîn instituþiile de învãþãmînt 
superior, ciclul I
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MOLDOVA

Tarih  

Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanan
 Eðitim Sisteminin Modernizasyonuna iliþkin Stratejik 
Direktifler

Direcþiile strategice de modernizare a sistemului 
educaþional, aprobate de Preþedintele Republicii 
Moldova

Mayýs 2005

Mayýs 2005

Mayýs 2005

Temmuz 2005

Aðustos 2005

Temmuz 2005

Kararlar ve direktifler

Þubat 2005

Diploma Ekinin onaylanmasýna iliþkin 15 sayýlý Eðitim 
ve Gençlik Bakanlýðý Emri

Bologna Süreci Hedeflerinin Uygulanmasýna yönelik Program
 Eylemlerinin onaylanmasýna iliþkin Eðitim ve Gençlik 
Bakanlýðý Emri

Bologna Süreci Hedeflerinin Uygulanmasýndan Sorumlu 
Ulusal Koordinasyon Konseyi'nin oluþturulmasýna 
iliþkin Hükümet Kararý

Ýki farklý alanda eþzamanlý çalýþma yürütmeye iliþkin 
Eðitim ve Gençlik Bakanlýðý Düzenlemesi

Ýlk aþama (licentiate programlarý) için Çerçevenin 
onaylanmasýna iliþkin 202 sayýlý Eðitim ve Gençlik 
Bakanlýðý Düzenlemesi

Hizmet-içi Öðretmenlik Eðitimi Modülüne iliþkin Eðitim ve 
Gençlik Bakanlýðý Düzenlemesi

Ordinul M.E.T. nr.15 cu privire la aprobarea modelului 
Suplimentului la Diplomã

Ordinul M.E.T. privind aprobarea Programului de acþiuni pentru
 implementarea obiectivelor Procesului de la Bologna

Decizia Guvernului privind constituirea Consiliului Naþional de 
coordonare a acþiunilor de implementare a obiectivelor 
Procesului de la Bologna

Dispoziþia M.E.T. privind instruirea concomitentã în douã 
domenii diferite

Ordinul M.E.T. nr. 202 cu privire la aprobarea Planului-cadru 
pentru ciclul 1 (studii superioare de licenþã)

Dispoziþia M.E.T. privind modulul de formare a profesorilor

Moldova dilindeki k  arkarþýlýðý
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MOLDOVA

Austos 2005 Eðitim Sisteminin Modernizasyonu Programýnýn onaylanmasýna 
iliþkin Hükümet Kararý

Austos 2005

Þubat 2006

Nisan 2006

Mayýs 2006

Haziran 2006

Temmuz 2006

Þubat 2006

Temmuz 2006

Doktora Programlarý ve Doktora Sonrasý Programlarýn Organizasyonuna 
yönelik Düzenlemenin onaylanmasýna iliþkin Hükümet Kararý

Ýç Kalite Güvencesi Yapýlarýnýn Oluþturulmasýna iliþkin Þubat 2006 
tarihli ve 97 sayýlý Eðitim ve Gençlik Bakanlýðý Düzenlemesi

Ulusal Kredi Transfer Sisteminin Uygulanmasýna iliþkin Kýlavuzun 
onaylanmasýna iliþkin Eðitim ve Gençlik Bakanlýðý Düzenlemesi

Eðitim ve Gençlik Bakanlýðý ve Ulusal Ýstatistik Dairesi'nin ortak Kararý 
ile onaylanan Moldova Cumhuriyeti Eðitim Programlarý Sýnýflandýrmasý 
(MoldCED)

Yükseköðretim Kurumlarýna Kabulün Organizasyonu ve 
Gerçekleþtirilmesine yönelik Düzenlemenin onaylanmasýna 
iliþkin Eðitim ve Gençlik Bakanlýðý Düzenlemesi

Yükseköðretim Kurumu Öðrencilerine Verilen Burslarýn Artýrýlmasýna 
iliþkin Hükümet Karasý

Yükseköðretim Kurumlarýnda Sunulan Temel Öðretmenlik Eðitiminde Staj 
Uygulamasý ile ilgili Düzenlemenin onaylanmasýna iliþkin Hükümet Kararý

Yükseköðretim Kurumlarý, Yüksekokullar, Meslek Okullarý ve Üniversite 
Sonrasý Eðitim Öðrencilerine Burs Verme Koþullarý ile ilgili Düzenlemenin 
onaylanmasýna iliþkin Hükümet Kararý

Hotãrîrea Guvernului privind aprobarea Programului de modernizare 
a sistemului educaþional

Hotãrîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea ºi desfãºurarea doctoratului þi postdoctoratului

Ordinul nr. 97 al M.E.T. privind crearea structurilor interne de 
asigurare a calitatii

Ordinul M.E.T. privind aprobarea Ghidului de implementare a 
Sistemului Naþional de Credite de Studiu

Clasificaþia Programelor Educaþionale din Republica Moldova 
(MoldCED), aprobat prin decizia comunã a M.E.T. ºi Biroului 
Naþional de Statisticã

Ordinul M.E.T. privind aprobarea Regulamentului de organizare 
þi desfãºurare a admiterii în instituþiile de învãþãmînt superior

Hotãrîre de Guvern privind majorarea cuantumului burselor pentru 
studenþii din instituþiile de învãþãmînt superior

Hotãrîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea stagiilor de practicã în cadrul formãrii iniþiale în 
învãþãmîntul superior

Hotãrîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul ºi condiþiile de acordare a burselor pentru studenþii din 
instituþiile de învãþãmînt superior, elevii din instituþiile de învãþãmînt 
mediu de specialitate þi secundar profesional þi persoanele care 
studiazã în învãþãmîntul postuniversitar
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Karadað'da devlete ait tek yükseköðretim kurumu programlardan lisans derecesi almak için) Fen bilimleri yüksek lisans derecesine sahip 

Karadað Üniversi tesi 'd i r.  Üniversi te 17 b) yüksek lisans (akademik veya uygulamalý mezunlar doktora programlarýna girebilir. 

fakülte/akademi ve 4 enstitüden oluþmaktadýr. programlardan uzmanlýk derecesi almak için; Akademik doktorluk unvanýný almak için en az yýllýk 

Bunlarýn hepsi birlikte 73 eðitim programýný uygulamalý programlardan yüksek lisans derecesi bir çalýþma gerekir. Doktora programlarý teorik 

içermektedir (55 akademik ve 18 uygulamalý). almak; fen bilimleri yüksek lisans derecesi almak dersler (dersler), araþtýrma ve bir doktora tezinin 

Eylül 2006'da Karadað'da ilk özel üniversite için) tamamlanmasý  ve baþar ý l ý  b i r  þek i lde 

açýlmýþtýr. Bu üniversite dört fakülteden c) Akademik unvan olarak doktorluk unvaný veren savunulmasýný içerir.

oluþmaktadýr. Ülkede ayrýca üç özel fakülte doktora programlarý ISCED 5B programlarýndan mezun olan öðrenciler 

bulunmaktadýr. yüksek lisans derecesi veren eðitim programlarýna Uzmanlýk eðitim programlarýna giriþ bir öðrencinin 

2006/2007 akademik yýlýnda, 4.443 yeni öðrenci ilk uygulamalý/akademik lisans programýný (üç yýl) girebilir. ISCED 5A programlarýna devam eden 

öðretim yýlý için üniversiteye kayýt yaptýrmýþtýr. baþarýlý bir þekilde tamamlamasý ile mümkün öðrenciler üniversite senatosu tarafýndan 

Karadað Üniversitesi'ne devam eden toplam olmaktadýr. Uzmanlýk derecesi bir yýl süren ilgili belirlenen koþullar kapsamýnda ISCED 5B 

öðrenci sayýsý 16.236'dýr. Özel üniversitenin e ð i t i m  p r o g r a m ý n ý n  t a m a m l a n m a s ý y l a  programlarýna geçebilirken, ISCED 5B

(University Mediteran) öðrenci sayýsý yaklaþýk verilmektedir.

1.000'dir. Üç ayrý özel fakültenin toplam öðrenci Öðrenciler uygulamalý lisans derecesini aldýktan ve 

sayýsý yaklaþýk 800'dür. iki yýllýk (uzmanlýk için bir yýl ve yüksek lisans 

Ekim 2003'te, yeni Yükseköðretim Yasasý Karadað çalýþmalarý için bir yýl) yüksek lisans programýný 

Meclisi tarafýndan onaylanmýþtýr. Bologna tamamladýktan sonra uygulamalý yüksek lisans 

Deklarasyonu'nun hedeflerine uygun olarak derecesini alabilmektedir.

hazýrlanan yasa gereðince, yükseköðretim yapýsý Yüksek lisans programlarýna giriþ için öðrencilerin 

üç  temel  aþama üzer ine kuru lmuþtur.  akademik lisans diplomasýna sahip olmasý 

Yükseköðretim dereceleri ve diplomalarý edinmeye gerekmektedir. Fen bilimleri yüksek lisans 

yönelik eðitim programlarý þu þekildedir: programý iki yýl sürmektedir (bir yýlýk uzmanlýk 

a )  l i sans  (akademik  veya  uygu lamal ý  çalýþmalarý dahil).

KARADAÐ
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KARADAÐ

Týp

Stomatoloji

Hukuk, fen bilimleri, eðitim, mühendislik ve teknik pazarlama,
ziraatçýlýk, teknik çalýþmalar ve teknoloji,

bilgisayar, turizm

Filoloji

Ýnþaat mühendisliði, iþletme, mimarlýk,
öðretmenlik eðitimi, felsefe

Müzik ve sahne sanatlarý

Güzel sanatlar

Uygulamalý eðitim programlarý: iþletme, uygulamalý bilgisayar
fizyoterapi, hemþirelik, mimarlýk, bireysel hizmetler,

mühendislik, çevre koruma, okul öncesi öðretmenliði
yabancý diller

 BA             Akademik Lisans Programlarý Diplomasý                            SpecApp               Uzman Uygulamalý Programlar Yüksek Lisans Diplomasý
 BApp         Uygulamalý Lisans Programlarý Diplomasý                          MScMaster            Akademik Programlar Yüksek Lisans Diplomasý
 BSc           Akademik Lisans Programlarý Diplomasý                            MAMaster              Akademik Programlar Yüksek Lisans Diplomasý
 Dr.Med      Týp/Stomatoloji Lisans Programlarý Diplomasý                    MAppMaster         Uygulamalý Programlar Yüksek Lisans Diplomasý
 Spec.Sci   Uzman Akademik Programlar Yüksek Lisans Diplomasý    PhDDoktora           Programý Diplomasý
 SpecArt     Uzman Akademik Programlar Yüksek Lisans Diplomasý

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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programlarýna devam eden öðrenciler ISCED 5A dönemde kaydolan öðrencilerin baþarý oranýndan tarafýndan uygulanmakta ve izlenmektedir. Nisan 

programlarýna geçemez. oldukça yüksektir. 2004'te bir Ulusal Bologna Süreci Ýzleme Grubu 

Yasa gereðince, bir üniversite ulusal veya yabancý Eylül 2004 tarihinden bu yana, lisans, yüksek lisans oluþturulmuþtur. Bu grup Bologna Süreci 

bir kurum veya uluslararasý bir örgütün iþbirliðinde (uzmanlýk ve yüksek lisans programlarý) ve doktora reformlarýnýn uygulanmasýna iliþkin tüm konularý 

eðitim programlarý düzenleyebilir. Üniversite programlarý için kredi toplama ve transfer sistemi izlemektedir. 

gerekli programlarý tamamlayan öðrencilere çift olarak AKTS sistemi ilkeleri Karadað'daki tüm Karadað'da yükseköðretim reformu sürecinin 

veya ortak derece verme hakkýna sahiptir. üniversiteler ve yükseköðretim kurumlarý için baþlatýlmasýndan bu yana, Eðitim ve Bilim 

Derecelerin içeriði kurumlar arasýndaki ortak z o r u n l u d u r.  D e r s l e r  b i r  s ö m e s t r  i l e  B a k a n l ý ð ý  B o l o g n a  D e k l a r a s y o n u ' n u n  

anlaþmaya uygun olarak belirlenir. sýnýrlandýrýlmýþtýr ve her ders AKTS puanlarýna uygulanmasýný hýzlandýrmýþ ve desteklemiþtir. 

2003/2004 akademik yýlýnda, Bologna Süreci uygun olarak notlandýrýlýr. Buna karþýn, bakanlýk bu amaçla devlet 

gerekliliklerinin bazý eðitim programlarýnda 2003 Yükseköðretim Yasasý resmi Avrupa bütçesinden ek bir mali teþvik saðlayamamaktadýr. 

denenmesi amacýyla bir pilot proje kullanýlmýþtýr. modeline uygun bir Diploma Eki (DE) verilmesini Yükseköðretim Yasasý gereðince 2004 yýlýndan bu 

Takip eden yýl, birinci sýnýf öðrencileri yeni 2003 zorunlu hale getirmiþtir. 2006/2007 akademik yýlý yana, tüm

yasasý kapsamýnda yükseköðretim programlarýna itibariyle, Diploma Eki tüm derece programlarý için 

kayýt yaptýrmýþtýr. Pek çok yükseköðretim kurumu zorunlu olarak verilmektedir. Diploma Eki otomatik 

eski ve yeni sistemler arasýnda baðlantý kurmak olarak ve herhangi bir ücret talep edilmeksizin 

amacýyla bir yýl süren yüksek lisans programlarý diploma ile birlikte verilir. Diploma eki Karadaðca ve 

sunmuþtur. Bunun sonucunda, 2005/2006 Ýngilizce olarak hazýrlanýr. Diploma Eki verilmeye 

akademik yýlýnda lisans ve yüksek lisans eðitim baþlamadan önce, sertifikalar alýnan dersler ve 

programlarýna kaydolan öðrenci sayýsý iki katýna tamamlanan kredilere iliþkin bilgiyi de içeriyordu.

yükselmiþtir. Bologna Süreci kapsamýnda Bologna Süreci reformlarýnýn uygulanmasý her bir 

oluþturulan eðitim programlarýna kaydolan ilgili yükseköðretim kurumu tarafýndan kurumsal 

öðrencilerin baþarý oraný yüzde 65'tir. Bu rakam seviyede finanse edilmektedir. Reformlar idari ve 

yeni yasanýn yürürlüðe girmesinden önceki yönetici personel veya uzman danýþma kurullarý 

KARADAÐ
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yükseköðretim kurumlarý öðretim faaliyetlerini Eðitim ve Bilim Bakanlýðý bir kuruma iþletme ruhsatý kurumun programlarýna iliþkin dýþ deðerlendirme 

Bologna Deklarasyonu'na uygun olarak verme hakkýna sahip olmanýn yaný sýra ruhsatý raporu üzerine temellenir. Bir kurumun 

gerçekleþtirmektedir. deðiþtirme veya yürürlükten kaldýrma hakkýna da a k r e d i t a s y o n  y e n i l e m e  s t a n d a r t l a r ý n ý  

2003 tarihli yasa gereðince, Yükseköðretim sahiptir. karþýlayamamasý halinde, bu kurum maksimum bir 

Konseyi (Savjet za visoko obrazovanje) Ýþletme ruhsatý bir kuruma faaliyete geçme hakký yýl boyunca faaliyetlerini sürdürebilir, ancak bu 

akreditasyondan sorumlu organ olarak faaliyet veren resmi bir belgedir. Bir kurum Yükseköðretim süreçte kuruma yeni öðrencilerin kaydolmasýna 

gös te r i r  ve  kom isyon la r ý  yo l uy l a  d ý þ  Konseyi'nden temel akreditasyon sertifikasýný izin verilmemektedir. Kurum tanýnan süre 

deðerlendirmeleri gerçekleþtirir. Yükseköðretim aldýktan sonra bir iþletme ruhsatý alabilir. Sertifika i çe r i s i nde  ak red i t asyon  s tanda r t l a r ýn ý  

Konseyi Karadað hükümeti tarafýndan 2004 yýlýnda deðerlendirme komitesinin tavsiyeleri temelinde karþýlayamazsa, kurumun iþletme ruhsatý 

kurulmuþtur. Yükseköðretim Konseyi'nin vardýðý verilir. yürürlükten kaldýrýlýr. Geri alýnan bir ruhsat yeniden 

sonuçlar, tavsiyeleri ve kararlarý kamuya duyurulur. Karadað'da her bir yükseköðretim kurumu ister yürürlüðe konamaz. 

2003 Yükseköðretim Yasasý gereðince, Karadað yeni kurulmuþ ister faaliyette olsun bir iþletme 2007 yýlý ile birlikte yeni yasa üçüncü yýlýna girmiþ 

hükümeti 2006 sonbahar döneminde Bilimsel ruhsatý almak zorundadýr. Ýþletme ruhsatý kurumun ve hem üniversiteler hem de tüm özel fakülteler için 

Faaliyetler Konseyi'ni kurmuþtur. Bilimsel türünü, akredite edilmiþ eðitim programlarýný, ilk akreditasyon süreci sona ermiþtir. Bu kurumlar 

Faaliyetler Konseyi yükseköðretim kurumlarý kuruma kayýt yaptýrabilecek maksimum öðrenci için akreditasyon 

tarafýndan gerçekleþtirilenler dahil olmak üzere sayýsýný ve ayrýca kurumun verebileceði derece ve 

tüm ulusal araþtýrmalar ve bilimsel faaliyetlerden diplomalarý belirler. 

sorumlu baþ idari organ haline gelmiþtir. Temel akreditasyon almak isteyen bir kurum eðitim 

Akreditasyon süreci bir dýþ deðerlendirme ile faaliyetlerini baþlatmadan en az bir yýl önce 

baþlar. Kurumun bu süreçte baþarýlý olmasý konseye baþvurmak zorundadýr.

halinde, kuruma akademik derecelendirme hakký Temel akreditasyon maksimum üç yýllýk bir süre için 

veren bir sertifika verilir. Yabancý uzmanlar dýþ verilir. Akreditasyon yenileme (beþ yýla kadar 

deðerlendirme komisyonunun bir üyesi olarak geçerli) konsey tarafýndan zorunlu hale getirilen 

atanabilirler. standartlara ve usullere uygun olarak kurum ve 

KARADAÐ
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yenileme faaliyetleri 1 Mart 2007 tarihinde kurumlarýn yönetmeliklerine uygun olarak düzenli belgeler gözden geçirilerek daha detaylý bir hale 

tamamlanacaktýr. Bunun ardýndan, tüm materyaller bir  þeki lde gerçekleþt i r i lmel i  ve kurum gelecek þekilde geliþtirilecektir. Karadað'ýn bu 

Yükseköðretim Konseyi'ne gönderilecektir. yönetiminden paydaþlar, akademik personel ve alanda aþmasý gereken bir engel kalite güvencesi 

Kurumlar ve eðitim programlarý için deðerlendirme, öðrencilerin yaný sýra dýþ uzmanlarý da içermelidir. konusunda eðitilmiþ profesyonellerin sayýsýnýn 

onaylama ve akreditasyon yenileme süreci Öz deðerlendirme yöntemleri müfredat, öðretim yetersiz olmasýdýr. 

2007/2008 akademik yýlý itibariyle baþlayacaktýr. ekipmaný, akademik personelin yeterlilikleri, 2003 tarihl i  yasa gereðince, öðrenciler 

Baþka bir devlet veya ajanstan akreditasyon alan öðretim yöntemleri, sýnavlarda baþarýlý olan üniversitenin yönetim kurulunda, senatoda ve 

kurumlar akreditasyon belgelerini konseye sunmak öðrenci yüzdesi, mezun olan öðrenci yüzdesi ve fakülte kurullarýnda temsil edilmektedir. Karar alma 

zorundad ý r.  Konsey  dev le t  ta ra f ýndan  kurumun çalýþmalarýna iliþkin diðer gerekli organlarýnýn en az yüzde 15'ini öðrenci temsilcileri 

saðlanmayan akreditasyon deðerlendirmesini göstergeler doðrultusunda belirlenir. Ulusal o luþturmaktadý r.  Þu anda,  Karadað 'da 

kendi yönetmelikleri gereðince gerçekleþtirir. kýlavuzlarda sürekli bir iyileþme saðlamaya yönelik yükseköðretim kurumlarýnýn akreditasyonundan 

Özel yükseköðretim kurumlarýnýn en az üç yýllýk bir usullerin uygulanmasý tavsiye edilmektedir. Ýç sorumlu

dönem için mali durum teminatý sunmalarý deðer lendi rme raporu akredi tasyon ve 

gerekmektedir. akreditasyon yenileme süreçlerinin zorunlu bir 

parçasýdýr. Öðrenciler öz deðerlendirme usulüne Özel kurumlar için iþletme ruhsatý yükseköðretim 

dahil edilir (fakülte seviyesinde bütün öðrenciler kurumunun baþarýsýz olmasý halinde, kurum 

dahil edilir; üniversite seviyesinde öðrenci katýlýmý öðrencilerine akredite edilmiþ baþka bir 

öðrenci temsilcileri yoluyla saðlanýr). Anketler yükseköðretim kurumunda eðitimlerine devam 

deðerlendirme araçlarý olarak kullanýlýr. etmelerini saðlayacak mali desteði saðlamak 

zorunda olduðunu belirten bir hüküm içerir. Öz deðerlendirme süreci hala oldukça yeni bir 

uygulamadýr. Mevcut Yükseköðretim Yasasý Kalite güvencesi ile ilgili olarak, yükseköðretim 

deðerlendirme usulünün belirli bir seviyesinde kurumlarý öz deðerlendirme gerçekleþtirmeli, diðer 

gerçekleþtirilmesi gereken eylemleri belirler. Kýsa bir deyiþle eðitim programlarýný ve çalýþma 

süre sonra ek düzenlemeler getirilecek ve mevcut koþullarýný deðerlendirmelidir. Öz deðerlendirme 
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organ ulusal Yükseköðretim Konseyi'dir (Savjet za Daha geniþ bir baðlamda bilgi, beceri ve yetkinlikler Bakanlýðý ulusal yeterlilikler 

visoko obrazonvanje). Avrupa Yükseköðretimde (kiþisel veya mesleki) öncelik teþkil etmektedir. çerçevesinin oluþturulmasý için bir çalýþma grubu 

Kalite Güvencesi Birliði'nin (ENQA) tavsiyesi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ulusal çerçeve için oluþturmuþtur. Çalýþma grubu Eðitim ve Bilim 

üzerine, Karadað benzer eðitim sistemlerine ve baþlýca referans noktasýdýr. Almanya ve Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Refah Bakanlýðý, 

ekonomik sistemlere sahip komþu ülkeler ile birlikte Letonya'daki deneyimler gibi, Karadað'ýn kalite üniversiteler, ENIC merkezleri, Ýstihdam Bürolarý, 

bölgesel seviyede baðýmsýz bir akreditasyon ajansý saðlanmayý, resmi olmayan eðitim ve yaygýn Okullaþtýrma Ajanslarý ve benzeri dahil olmak 

oluþturmayý planlamaktadýr. ENIC-Karadað 2003 eðitimin geçerli kýlmayý, hayat boyu öðrenme üzere tüm ilgili kurumlarýn temsilcilerini içerir. Aralýk 

yýlýnda kurulmuþtur. Bir ENIC merkezinin kurulmasý fýrsatlarýna eriþimi mümkün kýlmayý ve tanýnma ve 2006'nýn sonunda, çalýþma grubu bakanlýða taslak 

ve Lizbon Konvansiyonu'nda kararlaþtýrýlan istihdam edilebilirlik sürecini kolaylaþtýrmayý ulusal yeterlilikler çerçevesini sunmuþtur. Bu taslak 

standartlarýn tam olarak uygulanmasý yönündeki amaçlayan ulusal yeterlilikler çerçevesinin kamuoyunda tartýþýlacak ve gözden geçirilecektir. 

çalýþmalar devam etmektedir. oluþturulma sürecindeki TEMPUS ortaklarý ile Hükümetin çalýþma programýna göre, çerçevenin 

Karadað'da yükseköðretime iliþkin Ulusal birlikte elde ettiði deneyimler de bilgilendirici nihai versiyonu Aralýk 2007 itibariyle hazýr olacaktýr.

Yeterlilikler Çerçevesi (NQF) altýncý, yedinci ve olmuþtur. 

sekizinci referans seviyelerini belirler. TEMPUS projesine paralel olarak, Eðitim ve Bilim 
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KARADAÐ

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih   
22 Ekim 2003 Zakon o visokom obrazovanju  

6 Þubat 2004  

6 Þubat 2006 tarihli deiþiklikler  

Statut Univerziteta Crne Gore  

20 Nisan 2004 Pravila AKTS  

20 Temmuz 2004  

10 Þubat 2006 tarihli deiþiklikler  

27 Aðustos 2004

Eylül 2006

Türkçe karþýlýðý
Yükseköðretim Yasasý

Karadað Üniversitesi Yönetmeliði

AKTS Kurallarý

Karadað Cumhuriyeti'nde yükseköðretim kurumlarýnýn eðitim 
programlarýnýn temel akreditasyonuna iliþkin Kanunname

Karadað Cumhuriyeti'nde yükseköðretim kurumlarýnýn eðitim 
programlarýnýn temel akreditasyonuna iliþkin kriter ve standartlar

Öðrenci kaydý, eðitimsel içerik belgesi ve öðrenci baþarýsýna iliþkin 
Kanunname

Pravilniko poèetnoj akreditaciji studijskih programa na ustanovama 
visokog obrazovanja u RCG

Kriterijumi i standardi za poèetnu akreditaciju studijskih programa na
 ustanovama visokog obrazovanja u RCG

Pravilniko voðenju matiène knjige, evidencije i sadrž aja javnih 
isprava

Web siteleri

Karadað Üniversitesi: http://ucg.cg.ac.yu

Karadað Eðitim ve Bilim Bakanlýðý: http://www.mpin.cg.yu

Karadað dilindeki k  arkarþýlýðý
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programý teorik dersler içermemektedir. kredi toplama ve transfer sisteminin ilkelerinin Skop je 'dek i  Ss .  Cy r i l  and  Method ius  

Skop je 'dek i  Ss .  Cy r i l  and  Method ius  kabu l  e tmiþ t i r.  Son dönemde kuru lun  Üniversitesi'nin Rektör Kurulu Diploma Eki 

Üniversitesi'nde mühendislik doktora programýnda yükseköðretim kurumlarýnýn (Tetovo'daki verilmesine karar vermiþtir. Diploma eki belirli bir 

doktora seviyesinde teorik dersler ve teori odaklý Güneydoðu Avrupa Üniversitesi, Skopje'deki ücret karþýlýðýnda ve öðrencinin talebi üzerine 

eðitime yer verilmektedir. Sosyal Bilimler Fakültesi ve Tetovo'daki Devlet Makedonca ve Ýngilizce olarak hazýrlanacaktýr. 

Doktora programlarý en az iki yýllýk bir çalýþma Üniversitesi) eðitim programlarý da AKTS üzerine Diploma Eki ücreti Rektör Kurulu tarafýndan 

süresi içerir. Doktora tezi programýn türüne baðlý temellenmiþtir. Makedonya Cumhuriyeti ülke belirlenir ve bu ücret Üniversitenin bütün fakülte ve 

olarak çalýþmalarýn tamamlanmasýndan sonra üç genelinde ortak bir kredi toplama ve kredi transferi enstitüleri için aynýdýr. Ss. Cyril and Methodius 

ve beþ yýl içerisinde baþarýlý bir þekilde sistemi oluþturma hedefine ulaþmak amacýyla Üniversitesi tarafýndan verilen Diploma Eki 

savunulmalýdýr. Doktora programýna kabul edilen müfredatlarý yeniden yapýlandýrmaya ve AKTS AB/Avrupa Konseyi/UNESCO formatýna uygundur. 

adaylar yüksek lisans derecesine veya týp sistemini uygulamaya devam etmektedir. AKTS Bu belge ilk defa 2008/2009 akademik yýlý 

bilimlerinde uzmanlýða sahibi olmalýdýr ve bu sisteminin sorunsuz bir þekilde uygulanmasýný 

adaylarýn yüksek lisans tezini baþarýlý bir þekilde saðlamak amacýyla, özellikle öðrenci iþleri ve 

savunmuþ olmalarý gerekmektedir. uluslararasý iþbirliði bürolarý (personel geliþim ve 

bilgi sistemleri) olmak üzere yükseköðretim 2000 Yükseköðretim Yasasý tüm yükseköðretim 

idarelerinin kapasitesi güçlendirilmelidir. kurumlarýnýn kredi temelli lisans (Madde 96) ve 

lisansüstü (Madde 111) programlarý hazýrlamasýný Þu anda yükseköðretim kurumlarýnýn Diploma Eki 

gerektirmektedir. Yükseköðretim kurumlarý AKTS (DE) vermesini gerektiren bir düzenleme 

sistemini veya farklý bir kredi sistemini kullanma bulunmamaktadýr. Buna karþýn, yapýlmasý 

özerkliðine sahiptir. Skopje'deki Ss. Cyril and beklenen yasal deðiþikliklerin gelecek yýllarda 

Methodius Üniversitesi ve Bitola'daki St. Kliment Diploma Eki verilmesini zorunlu hale getirmesi 

Ohridski Üniversitesi'nin üniversite senatolarý bek lenmekted i r.  Bugüne kadar,  b i rkaç 

lisans, yüksek lisans (uzman ve yüksek lisans yükseköðretim kurumu Diploma Eki verme 

programlarý) ve doktora programlarý için AKTS sorumluluðunu üstlenmiþlerdir. 2002 yýlýnda 
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mezunlarýna (diploma ekini 2007 yýlýnda alan çerçevesinin hedefi uluslararasý karþýlaþtýrma ve sisteminin geliþtirilmesi için gerekli hukuki zemini 

Elektrik Mühendisliði ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi t a n ý m a y ý  b a s i t l e þ t i r m e n i n  y a n ý  s ý r a  hazýrlamýþtýr. Yükseköðretim Yasasýnda Yapýlan 

mezunlarý ve 2004/05 akademik yýlýndan bu yana y ü k s e k ö ð r e t i m d e  k a l i t e  g ü v e n c e s i n i n  Deðiþiklikler ve Düzeltmelere Ýliþkin Yasa (2003) ile 

diploma eki alan Teknoloji ve Metalürji Fakültesi desteklenmesine katkýda bulunmaktýr. bu hukuki zemin daha da güçlendirilmiþtir. Yasa 

mezunlarý hariç) verilecektir. Tetovo'daki Yükseköðretim Yasasý uluslararasý programlarýn gereðince, akreditasyon yoluyla yükseköðretim 

Güneydoðu Avrupa Üniversitesi Diploma Ekini düzenlenmesine yönelik olarak oldukça genel bir kurumlarýnýn faaliyetlerini Yükseköðretim 

otomatik olarak ve herhangi bit ücret talep çerçeve saðlamaktadýr. Buna karþýn, mevcut Yasasý'na uygun olarak gerçekleþtirmelerini 

etmeksizin Ýngilizce, Arnavutça ve Makedonca Yasada  o r tak  de rece le re  öze l  o la rak  saðlamak amacýyla, kalite güvencesi sistemi 

olarak vermektedir. deðinilmemektedir. 20052015 Makedonya yükseköðretim kurumlarýnýn performanslarýnýn 

2001 yýlýnda Makedonya Cumhuriyeti hükümeti Cumhuriyeti'nde Eðitimin Geliþtirilmesine Ýliþkin onaylanmasý, doðrulanmasý ve tanýnmasýný içerir. 

teknik ve mesleki eðitim ve öðretim yoluyla elde Ulusal Strateji gereðince, ortak derece sertifikalarý Kalite güvencesi sistemi bir deðerlendirme süreci

edilen akademik yeterlilikleri tanýmlayan bir Ulusal saðlayan eðitim programlarýna iliþkin bir ikincil 

Yeterlilikler Çerçevesi oluþturma sürecini mevzuat geliþtirmeden Eðitim ve Bilim Bakanlýðý 

baþlatmýþtýr. Uluslararasý Standart Meslek sorumludur. Yükseköðretime iliþkin yeni Yasa 

Sýnýflandýrma Sistemi (ISCP/88) üzerine Tasarýsý ortak derecelere iliþkin ifadelerin yaný sýra 

temellenen standart unvanlar ve kodlar ortak derecelerin tanýnmasýna iliþkin ifadeler de 

doðrultusunda ulusal bir mesleki sýnýflandýrma içerecektir. Yeni Yasanýn 2007 yýlý sona ermeden 

sistemi oluþturulmuþtur.  Ulusal  Meslek önce yürürlüðe konmasý beklenmektedir. Bu 

Sýnýflandýrma Sistemi iþgücü yapýsýnda ve yeni sýrada, Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi her üç 

piyasa ekonomisinde gerçekleþtirilen deðiþiklikleri aþama için de eðitim programlarý ile ortak 

içerek þekilde 2002 yýlýnda tamamlanmýþtýr. AB dereceleri entegre etmek ve dolayýsýyla ortak 

üyesi ülkelerle uyumlu olmak amacýyla uluslararasý eðitim programlarýnýn oluþturulmasýný teþvik etmek 

normlar ve standartlarla uyuma büyük önem amacýyla kendi geliþim stratejisini takip etmektedir. 

verilmiþtir. Makedonya (ulusal) yeterlilikler Yükseköðretim Yasasý (2000) bir kalite güvencesi 
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ile yükseköðretim kurumunun kalitesinin, diðer bir ve karar alma sürecini kendi yargý alaný komisyonlarý oluþturabilir. Özelikle çalýþma, karar 

deðiþle idari, mali, akademik ve diðer faaliyetlerin kapsamýnda uzmanlýk ve yeterlilik temelinde alma, akreditasyon, deðerlendirme ve diðer 

yaný sýra kurumun önceliklerini deðerlendirir. Kalite gerçekleþtirir. meselelere iliþkin yöntem ve usuller Usul Kurallarý 

güvencesi sistemi ayrýca kalite güvencesinden Bir yükseköðretim kurumunun kurulmasýna iliþkin ile düzenlenmektedir. Akreditasyon Kurulu'nun 

sorumlu organlarýn kabul ettiði kanun ve diðer ilgili belgeler Kurula sunulduktan sonra, Kurul faaliyet göstermesi için gerekli fon özel bütçe 

yasal eylemler tarafýndan oluþturulduðu þekliyle haklarý ve görevleri doðrultusunda ilgil i k a l e m i  k a p s a m ý n d a  u l u s a l  b ü t ç e d e n  

yükseköðretim kalitesinin iyileþtirilmesi ve yükseköðretim faaliyetine iliþkin gerekliliklerin saðlanmaktadýr. Uzmanlýk, idare ve finansa iliþkin 

sürdürülmesinde kullanýlan diðer faaliyet ve karþýlanýp karþýlanmadýðýna karar verir. Kurul görevlerin nasýl yerine getirileceði Akreditasyon 

mekanizmalarý da kapsar. yüksek lisans ve/veya doktora programlarý sunmak Kurulu ile yükseköðretimden sorumlu bakanlýk 

Akredi tasyondan sorumlu u lusal  organ  isteyen bilimsel bir kuruma ruhsat verilip arasýnda yapýlan bir anlaþma ile düzenlenir. 

Yükseköðretim Akreditasyon Kurulu (Odbor za verilmeyeceðine, bu yükseköðretim kurumunun Akreditasyon usulü yükseköðretim kurumlarýnýn 

Akreditacija vo Visokoto obrazovanie)  12 Kasým yeni eðitim programlarý düzenlemek için gerekli oluþturulmasýna ve yükseköðretim faaliyetlerinin 

2001 tarihinde kurulmuþtur. Kurul on beþ üyeden koþul larý  karþý layýp karþý lamadýðýna ve gerçekleþtirilmesine yönelik normlar ve 

oluþan baðýmsýz bir organdýr. Kurul üyelerinin yükseköðretim kurumunun bu programlarý sunma 

dokuzu Üniversitelerarasý Konferans tarafýndan kapasitesine sahip olup olmadýðýna karar verir. 

seçilir. Üyelerden ikisi Makedonya Bilim ve Sanat Kurul yükseköðretim kurumlarýna verilen 

Akademisi'nden gelmektedir. Geri kalan dört üye akreditasyon ve diðer lisanslarý kaydeder ve yasa 

ise (üniversiteler veya bilimsel unvana sahip kiþiler) gereðince sorumlu olduðu diðer görevleri de yerine 

Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafýndan getirir.

atanýr. Kurul üyeleri dört yýllýk bir yetkiye sahiptir ve K u r u l  g e r e k l i  o l d u ð u  d u r u m l a r d a  

çalýþmalarýný baðýmsýz olarak yürütür. Kurulun yükseköðretimden sorumlu bakaný akreditasyon 

temel oturumu yükseköðretimden sorumlu bakan faaliyetleri ve diðer meselelerden haberdar 

tarafýndan toplanýr. Kurul baþkaný kurul üyeleri etmektedir. Akreditasyon Kurulu akreditasyon 

arasýndan seçilir. Kurul çalýþmalarýnda baðýmsýzdýr usulünde uzman kiþilerden oluþan uzman 
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standartlara iliþkin Aðustos 2002 tarihinde kabul verilen ruhsatlarýn süresinin uzatýlmasý veya deðerlendirmeler gerçekleþtirir. 

e d i l e n  d ü z e n l e m e l e r e  u y g u n  o l a r a k  ruhsatlarýn geri alýnmasýna yönelik önerilerde Fakülte/enstitü seviyesinde ve üniversite 

yürütülmektedir. bulunmadan önce akredite edilmiþ yükseköðretim seviyesindeki dýþ deðerlendirmeler 2003 yýlýnda 

Üniversi te ler in ve diðer yükseköðret im kurumlarýnýn statü ve faaliyetlerinin beþ yýlda bir baþlatýlmýþtýr. Dýþ deðerlendirmeyi gerçekleþtiren 

kurumlarýnýn akademik personeline iliþkin dýþ deðerlendirilmesini içerir. Deðerlendirme Ajansý uzman gruplarýnýn her zaman uluslararasý bir üyesi 

deðerlendirme ve ortak kalite deðerlendirmesi yükseköðretim kurumlarýnýn oluþturulmasý ve bulunmaktadýr. Dýþ deðerlendirme raporlarý 

Yükseköðretim Deðerlendirme Ajansý (Agencija za yükseköðretim faaliyetlerinin uygulanmasýna iliþkin Deðerlendirme Ajansý ve Akreditasyon Kurulu'na 

evaluacija na visokoto obrazovanie) tarafýndan normlarýn ve standartlarýn iyileþtirilmesi için gerekli sunulur. Deðerlendirme Ajansý yükseköðretim 

gerçekleþtirilir. Yükseköðretim Deðerlendirme tavsiyelerde bulunur. Deðerlendirme Ajansý ayrýca kurumlarýnda her beþ yýlda bir dýþ deðerlendirme 

Ajansý 13 Aralýk 2001 tarihinde Yükseköðretim yükseköðretim kurumlarý aðýný iyileþtirmeye gerçekleþtirir. Ýç deðerlendirme sonuçlarý ve öz 

Akreditasyon Kurulu tarafýndan oluþturulmuþ yasal yönelik önlemler önerir ve iyileþme saðlayacak deðerlendirme raporu dýþ deðerlendirmeyi

olarak baðýmsýz bir organdýr. Deðerlendirme Ajansý önlemler önermek amacýyla üniversitelerin ve 

Akreditasyon Kurulu tarafýndan seçilen dokuz yükseköðre t im  ku rumla r ýn ýn  akademik  

üyeden oluþmaktadýr. Deðerlendirme Ajansý'nýn personelinin kalitesini ölçer. Deðerlendirme Ajansý 

üyeleri dört yýllýk yetkiye sahip olan yükseköðretim diðer görevlerini kýlavuzlara uygun olarak yerine 

kurumu profesörleridir. Deðerlendirme Ajansý'nýn getirir ve deðerlendirme sonuçlarýna iliþkin raporlar 

üyeleri çalýþmalarýný baðýmsýz olarak yürütür ve yayýnlanýr. Bu raporlar meclis, hükümet ve 

yetki süreleri dolmadan önce üyelikleri yükseköðretimden sorumlu bakanlýðýn yaný sýra 

sonlandýrýlamaz. Deðerlendirme Ajansý'nýn temel Akreditasyon Kurulu'na sunulur. 

oturumu Akreditasyon Kurulu'nun baþkaný Deðerlendirme Ajansý 2002 yýlýnda Deðerlendirme 

tarafýndan toplanýr. Ajansý tarafýndan kabul edilen yükseköðretim 

Deðerlendirme Ajansý'nýn görevleri akredite edilen kurumlarý ve akademik personelin kalite güvencesi 

kurumlarýn deðerlendirme raporlarý temelinde ve deðerlendirilmesine iliþkin kýlavuzlarda 

izlenmesi ve Akreditasyon Komitesi'ne kurumlara b e l i r l e n e n  k o þ u l l a r  ç e r ç e v e s i n d e  d ý þ  
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çerçeveleyen temel amaç, kapsam ve sorularý 2002 tarihinde atamýþtýr ve Güneydoðu Avrupa saðlamak amacýyla üniversitelere idari ve yönetim 

tanýmlamak için kullanýlýr. Üniversitesi 2003 yýlýnda bir öz deðerlendirme yapýlarýnýn ve sistemin reformunda kaydedilen 

Y ü k s e k ö ð r e t i m  Ya s a s ý  g e r e ð i n c e ,  i ç  komisyonu oluþturmuþtur. ilerlemeyi belirleme konusunda yardýmcý olma, 

deðerlendirme mevzuat ile zorunlu hale Yukarýda bahsedilen deðerlendirme araçlarýnýn atýlmasý gereken adýmlarý ortaya koyma ve 

getirilmiþtir. Ýç deðerlendirme yükseköðretim kabul edilmesinin ve kurumsal ve üniversite üniversiteler tarafýndan üstlenilen faaliyetlerin 

kurumlarý tarafýndan kurumsal seviyede (fakülte, deðerlendirme komisyonlarýnýn kurulmasýnýn kalitesini garanti edecek politika ve stratejilerin 

yüksekokul, meslek yüksek okulu ve araþtýrma ardýndan, tüm fakülte, enstitü ve üniversitelerde ilk geliþtirilmesine katkýda bulunmadýr. 2003 ve 2004 

enstitüsü) ve üniversite seviyesinde gerçekleþtirilir. öz deðerlendirme 2002 yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir. yýllarýnda EUA uzman gruplarý tarafýndan üç EUA 

Her kurum yükseköðretim kurumunun konseyi Öðrenciler (fakülte/enstitü seviyesinde bütün kurumsal raporu hazýrlanmýþtýr. Bu raporlar 

tarafýndan atanan bir öz deðerlendirme komisyonu öðrenciler ve üniversite seviyesinde öðrenci internet üzerinden kamuya duyurulmuþtur. 

oluþturur. Öz deðerlendirme komisyonu beþ temsilcilerinden oluþan gruplar) öz deðerlendirme 

üyeden (üç akademik personel üyesi, bir idari usulüne dahil edilmiþtir. Anketler deðerlendirme 

personel üyesi ve bir öðrenci) oluþur. Ss. Cyril and aracý olarak kullanýlmýþtýr. 

Methodius Üniversitesi ve St. Kliment Ohridski Þubat 2003 tarihinde, Avrupa Üniversiteler Birliði 

Üniversitesi'lerini oluþturan tüm kurumlar Þubat ve (EUA) Skopje ve Bitola'daki devlet üniversiteleri 

Mart 2002 tarihlerinde öz deðerlendirme tarafýndan ve daha sonra Tetovo'daki özel 

komisyonlarý oluþturmuþlardýr. Dokuz üyeden (yedi Güneydoðu Avrupa Üniversitesi tarafýndan 

akademik personel üyesi ve iki öðrenci) oluþan Avrupalý  eþ düzey kurumlar tarafýndan 

üniversite deðerlendirme komisyonunun üyelerini gerçekleþtirilen inceleme yoluyla her bir 

üniversite senatosu belirler. ü n i v e r s i t e d e  k u r u m s a l  d e ð e r l e n d i r m e  

Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi'nde ge rçek leþ t i rmek  i ç in  dave t  ed i lm iþ t i r.  

deðerlendirme komisyonu Aralýk 2001 tarihinde D e ð e r l e n d i r m e n i n  a m a c ý  M a k e d o n y a  

atanmýþtýr. St. Kliment Ohridski Üniversitesi'nin üniversitelerinin 2010 yýlý itibariyle Avrupa 

senatosu öz deðerlendirme komisyonunu Nisan Yükseköðretim Alaný ile tam entegrasyonunu 

ESKÝ YUGOSLAV MAKEDONYA CUMHURÝYETÝ
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Uygulamaya konduðundan bu yana, kalite girmesi beklenen yeni Yükseköðretim Yasasý ile için baþvuruda bulunma planlarý Yükseköðretim 

güvencesi sisteminin fazlasýyla karmaþýk olduðu saðlanacaktýr. Yasasý'nda yapýlacak deðiþiklikler ve kalite 

gözlenmiþtir. Ulusal seviyede tek bir kalite Akreditasyon Kurulu ve Deðerlendirme Ajansý güvencesi organlarýnýn tabi tutulacaðý uluslararasý 

güvencesi  organý  o luþturmak amacýy la 2001 yýlýnda kuruluþundan bu yana Orta ve Doðu eþ düzey kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilen 

Akreditasyon Kurulu ile Deðerlendirme Ajansý'nýn Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi deðerlendirme sürecinin organizasyonu nedeniyle 

birleþtirilmesi amaçlanmaktadýr. Bu bir tür Ajanslarý Aðý'na (CEE Network) üyedir. Avrupa askýya alýnmýþtýr. 

deðiþimin yapýlmasýný mümkün kýlacak hukuki Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði'ne 

zemin 2007 yýlýnda yürürlüðe (ENQA) üyelik 

ESKÝ YUGOSLAV MAKEDONYA CUMHURÝYETÝ

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih   

25 Temmuz 2000
 64 sayýlý Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayýnlanan 

Aðustos 2000 sayýlý Yükseköðretim Yasasý
Zakon za visokoto obrazovanie; Sluzben vesnik na 
Republika Makedonija br. 64, avgust 2000 

 Pravilnik za edinstvenite osnovi za organiziranje na 
poslediplomski i doktorski studii na Univerzitetot'Sv. 
Kiril i Metodij' vo Skopje; Univerzitetski glasnik br. 7,25 
septemvri 2001 

29 Kasým 2001 
Pravilnikza edinstvenite pravila za studiranje na 
Univerzitetot'Sv. Kiril i Metodij'vo Skopje; 
Univerzitetski glasnik br. 20,30 noemvri 2001 

29 Kasým 2001 

 

Pravilnikza edinstvenite osnovi za kredit sistemot, 
preminot od edna na druga studiska progra ma i 
preminot od edna visokoobrazovna ustanova vo 
sostav na Univerzitetot'Sv. Kiril i Metodij'vo Skopje; 
Univerzitetski glasnik br. 20,30 noemvri 2001  

 

24 Eylül 2001

Türkçe karþýlýðý

Skopje'deki Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi'nin yüksek lisans 
ve doktora programlarýnýn uyumlu bir þekilde düzenlenmesine 
iliþkin 7 sayýlý Üniversite Gazetesi'nde yayýnlanan 25 Eylül 2001 
tarihli Düzenlemeler

Skopje'deki Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi'nin uyumlu 
program düzenlemelerine iliþkin 20 sayýlý Üniversite Gazetesi'nde 
yayýnlanan 30 Kasým 2001 tarihli Kýlavuz

Bir eðitim programýndan diðer eðitim programýna geçiþ ve bir 
yükseköðretim kurumundan Skopje'deki Ss. Cyril and Methodius
 Üniversitesi'nin baþka bir kýsmýna geçiþ için uyumlu kredi 
sistemine iliþkin 20 sayýlý Üniversite Gazetesi'nde yayýnlanan 
30 Kasým 2001 tarihli Düzenlemeler

Eski Yugoslav Makedonya  dilindeki k  arkarþýlýðý
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ESKÝ YUGOSLAV MAKEDONYA CUMHURÝYETÝ

Türkçe karþýlýðý
Tarih

 
  

11 Haziran 2002 
Diploma Ekinin verilmesine iliþkin ve Diploma Ekinin þekli, içeriði
ve veriliþ þeklini belirleyen 20 sayýlý Üniversite Gazetesi'nde 
yayýnlanan 30 Kasým 2001 tarihli Karar

Odluka za voveduvanje Prilog kon diplomata 
(Diploma Supplement), kako i za formata, 
sodrzinata i za nacinot na negovoto izdavanje; 
Univerzitetski glasnik br. 27,18 juni 2002 

13 Aðustos 2002 
Pravilnik za normativite i standardite za osnovanje 
visokoobrazovni ustanovi i za vrsenje visokoobrazovna 
dejnost; Sluzben vesnik na Republika Makedonija br. 
68, avgust 2002 

1 Ekim 2002 
Vodic za obezbeduvawe kvalitet i o cenuvanje na 
instituciite za visoko obrazovanie i na 
akademskite kadri vo Republika Makedonija; 
Sluzben vesnik na Republika Makedonija br. 75, 
oktomvri 2002  

19 Mart 2003 
Pravilnik na Univerzitetot'Sv. Kliment Ohridski' - Bitola 
za edinstvenite osnovi na kredit transfer sistemot 
(sistemot za prenos na bodovi, CTS-Credit Transfer 
System) za premin na druga studiska programa i 
premin od edna na druga visokoobrazovna ustanova; 
Univerzitetski glasnik, mart 2003 

17 Temmuz 2003 
Zakon za izmenuvanje i dopolnuvanje na Zakonot za 
visokoto obrazovanie; Sluzben vesnik na Republika 
Makedonija br. 49, juli 2003 

21 Ocak 2004 
Zakon za osnovanje drzaven univerzitet vo Tetovo; 
Sluzben vesnik na Republika Makedonija br.8, fevruari 
2004 

 

Yükseköðretim kurumlarýnýn oluþturulmasý ve yükseköðretim 
faaliyetlerinin uygulanmasýna yönelik normlar ve standartlara 
iliþkin 68 sayýlý Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde 
yayýnlanan Aðustos 2002 tarihli Düzenlemeler

Makedonya Cumhuriyeti'nde yükseköðretim kurumlarýnýn ve 
akademik personelin kalite güvencesi ve deðerlendirilmesine 
iliþkin 75 sayýlý Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde 
yayýnlanan Ekim 2002 tarihli kýlavuzlar

Bir eðitim programýndan diðerine geçiþ ve bir yükseköðretim 
kurumundan diðerine geçiþ için uyumlu kredi sistemine iliþkin 
Üniversite Gazetesi'nde yayýnlanan Mart 2003 tarihli St. Kliment 
Ohridski Üniversitesi Düzenlemeleri

Yükseköðretim Yasasýnda Yapýlan Deðiþiklikler ve Düzeltmelere 
Ýliþkin 49 sayýlý Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde 
yayýnlanan Temmuz 2003 tarihli Yasa

Tetovo'da bir devlet üniversitesi kurulmasýna iliþkin 8 sayýlý 
Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayýnlana 
Þubat 2004 tarihli Yasa

Web siteleri

Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi  Skopje: http://www.ukim.edu.mk
St. Kliment Ohridski Üniversitesi  Bitola: http://www.uklo.edu.mk
Güneydoðu Avrupa Üniversitesi  Tetovo: http://see-university.com
CEE Network: http://ceenetwork.hu/r_macedonia.html
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Yükseköðretim 1988 Eðitim Yasasý ve daha sonra ilkelerinin kabul edilmesi yönünde üniversiteye fazla sekiz yýllýk bir sürede tamamlanýr. Malta 

bu yasada deðiþiklikler ile düzenlenir. Malta rehberlik etmiþtir. Öðrencilere lisans ve yüksek Üniversitesi'nin doktora programlarýna iliþkin 

Üniversitesi bu yasanýn hükümleri gereðince lisans dereceleri sunan tam zamanlý programlar mevcut düzenlemelerine göre, lisans derecesine 

faaliyet gösterir. Eðitim Yasasý'nýn tadilatýna iliþkin sýrasýyla üç veya dört yýl ve bir veya iki yýl sürer. sahip (Second Class Upper Division) adaylar 

bir yasa tasarýsý 2006 yýlýnda Parlamento'ya Üniversitenin düzenlemeleri gereði, tüm dersler üç doktora programlarýna kaydolabilmektedir. En az 

sunulmuþ ve Aðustos 2006'da yürürlüðe girmiþtir. aþamalý sistem üzerine temellendirilir. 15 aylýk tam zamanlý bir araþtýrma sonrasýnda, 

Ulusal Yükseköðretim Komisyonu'nu düzenleyen ISCED 5B seviyesi programlarý ilk aþama öðrencilerin çalýþmalarý deðerlendirmeye tabi 

madde dahil olmak üzere bu yasanýn çeþitli kapsamýndaki kýsa dönem aþama olan diploma tutulur ve çalýþmalarýn yüksek lisans seviyesi 

maddeleri Eylül 2006'da yürürlüðe girmiþtir. Eðitim seviyesinde sunulur. Pek çok program yalnýzca standartlarýný karþýladýðýna karar verilirse bu 

Yasasý ISCED 0'dan ISCED 6'ya kadar Malta'daki tam zamanlý üç yýllýk bir çalýþmayý kapsamadýðý için öðrencilerin doktora derecesine geçiþine izin verilir. 

bütün eðitim seviyelerini kapsar. Þu anda ISCED 5 ISCED 5B seviyesi kapsamýnda yer alýr. Bu Bu 15 aylýk dönem doktora programýnýn süresine 

ve ISCED 6 programlarýný sunan tek kurum Malta programlarýn çoðu meslek odaklý deðildir. dahil edilir. 

Üniversitesi'dir. Programlarýn bazýlarý ISCED 5A seviyesindeki 

Malta Üniversitesi'nin derece yapýsý geleneksel programlara geçiþ saðlar. Bunun için ya lisans 

olarak üç aþama üzerine temellenmiþtir. Lisans ve programýnda edinilen kredilerin transfer edilmesi 

yüksek lisans dereceleri 1960'lý yýllarýn baþlarýndan ya da lisans programýnýn ikinci veya üçünü yýlýna 

beri verilirken, ilk doktora derecesi 1974 yýlýnda devam edilmesi gerekir. ISCED 5B seviyesi 

verilmiþtir. Eðitim Yasasý yükseköðretim mezunlarý lisans derecesi almadan önce bir yüksek 

programlarýnýn üç aþamalý bir sistem üzerine lisans programýna baþlayamaz. 

temellenmesini gerektirmemektedir, ancak Tam zamanlý doktora programlarý 3 ile 5 yýl 

üniversiteye derslerle ilgili düzenlemeler hazýrlama arasýnda sürer ve bu programlar aðýrlýklý olarak 

yetkisi vermektedir. Bu düzenlemeler Yasal araþtýrma üzerine temellenir. Doktora çalýþmalarý 

Uyarýlar yoluyla ikinci derecede mevzuat olarak yarý zamanlý olarak da gerçekleþtirilmektedir. Yarý 

yayýnlanýr. Buna karþýn, Eðitim Bakaný Bologna zamanlý doktora programlarý en az dört yýl ve en 
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Yüksek lisans derecesine sahip olan öðrencilerin Üniversitesi'nde ve kýsmen diðer kurum(lar)da ya Bazý birinci aþama lisans programlarý için bir pilot 

doðrudan doktora derecesine kaydolmasýna izin da tamamen taraf üniversitelerden birisinde proje uygulanmýþtýr. Diploma eki Ýngilizce olarak 

verilir. sunulmasýný saðlamak amacýyla taraflar arasýnda hazýrlanýr. Diploma eki resmi Mezuniyet Töreninde 

Üniversite doktora derecesini düzenleyen resmi bir anlaþma imzalanýr. Bu tür dersleri baþarýyla orijinal Diploma ile birlikte otomatik olarak ve 

düzenlemeleri gözden geçirmektedir ve yeni tamamlayan öðrencilere anlaþmada öngörüldüðü herhangi bir ücret talep edilmeksizin öðrencilere 

düzenlemelerin 2006/07 akademik yýlý içerisinde üzere bir ortak derece verilir. verilir. Malta'da Diploma Eki verilmesi zorunlu bir 

onaylanmasý planlanmaktadýr. Malta Üniversitesi'nde AKTS Ekim 2003 tarihinden uygulama deðildir. Þu anda tüm programlar için 

Diploma Eki verilmediðinden, öðrencilere Doktora programýna kaydolan öðrenciler genellikle bu yana Üniversite Lisans Derecelerine Ýliþkin 

akademik kayýtlarýna iliþkin detaylý bir not dökümü özel bir statüye sahip deðildir. Bu öðrenciler Genel Düzenlemeler temelinde uygulanmaktadýr. 

verilir. Bu tür not dökümlerinde öðrencilerin kiþisel çalýþma alanlarýnýn üniversitenin araþtýrma Bu sistem tüm birinci ve ikinci aþama 

bilgileri, öðrencilerin aldýðý dersler,programlarý kapsamýnda olduðu ve araþtýrma programlarýnda (lisans seviyesinde týp ve diþ 

görevlisi olarak araþtýrma projesinde istihdam cerrahisi hariç) zorunlu olarak uygulanýr. AKTS 

edildikleri durumlar dýþýnda hem öðrenci hem de Malta Üniversitesi'nde kullanýlan tek kredi 

“baþlangýç aþamasýndaki” bir araþtýrmacý olarak sistemidir ve bu sistem hem kredi toplama hem de 

kabul edilirler. Diðer doktora öðrencileri birinci kredi transferi amacýyla uygulanmaktadýr. Doktora 

aþama seviyesinde ders vermek üzere geçici programlarý aðýrlýklý olarak araþtýrma üzerine 

olarak istihdam edilir. Yarý zamanlý doktora temellendiðinden, üniversite bu programlara 

öðrencileri genellikle tam zamanlý bir iþte istihdam devam eden öðrencilere AKTS kredisi vermez.

edilir, ancak bu öðrencilerin üniversitede istihdam Malta Üniversitesi ilk defa Aralýk 2006 tarihinde 

edilmesi gerekmemektedir. Diploma Eki (DE) vermiþtir. 2006 yýlýnda, Diploma 

20 Ocak 2005 tarihinde, Malta Üniversitesi Ekinin getirilmesine iliþkin çalýþmalarýn takip 

denizaþýrý üniversiteler ile ortak dereceler edilmesi amacýyla üniversite çeþitli fakültelerden 

verilmesine iliþkin hükümleri onaylamýþtýr. Bu tür akademik personeli, idari personeli ve öðrenci 

durumlarda, programlarýn ya kýsmen Malta temsilcilerini içeren bir alt komite oluþturmuþtur. 
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Muhasebe, mimarlýk, dental cerrahi
eczacýlýk, teoloji

Týp ve cerrahi

Hukuk

Bankacýlýk, bilgisayar, ekonomi ve yönetim,
mühendislik, gazetecilik ve enformasyon,

hemþirelik/ebelik, paramedikal
öðretmenlik eðitimi, fen bilimleri, sosyal hizmetler

Sosyal bilimler, beþeri bilimler, fen bilimleri, eðitim bilimleri

Ziraatçýlýk, sanat, beþeri bilimler, sosyal bilimler, teoloji

Ziraatçýlýk, iþletme, bilgisayar, eðitim bilimleri,
saðlýk ve paramedikal, beþeri bilimler,

                         Gazetecilik ve enformasyon, sosyal bilimler

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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öðrencilerin programlara devam ettiði süre, iliþkin Yasal Uyarý Ekim 2005'te meclisten olarak katýlmalarý ile gerçekleþtirilmektedir. Dýþ 

devamlýlýk durumu, çalýþma alanlarý, yurtdýþýndaki geçmiþtir. Malta Yeterlilikler Konseyi'nin baþlýca denetçilerin ayrýca programlara iliþkin genel bir 

çalýþmalara katýlým ve nihai derece puaný yer alýr. hedefi Yaþam Boyu Öðrenme Ulusal Yeterlilikler rapor sunmalarý da beklenmektedir. Denizaþýrý 

Üç aþamalý yapý uzun yýllardýr kullanýldýðýndan ve Çerçevesi'nin geliþtirilmesine rehberlik etmektedir. kurumlardan gelen dýþ denetçiler her zaman 

yeni bir uygulama olmadýðýndan, takip önlemlerine Konsey ayrýca öðrenciler tarafýndan edinilecek doktora programlarý için Deðerlendirme Kurulu 

gerek duyulmamaktadýr. bilgi, beceri, yetkinlik ve tutumlara iliþkin standartlar üyeleri olarak atanýr ve sözlü sýnavlara katýlýrlar.

temelinde dereceler yerine mesleki ve teknik Ýç deðerlendirme usulleri 1996 yýlýnda Malta Malta Üniversitesi AKTS sistemini büyük ölçüde 

yeterliliklerin geliþtirilmesi, akreditasyonu ve Üniversitesi tarafýndan oluþturulan Kalite kendi inisiyatifi ile uygulamaya karar vermiþtir ve bu 

verilmesi amacýyla bir yeterlilikler çerçevesi Güvencesi Komitesi tarafýndan takip edilir. Bu uygulama için herhangi bir özel teþvik 

oluþturacak ve sürdürecektir. 2006 yýlý Kasým Komite her fakülteden ve idarialmamaktadýr. Üniversite akademik ve idari 

ayýnýn baþlangýcýnda, Malta Nisan 2007'de sona personelini AKTS ile ilgili olarak hem yurtiçinde 

erecek bir Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi danýþma hem de yurtdýþýnda gerçekleþtirilen seminerlere 

sürecini baþlatmýþtýr. 2007 yýlýnýn baþýnda, Malta katýlma yönünde teþvik ederek kendi insan 

Yeterlilikler Konseyi önerilen Ulusal Yeterlilikler kaynaklarýný kullanmaktadýr. Hem üniversite hem 

Çerçevesi 'ne i l iþkin üç pol i t ika belgesi de Avrupa Komisyonu tarafýndan mali destek 

yayýnlayacaktýr. 2007 bahar döneminde Malta'nýn saðlanmaktadýr. 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu bir Ulusal Kaynak yetersizliði Diploma Eki uygulamasýný 

Yeterlilikler Çerçevesi'ni resmi olarak yürürlüðe baþlangýçta olumsuz etkilemiþtir. Bunun yaný sýra, 

koymasý beklenmektedir. Diploma Eki uygulamasý üniversite için yalnýzca 

Malta Üniversitesi'nde eðitim programlarýnda kalite daha fazla maliyete yol açmakla kalmayýp ayný 

güvencesi dýþ denetçilerin (saha ziyaretinde zamanda daha önce akademik kayýt dökümleri ile 

bulunan veya bulunmayan) sýnav kâðýtlarýnýn öðrencilerden elde edilen gelirin de kaybedilmesi 

düzenlenmesi ve deðerlendirilmesi ve son sýnýf anlamýna gelmektedir. 

öðrencilerinin tezlerinin savunulmasýna yýllýk Malta Yeterlilikler Konseyi'nin (MQC) kurulmasýna 
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personelden temsilcilerin yaný sýra Öðrenci Buna karþýn, Ekim 2006'da bir  Ulusal Güvencesi Birliði'ne (ENQA-VET) de katýlacaktýr. 

Temsilcileri Konseylerinin temsilcilerini de içerir. Yükseköðretim Komisyonu kurulmuþtur ve bu 2006 yýlýnda Eðitim, Gençlik ve Çalýþma Bakanlýðý 

2004/05 akademik yýlý itibariyle, Komite tarafýndan komisyonun baþlýca görevlerinden bir tanesi Malta'yý ENQA-VET'te temsil etmesi için Malta 

önerilen ve Senato tarafýndan onaylanan önlemler 'kurumlar ve bu kurumlarýn programlarýnýn Derecelendirme Konseyi'ni seçmiþtir. 

fakülte içi denetimleri içermektedir. Bu aþamada, kalitesinin garanti edildiði durumlarda sistemler ve Yükseköðretim kurumlarýnýn Malta Üniversitesi'nin 

Denetim Ekibi Kalite Güvencesi Komitesi'nden bir politikalarý deðerlendirmek, onaylamak, akredite yaný sýra mesleki ve teknik eðitim ve öðretim 

üye, fakülte Dekaný (veya temsilcisi) ve genellikle etmek, yetkilendirmek veya tanýmaktýr'. Bu arada, saðlamak için çeþitli kolejlerin birleþtirilmesiyle 

denizaþýrý bir üniversitede çalýþan ve Malta'nýn üniversite kendi iç kalite güvencesi usullerini oluþan Malta Sanat, Bilim ve Teknoloji Koleji'ni 

akademik görünümüne iliþkin bilgi sahibi bir uygulamaktadýr. (MCAST) de içermesine iliþkin Mevzuat (2006 

akademisyen olan bir dýþ denetçiden oluþur. Malta Akademik Denetim Birimi ve Malta tarihli ve XIII sayýlý Yasa) meclisten geçmiþtir. Þu 

Malta Üniversitesi yasa gereðince diploma ve Üniversitesi Kalite Güvencesi Komitesi aracýlýðýyla anda MCAST ISCED 3 ve ISCED 4 seviyesinde 

derece verme hakkýna sahiptir ve üniversitenin Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi programlar sunmaktadýr. Buna karþýn, kolejin 

diðer kurumlardan akreditasyon almasý Birliði'ne (ENQA) katýlmaktadýr. Malta Üniversitesi geliþim planýnda ISCED 5 seviyesindeki 

gerekmemektedir. ENQA'ya katýlma istediðini belirtmiþtir. programlarýn da sunulmasý öngörülmektedir. 

Baðýmsýz bir kalite güvencesi ajansý kurulmasýna Malta Mart 2007'de Malta Yeterlilikler Konseyi Program türleri ve uygulama tarihlerine iliþkin kesin 

iliþkin resmi bir karar henüz bulunmamaktadýr. yoluyla Avrupa Mesleki Eðitim ve Öðretimde Kalite bir bilgi bulunmamaktadýr. 

MALTA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih  Malta dilindeki karþýlýðý 

16 Austos 1988  Eitim Yasas1 (Cap. 327)  

16 Mart 2004 
Eðitim Yasasý (Cap. 327)  Üniversite Lisans Derecelerine Ýliþkin
Genel Düzenlemeler  2004 tarihli ve 127 sayýlý Yasal Uyarý 

4 Austos 2006

Türkçe karþýlýðý

Ýstihdam ve Eðitim Hizmetleri Yasasý (Cap. 343)  2005 Malta 
Yeterlilikler Konseyi Düzenlemeleri  2005 tarihli ve 347 sayýlý 
Yasal Uyarý

2006 tarihli ve XIII sayýlý Yasa  Cap. 327 Eðitim Yasasýný 
Deðiþtiren Yasa

Att dwar l-Edukazzjoni (Kap. 327)

Att dwar l-Edukazzjoni (Kap. 327) - Ir-Regolamenti Generali 
ghar-Rikonoxximenti Universitarji sa l-Ewwel Grad - Avviz 
Legali 127 ta' l-2004

Att dwar is-Servizzi ta' l-Impieg u Tahrig (Kap. 343) - 
Regolamenti ta' l-2005 dwar il-Kunsill Malti ghall-Kwalifiki -
 Avviz Legali 347 ta' l-2005

Att Nru XIII ta' 2006 - Att biex jemenda l-Att dwar l-
Edukazzjoni, Kap. 327

28 Ekim 2005
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Yükseköðret im 1993 yý l ýndan bu yana programlarýna dönüþtürülmüþtür. Eðitim Bakanlýðý sahip olan öðrenciler doktora programlarýna 

Yükseköðretim ve Araþtýrma Yasasý tarafýndan ihtiyaç arttýkça kurumlarýn yüksek lisans baþlayabilir. Öðrencilerin doktora programýna 

düzenlenen yüksek meslek eðitimi (HBO) ve programlarý sunmasýný kolaylaþtýrabilir ve son baþlamak için yüksek lisans derecesine sahip 

üniversite eðitimini (WO) içerir. Bu yasa 2002, 2003 dönemde saðlýk bakýmý alanýnda böyle bir olmasý gerekmektedir, ancak bir profesörün uygun 

ve 2004 yýllarýnda deðiþtirilmiþtir. Bu yasa Bologna uygulama gerçekleþtirilmiþtir. görmesi halinde herhangi bir öðrenci de doktora 

sürecinin bütün unsurlarýný (derece yapýsý, AKTS, ISCED 5B seviyesindeki programlardan ISCED 5A programýna kabul edilebilir. Öðrenciler bir lisans 

Diploma Eki ve kalite güvencesi) içerir. seviyesindeki programlara geçiþ yüksek meslek programýný tamamladýktan sonra doktora 

Lisans/yüksek lisans yapýsý 2002 yýlýnda eðitimi kurumlarý tarafýndan 2006/07 akademik programýna kabul edilebilirler, ancak bu duruma 

Yükseköðretim Yasasý'nda yapýlan deðiþikliði yýlýnda gerçekleþtirilen pilot projeler yoluyla nadir olarak rastlanmaktadýr. Doktora (PhD) 

takiben uygulamaya konmuþtur. Bu yasa uygulanan ön lisans (AD) olarak isimlendirilen bir öðrencileri genellikle bir tez (dissertatie) ile 

deðiþikliðiyle üç temel aþamadan oluþan bir derece ara derecelendirme ile mümkün olabilmektedir. Bu sonuçlanan akademik veya bilimsel araþtýrmalar 

sistemi getirilmiþtir. Üniversiteler geleneksel tek iki yýllýk program ayrý bir ISCED 5B programý olabilir gerçekleþtirirler. Araþtýrma

aþamalý programlarýný 2002/03 akademik yýlýnda ve ayný zamanda tam bir ISCED 5A lisans 

l isans ve yüksek l isans programlarýna programýnýn entegre bir parçasý olarak kýsa dönem 

dönüþtürmüþtür. Bu dönemde deðiþtirilmeyen bir programa devam eden öðrencilerin ISCED 5B 

programlar  2003 /04  akademik  y ý l ýnda  seviyesindeki programlardan (120 AKTS kredisi) 

dönüþtürülmüþtür. Bazý programlar (týp, eczacýlýk ISCED 5A seviyesindeki lisans programlarýna 

ve veterinerlik) eski formatta uygulanmaya devam (toplam 240 AKTS kredisi) geçiþini saðlayabilir. 

etmektedir, ancak bu programlardaki deðiþikler de Kademeli olarak sonlandýrýlan eski ISCED 5B 

k a d e m e l i  o l a r a k  2 0 0 8  y ý l ý n a  k a d a r  programlarýndan (yüksek meslek eðitimi 

tamamlanacaktýr. Yüksek meslek eðitimi kurumlarýnda bir ile üç yýl arasýnda bir süreyi 

kurumlarýnda (Hogescholen) sunulan eski (ICSED kapsayan programlar) ISCED 5A programlarýna 

5A seviyesi) programlar (240 AKTS kredisi) 2002 geçiþ mümkün deðildir. 

yý l ýnda ya sonlandýrý lmýþ ya da l isans Yüksek lisans derecesi veya dengi bir unvana 
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Týp, eczacýlýk, veteriner hekimlik

Diþ hekimliði çalýþmalarý

Hukuk

Mühendislik, agronomi, fizik bilimi, felsefe

Diðer programlar

Diðer programlar

Diðer programlar

Diyagramda gösterilen kurumlarýn yaný sýra, hükümet tarafýndan finanse edilen yükseköðretim kurumlarý tarafýndan verilen derecelere denk dereceler 
veren hükümet tarafýndan finanse edilmeyen özel yükseköðretim kurumlarý (aangewezen instellingen) bulunmaktadýr. 

Hogeschool tarafýndan bachelor derecesi verilen öðrenciler Hogeschool ve ilgili araþtýrma üniversitesi arasýndaki anlaþmaya baðlý olarak geçiþ 
programlarý yoluyla araþtýrma üniversitelerinde master programlarýna devam edebilirler. 

2006/07 akademik yýlýndan bu yana, iki yýllýk bir program (ön lisans derecesi ile sonuçlanan) Hogeschool tarafýndan sunan ISCED 5B lisans 
programlarýnýn bir parçasý haline gelmiþtir. 

Hogeschool tarafýndan sunulan ISCED 5B programlarý 31 Aralýk 2007 tarihinde aþamalý olarak kaldýrýlmýþ olacaktýr. 

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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eðitimi bireysel araþtýrma ile ayný zamanda verilir. (Nederlands Kwalificatie Raamwerk Hoger uyarlanmýþ veya çoðu zaman basitleþtirilmiþ bir 

Doktora programý en az dört yýl sürer. Doktora Onderwijs) kabul edilmesine iliþkin çalýþmalar versiyonu kullanmaktadýr. 2009 yýlýndan itibaren, 

derecesi  üniversi te ler in yaný sýra açýk sürmektedir. Bu konuya iliþkin hazýrlýk çalýþmalarý öðrencilerin yüzde yüzüne (lisans ve yüksek lisans) 

ün ivers i te lerde (Open Univers i te i t )  de 2006 yýlýnda baþlatýlmýþtýr ve bu çalýþmalarýn 2007 otomatik olarak, herhangi bir ücret talep 

verilmektedir. Üniversiteler kapsamýndaki yýlýnda tamamlanmasý beklenmektedir. edilmeksizin, Ýngilizce dilinde ve AB/Avrupa 

araþtýrma yüksekokullarý belirli bir alanda veya çok 2002 yýlýnda Yükseköðretim Yasasý'nda yapýlan Konseyi/UNESCO formatý ile uyumlu bir Diploma 

disiplinli bir baðlamda yüksek kaliteli araþtýrma deðiþiklik ile eski 42 kredilik sistemin yerine AKTS Eki verilmesi beklenmektedir. 

saðlayan ulusal ve uluslararasý merkezlerdir. Bu (yýllýk 60 kredi) sistemine benzeyen Hollanda kredi Üç aþamalý yapýnýn neredeyse tamamen 

okullarda yetenekli araþtýrma görevlileri araþtýrma sistemi getirilmiþtir. AKTS 2002/03 akademik uygulamaya konmasý ve AKTS ile uyumlu bir kredi 

yapmak üzere görevlendirilir ve doktora öðrencileri yýlýndan bu yana kredi toplama ve transferinde sisteminin benimsenmesinden dolayý, ne teþvik ne 

için belirli bir denetim ve öðretim seviyesi garanti zorunlu olarak kullanýlmaktadýr ve lisans ve yüksek de kontrol önlemlerine ihtiyaç duyulmaktadýr. 

edilir. Doktora öðrencilerinin eðitim sonunda lisans seviyesindeki tüm programlar ve öðrenciler Öðrencilere Diploma Eki verilmesi Bologna 

doktora derecesi almasý beklenir. için geçerlidir. 2002 yýlýnda yapýlan deðiþiklik ile 60 rehberleri, öðrenci

Genelde özellikle araþtýrma yüksekokullarýnda kredi 1.680 saatlik öðrenim yükü olarak 

istihdam edilen öðrenciler olmak üzere doktora tanýmlanmýþtýr. 

programýna devam eden öðrenciler “baþlangýç Diploma Eki (DE) verilmesi 1 Mart 2005 tarihinde 

kademesindeki” araþtýrmacýlar olarak kabul bu yana zorunludur. Pek çok kurum bu uygulamayý 

edilirler. baþlatmýþtýr ve bu yönde çalýþmalar yürütmektedir. 

Mevcut yasada uluslararasý ortak veya çift Diploma Ekinin verildiði yerlerde, diploma eki 

dereceler verilmesine iliþkin bir hüküm yer Felemenkçe ve Ýngilizce dillerinde otomatik olarak 

almamaktadýr. Buna karþýn, yeni önerilen yasa ve herhangi bir ücret talep edilmeksizin bütün 

(Haziran 2006'da meclise sunulan)ortak ve çift öðrenci lere veri l i r.  Kurumlar AB/Avrupa 

dereceleri kapsamaktadýr. Konseyi/UNESCO formatýný kullanma konusunda 

Yükseköðretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin teþvik edilmektedir, ancak kurumlar bu formatýn 
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örgütleri, hükümet ve NUFFIC (ENIC/NARIC programlar ve dereceler ve öðrenci deðerlendirme programlara yönelik bir teste tabi tutulur. NVAO 

Hollanda) tarafýndan geniþ ölçüde desteklenir, kriterlerine iliþkin bilgi de duyurulmaktadýr. CROHO ile birlikte programýn yeni olduðunu ve 

ancak kurumlara bu uygulamayý tamamen yerine 2002 yýlýnda ayrýca eðitim programlarýna iliþkin dýþ daha önce kaydedilmediðini veya kaydýnýn geri 

getirmelerinde yardýmcý olmak amacýyla özel deðerlendirmenin takip edilmesi sorumluluðu alýnmadýðýný onaylar. 

teþvikler ve kontrol önlemleri saðlanmamaktadýr. Denetleme Kurulu'ndan (genel olarak eðitim NVAO yasa gereðince tüm mevcut lisans ve 

Lisans ve yüksek lisans programlarýnda kalite sisteminden sorumlu olan organ) alýnarak 2003 yüksek lisans derece programlarýný akredite eder 

güvencesini garanti etmek amacýyla, 2002 tarihli yýlýnda oluþturulan NVAO'ya verilmiþtir. NVAO ve hükümet destekli yükseköðretim kurumlarýnýn 

yasa ile kurulan Hollanda Akreditasyon Kurumu üyeleri Hollanda ve Belçika'nýn Flaman Topluluðu yaný sýra Hollanda hükümeti tarafýndan onaylanan 

(NAO) yüksekokul ve üniversitelerde sunulan hükümetleri tarafýndan atanýr. Üyeler arasýnda bir (ancak finanse edilmeyen) kurumlar tarafýndan 

programlarý deðerlendirir. 2003 yýlýnda, Hollanda öðrenci de yer alýr. Öðrenciler bunun yaný sýra sunulan yeni eðitim programlarýný onaylar. 

ve Belçika'nýn Flaman Topluluðu arasýnda yapýlan NVAO'nun danýþma konseyinde de temsil edilir. Hükümet tarafýndan finanse edilmeyen veya

antlaþma ile NAO her iki ülkede de faaliyet Hükümetin NVAO üyelerini atamadan önce 

gösteren ortak bir örgüt olarak kabul edilmiþtir. akademik topluluklara danýþmasý iyi uygulama 

2004 yýlýnýn sonunda bu antlaþma onaylanmýþtýr ve örneðidir. NVAO dýþ deðerlendirmenin oluþturulan 

kurum Nederlands  Vlaamse Accreditatie protokole uygun olarak gerçekleþtirilmesi ve 

Organisatie (NVAO veya Hollanda  Flaman deðerlendirme sonucunun olumlu olmasý halinde 

Akreditasyon Kurumu) olarak isimlendirilmeye programlarý akredite eder. Bu deðerlendirme 

baþlamýþtýr. baðýmsýz olarak gerçekleþtirilir. 

Kurumlarda her bir yükseköðretim programýnýn Akreditasyon hem mevcut programlar hem de yeni 

veya program grubunun deðerlendirme programlar için geçerlidir. 

düzenlemelerine (Onderwijs en Examenregeling) CROHO'ya dahil olmak amacýyla (Centraal 

genellikle web sitesi yoluyla ve bütün öðrenciler için Register Opleidingen Hoger Onderwijs veya 

(yasa gereðince) eriþilebilmektedir. 1990'larýn Yükseköðretimde Programlarýn Merkezi Kaydý), 

baþýndan bu yana, bu düzenlemenin yaný sýra lisans ve yüksek lisans programlarý yeni 
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onaylanmayan kurumlar temel eðitim sonrasý Hollanda üniversitelerindeki bütün programlarý ve kurumlarýn yýllýk listesini oluþturur. 

(post-initial) yüksek lisans derecesi programlarýnýn araþtýrma programlarýný inceler. Bu komiteler Yasa gereðince, hem Teftiþ ve Deðerlendirme 

akreditasyonu için baþvurabilir. Hükümet deðerlendirmelerinin sonuçlarýný kamuya duyurur Kurumlarýnýn hazýrladýðý raporlar hem de 

tarafýndan finanse edilen veya onaylanan ve bu konuda tavsiyelerde bulunur. Bütün akreditasyon raporlarý kamuya açýk olmalýdýr. Eþ 

yükseköðretim kurumlarý da temel eðitim sonrasý programlar her altý yýlda bir ve bütün araþtýrma düzey kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilen dýþ 

yüksek l isans derecesi  programlar ýnýn programlarý her beþ yýlda deðerlendirmeye tabi deðerlendirmelerin sonuçlarý yayýnlanýr ve bu 

akreditasyonu için baþvurabilir. tutulur. Komiteler programýn içeriðini ve eðitim ile sonuçlara web sitelerinden eriþilebilir. Olumlu 

Bu konuya iliþkin kriter ve usullere www.nvao.net ilgili konularý deðerlendiren ilgili alanda uzman akreditasyon kararlarý NVAO tarafýndan yayýnlanýr 

adresinden ulaþýlabilmektedir. kiþilerden oluþur. Her komite de bir öðrenci de yer ve web sitesinden bu sonuçlara ulaþýlýr. 

alýr. Programýn türüne göre, yabancý uzmanlarýn HollandaFlaman Akreditasyon Kurumu QANU Bunun yaný sýra, yüksek meslek eðitimi 

katýlýmý zorunludur veya tavsiye edilmektedir. (Hollanda Üniversitelerinde Kalite Güvencesi), üniversiteleri ve kurumlarý kendi kalite

Eðitim programlarý söz konusu olduðunda, NQA (Hollanda Kalite Ajansý) ve Hobéon 

üniversiteler eþ düzey kurumlar tarafýndan Certificering bv gibi onaylama/deðerlendirme 

gerçekleþtirilen dýþ deðerlendirmelerin sonuçlarýna kurumlarý tarafýndan gerçekleþtirilen dýþ onaylama 

cevap verip vermeme konusunda serbesttir. Eðitim temelinde karar alýr. 

programlarý söz konusu olduðunda, NVAO Dýþ kalite güvencesi Visiterende en Beoordelende 

akreditasyon ile ilgili kararýný eþ düzey kurumlar Instanties (VBIs veya Teftiþ ve Deðerlendirme 

tarafýndan gerçekleþtirilen dýþ deðerlendirme Kurumlarý) tarafýndan organize edilir ve iç kalite 

sonuçlarý temellinde alýr. güvencesini tamamlayýcý niteliktedir. Eþ düzey 

2003 yýlýndan bu yana, NVAO Teftiþ ve kurumlar tarafýndan gerçekleþtir i len dýþ 

Deðerlendirme Kurumlarýnýn gerçekleþtirdiði dýþ deðerlendirmeler iç deðerlendirmeler sonrasýnda 

deðerlendirmelerin belirli kalite önkoþullarýný gerçekleþtirilir. 

karþýlayýp karþýlamadýðýný kontrol eder. NVAO Visitatiecommissies (eþ düzey kurumlar tarafýndan 

deðerlendirme yapma kriterlerini karþýlayan gerçekleþtirilen dýþ deðerlendirme komiteleri) tüm 
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güvencesi sistemlerini oluþturma konusunda Denetleme Kurulu ile birlikte, QANU ve NQA 2000 bahsedilen kurumlarýn tümü ayrýca INQAHEE'ye 

baðýmsýzdýr. Tüm üniversiteler kendi sunduklarý yýlýndan bu yana Avrupa Yükseköðretimde Kalite (Uluslararasý Yükseköðretimde Kalite Güvencesi 

eðitim ve araþtýrmalarýn kalite güvencesinde (iç ve Güvencesi Birliði'nin (ENQA) tam üyeleridir. NVAO Ajanslarý Aðý) de üyedir. 

dýþ deðerlendirmeleri içerir) yer alýr. 2003 yýlýndan bu yana Birliðe tam üyedir. NVAO 2007 yýlýnda eþ düzey kurumlar tarafýndan 

Her bir program için öðrencilerin eðitim Denetleme Kurulu gibi, VSNU ve HBO-raad da gerçekleþtirilecek bir deðerlendirmeye tabi 

komitelerine katýlmasý zorunludur. Öðrencilerin iç ENQA'ya kuruluþundan bu yana üyedir. tutulacaktýr. 

deðerlendirmeye katýlýmý kurumlarýn tercihinde NVAO bunun yaný sýra Avrupa Akreditasyon 

baðlýdýr. Konsorsiyumu'na (ECA) da üyedir. Yukarýda 

HOLLANDA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih  Ulusal dildeki karþýlýðý  
8 Ekim 1992 tarihinde kabul edilen ve
1 Eylül 1993 tarihinde uygulamaya 
konan yasa (2002, 2003 ve 2004 
yýllarýnda deðiþtirilmiþtir)

 

 

8 Haziran 1996 tarihinde meclise
sunulan yeni önerge  

 

 

Türkçe karþýlýðý
Yükseköðretim ve Araþtýrma Yasasý

(Yeni) Yükseköðretim ve Araþtýrma Yasasý

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 
WHW

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 
WHOO

24155241712415524269



Bologna Deklarasyonu kapsamýndaki pek çok programlarý sunulmamaktadýr. Yukarýda bahsedilen Nisan 2005 tarihli Yasa ve 

hüküm (üç aþamalý yapý, AKTS ve Diploma Ekinin Kalite Reformu'nun kabul edilmesiyle, eski 15 Eylül 2005 tarihinde kabul edilen düzenlemeler 

yaný sýra yükseköðretimde kalite güvencesini doktora derecesi yerine yapýlandýrýlmýþ eðitim uluslararasý ortak dereceler veri lmesini 

destekleyen önlemlere iliþkin hükümler) 2003 programlarý üzerine kurulu bir doktora derecesi saðlamaktadýr. 

bahar döneminden bu yana tam olarak uygulanan getirilmiþtir. Doktora programlarý üç yýllýk tam Yükseköðretime iliþkin bir Uluslar arasý Yeterlilikler 

Kalite Reformu (Kvalitetsreformen) olarak zamanlý programlardýr. Yalnýzca ikinci aþamayý Çerçevesi henüz kabul edilmemiþtir. Buna karþýn, 

isimlendirilen yükseköðretim genel reformuna dahil tamamlayan öðrenciler doktora programlarýna 2005 yýlýnda Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý 

edilmiþtir. Yükseköðretimi düzenleyen son baþlayabilir. Teorik dersler doktora programýnýn bir tarafýndan atanan bir çalýþma grubu danýþma 

mevzuat Nisan 2005'de kabul edilen revize edilmiþ parçasýný oluþturur. Teorik derslerle harcanan süre amacýyla çeþitli paydaþlara daðýtýlacak bir önerge 

yüksek öðretim yasasýdýr. kurumdan kuruma deðiþiklik gösterir, ancak genel sunmuþtur. 

Üç aþamalý yapý Bologna süreci öncesinde de var bir kural olarak teorik dersler toplamda bir AKTS sistemi 2001 yýlýnda getirilmiþtir ve bu sistem 

olan bir yapýydý, ancak lisans, yüksek lisans ve sömestrlik zamaný kapsar. 2003 tarihli Kalite Reformu'ndan bu yana tam 

doktora programlarýndan oluþan üç aþamalý yapý Bunun yaný sýra, bireysel araþtýrma temelinde ayrý olarak uygulanmaktadýr. AKTS sistemi kredi 

2003/04 akademik yýlýnda kabul edilen Kalite bir doktora derecesi (doctor philosophiae) almak toplama ve transferi için kullanýlýr. 

Reformu ile getirilmiþtir. O tarihten bu yana, tüm da mümkündür. 

yükseköðretim kurumlarýnýn üç aþamalý yapýyý Doktora programlarýna devam eden öðrenciler 

benimsemesi zorunlu hale gelmiþtir. öðrenci olarak deðil 'baþlangýç kademesindeki 

2007 yýlýna kadar süren geçiþ dönemi süresince, araþtýrmacýlar' olarak kabul edilir. Bu öðrenciler 

eski ve yeni yapýlar bir arada yer uygulanacaktýr. genellikle dört yýllýk sözleþmeler kapsamýnda 

Sýnýrlý sayýda eðitim programý (týp, psikoloji ve istihdam edilir ve dört yýllýk sürenin üç yýlýný doktora 

veterinerlik) uzun dönem programlar olarak derecesi için araþtýrma yaparak geçirir. Dördüncü 

sunulmaktadýr ve bu nedenle bu programlar yýlda, bu öðrenciler istihdam edildikleri 

Bologna süreci dýþýnda tutulmaktadýr. yükseköðretim kurumlarý için (ders vererek, vb.) 

Hiçbir yükseköðretim kurumunda ICSED 5B çalýþýrlar. 
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Diploma Eki (DE) Kalite Reformu'nun bir parçasý kurumlarla gerçekleþtirilen yýllýk yönetiþim konuþulan dil açýsýndan ötürü bu ülkeler genellikle 

olarak getirilmiþtir ve 2002 yýlýndan bu yana tam toplantýlarý yoluyla sektördeki geliþmelerden diðer Ýskandinav ülkelerinden birisidir. Ajans 

olarak uygulanmaktadýr. Tüm yükseköðretim haberdar olmaktadýr. düzenli aralýklarla akredite edilmiþ tüm kurumlarda 

kurumlarý tüm öðrencilere otomatik olarak Diploma Norveç Eðitimde Kalite Güvencesi Ajansý gerçekleþtirilen kalite denetimleri yoluyla 

Eki vermek zorundadýr. Diploma Eki herhangi bir (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen veya kurumlarýn iç kalite güvencesi sistemlerini 

ücret talep edilmeksizin Ýngilizce olarak verilir. NOKUT) 2002 tarihli yasa ile oluþturulmuþtur. deðerlendirir ve bu konuda bir karar verir 

Hükümet yeni üç aþamalý yapý, AKTS ve Diploma NOKUT Ocak 2003'te faaliyet göstermeye Denetimler bir kontrol mekanizmasý saðlamanýn 

Eki uygulamalarýný içeren Kalite Reformu'nun baþlayan baðýmsýz bir hükümet organýdýr. yaný sýra kalite geliþtirmeyi de teþvik etmelidir. 

uygulanmasýný desteklemek amacýyla mali NOKUT'un görevi kurumlarýn ve kurumlar NOKUT'un baþka bir görevi kurumlarýn öz 

teþvikler kullanmýþtýr. Yükseköðretim için toplam tarafýndan sunulan programlarýn deðerlendirilmesi, akreditasyon yetkisini aþan yükseköðretime iliþkin 

tahsis NOK tarafýndan bu amaçla kalýcý olarak akreditasyonu ve tanýnmasý yoluyla yükseköðretim akreditasyon kararlarýný almaktýr. 

1.144 milyara (yaklaþýk 143 milyar euro) kalitesinin ulusal seviyede denetlenmesi ve 

yükseltilmiþtir. geliþtirilmesidir. NOKUT genel olarak Ajans 

Kalite Reformu'na iliþkin deðerlendirme Eðitim ve faaliyetleri ve kararlarýndan sorumlu olan bir kurul 

Araþtýrma Bakanlýðý adýna Norveç Araþtýrma tarafýndan yönetilir. Bu kurul dört yýllýk bir süre için 

Konseyi tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Ocak atanýr ve bir öðrenci dahil olmak üzere sekiz 

2007 tarihinde yayýnlanan nihai rapor reformun üyeden oluþur. Öðrenci üyeler iki yýllýk bir süre için 

öðrenciler için öðrenme koþullarýný iyileþtirmede atanýr. Norveç'in kurulda her zaman uluslararasý bir 

genel  o larak baþar ý l ý  o lduðunu ancak üye bulundurulmasý yönündeki giriþimine uygun 

uygulamalarýn uluslararasý hale getirilmesi olarak, NOKUT'un bugünkü kurul üyelerinden bir 

yönündeki amaçlarýn henüz gerçekleþtirilmediðini tanesi Danimarkalýdýr. Tüm deðerlendirme 

göstermektedir. panellerine bir öðrenci temsilcisi katýlýr. 

Deðerlendirme panellerinde uzmanlarýn en Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý yükseköðretim 

azýndan bir tanesi baþka bir ülkeden gelmektedir ve kurumlarýndan gelen yýllýk bütçe raporlarý ve 
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Týp, veteriner hekimlik, psikoloji

Eczacýlýk, diþ hekimliði çalýþmalarý, balýk bilimleri, mimarlýk, vb.

Ana model

Müzik, bazý öðretmenlik eðitimi programlarý

Ýletiþim, diðer programlar

                                                                          Diðer programlar

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

    Ph.D     Doktor philosopiæ/Philosophiæ Doktor

Diyagramda yalnýzca yeni sistem gösterilmiþtir. Þu anda yükseköðretim 2007 yýlýna kadar iki sistemin birlikte uygulanacaðý geleneksel bir süreçte devam ettirilmektedir. 
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Bu kararlar baþka bir yetkili merci tarafýndan akreditasyon yasal olarak tanýnmýþ yükseköðretim kurumlarýn lisans seviyesi üzerinde bir seviyede 

düzeltilemez. Ajans ayrýca belirli akreditasyonlarý için geçerli ve zorunludur. Akreditasyon belirli bir yeni alanlara iliþkin programlar sunmak istemeleri 

gözden geçirmek amacýyla deðerlendirmeler zaman dilimi ile sýnýrlý deðildir, ancak bir önceki halinde, bu programlarý akredite ettirmeleri 

gerçekleþtirir. Bu tür bir deðerlendirme neticesinde akreditasyonun gözden geçirilmesi amacýyla gerekmektedir. Üniversite kolejleri baþka bir 

olumsuz sonuçlarýn alýnmasý halinde kurumlara gerçekleþtirilen deðerlendirme neticesinde açýk bir akreditasyon sürecine ihtiyaç duymaksýzýn lisans 

verilen akreditasyon  tüm kurum için veya þekilde geri alýnmadýðý sürece geçerlidir. Sistemde seviyesinde herhangi bir program sunma hakkýna 

programlar için  geri alýnabilir veya bir süreliðine kurumlarýn akreditasyonu ile programlarýn sahiptir. Üniversite kolejleri doktora derecesi için 

durdurulabilir. Deðerlendirmeler ve akreditasyonlar akreditasyonunun bir arada yürütülür. Kurumlarýn akredite edilen alanlarda NOKUT'tan baþka bir 

NOKUT taraf ýndan atanan uzmanlarca akreditasyonuna iliþkin standartlar Eðitim ve akreditasyon almadan yeni yüksek lisans 

gerçekleþtirilir. Son olarak, Ajans Norveç'te Araþtýrma Bakanlýðý tarafýndan belirlenen programlarý baþlatma hakkýna sahiptir. Diðer tüm 

y ü k s e k ö ð r e t i m i n  k a l i t e s i n i  i n c e l e m e ,  düzenlemelerde yer alýr. Kurumlara iliþkin diðer yeni programlar NOKUT tarafýndan akredite 

deðerlendirme ve geliþtirme amacýyla diðer türde kriterler ve programlara iliþkin standartlar ve edilmelidir. 

deðerlendirmeler gerçekleþtir ir. Bakanlýk kriterler NOKUT tarafýndan belirlenir. 

N O K U T ' t a n  b u  t ü r  d e ð e r l e n d i r m e l e r  Kurumlar 'üniversite', 'uzman üniversite kurumlarý' 

gerçekleþtirmesini talep edebilir. ve 'üniversite kolejleri' olmak üzere üç farklý 

Uzmanlarýn atanmasý, uluslararasý uygulamalar, kategoride akredite edilir. Bir kurumun özel bir 

uzmanlarýn raporu ve NOKUT'un kararlarý gibi program akreditasyonu olmaksýzýn yeni 

deðerlendirmeler ve akreditasyonlar ile ilgili her yükseköðretim programlarý sunabilmesi kurumun 

türlü materyal kamuya duyurulur. hangi kategoride yer aldýðýna baðlýdýr. Üniversiteler 

N o r v e ç  s i s t e m i n d e ,  a k r e d i t a s y o n  b i r  tam özerkliðe sahiptir ve Bakanlýða veya NOKUT'a 

yükseköðretim kurumunun ve bu kurumun baþvurmadan her türlü programý akredite edebilir. 

saðladýðý programlarýn belirli standartlarý karþýlayýp Uzman üniversite kurumlarý doktora derecesi 

karþýlamadýðýný belirlemeye yönelik profesyonel bir verme hakkýna sahip olduklarý alanlarda temel 

deðerlendirme gerektirir. Ocak 2003 itibariyle, olarak üniversitelerle ayný haklara sahiptir. Bu 
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Özel yükseköðretim kurumlarý NOKUT'un müfredat düzenlemeleri ile düzenlenir. Kurum saðlayacak rutin çalýþmalarý da içermelidir. Dýþ 

kurulduðu dönemde özel kurumlara yönelik eski akreditasyonuna sahip olmayan özel kurumlar deðerlendirmeler öncesinde iç deðerlendirmeler 

program akreditasyon sistemi gereðince akredite lisans seviyesi dahil olmak üzere sunacaðý her bir (öz deðerlendirme) gerçekleþtirilir. 

edilmiþ kurumlar olarak kabul edilmemekteydi. Bu yeni kurs veya program için ayrý olarak NOKUT 2003 yýlýndan bu yana Avrupa 

nedenle, bu kurumlar devlet kurumlarýyla ayný akreditasyon baþvurusunda bulunmak zorundadýr. Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði'ne 

haklara sahip olmak amacýyla bu üç kategoriden NOKUT'un kurulduðu dönemde, devlete ait (ENQA) üyedir. Bu kurum ayrýca 2003 yýlýndan bu 

herhangi birisinde kurum akreditasyonu almak için yükseköðretim kurumlarýnýn tümü akredite edilmiþ yana Ýskandinav Yükseköðretimde Kalite 

baþvurmak zorundadýr. Akreditasyon için önkoþul kurumlar olarak kabul edilmekteydi. NOKUT bu Güvencesi Aðý'na (NOQA), 2003 yýlýndan bu yana 

olarak kurum yeterli bir iç kalite güvencesi kurumlarýn iç kalite güvencesi sistemlerinin yeterli Avrupa Akreditasyon Konsorsiyumu'na (ECA) ve 

sistemine sahip olmalýdýr. Kurum akreditasyonu olup olmadýðýný belirlemek amacýyla her altý yýlda 2003/04 akademik yýlýndan bu yana Uluslararasý 

için baþvuran bir kurumun onaylanmýþ bir sisteme bir dönemsel deðerlendirmeler gerçekleþtirir. 1 Yükseköðretimde Kalite

sahip olmamasý halinde, NOKUT akreditasyon Aðustos 2005 tarihinden itibaren, eðitim 

sürecini kurumu deðerlendirerek baþlatýr. Bu gibi programlarý akredite edilmiþ olan bütün 

durumlarda, her biri dört veya beþ uzmandan yükseköðretim kurumlarý bir iç kalite güvencesi 

oluþan iki uzman paneli gerçekleþtirilir ve tüm süreç sistemine sahip olmak zorundadýr. Kurumlar kalite 

on veya on iki ay sürer. güvencesi çalýþmalarýný belgelendirmek ve 

Program akreditasyonu kurumun belirli kurs veya sistemlerinin kalitenin yetersiz olduðu alanlarý 

programlarý saðlamak için gerekli bir kurum ortaya çýkarabileceðini göstermek zorundadýr. 

akreditasyonuna sahip olmamasý halinde bu kurs Sistemler öðrenciler tarafýndan öðretimin 

veya programlar için alýnabilir. Üç temel seviyenin deðerlendirilmesi, kurumsal öz deðerlendirme ve 

her birisi için  lisans, yüksek lisans ve doktora  ve takip deðerlendirmeleri ve kurumlarýn öðrenme 

kýsa dönem (iki yýllýk) yükseköðretim dereceleri için o r t a m ý n d a  s a ð l a d ý k l a r ý  i l e r l e m e n i n  

standartlar ve kriterler bulunmaktadýr. Bazý mesleki belgelendirilmesi ile ilgili rutin çalýþmalarýn yaný sýra 

eðitim programlarý ek standart görevi gören ulusal kalite güvencesinin sürekli olarak geliþtirilmesini 
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Güvencesi Ajanslarý Aðý'na (INQAAHE) üyedir. edilen kalite güvencesine iliþkin Avrupa 

Bunun yaný sýra, Ajans 2003 yýlýnda Ýspanya Kalite Standartlarý ve Kýlavuzlarý gereðince, NOKUT 

Güvencesi Ajansý (ANECA) ve 2005 yýlýnda 2007 yýlýnda bir dýþ deðerlendirmeye tabi 

Yükseköðre t im Ka l i te  Komi tes i  o la rak  tutulacaktýr. 

isimlendirilen Güney Afrika kalite güvencesi ajansý 

ile iki taraflý anlaþmalar imzalamýþtýr. 

Bergen Bakanlar Konferansý tarafýndan kabul 

NORVEÇ

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Norveç dilindeki karþýlýðý 

1 Nisan 2005 LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og 
h yskoler 
FOR 2005-09-08 nr 1040: Forskrift om akkreditering, 
evaluering og godkjenning etter lov om 
universiteter og h yskoler 

16 Aralýk 2005
 FOR 2005-12-16 nr 1574: Forskrift om grader og 

yrkes-utdanninger, beskyttet tittel og normert 
studietid ved universiteter og h yskoler 

 

8 Eylül 2005

Türkçe  karþýlýðý

Üniversite ve Üniversite Kolejlerine iliþkin 15 sayýlý Yasa

Üniversite ve Üniversite Kolejlerine iliþkin Yasa Gereðince
Gerçekleþtirilen Akreditasyon, Deðerlendirme ve Tanýma 
Uygulamalarýna Ýliþkin 1040 sayýlý Düzenleme

Üniversite ve Üniversite Kolejlerinde Dereceler ve Mesleki 
Eðitim Programlarý, Korunmuþ Unvan ve Normal Eðitim 
Sürelerine iliþkin 1574 sayýlý Düzenleme
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Yükseköðretim devlet üniversiteleri ve özel programlarý için burs verilmesi ile ilgili gereklilikler tarihli Düzenlemesi gereðince, ilgili kurumlarýn 

üniversiteler ve üniversite dýþý yükseköðretim ve usullere iliþkin 2005 tarihli Milli Eðitim ve Spor tamamýnýn iki aþamalý bir yapýya sahip olmasý 

kurumlarý için geçerli olan 2005 Yükseköðretim Bakaný Düzenlemesi kapsamýnda yer almaktadýr. gerekmektedir. Düzenlemeye göre, mevcut 118 

Yasasý (LoHE) ve bu temelde kabul edilen Son olarak, uluslararasý karþýlaþtýrma amacýyla eðitim alanýndan 101'ine iliþkin programlarýn tümü 

düzenlemeler ile düzenlenir. LoHE ile yürürlükten üçüncü tür programlar (ISCED 5B) olarak yalnýzca iki aþamalý programlar olarak sunulmakta 

kalkan yükseköðretime iliþkin yasalar temelinde sýný f landýr ý lan ancak u lusal  mevzuat ta ve böylece bu programlar hala sunulmakta olan 

kabul edilen düzenlemeler LoHE temelinde yükseköðretim programlarý olarak tanýnmayan uzun dönem yüksek lisans programlarýnýn yerini 

hazýrlanan düzenlemeler yürürlüðe konana kadar öðretmen okullarýndan ve yabancý dil öðretmeni almaktadýr. Kalan 17 alandan dördüne (diðer bir 

yürürlükte kalmýþtýr.  2005 tar ihl i  LoHE yetiþtiren okullardan diploma alýnmasýný saðlayan deyiþle Kozmetoloji, Diþ Hekimliði Teknikleri, Týbbi 

yükseköðretim kurumlarýnda lisans derecesi üç yýllýk programlar 1991 Eðitim Sistemi Yasasý ve Kurtarma ve Sosyal Hizmetler) iliþkin programlar 

saðlayan birinci aþama programlarý (licencjat veya Milli Eðitim Bakaný'nýn temel öðretmenlik eðitimi yalnýzca birinci aþama programlarý olarak 

in¿ynier) (ISCED 5A), yüksek lisans derecesi veren kurumlara iliþkin 1997 tarihli Düzenlemesi sunulacaktýr.

saðlayan hem uzun dönem ve kýsa dönem ikinci temelinde sunulmaktadýr. 

aþama programlarý (magister veya dengi 1990'larýn baþýndan bu yana, lisans programlarý ve 

dereceler) (ISCED 5A) ve doktora programlarý ikinci aþama yüksek lisans programlarý birkaç 

(ISCED 6) sunulmasýný saðlar. Yükseköðretim yükseköðretim kurumu tarafýndan uzun dönem 

kurumlarý yerine araþtýrma kurumlarýnda sunulan yüksek lisans programlarýna alternatif olarak 

doktora programlarý için Akademik Dereceler ve sunulmaktadýr.

Unvanlar ve Sosyal Bilimler Alanýndaki Dereceler 2005 tarihli LoHE ilgili yükseköðretim kurumlarýnda 

ve Unvanlara iliþkin 2003 tarihli Yasa'nýn hükümleri sunulan programlarýn üç aþamalý bir yapý üzerine 

geçerlidir. Hem yükseköðretim kurumlarýnda hem kurulmasý için bir temel saðlamaktadýr ancak 

de diðer araþtýrma kurumlarýnda sunulan doktora kurumlarýn bu yapýyý uygulamasý zorunlu deðildir. 

programlarý ile ilgili daha detaylý düzenlemeler Buna karþýn, Bilim ve Yükseköðretim Bakaný'nýn 

doktora programlarýnýn düzenlenmesi ve doktora eðitim alanlarýnýn isimlerine iliþkin 1 Ekim 2006 

POLONYA
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POLONYA

Týp, diþ hekimliði çalýþmalarý

Hemþirelik, ebelik

Veteriner hekimlik

Zanaatçýlýk, mimarlýk, mühendislik

Beþeri bilimler, sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon,
Ýþletme, hukuk, bilim,

sosyal ve bireysel hizmetler, öðretmenlik eðitimi, teoloji, vb.

Sanat

Mühendislik, iþletme, vb.

                                                                       Öðretmenlik eðitimi

Mgr inz.   Magister inzynier     Mgr pielêg.   Magister pielêgniarstwa     Mgr inz. architekt    Magister inzynier architekt       Mgr po³oznictwa    Magister po³oznictwa

ISCED 6 programlarý sunan 73 yükseköðretim kurumu þunlarý içerir: kamu yükseköðretim kurumlarý (uniwersytety, politechniki, akademierolnicze, akademie 
ekonomiczne, akademiepedagogiczne, akademie wychowania fizycznego, akademie medyczne, uczelnie wojskowe, Katolicki Uniwersytet Lubelski and Papieska 
Akademia Teologiczna w Krakowie) ve 5 özel yükseköðretim kurumu (Wyzsza Szko³a Humanistyczna im. prof. A. Gieysztora, Szko³a Wyzsza Psychologii Spo³ecznej, 
Wyzsza Szko³a Przedsizbiorczozci iZarzzdzania im. L. Kozmizskiego, Papieski Wydzia³ Teologiczny im. zw. J. Chrzciciela w Warszawie and Papieski Wydzia³ Teologiczny 
we Wroc³awiu)

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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Oyunculuk, Sanat Eserlerinin Korunmasý ve yükseköðretim kurumlarýndan lisans derecesi bireysel araþtýrmalarýna paralel olarak devam 

Restorasyonu, Dini Hukuk, Diþ Hekimliði, Hukuk, (licencjat) alýr. ettikleri derslere iliþkin doktora programý müfredatý 

Týbbi Analiz, Týp, Sinema ve Fotoðrafçýlýk, Doktora programlarý belirli bir bilimsel alanda en az ilgili birimlerin yönetim kurullarý tarafýndan kabul 

Eczacýlýk, Psikoloji ve Veterinerlik olmak üzere 11 iki farklý bilim dalýnda doktora sonrasý derece edilir ve kurum yetkilileri tarafýndan onaylanýr. Hem 

alana iliþkin programlar yalnýzca uzun dönem (Habilitated Doctor veya doktor habilitowany) veya yükseköðretim kurumlarýnda hem de araþtýrma 

yüksek lisans programlarý olarak sunulur. Son doktora derecesi verme yetkisi bulunan kurumlarýnda müfredat her eðitim yýlý için devam 

olarak, Teoloji ve Film Yönetmenliði alanlarýna yükseköðretim kurumlarýnýn birimlerinin yaný sýra, edilmesi gereken zorunlu ders saatlerini, 

iliþkin programlar iki aþamalý programlar veya uzun Polonya Bilim Akademisi'nin araþtýrma birimi ve tamamlanmasý gereken ders yükünü ve baþarýlý 

dönem yüksek lisans programlarý olarak sunulur. doktora sonrasý derece verme yetkisi bulunan olunmasý gereken sýnavlarý belirtir. Bunun yaný 

Bu düzenlemeler 2007/08 akademik yýlýnda araþtýrma ve geliþtirme birimleri tarafýndan tam sýra, yükseköðretim kurumlarýndaki doktora 

baþlayacak olan programlar için geçerlidir. zamanlý veya yarý zamanlý programlar olarak öðrencilerinin uygulamalý eðitimlerinin bir

Þu anda hem iki aþamalý programlar hem uzun sunulur. Bu tür programlarý sunma yetkisi araþtýrma 

dönem programlar sunulmaktadýr. Ýki aþamalý kalitesi ve Profesörlük (profesor) veya Habilitated 

programlarýn getirilmesine iliþkin çalýþmalar Doctor unvanýna sahip akademik personel 

Bologna Süreci ile birlikte ivme kazanmýþtýr. Bunun sayýsýna baðlý olarak Merkezi Akademik Dereceler 

sonucunda, kurumlarýn büyük çoðunluðu en ve Unvanlar Komisyonu tarafýndan verilir. 

azýndan birkaç çalýþma alanýnda iki aþamalý Yalnýzca yüksek lisans ve dengi bir dereceye sahip 

programlar sunmaya baþlamýþtýr. Bu alanda öðrenciler doktora programlarýna baþvurabilir. 

kaydedilen ilerleme kurum türleri ve eðitim Aðýrlýklý olarak dört yýllýk bir program modeli 

alanlarýna baðlý olarak farklýlýk gösterir. üzerinde duran Bologna tavsiye kararý 

Yüksekokullardaki diploma programlarýna (ISCED doðrultusunda, doktora programlarý 3 ile 4 yýl 

5B) devam eden öðrenciler programlarýný arasýnda bir sürede tamamlanýr. Maksimum dört 

tamamladýktan ve ilgili sýnavlarda baþarýlý olduktan yýllýk süre özel durumlarda (örneðin, doðum izni 

sonra yükseköðretim okullarýný denetleyen veya uzun süreli hastalýk) uzatýlabilir. Öðrencilerin 
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parçasý olarak (maksimum 90 saat) ders vermesi Yükseköðretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi lisans ve yüksek lisans programlarýnda hem kredi 

gerekmektedir. geliþtirilmesine yönelik çalýþmalar Bilim ve transferi hem de kredi toplama için AKTS sistemini 

Doktora öðrencilerine sosyal güvenlik ve saðlýk Yükseköðretim Bakanlýðý tarafýndan oluþturulan bir kullanmasý gerekmektedir. Bu Düzenleme 1 Ocak 

sigortasý ve lisans ve yüksek lisans öðrencilerine çalýþma grubu tarafýndan yürütülmektedir. 2007 tarihinde yürürlüðe girecektir. 

saðlanan mali destek saðlanýr. Tam zamanlý AKTS 1990' lar ýn ortalarýndan bu yana 1 Ocak 2005 tarihinden bu yana, tüm 

doktora öðrencilerine vergiden muaf tutulan yükseköðretim kurumlarý tarafýndan gönüllü olarak yükseköðretim kurumlarý lisans ve yüksek lisans 

doktora bursu verilir. Yarý zamanlý öðrenciler kullanýlmaktadýr. Bugüne kadar bu alandaki (hem uzun dönem hem de ikinci aþama) 

çalýþmalarý süresince iþ sözleþmeleri temelinde çalýþmalar lisans ve yüksek lisans programlarý programlarýndan mezun olan bütün öðrencilere bir 

istihdam edilebilir. Doktora programlarýndan üzerine odaklanmýþtýr. Devlet üniversitesi tipi Diploma Eki vermektedir. Bu kurumlar Milli Eðitim 

mezun olan kiþ i ler kendi çal ýþmalarýný yükseköðretim kurumlarý eðitimini verdikleri ve Spor Bakaný'nýn yükseköðretim kurumlarý 

tamamladýktan sonra iþe baþladýklarýnda, alanlarýn tamamý veya yarýsýndan çoðunda AKTS tarafýndan verilen diploma, derece ve diploma 

çalýþmalarýný yürüttükleri zaman dilimi, dört yýldan sistemini kullanarak AKTS sisteminin getirilmesi örneði türlerine iliþkin 2004 tarihli Düzenlemesi 

uzun bir süre olmasa da, çeþitli çalýþan haklarýný alanýnda en büyük ilerlemeyi kaydetmiþlerdir. gereðince Diploma Eki vermek zorundadýr. 

(örneðin, maaþ seviyesi veya tatil süresi) belirleyen Birkaç yýl önce üniversite dýþý kamu kurumlarý ve Diploma Eki otomatik olarak herhangi bir ücret 

hizmet süresine eklenir. özel kurumlarda sýnýrlý bir ilerleme kaydedilirken, talep

2005 tarihli LoHE çeþitli yükseköðretim kurumlarý  bugün AKTS sistemini getiren kurumlarýn sayýsý 

yabancý kurumlar dahil  ve akademik kurumlar her yýl artmaya devam etmektedir. Bugün AKTS 

veya araþtýrma kurumlarý tarafýndan ortak olarak sistemi kurumlarýn büyük çoðunluðunda kredi 

sunulan lisans veya yüksek lisans programlarýnýn transferi için kullanýlmakta ve bu sistem deneyimli 

(hem uzun dönem hem ik inc i  aþama) kurumlar tarafýndan kredi toplama sistemi olarak 

tamamlandýðýný gösteren ortak diplomalar da kullanýlmaktadýr. Ekim 2006'da, Bilim ve 

verilmesi için hukuki zemin hazýrlar. Doktora Yükseköðretim Bakaný kredi transferi ile ilgili 

p rogramlar ý  i ç in  bu  tü r  düzen lemeler  gereklikler ve usullere iliþkin Düzenlemeyi kabul 

bulunmamaktadýr. etmiþtir. Bu Düzenleme gereðince, tüm kurumlarýn 
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edilmeksizin Lehçe ve talep üzerine Ýngilizce (Ocak düzenlemeler için de ayný idari usuller geçerlidir. nedenle tam oy verme hakkýnda sahiptir. Devlet 

2007 tarihine kadar  ayrýca Fransýz, Almanca, Ulusal merciler tarafýndan yükseköðretim Akreditasyon Komitesi'nin sorumluluklarý 2005 

Ýspanyolca ve Rusça) olarak verilir. Doktora kurumlarýna iliþkin hiçbir özel mali teþvik tarihli LoHE'de tanýmlanmýþtýr. Kurum ve 

programlarýndan mezun olan öðrencilere Diploma saðlanmamýþtýr. faaliyetlerine iliþkin düzenlemelerin yaný sýra kalite 

Eki verilmesine iliþkin hukuki bir zemin Dýþ kalite güvencesinden sorumlu olan organ deðerlendirme usulleri de SAC tarafýndan kabul 

bulunmamaktadýr ve doktora programlarý bu Devlet  Akredi tasyon Komitesidir  (SAC) edilen tüzük ve kararlarda belirtilir ve SAC'nin web 

alanda gerçekleþtirilen destekleyici faaliyetlerin (Pañstwowa Komisja Akredytacyjna). Devlet sitesinde yayýnlanýr. 

hedefleri arasýnda yer almamaktadýr. Akreditasyon Komitesi 1990 yýlýnda deðiþtirilen SAC'nin öncelikli sorumluluklarý arasýnda þunlar 

Eðitim Bakanlýðý üç aþamalý yapý, AKTS ve Yükseköðretim Yasasý ile Ocak 2002'de gelmektedi r :  1)  derece programlar ýn ýn 

Diploma Ekinin getirilmesine iliþkin çalýþmalarý oluþturulan baðýmsýz bir ulusal ajanstýr ve þu anda sunulmasýna iliþkin gerekliliklerin karþýlanmasý 

takip etmek ve desteklemek amacýyla 2004 yýlýnda 2005  ta r i h l i  LoHE gereð ince  faa l i ye t  dahil olmak üzere, çalýþma alanlarýnda verilen 

Bologna Rehberleri Ekibi'ni oluþturdu. Bakanlýk ve göstermektedir. Devlet Akreditasyon Komitesi'nin eðitimin kalitesinin deðerlendiri lmesi; 2) 

Ulusal Sokrates Ajansý tarafýndan desteklenen üyeleri yükseköðretimden sorumlu bakan yükseköðretim kurumlarýnýn kurulmasý yönelik 

Bologna Rehberleri ülke genelinde düzenlenen tarafýndan Genel Yükseköðretim Konseyi, baþvurularýn

eðitim seminerleri ve süreci destekleyici aktiviteler üniversite tipi veya üniversite dýþý yükseköðretim 

süresince ve ayrýca kiþisel sorularý cevaplandýrmak kurumlarýnýn rektörler komiteleri, Polonya 

amacýyla çeþitli danýþmanlýk hizmetleri sunar. Bir Cumhuriyeti Öðrenci Meclisi ve yükseköðretim 

kurumun Diploma Ekine iliþkin Düzenlemeye kurumlarýnýn senatolarýnýn yaný sýra ulusal 

uygunluk saðlayýp saðlamadýðý  Devlet  akademik birlikler ve çalýþan örgütleri tarafýndan 

Akreditasyon Komitesi tarafýndan yükseköðretim belirlenen adaylar arasýndan seçilerek atanýr. 

kurumlarýna yapýlan saha ziyaretleri sýrasýnda Öðrenciler yasanýn verdiði yetki gereðince SAC'nin 

gerçekleþtirilen dýþ kalite deðerlendirmesinin bir yaný sýra karar almadan sorunlu organ olan SAC 

parçasý olarak belirlenir. Ýki aþamalý programlar ve Yönetim Kurulu'nun da bir üyesi olan Öðrenci 

AKTS ile ilgili olarak son dönemde kabul edilen Meclisi Baþkaný tarafýndan temsil edilir ve bu 
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gözden geçirilmesi ve 3) yükseköðretim gerçekleþtirilir. Bu ekip ayrýca Öðrenci Meclisi iznini geri alýr veya bir süreliðine askýya alýr. 

kurumlarýnýn belirli bir alanda belirli bir eðitim Baþkaný tarafýndan atanan bir öðrenci temsilcisi ve Devlet Akreditasyon Komitesi eðitim kalitesinin 

seviyesinde derece programlarý sunma yetkisi bir iþçi örgütü temsilcisinin yaný sýra yabancý deðerlendirilmesi ve akreditasyon süreçlerinde yer 

almak yaptýðý baþvurularýn gözden geçirilmesi. y ü k s e k ö ð r e t i m  k u r u m l a r ý n d a n  g e l e n  alan ulusal veya uluslararasý kurumlarla iþbirliði 

SAC'nin görüþler i  ve deðerlendirmeler i  akademisyenleri de içerebilir. Deðerlendirme yapar. Ýþbirliði anlaþmalarý diðer kalite güvencesi 

yükseköðretimden sorumlu bakana sunulur. SAC süreci þunlarý içerir: 1) ilgili kurum tarafýndan bir ajanslarý tarafýndan gerçekleþtirilen eþ düzey 

kalite güvencesi alanýndaki sorumluluklarýnýn bir raporda özetlenen öz deðerlendirme; 2) saha deðerlendirmeleri kapsamamaktadýr. Komite 2003 

parçasý olarak, yükseköðretim kurumlarýna öz ziyareti; 3) ön deðerlendirme, diðer bir deyiþle ekip yýlýnda Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi 

deðerlendirme raporlarýný hazýrlama konusunda tarafýndan hazýrlanan ve yorumda bulunmasý Birliði'nden (ENQA) 'geçici üyelik statüsü' almýþtýr. 

yardýmcý olacak kýlavuzlar ve yükseköðretim amacýyla kuruma sunulan bir rapor ve 4) SAC'nin Buna karþýn, Komite ENQA

kurumlarýnda gerçekleþtirilecek saha ziyaretleri nihai kararý. Deðerlendirme sonuçlarý (çok baþarýlý, 

ilgili kurallar dahil olmak üzere deðerlendirme baþarýlý, koþullu, baþarýsýz) SAC'nin web sitesinde 

kriterleri ve usullerini kabul eder ve yayýnlar. Her bir yayýnlanýr. Deðerlendirme sonucu çok baþarýlý 

kurumda deðerlendirilecek derece programlarý veya baþarýlý olan derece programlarý daha önceki 

yýllýk olarak SAC tarafýndan belirlenir. Örneðin, bir tarihte baþka bir deðerlendirme yapýlmasýný 

2005 yýlýnda gerçekleþtirilen deðerlendirmeler 27 gerektirecek geçerli bir sebep olmadýkça bu 

kurumda ekonomi, 24 kurumda makine deðerlendirmeden beþ yýl sonra yeniden 

mühendisliði, 9 kurumda sosyoloji, 7 kurumda deðerlendirilir. Program koþullu olarak onaylanýrsa, 

tasarým derece programlarýný içermiþtir. ilgili kurumunun belirli bir süre içerisinde SAC'nin 

Yükseköðretimden sorumlu bakan bir gerekçe tavsiye karalarýný uygulamaya koymasý gerekir ve 

temelinde SAC'nin belirli bir kurumun kalite kurumda bir saha ziyareti daha gerçekleþtirilebilir. 

güvencesini deðerlendirmesini de talep edebilir. Deðerlendirme sonucunun baþarýsýz olduðu 

Deðerlendirme SAC üyeleri ve SAC tarafýndan durumlarda, yükseköðretimden sorumlu bakan 

atanan uzmanlardan oluþan bir ekip tarafýndan ilgili kurumun belirli bir derece programýný sunma 
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usullerinde gerçekleþtirilen deðiþiklikler nedeniyle Avrupa Akreditasyon Konsorsiyumu (ECA) ve Orta 

2007 yýlýnýn baþýnda üyelik için yeniden baþvuruda ve Doðu Avrupa Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý'na 

bulunacaktýr. Komite (CEE Network) üyedir.

POLONYA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih  Polonya dilindeki karþýlýðý 
 

12 Aðustos 1997

14 Mart 2003

23 Temmuz 2004

25 Mayýs 2005

27 Temmuz 2005

13 Haziran 2006

3 Ekim 2006

2 Kasým 2006

Türkçe  karþýlýðý

Milli Eðitim Bakaný'nýn temel öðretmenlik eðitimi veren kurumlara 
iliþkin Düzenlemesi

Akademik Dereceler ve Unvanlar ve Sosyal Bilimler Alanýndaki 
Dereceler ve Unvanlara iliþkin Yasa

Milli Eðitim ve Spor Bakaný'nýn yükseköðretim kurumlarý 
tarafýndan verilen diploma, derece ve diploma örneði türlerine 
iliþkin Düzenlemesi

Milli Eðitim ve Spor Bakaný'nýn doktora programlarýnýn 
düzenlenmesi ve doktora programlarý için burs verilmesine iliþkin 
gereklilikler ve usullere iliþkin Düzenlemesi

27 Temmuz 2005 tarihli Yasa  Yükseköðretim Yasasý

Bilim ve Yükseköðretim Bakaný'nýn eðitim alanlarýnýn isimlerine 
iliþkin Düzenlemesi

Bilim ve Yükseköðretim Bakaný'nýn kredi transferine iliþkin 
gereklikler ve usullere iliþkin Düzenlemesi

Eðitimde kaydedilen ilerlemenin belgelendirilmesine iliþkin 
Düzenleme

Eðitim Sistemi Yasasý 7 Eylül 1991

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
zak³adów kszta³cenia nauczycieli

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 
sprawie rodzajówdyplomów i tytu³ów zawodowych oraz 
wzorówdyplomówwydawanych przez uczelnie

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 
sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i 
odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu 
stypendiów doktoranckich

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w 
sprawie nazw kierunków studiów

Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w 
sprawie warunków i trybu przenoszenia osi¹gniêæ studenta

Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w 
sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Ustawa o systemie oœwiaty
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Bologna Süreci ile baðlantýlý baþlýca geliþmeler son derece programý uygulamaya konmuþtur. 2006/07 Yeni doktora programlarý genellikle bireysel 

dönemde kabul edilen ve 2005 ve 2006 yýllarýnda akademik yýlýnda yeni yapý kapsamýnda öðrenci araþtýrmanýn yaný sýra teorik dersleri de içerir, 

yayýnlanan mevzuatta yer almaktadýr. Mart kayýtlarýna baþlanmýþtýr. Geçiþ dönemi süresince ancak bazý durumlarda bu programlarda yalnýzca 

2006'da yürürlüðe konan kararname öncesinde, eski yapý da korunacak ve öðrenciler devam bireysel araþtýrmalara yer verilir. Bireysel araþtýrma 

Aðustos 2005'te kapsamlý yükseköðretim ett ik ler i  programlarý eski sisteme göre öncesinde araþtýrma eðitimi verilir.

yasasýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Bu deðiþiklikler tamamlayabilecektir, ancak bu uygulama 2008/09 Doktora öðrencileri üniversitede asistan olarak 

yükseköðretim dereceleri ve diplomalarýna iliþkin akademik yýlýna kadar geçerlidir. çalýþabilir ve kurumla sosyal güvenlik, vergi indirimi 

yasal sistemin kabul edilmesiyle sistemin Bologna 2009 yýlýnda bütün sürecin tamamlanmasý ve benzerini kapsayan bir sözleþme imzalayabilir. 

Ý l ke le r i  i l e  uyumlu  ha le  ge t i r i lmes in i ;  gerekmektedir. Bazý çalýþma alanlarýnda diðer bir Öðrenciler kurum için çalýþmýyorsa öðrenci olarak 

y ü k s e k ö ð r e t i m i n  ü ç  a þ a m a l ý  o l a r a k  deyiþle týp, mimarlýk, diþ hekimliði, veterinerlik, kabul edilir ve bu öðrencilere hibeler veya sosyal 

düzenlenmesini; teknik ve üniversite alt teoloji ve eczacýlýk gibi Topluluðun koordinasyon güvenlik saðlayan araþtýrma

sistemlerinin hedeflerinin birbirinden ayrýlmasýný ve standartlarý tarafýndan düzenlenen belirli alanlarda 

oluþturulma ve faaliyete geçme gerekliliklerinin hala uzun dönem programlar uygulanmaktadýr. 

karþýlanýp karþýlanmadýðýndan emin olmak için tüm Doktora programlarý 2006 yýlýnda yürürlüðe giren 

yükseköðretim kurumlarý ve tüm aþamalardaki her kararname ile düzenlenir. Doktora programlarý 

türlü çalýþma alaný için geçerli olan ulusal bir Bergen Bildirisi tavsiyelerine uygundur ve doktora 

akreditasyon sisteminin ve AKTS sisteminin kabul programlarýnýn sayýsýnýn gelecekte artmasý 

edilmesini amaçlamaktadýr. beklenmektedir. Bu programlar minimum üç yýl 

Bu kararnamenin kabul edilmesinin ardýndan, sürer. 

Bologna Süreci baðlamýnda derece programlarýnýn Bir birinci aþama ISCED 5A (licenciado) 

yeterliliðini onaylamak amacýyla yoðun bir ulusal derecesine sahip olan bir öðrenci bir doktora 

süreç baþlatýlmýþtýr. programýna baþvurabilir. Ne var ki, bu konu her bir 

Bologna Ýlkeleri gereðince, 2006/07 akademik baþvuru için ayrý olarak gerçekleþtirilen müfredat 

yýlýnda 900'den fazla temel eðitim ve öðretim analizlerine dayanýr. 

PORTEKÝZ
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PORTEKÝZ

Týp, veteriner hekimlik

Teoloji, eczacýlýk, mimarlýk, diþ hekimliði çalýþmalarý

Psikoloji, mühendislik

 

Hukuk

Diðer programlar

Hemþirelik

                                                                                    Saðlýk teknolojisi

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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sözleþmeleri yoluyla mali destek saðlanýr. ve doutor) edilmiþtir. Bu çerçeve EHEA çerçevesi olarak danýþma hizmetleri ve izleme önlemleridir.  

2006 yýlýnda yürürlüðe giren kararname gereðince ile uyumludur. Ulusal çerçeve 2009 akademik yýlý Yükseköðretim kurumlarýnda gerçekleþtirilen 

ISCED 5B derecelerinin tamamý kaldýrýlmýþtýr. itibariyle yukarýda bahsedilen yasal diplomalarla deðerlendirme süreci 1994 yýlýnda mevzuat 

Bugün mesleki eðitim programlarýndan (teknik tanýmlanan bütün programlar için uygulanacaktýr. gereðince baþlatýlmýþtýr. Bu deðerlendirme tüm 

eðitim) daha teorik yapýdaki eðitim programlarýna AKTS sisteminin getirilmesi ile ilgili olarak, Þubat yükseköðretim kurumlarý için geçerlidir ve iki 

(üniversite eðitimi) geçiþ mümkündür. 2005 tarihinde bir kararname onaylanmýþtýr. Bu aþamada gerçekleþtirilir: iç ve dýþ deðerlendirme. 

2006 yýlýnda yürürlüðe giren kararname kararname gereðince, þu anda bazý programlarýn Ulusal Yükseköðretim Deðerlendirme Konseyi 

yükseköðretim kurumlarýnýn ortak dereceler veya bu kredi sistemi kullanýyor olmasýna raðmen, (CNAVES) yükseköðret im kurumlar ýn ýn  

diplomalar verilmesini saðlayan aþamalarý 2006/07 akademik yýlýndan itibaren bütün eðitim deðerlendirilmesinden sorumlu baðýmsýz bir organ 

gerçekleþtirmek amacýyla diðer ulusal veya yüksek programlarýnda bu sistem kullanýlacaktýr. Bu olarak 1998 yýlýnda yasa ile oluþturulmuþtur. Ulusal 

öðretim kurumlarý ile ortak hareket edebileceðini sistem tam anlamýyla uygulamaya konduðunda, Yükseköðretim Deðerlendirme Konseyi Avrupa 

öngörmektedir. Bugüne kadar bu tür ortak kredi transferi ve kredi toplama amacýyla üç Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði'nin 

dereceler oluþturulmamýþtýr. Buna ek olarak, 2005 aþamada da kullanýlacaktýr. Ulusal seviyede AKTS 

tarihinde yasa gereðince gerçekleþtirilen sisteminin yaný sýra baþka bir kredi sistemi 

deðiþiklikler kapsamýnda ve yükseköðretime bulunmamaktadýr. 

eriþimde fýrsat eþitliði saðlamak amacýyla, 2006 Ayný kararname ile Avrupa modeli ile uyumlu bir 

yýlýnda yürürlüðe giren kararname bunlarýn yaný Diploma Eki (DE) de getirilmiþtir. Diploma Eki 2007 

sýra yükseköðretimde derslere devamlýlýk ve yýlýndan bu yana her üç aþama için de otomatik 

programlarýn tamamlanmasý konularýnda iyileþme olarak ve herhangi bir ücret talep edilmeksizin 

saðlanmasýný ve yaþam boyu öðrenme Portekizce ve Ýngilizce dillerinde bütün öðrencilere 

kapsamýnda halkýn deðiþik kesimlerine ulaþmasýný verilir. 

amaçlamaktadýr. Üç aþamalý yapý, AKTS ve Diploma Ekinin tam 

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi lisans, yüksek lisans olarak uygulanmasýný desteklemeye yönelik mali 

ve doktora dereceleri için kabul (licenciado, mestre teþvik saðlanmamaktadýr. Getirilen teþvikler genel 

PORTEKÝZ
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(ENQA) tam üyesiydi, ancak hiçbir zaman eþ düzey özerkliðe sahip olacak ve yükseköðretim güvencesine iliþkin Avrupa sisteminin çerçevesi 

k u r u m l a r  t a r a f ý n d a n  g e r ç e k l e þ t i r i l e n  kurumlarý, mesleki örgütler ve diðer ilgili kurumlar kapsamýnda gerçekleþtirilecek ve yükseköðretim 

deðerlendirmelere tabi tutulmamýþtýr.  ile ortak çalýþmalar yürüteceklerdir. kurumlarýnýn bilimsel ve pedagojik özerkliðine 

Bilim, Teknoloji ve Yükseköðretim Bakanlýðý'ný 2006 yýlýnda ENQA tarafýndan gerçekleþtirilen saygý gösterecektir. Akreditasyon ajansýnýn 

düzenleyen kurumsal yasanýn Ekim 2006 tarihinde inceleme neticesinde danýþma konseyinin öðrenci faaliyete geçmesiyle, Bologna Süreci'ne uyumu 

onaylanmasýyla, CNAVES kaldýrýlmýþtýr. Yeni bir kurullarýnýn temsilcilerini içermesi ve yeni ajans saðlamak amacýyla yürürlükteki derece 

akreditasyon ajansýnýn getirilmesine iliþkin tarafýndan öðrencilerin dýþ deðerlendirme programlarýnýn yeniden düzenlendiði bir geçiþ 

tartýþmalar kamuda sürmektedir ve akreditasyon panellerine dahil edilmesini saðlayacak usuller süreci baþlayacaktýr. Böylece 2009 itibariyle tüm 

ajansýnýn 2007 yýlýnda kurulmasý beklenmektedir. geliþtirilmesini tavsiye etmektedir. süreç tamamlanmýþ olacaktýr.

Bu kurum bilimsel ve teknik Akreditasyon yükseköðretimde kalite 

PORTEKÝZ

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih  Portekiz dilindeki karþýlýðý

14 Ekim 1986 (19 Eylül 1997 
tarihli dei_iklikler) (30 Austos 
2005 tarihli dei_iklikler)  

Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.  46/86, de 
14de Outubro alterada pela Lei n.  115/97, de 19 de 
Setembro e pela Lei n.  49/2005, de 30 de Agosto) 

21 Kasým 1994
 Lei n.  38/94,21 de Novembro - Avalia o do ensino 

superior 

11 Temmuz 1998  Decreto-Lei n.  205/98 cria o Conselho Nacional de 
Avalia o do Ensino Superior 

6 Ocak 2003 Lei n.  1/2003 do Desenvolvimento e da Qualidade 
do Ensino Superior 

22 Þubat 2005 Decreto-Lei n.  42/2005 - Princ pios reguladores 
de instrumentos para a cria o do espa o europeu 
de ensino superior. 

21 Mart 2006
 Decreto-Lei n.  64/2006 regulamenta as provas 

especialmente adequadas a avaliar a capacidade 
para frequ ncia do ensino superior dos maiores 23 
anos 

 

Türkçe karþýlýðý
Temel Eðitim Sistemi Yasasý (115/97 sayýlý Yasa ve 49/2005 sayýlý 
Yasa ile deðiþtirilen 46/86 sayýlý ve 14 Ekim tarihli Yasa)

Yükseköðretime iliþkin deðerlendirmeyi yürürlüðe koyan 38/94 
sayýlý ve 21 Kasým tarihli Yasa

Ulusal Yükseköðretim Deðerlendirme Konseyi'nin oluþturulmasýna 
iliþkin 205/98 sayýlý Kararname

Yükseköðretimin geliþtirilmesi ve kalitesine iliþkin 1/2003 sayýlý 
Yasa

Avrupa Yükseköðretim Alaný'nýn oluþturulmasýna yönelik ilke ve 
enstrümanlarý düzenleyen 42/2005 sayýlý Kararname

23 yaþýn üzerindeki yetiþkinler için yükseköðretime iliþkin özel 
eriþim ve giriþ koþullarýný düzenleyen 64/2006 sayýlý Kararname
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1998 yýlýndan bu yana Bologna Süreci ile baðlantýlý usulleri bulunmaktadýr. Aþama süreleri çeþitli öncesinde yükseköðretim kurumlarýna kayýt 

çeþitli reform çalýþmalarý yürütülmektedir. Bu alanlar ve uzmanlýk alanlarýna baðlý olarak ve yaptýran öðrenciler için uzun dönem programlar 

çalýþmalar 1998 ve 2005 yýllarý arasýnda kabul Ulusal Rektörler Konseyi'nin önerileri temelinde sunulmaya devam etmektedir. 

edilen bakanlýk emirleri, 2001 ve 2006 yýllarý Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý tarafýndan Yeni yapý ISCED 5B programlarý için geçerli 

arasýnda alýnan hükümet kararlarý, 2005 yýlýnda belirlenmiþ ve hükümet kararýyla onaylanmýþtýr. deðildir. 2004 yýlýnda yürürlüðe giren yasa 

kabul edilen hükümet emirleri ve son olarak 2004 Avrupa seviyesinde kabul edilen meslekler için gereðince, Romanya'da ISCED 5B programlarý 

ve 2006 yýllarý arasýnda parlamento tarafýndan geçerli çalýþma koþullarýna iliþkin özel kurallar sunan tek kurum olan üniversite kolejleri 2005/06 

onaylanan üniversite çalýþmalarýnýn düzenlenmesi Romanya yükseköðretim sistemi kapsamýnda akademik yýlý itibariyle bir süreç baþlatmýþtýr. Bu 

ve eðitimde kalite güvencesine iliþkin yasalar oluþturulmuþtur. Ýlk aþama (lisans) AKTS süreç kapsamýnda bu kurumlar tarafýndan sunulan 

temelinde gerçekleþtirilmektedir (daha fazla bilgi kredilerine denk en az 180 ve en fazla 240 transfer programlar mevcut veya ilgili alanlarda ISCED 5A 

için bakýnýz mevzuat tablosu). edilebilir krediden oluþur ve alan ve uzmanlýk programlarý olarak yeniden düzenlenecektir. 

2005/06 akademik yýlýndan bu yana, devlet ve özel alanýna baðlý olarak üç veya dört yýl sürer. Ýkinci Bunun sonucunda, ISCED 5B programlarý

olmak üzere tüm yükseköðretim kurumlarý 2004 aþama (yüksek lisans) en az 90 ve en fazla 120 

yýlýnda yürürlüðe giren yasa gereðince yeni üç transfer edilebilir krediden oluþur (istisnai 

aþamalý yapýyý uygulamaya koymak zorundadýr. durumlarda ve birinci aþamanýn uzunluðuna baðlý 

2005/06 akademik yýlýnda birinci sýnýf için kayýt olarak alt sýnýr 60 transfer edilebilir krediye 

yaptýran öðrenciler çalýþmalarýna üç aþamalý yapý düþürülebilir) ve bir veya iki yýl sürer. Ýki aþama 

temelinde baþlamýþtýr. sonunda öðrencinin toplam 300 transfer edilebilir 

krediye sahip olmasý gerekir. Avrupa normlarý ve iyi Yeni yapýya iliþkin resmi düzenlemeler her tür 

uygulamalar ile düzenlenen meslekler için, yasa kurum (akredite edilmiþ veya geçici olarak 

hükümleri gereðince iki aþama beþ veya altý yýl yetkilendirilmiþ),  bölüm ve Avrupa Birliði 

süren ve yüksek lisans derecesi ile sonuçlanan seviyesinde düzenlenen meslekler ile ilgili 

uzun bir eðitim programýna dönüþtürülebilir. programlar dýþýndaki çalýþma alanlarý için 

geçerlidir. Her aþama için farklý kabul ve mezuniyet Üç aþamalý yapý ile birlikte, 2005/06 akademik yýlý 
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Týp ve cerrahi, veteriner hekimlik

Eczacýlýk, paramedikal bilimler ve terapiler

Hemþirelik ve ebelik

Saðlýk (diðer programlar)

Mimarlýk

Mimarlýk  iç tasarým

Mimarlýk  þehir planlama

Hukuk, iþitsel-görsel teknikler ve medya yapýmcýlýðý (sinema)

Müzik

Güzel sanatlar, zanaatçýlýk, tasarým, sahne sanatlarý (tiyatro, drama)

Ziraatçýlýk, bilgisayar, mühendislik ve teknik pazarlama (uygulamalý 
bilimler),

çevre koruma, imalat ve iþleme,
teknik çalýþmalar ve teknoloji, ulaþým hizmetleri

Ýþletme, eðitim, beþeri bilimler, gazetecilik ve enformasyon, sosyal 
hizmetler

                Güvenlik hizmetleri, sosyal bilimler, fen bilimleri, sosyal hizmetler

Bu diyagramda yalnýzca 2005/06 akademik yýlýnda getirilen yeni sistem gösterilmektedir.

Eski yapýdan yeni yapýya geçiþ sürecinde:
�•  ISCED 5B programlarý 2007/08 akademik yýlýna kadar devam edecektir (ISCED 5A seviyesindeki programlar olarak kabul edilinceye kadar);

�•  Dört yýl süren eðitim programlarý 2008/09 akademik yýlýna kadar eski yapýda devam edecektir (yeni yapýda bunlarýn süresi bir yýl azaltýlmýþtýr);
�•  Mühendislik ve ziraatçýlýk 2009/10 akademik yýlýnda kadar uzun dönem olarak devam edecektir (yeni yapýda bunlarýn süresi bir yýl azaltýlmýþtýr).

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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2007/08 akademik yýlýna kadar tamamen üniversite senatosunun onayý ile bir veya iki yýl programlarý süresince araþtýrma görevlileri ve 

kaldýrýlacaktýr. uzatýlabilir. ISCED 5A programlarýndan mezun olan bireysel araþtýrma programlarý süresince bilimsel 

ISCED 5B programlarýndan mezun olan öðrenciler ve üç aþamalý yapý uygulamaya konmadan önce araþtýrmacýlar olarak çalýþýrlar. Tam zamanlý 

eðitimlerine ISCED 5A programlarýnda devam lisans derecesi alan öðrenciler ilgili giriþ sýnavýndan programlara devam eden öðrenciler doktora bursu 

edebilir. Yükseköðretim kurumlarý ISCED 5B baþarýlý olduktan sonra bir doktora programýna için yapýlan deðerlendirmelerde aldýklarý sonuçlara 

programlarýna devam eden öðrencilerin lisans baþlayabilir. Yeni üç aþamalý yapýda, lisans baðlý olarak statülerine göre araþtýrma görevlisi 

programlarýna baþlamadan önce topladýðý AKTS derecesine sahip olan öðrenciler doðrudan doktora veya bilimsel araþtýrmacýlarýn aldýklarý maaþ ile eþit 

kredilerini belirlemektedir. Böylece öðrenciler programýna baþlayamamaktadýr. miktarda burs alabilir ve öðretim faaliyetlerine dahil 

ISCED 5A programlarýna en baþtan baþlamak Doktora programý kapsamýnda teorik ve olabilir, kurum tarafýndan sosyal güvenlik katký 

zorunda ka lmadan eði t imler ine devam uygulamalý eðitim faaliyetleri gerçekleþtirilir, paylarý ödenebilir ve kurum için çalýþtýklarý sürenin 

edebilmektedir. öðrencilerin en üç sýnavda baþarýlý olmasý gerekir tamamý resmi çalýþma süresi olarak tanýnabilir. 

Kamu kurumlarýnda çalýþan ve yarý zamanlý2005 yýlýnda alýnan iki hükümet kararý ile ve çalýþma alanýna baðlý olarak (fen bilimleri veya 

düzenlenen doktora programlarý Ulusal Üniversite sosyal bilimler) en az üç bilimsel tez ve üç yaratýcý 

Unvanlarý, Diplomalarý ve Sertifikalarý Onaylama çalýþma öðreniciler tarafýndan savunulur. Bunun 

Konseyi'nin önerisinin Eðitim ve Araþtýrma yaný sýra, tam zamanlý doktora öðrencileri iki veya 

Bakanl ýðý  taraf ýndan kabul  edi lmesiy le üç sömestr boyunca ilgili seminerler ve 

yükseköðretim kurumlarý veya araþtýrma kurumlarý incelemelerin yaný sýra en az dört teorik derse 

tarafýndan tam zamanlý veya yarý zamanlý olarak devam eder. Bireysel araþtýrma üç veya dört 

düzenlenebilmektedir. sömestr sürebilir ve alan ile ilgili bilimsel topluluk 

tarafýndan kabul edilen nitel ve nicel yöntemler Bologna Süreci'nin bir sonucu olarak, doktora 

temelinde gerçekleþtirilir. programlarý üç yýllýk tam zamanlý çalýþma 

sonucunda tamamlanýr. Doktora çalýþmalarýnýn Doktora programlarýna devam eden öðrenciler 

süresi araþtýrma alanýnýn içeriði veya daha fazla öðrenci ve baþlangýç kademesindeki araþtýrmacý 

deneye ihtiyaç duyulmasý gibi istisnai durumlarda statülerine sahiptir. Bu öðrenciler ileri eðitim 
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olarak uygulanmasýný saðlamaya yönelik özel takip 2005 yýlýnda yükseköðretimde kalite güvencesine görevleri ulusal standartlar ve performans 

ön lem le r i  a l ý nmamýþ t ý r.  Buna  ka r þ ýn ,  iliþkin yeni bir mevzuat çerçevesi kabul edilmiþtir. göstergelerinin belirlenmesi ve periyodik olarak 

yükseköðretimde kalite güvencesini saðlamak için Bu yeni çerçeve eðitimde kalite güvencesine iliþkin gözden geçirilmesi ve Romanya Ön Lisans 

2005 yýlýnýn sonunda kurulan yeni kurum (ARACIS: 2005 tarihli hükümet acil durum emirleri, söz Eðitiminde Kalite Güvencesi Ajansý (ARACIP) 

Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în konusu emirlerin onaylanmasýna iliþkin 2006 iþbirliðinde eðitim kalitesini iyileþtirmeye iliþkin 

Î n v ã þ ã m â n t u l  S u p e r i o r   R o m a n y a  yasasý, ARACIS'nin organizasyonu ve iþleyiþine pol i t ika ve stratej i ler in bel ir lenmesi ve 

Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajansý) yeni iliþkin 2005 tarihli hükümet kararý ve yükseköðretim uygulanmasýnýn yaný sýra dýþ deðerlendirme 

yapýnýn tam olarak uygulanmasýný saðlamaktan kurumlarýnýn eðit im hizmetlerinde kalite usullerinin oluþturulmasý ve yükseköðretim 

sorumludur. ARACIS ayrýca yükseköðretim güvencesine iliþkin 2005 bakanlýk emri üzerine kurumlarýnýn danýþmanlýðýnda kalite güvencesi 

k u r u m l a r ý n d a  A K T S  v e  D i p l o m a  E k i  temellenmiþtir. önceliklerinin belirlenmesidir. ARACIS'nin diðer 

uygulamalarýnýn da tam olarak gerçekleþtirilip Yeni mevzuat temelinde, ARACIS iki önemli görevleri arasýnda iç ve dýþ kalite güvencesine 

gerçekleþtirilmediðini izler. faaliyet alanýna iliþkin görevleri yerine getirmek iliþkin kitapçýklar, kýlavuzlar ve iyi uygulama 

Ekim 2005 tarihinde kadar, kalite güvencesinden amacýyla baðýmsýz bir kamu kurumu olarak örneklerinin daðýtýlmasý ve yükseköðretim 

sorumlu olan resmi organ Ulusal Akademik oluþturulmuþtur: Akreditasyon ve kalite güvencesi. kalitesine iliþkin çalýþmalarýn ve analizlerin

Deðerlendirme ve Akreditasyon Konseyi'dir Bu yeni ajans organizasyon aþamasýndadýr. 

(Consiliul Naþional pentru Evaluare Academicã ºi Ajansýn akreditasyon alanýndaki baþlýca görevleri 

Acreditare). Konsey 1993 yýlýnda oluþturulmuþtur çeþitli yükseköðretim programlarý ve bu 

ve ulusal seviyede meclis kontrolünde baðýmsýz bir programlarý sunan kurumlar için metodolojileri ve 

organ olarak faaliyet göstermektedir. Konsey akreditasyon standartlarýný belirleme ve düzenli 

eð i t im  i çe r i ð i ,  a raþ t ý rma  faa l i ye t i  ve  olarak gözden geçirme ve yükseköðretim 

öðretmen/öðrenci oraný gibi kriterler temelinde her kurumlarý ve bu kurumlarýn sunduðu programlarýn 

beþ yýlda bir mevcut fakülte ve yüksekokullarýn geçici yetkilendirme veya akreditasyon amacýyla 

tümünü deðerlendiren dokuz uzman komisyondan deðerlendirilmesidir. 

oluþur. ARACIS'nin kalite güvencesi konusundaki baþlýca 
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yayýnlanmasý yer almaktadýr. kaynaklarý, müfredat içeriði, eðitim çýktýlarý, deðerlendirme ve kalite güvencesi komisyonu 

ARACIS'nin teþkilat yapýsý yükseköðretim araþtýrma ve öðretim faaliyetleri, mali performans, tarafýndan gerçekleþtirilir. Her komisyon yönetim 

kadrosundan gelen 15 üyeden oluþan bir yönetim kalite güvencesine iliþkin stratejiler ve usuller, ders kadrosu, öðrenciler, mezunlar ve iþverenleri temsil 

kurulu, baþkan, baþkan yardýmcýsý ve genel programý ve eðitim faaliyetlerinin izlenmesi ve eden 39 üyeden oluþmaktadýr. Komisyonlarýn 

sekreterden oluþan bir idari ofis, kalite güvencesi periyodik olarak gözden geçirilmesine iliþkin baþlýca görevi deðerlendirme ve kal i te 

ve akreditasyondan sorumlu departman müdürleri usuller, öðrenme çýktýlarýna iliþkin deðerlendirme güvencesine iliþkin usullerin ve faaliyetlerin 

ve teknik personelden oluþur. Yeni ajansta usulleri, öðretim kadrosuna iliþkin deðerlendirme belirlenmesi ve uygulanmasý, eðitim kalitesine 

öðrencilerin de yönetiþime dahil edildiðine iliþkin bir usulleri, yeterli öðrenim kaynaðýna eriþim, iç kalite iliþkin iç deðerlendirmenin raporlanmasý, kalite 

bilgi yoktur. güvencesi sürecine iliþkin güncel veritabanlarýna iyileþtirmeye iliþkin önerilerde bulunulmasý ve 

eriþilebilirlik, eðitim programlarý, diplomalar ve b e n z e r i d i r .  K o m i s y o n  f a a l i y e t l e r i n i  ARACIS eþ düzey kurumlar tarafýndan 

derecelere iliþkin kamusal bilgilerin þeffaflýðý ve gerçekleþtirirken teknik destek alýr.gerçekleþtirilen deðerlendirmelere tabi tutulacak 

kalite güvencesi mekanizmalarýnýn iþlerliði. ve ENQA üyesi benzer kurumlar tarafýndan 

ARACIS altý aylýk bir süre içerisinde dýþ periyodik olarak deðerlendirilecektir. 

deðerlendirmeye iliþkin yeni bir yöntemin yaný sýra Yükseköðretimde dýþ kalite deðerlendirmesi 

yeni standartlar, kriterler ve performans ARACIS tarafýndan gerçekleþtirilir ve bu süreçte 

göstergeleri geliþtirmek zorundadýr. 2005/06 birtakým kriterler göz önünde bulundurulur: 

akademik yýlýnda, ARACIS dýþ deðerlendirme ve kurumsal kapasite, eðitimin etkinliði, kalite 

kalite güvencesine iliþkin yeni yöntemleri test yönetimi, eðitim programlarýnýn kalitesi, dýþ 

etmiþtir. Yeni yöntemler 2006/07 akademik yýlý deðerlendirme ile gerçek durum arasýndaki 

itibariyle ulusal seviyede uygulanacaktýr. tutarlýlýk ve benzer programlarýn karþýlaþtýrýlmalý 

Bir kalite güvencesi stratejisinin geliþtirilmesi ve olarak deðerlendirilmesi. 

uygulanmasýyla ve ilgili düzenleme gereðince, Dýþ deðerlendirme için önerilen yeni kriterler 

kalite güvencesine iliþkin iç deðerlendirme her arasýnda þunlar yer alýr: kurumsal, idari ve 

öðretim kurumunda oluþturulmasý gereken yeni bir yönetimsel yapýlar, fiziksel imkânlar, insan 
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2005 ve 2006 yýllarýnda kabul edilen kalite veya uzmanlýk alanýna il iþkin akademik yýlýndan bu yana Orta ve Doðu Avrupa 

güvencesine iliþkin yeni mevzuat gereðince, devlet deðerlendirme ve akreditasyon için gerekli olan öz Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý 

ve özel olmak üzere tüm yükseköðretim kurumlarý deðerlendirme raporunun hazýrlanmasýnda önemli Aðý'na (CEEN) üyedir. Ulusal Akademik 

Romanya Yükseköðretimde Kalite Güvencesi bir rol oynayan bölüm konseyinin bir üyesi olarak iç Deðerlendirme ve Akreditasyon Konseyi'nin 

Ajansý tarafýndan belirlenen akreditasyon usullerini deðerlendirme/kalite güvencesi sürecinde yer yerinde geçen ARACIS yukarýda bahsedilen aðlara 

takip eder. alýrlar. Üniversite beyannameleri genellikle kiþisel üyelik dahil olmak üzere konseyin bütün hak ve 

Akreditasyon iki adýmdan oluþan bir süreçtir. Ýlk olarak veya temsilciler aracýlýðýyla ifade edilen yükümlülüklerini devralmýþtýr. ARACIS'nin kurum 

adýmda kurumlara giriþ sýnavý yapma izni verilir. öðrenci görüþlerinin akademik faaliyetlerin ve faaliyetlerine iliþkin düzenlemeler gereðince, 

Ýkinci adýmda ise kurumlara derece sýnavlarý deðerlendirilmesi ve iyileþtirilmesi sürecinde göz A R A C I S  i l k  f a a l i y e t  y ý l ý n d a  A v r u p a  

yapma ve Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý tarafýndan önünde bulundurulmasý gerektiðini belirtmektedir. Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði'ne 

tanýnan diplomalar hazýrlama hakký tanýyan Ulusal Akademik Deðerlendirme ve Akreditasyon (ENQA) üyelik için baþvurmak zorundadýr. ENQA 

akreditasyon verilir. Konseyi 1996 yýlýndan bu yana Uluslararasý üyeliði ile ilgili çalýþmalar sürmektedir. 

Öðrenciler yalnýzca deðerlendirme ve kalite Yükseköðretimde Kalite 

güvencesi komisyonunun ve ilgili bölüm Güvencesi Ajanslarý Aðý'na (INQAAHE) ve 2002 

ROMANYA
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ROMANYA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih  Romanya dilindeki karþýlýðý 

Aralýk 1993

Ekim 1998

Nisan 2000

Ekim 2001

Haziran 2002

Haziran 2004

Þubat 2005

Þubat 2005

Mart 2005

Nisan 2005

Nisan 2005

Haziran 2005

Türkçe karþýlýðý
Yükseköðretim Kurumlarýnýn Akreditasyonu ve Diplomalarýn 
Tanýnmasýna iliþkin 88/1993 sayýlý Yasa

Eðitimde Transfer Edilebilir Kredi Sisteminin Geniþletilmesine 
iliþkin 4822/1998 sayýlý Bakanlýk Emri

Diploma Ekini Getiren 3659 sayýlý Bakanlýk Emri

1011 sayýlý Hükümet Kararý

Yükseköðretim Kurumlarýnýn Özel Olarak Ýzlenmesi Yönetmine 
iliþkin 3997/2002 sayýlý Bakanlýk Emri

Üniversite programlarýnýn organizasyonuna iliþkin Yasa 
(288/2004)

Lisans aþamasýnýn organizasyonuna iliþkin 3235/2005 sayýlý 
Bakanlýk Emri

Üniversitede yükseköðretim programlarýnýn organizasyonuna 
iliþkin 88/2005 sayýlý Hükümet Kararý

AKTS sisteminin tam olarak uygulanmasýna iliþkin 3617/2005 
sayýlý Bakanlýk Emri

Yükseköðretimde öðretim hizmetlerinde kalite güvencesine iliþkin 
3928/2005 sayýlý Bakanlýk Emri

Doktora sonrasý araþtýrma programlarýnýn oluþturulmasýna iliþkin 
3861/2005 sayýlý Bakanlýk Emri

Doktora çalýþmalarýnýn organizasyonuna iliþkin 567/2005 sayýlý 
Hükümet Kararý

Legea Nr. 88/1993 privind Acreditarea Instituþiilor de 
Învãþãmânt Superior þi Recunoaþterea Diplomelor

Ordinul Ministrului Nr. 4822/1998 cu privire la extinderea 
sistemului de credite transferabile în învãþãmânt

Ordinul Ministrului Nr. 3659 privind introducerea Suplimentului 
la Diplomã

Hotãrârea de Guvern Nr. 1011

Ordinul Ministrului Nr. 3997/2002 privind metodologia de 
monitorizare specialã a instituþiilor de învãþãmânt superior

Legea privind organizarea studiilor universitare (Nr. 288/2004)

Ordinul Ministrului Nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului 
de licenþã

Hotãrârea de Guvern Nr.88/2005 privind organizarea studiilor 
universitare de licenþã

Ordinul Ministrului Nr. 3617/2005 privind aplicarea 
generalizatã a Sistemului European de Credite Transferabile

Ordinul Ministrului Nr. 3928/2005 privind asigurarea serviciilor 
educaþionale în învãþãmântul superior

Ordinul Ministrului Nr. 2861/2005 privind înfiinþarea 
programelor de cercetare postdoctoralã

Hotãrârea de Guvern Nr. 567/2005 privind organizarea 
studiilor de doctorat
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ROMANYA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih  

Temmuz 2005

Temmuz 2005

Temmuz 2005

Ekim 2005

Kasým 2005

Kasým 2005

Nisan 2006

Ekim 2006

Eylül 2005

Romanya dilindeki karþýlýðýTürkçe karþýlýðý

Öðretimde kalite güvencesine iliþkin 75/2005 sayýlý Hükümet Emri

2005/06 akademik yýlýnda baþlayan üniversite doktora 
programlarýnýn organizasyonuna iliþkin 4491 sayýlý Bakanlýk Emri

Üniversite programlarýnýn organizasyonuna iliþkin 288/2004 sayýlý 
Yasa'nýn deðiþtirilmesi ve tamamlanmasýna iliþkin 78/2005 sayýlý 
Hükümet Emri

Doktora programlarýnýn organizasyonuna iliþkin 567/2005 sayýlý 
Hükümet Kararý'nýn deðiþtirilmesine iliþkin 1169/2005 sayýlý 
Hükümet Kararý

ARACIS'nin organizasyonu ve iþleyiþine iliþkin düzenlemenin 
onaylanmasýna iliþkin 1257/2005 sayýlý Hükümet Kararý 

Üniversite programlarýnýn organizasyonuna iliþkin 288/2004 sayýlý 
Yasa'nýn deðiþtirilmesi ve tamamlanmasýna iliþkin 78/2005 sayýlý 
Hükümet Emri'nin onaylanmasýna iliþkin 346/2005 sayýlý Yasa

Ulusal Yükseköðretimde Derecelendirme ve Ekonomik ve Sosyal 
Çevre ile Ortaklýk Ajansý'nýn (ACPART) kurulmasý, organizasyonu 
ve iþleyiþine iliþkin 1357/2205 sayýlý Hükümet Kararý

Eðitimde kalite güvencesine iliþkin 75/2005 sayýlý Hükümet 
Emri'nin onaylanmasýna iliþkin 87/2006 sayýlý Yasa

Ýki veya daha fazla üniversite tarafýndan sunulan ve ortak bir 
diploma ile sonuçlanan entegre eðitim programlarýnýn 
düzenlenmesine yönelik genel yöntemin onaylanmasýna iliþkin 
1424/2006 sayýlý Hükümet Kararý

Ordinul Ministrului Nr. 4491 privind organizarea studiilor 
universitare de doctorat începând cu anul universitar 

Ordonanþa de Urgenþã Guvernamentalã Nr. 78/2005 pentru 
modificarea þi completarea Legii 288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare

Hotãrârea de Guvern Nr. 1169/2005 pentru modificarea 
Hotãrârii de Guvern Nr. 567/2005 privind organizarea studiilor 
de doctorat

Hotãrârea de Guvern Nr. 1257/2005 privind aprobarea 
regulamentului de organizare ºi funcþionare al ARACIS

Legea Nr. 346/2005 privind aprobarea Ordonanþei de Urgenþã 
Guvernamentale Nr. 78/2005 pentru modificarea þi 
completarea Legii 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare

Hotãrârea de Guvern 1357/2005 privind înfiinþarea, 
organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru 
Calificãri dinÎnvãþãmântul Superior þi Parteneriat cu Mediul 
Economic þi Social - ACPART

Legea Nr. 87/2005 pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþã 
Guvernamentale Nr. 75/2005 privind asigurarea calitãþii 
educaþiei

Hotãrârea de Guvern Nr. 1424/2006 privind aprobarea 
metodologiei cadru de organizare a programelor de studii 
integrate, oferite de douã sau mai multe universitãþi, care 
conduc cãtre diplome comune

Ordonanþa de Urgenþã Guvernamentalã Nr. 75/2005 privind 
asigurarea calitãþii educaþiei
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Sýrbistan'da yükseköðretime iliþkin yasalarda son dönem programlara (Bologna öncesi yapý) hala akreditasyon standartlarý ülke genelindeki eðitim 

on beþ yýl içerisinde büyük deðiþiklikler yapýlmýþtýr. rastlanmaktadýr. programlarýnýn karþýlaþtýrýlabilir ve gerekli kalitede 

1998 yýlýndan 2002 yýlýna kadar, üniversitelerin Lisans/yüksek lisans yapýsý ISCED 5B programlarý olmasýný saðlar. Sýrbistan'da yükseköðretim kabul 

özerkliði kaldýrýlmýþtýr. Bu yasa 2002 yýlýnda (5B seviyesinde yüksek lisans programý yoktur) için koþullarý, çalýþma süreleri, bir sonraki eðitim yýlýna 

yürürlükten kaldýrýlmýþ ve 1992 tarihli bir önceki geçerli deðildir. ISCED 5B programlarýna devam geçiþ koþullarý ve diploma alma açýsýndan Avrupa 

yasa geçici bir süre için yeniden yürürlüðe eden öðrenciler kabul eden kurumun kararýna baðlý standartlarý ile uyumludur. Yeni yükseköðretim 

konmuþtur. 2002 yýlýndan 2005 yýlýna kadar geçen olarak ISCED 5A programlarýna geçiþ yapabilir. yasasý birden fazla lisanslý yükseköðretim kurumu 

dönemde geçerli olan yasa gereðince, Eðitim ve tarafýndan düzenlenen ortak eðitim programlarýnýn Öðrencilerin doktora seviyesindeki programlara 

Spor Bakanlýðý üç aþamalý sistem, ESCT ve sunulmasýný saðlar. Sürece dahil olan tüm baþlayabilmek amacýyla pek çok eðitim programý 

Diploma Ekine (DE) iliþkin reformlarýn uygulanma yükseköðretimiçin 300 AKTS kredisi ve týp bilimleri için en az 360 

derecesini kaydedecek bir pozisyonda deðildi. kredi toplamasý gerekmektedir. Öðrencilerin 

2002 Üniversite Yasasý Eylül 2005'te yeni derece alabilmek amacýyla doktora programlarý 

Yükseköðretim Yasasý ile yer deðiþtirmiþtir. Yeni kapsamýnda en az 180 krediye sahip olmalarý 

Yasa 2006/07 akademik yýlý itibariyle yürürlüðe gerekir. 

girmiþtir. Bu Yasa tüm ISCED yükseköðretim Doktora programlarý zorunlu bir ders yükü ve 

seviyelerini (5A, 5B ve 6) kapsar. devamlýlýðýn yaný sýra bireysel araþtýrma ve bitirme 

Öðrenciler 2006/07 akademik yýlýndan itibaren üç tezini (sosyal bilimler alanýnda doktora yapanlarýn 

a þ a m a l ý  y a p ý  k a p s a m ý n d a  k a y ý t  bitirme tezi yerine alana iliþkin bir proje 

yaptýrabileceklerdir. Üç aþamalý yapý Bologna hazýrlamalarý gerekir) de içerir. 

Süreci'nin bir parçasý olarak getirilmiþtir. Sýrbistan'daki tüm doktora programlarý yapýsal 

Sýrbistan'daki tüm yükseköðretim kurumlarý olarak ayný kurum tarafýndan sunulan diðer 

Haziran 2009 itibariyle üç aþamalý yapýyý programlar ve en az ikisi Avrupa yükseköðretim 

uygulamaya koymak zorundadýr. Geçiþ sürecinde bölgesinden olmak üzere en az üç akredite edilmiþ 

(yasal süre 3 yýldýr, Haziran 2009'a kadar) uzun yabancý program ile baðlantýlý olmalýdýr. Alana özgü 

SIRBÝSTAN
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SIRBÝSTAN

Saðlýk ve refah

Beþeri ve sosyal bilimler, sosyal ve davranýþsal bilimler,
öðretmenlik eðitimi ve eðitim bilimleri

gazetecilik ve enformasyon
fizik bilimi, matematik ve istatistik

hizmetler

Ýþletme, hukuk

 

Ziraatçýlýk, bilgisayar/imalat ve inþaat
teknik pazarlama

inþaat
 

öðretmenlik eðitim ve eðitim bilimleri
sanat

Sosyal bilimler, iþletme
ziraatçýlýk,saðlýk, hizmetler

                                                Mühendislik ve teknik pazarlama

Bu diyagramda yalnýzca eski sistem gösterilmektedir. Yeni sistem 2006/07 akademik yýlýnda getirilecektir. 

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

Kaynak:Eurydice

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme
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kurumlarýnýn onayý üzerine bir ortak derece (ilk, orta ve üçüncü aþama) temsilcilerin yaný sýra (Komisija za akreditaciju I proveru kvaliteta). 

verilebilir. Bugün Sýrbistan'daki pek çok istihdam hizmetleri, sendikalar, Ticaret Odasý ve Komisyon ulusal ve uluslar arasý eþ düzey kurumlar 

yükseköðretim kurumu yerel ve yabancý ortaklarý Çalýþma ve Ýstihdam Bakanlýðý temsilcilerini de tarafýndan gerçekleþtirilen deðerlendirmelere tabi 

ile birlikte ortak derece programlarý sunmaktadýr. içerir. Ulusal Yetkilendirme Çerçevesi Bergen'de tutulur. Komisyon'un iç kalite güvencesi usulleri 

Sektörün bir parçasý olarak, Askeri Akademi kabul edilen Avrupa çerçevesi ile birlikte misyon ifadesi ve yönetim ve eylem planlarý ile 

yükseköðretim sistemine dahil edilmektedir ve bazý baþlamaktadýr. Oluþturulacak Sýrbistan Ulusal b i r l i k te  web s i tes i  üzer inden kamuya 

ortak derece programlarýna katýlmaktadýr. Derecelendirme Çerçevesi bu çerçevenin nitelikleri duyurulmaktadýr. Komisyon akreditasyon 

ve gereklilikleri ile uyumlaþtýrýlacaktýr. sürecinden elde edilen gelirler ile finanse edilir. 2005 Yükseköðretim Yasasý AKTS sistemini tüm 

yükseköðretim kurumlarý tarafýndan bütün Kamudan üç aþamalý yapý, AKTS ve Diploma Ekine 

programlarda hem kredi transferi hem de kredi iliþkin çalýþmalarýn tam olarak uygulanmasýný 

toplama amacýyla kullanýlacak zorunlu kredi teþvik etmeye yönelik hiçbir teþvik alýnmamaktadýr. 

sistemi olarak getirmiþtir. Sýrbistan'da baþka bir Eðitim ve Spor Bakanlýðý tüm yükseköðretim 

kredi sistemi bulunmamaktadýr. kurumlarýnýn idari denetiminden ve bu nedenle 

2005 Yasasý'nýn ve dolayýsýyla üç aþamalý yapý, 2005 Yasasý bunun yaný sýra Diploma Ekini de 

AKTS ve Diploma Ekinin uygulanmasýna iliþkin yükseköðretim kurumlarý tarafýndan tüm 

kontrol ve takip çalýþmalarýnýn yürütülmesinden programlar için verilecek zorunlu bir belge olarak 

sorumludur. Bakanlýk çalýþmalarý Akreditasyon ve getirmiþtir. Diploma Eki otomatik olarak ve 

Kalite Deðerlendirmesi Komisyonu ve Ulusal herhangi bir ücret talep edilmeksizin Sýrpça, 

Y ü k s e k ö ð r e t i m  K o n s e y i  t a r a f ý n d a n  Ýngilizce ve eðitim dilinde (Sýrpça ve Ýngilizce 

desteklenmektedir. dýþýnda baþka bir dil ise) verilir. 

S ý r b i s t a n ' d a  y ü k s e k ö ð r e t i m d e  k a l i t e  Sýrbistan Cumhuriyeti Eðitim ve Spor Bakanlýðý 

güvencesinden sorumlu olan organ 2005 2007 yýlýnýn sonunda bir Ulusal Yeterlilikler 

Yükseköðretim Yasasý ile oluþturulan Akreditasyon Çerçevesi oluþturma yetkisine sahip bir komisyon 

ve Kalite Deðerlendirmesi Komisyonu'dur kurmuþtur. Bu komisyon tüm eðitim seviyelerinden 

SIRBÝSTAN
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Komisyon Ulusal Konseye çalýþma izinleri; Yasasý'nýn yaný sýra akreditasyon standartlarý ve belirler. Ýç deðerlendirme Ulusal Konsey tarafýndan 

yükseköðretim kurumlarý ve eðitim programlarýnýn gündemi de Bakanlýðýn web sitesi üzerinden ve be l i r l enen  ku ra l l a r  ve  düzen leme le re  

akreditasyonuna iliþkin standartlar ve usuller ve basýlý belgeler yoluyla duyurulur. (Yükseköðretim Kurumu ve Yükseköðretim 

yükseköðretim kurumlarý için iç deðerlendirme, K o m i s y o n  U l u s a l  K o n s e y,  B a k a n  v e  Birimi'nin Kendi Yapýsý Kapsamýnda Kaliteye Ýliþkin 

k a l i t e  d e ð e r l e n d i r m e s i  v e  d ý þ  k a l i t e  deðerlendirmeye tabi tutulan yükseköðretim Yükümlülüklerini Yerine Getirip Getirmediðini 

deðer lend i rmes ine  i l i þk in  tavs iye le rde  kurumuna kalite güvencesinin saðlanmasýna iliþkin Denetleyen Kural ve Düzenlemeler) uygun olarak 

bulunmaktadýr. son durumu gösteren bir rapor sunar. Kurum gerçek leþ t i r i l i r.  Yükseköðre t im Bakaný  

Komisyon yükseköðretim kurumlarý ve bu raporu aldýktan sonra on beþ gün içerisinde rapor yükseköðretim kurumlarýnýn kalite standartlarýný 

kurumlarýn eðitim programlarý için akreditasyon bulgularýna iliþkin açýklamalarda bulunmalýdýr. karþýlayýp karþýlamadýðýný izlemeden sorumludur. 

usulleri uygulamaktan sorumludur. Komisyon Ulusal Konsey nihai raporu Üniversiteler Kalite deðerlendirmesi öðrencilerin müfredata 

kurumun ve kurumun alt birimlerinin kalite ve yýllýk Konferansý'na (veya Mesleki Çalýþma Akademileri iliþkin deðerlendirmelerini göz

eylem planý açýsýndan yükümlülüklerini ne derece Konferansý) ve Öðrenci Üniversite Konferansý'na 

yerine getirdiðini deðerlendirir. Komisyon (veya Mesleki Çalýþma Akademileri Öðrenci 

a k r e d i t a s y o n  s t a n d a r t l a r ý n ý n  A v r u p a  Konferansý) sunar. Ulusal Konsey Komisyon 

yükseköðretim alanýnýn akreditasyon standartlarý raporu temelinde kurum ve kurumun alt birimlerine 

ile uyumlu olmasýný saðlar. Akreditasyon ya iliþkin deðerlendirmeyi onaylamak ve onayýný 

kurumun ya da Eðitim ve Spor Bakanlýðý'nýn talebi deðerlendirmeye tabi tutulan yükseköðretim 

üzerine gerçekleþtirilir. kurumuna ve yükseköðretimden sorumlu Bakana 

Yasa gereðince, Komisyon yükseköðretimde kalite sunmak zorundadýr. Deðerlendirme sonuçlarý ve 

güvencesi için uluslararasý örgütler veya birliklerin akreditasyon statüsü Bakanlýðýn web sitesi 

hizmetlerini talep etme hakkýna sahiptir. Vasýflý üzerinden ve basýlý belgeler yoluyla duyurulur. 

uluslararasý (Sýrp olmayan) uzmanlar da Baðýmsýz yükseköðretim kurumlarý ve bu 

akreditasyon usulünde incelemeyi gerçekleþtiren kurumlarýn alt birimleri yasal yönetmeliklerinde iç 

kiþiler olarak atanabilir. Yeni Yükseköðretim kalite güvencesi ile ilgili organlarý ve usulleri 

SIRBÝSTAN
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önünde bulundurur. Yükseköðretim kurumlarý da yayýnlanmasý) da içerir. kurumunun tüm yönetiþim organlarýna ve tüm alt 

müfredat ve öðretim deðerlendirmelerine iliþkin Akreditasyon Komisyonu Aralýk 2006'da birimlere öðrenci temsilcileri göndermesi 

olarak kendi düzenlemelerini belirlemeden Uluslararasý Yükseköðretimde Kalite Güvencesi gerekmektedir. Bunun yaný sýra kalite güvencesi, 

sorumludur. Ýç kalite deðerlendirmesi raporlarý/öz Ajanslarý Aðý'nýn (INQAAHE) tam üyesi haline müfredat reformu, kurumsal öz deðerlendirme ve 

deðerlendirme raporlarý Komisyon tarafýndan dýþ gelmiþtir. Komisyon bunun yaný sýra Avrupa AKTS konularýnda karar alma rolüne sahip mesleki 

kalite deðerlendirmesi ve akreditasyon amacýyla Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði'ne organlarýn ve bunlarýn ilgili alt birimlerinin tümünün 

kullanýlýr. (ENQA) tam üyelik koþullarýný yerine getirmiþtir. de öðrenci üyeleri vardýr. Öðrencilerin bu 

Kalite güvencesi sistemi Sýrbistan'da tüm Komisyon 22 Þubat 2007 tarihinde ENQA'ya tam organlarda temsil edilme oraný yüzde 20 olmalýdýr. 

yükseköðretim sistemini kapsar. Akreditasyon üyelik için resmi olarak baþvurmuþtur. Öðrenciler her bir yükseköðretim kurumu 

usulü her üç unsuru (iç güvence, dýþ güvence ve Yeni Yükseköðretim Yasasý gereðince, öðrenci konseyinin üçte birini oluþturmalýdýr. 

sonuçlarýn meclislerinin yükseköðretim 

SIRBÝSTAN

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih  Sirbistan dilindeki karþýlýðý 
1992 1998 Zakon o visokom obrazovanju  

1998 2002 Zakon o univerzitetu  

2002 2005 Zakon o univerzitetu  

 Zakon o visokom obrazovanju  

20 Ekim 2006
 Pravilnik o proveri ispunjenja obaveza samostalne 

visokoakolske ustanove i visoko akolske jedinice u 
njenom sastavu u pogledu kvaliteta  

 

Eylül 2005

Türkçe karþýlýðý

Yükseköðretim Yasasý

Üniversite Yasasý (üniversite özekliðini yürürlükten 
kaldýran yasa)

Üniversite Yasasý (yeniden yürürlüðe konan 1992 Yasasý)

Yükseköðretim Yasasý

Yükseköðretim Kurumu ve Yükseköðretim Birimi'nin Kendi 
Yapýsý Kapsamýnda Kaliteye Ýliþkin Yükümlülüklerini Yerine 
Getirip Getirmediðini Denetleyen Kural ve Düzenlemeler

Web siteleri

Eðitim ve Spor Bakanlýðý: http://www.mps.sr.gov.yu
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Yükseköðretim 1996 yýlýndan bu yana 'lisans ve lisans programlarýna kayýt için temek teþkil etmeye doktora derecesidir. Kandidat nauk programlarý 

lisansüstü meslek eðitimine' iliþkin federal yasa ile baþlamýþtýr. 1994 yýlýnda yürürlüðe giren 'mesleki bireysel planlara (müfredat) uygun olarak sunulan 

düzenlenmektedir. Doktora programlarý da ayný yükseköðretim için devlet standartlarýnýn kabul zorunlu teorik dersler içerir. Bu dersler programýn 

yasa ve 1998 yýlýnda bakanlýk kararnamesi ile edilmesine' iliþkin hükümet kararnamesinde yaklaþýk yüzde 20'sini oluþturur ve yabancý diller 

kabu l  ed i len  'Rusya Federasyonu 'nda programlar ve programlarýn süreleri þu þekilde (uluslararasý öðrenciler için Rusça), felsefe ve 

yükseköðretim araþtýrmalarý ve akademik belirtilmiþtir: lisans derecesi dört yýl; uzmanlýk belirli alanlardan oluþur. Her alan için ayrý bir final 

personele' iliþkin düzenlemeler ile düzenlenir. diplomasý beþ yýl; yüksek lisans derecesi altý yýl sýnavý yapýlýr. Programýn geriye kalan yüzde 80'i 

Rusya 'da  akademik  ve  mes lek i / tekn ik  (lisans programlarý dahil). Ýki aþamalý yapý isteðe (kandidat nauk unvaný ile sonuçlanan) tamamen 

y ü k s e k ö ð r e t i m  a r a s ý n d a  b i r  a y r ý m  baðlý olarak uygulanýr. Yükseköðretim kurumlarý bireysel araþtýrmadan oluþmaktadýr. Standart 

bulunmamaktadýr. özerk olduklarýndan lisans ve yüksek lisans derece araþtýrma süresi (tam zamanlý öðrenciler için) 3 

Genel olarak iki temel aþama üzerine kurulu programlarý uygulayýp uygulamama kararýný yýldýr.

yükseköðretim modeli Bologna Süreci öncesinde baðýmsýz olarak alma hakkýna sahiptirler. Þu anda Kandidat nauk programlarýna baþvurmak isteyen 

uygulamaya konmuþtur. Bu model ilk olarak 1989 öðrencilerin büyük çoðunluðu uzmanlýk derecesi öðrencilerin yüksek lisans veya uzmanlýk 

yýlýnda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði saðlayan uzun süreli eðitim programlarýna devam derecesine sahip olmalarý gerekmektedir. Buna 

Eðitim Komitesi'nin Kararnamesi gereðince sýnýrlý etmektedir. karþýn, 1996 yýlýnda

olarak getirilmiþtir. Bu Kararname gereðince, lisans Bologna Süreci'nde doktora programlarýnýn 

(dört yýl) ve yüksek lisans (lisans programý dahil geleneksel yapýsýnda bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr. 

beþ buçuk yýl) dereceleri saðlayan eðitim Rusya'da doktora programlarý iki aþamalý bir yapý 

programlarý sunulmaktadýr. Bu model 1992 yýlýnda temelinde sunulmaya devam etmektedir. Ýlk aþama 

Y ü k s e k ö ð r e t i m  K o m i t e s i ' n i n  R u s y a  lisansüstü çalýþmalardan oluþur ve bu çalýþmalarý 

Federasyonu'nda yükseköðretimde çok aþamalý tamamlayan öðrenciler bilimsel derece adayý 

bir yapý uygulanmasýna iliþkin kararý temelinde (doktora derecesine benzeyen bir derece) 

daha geniþ bir kapsamda sunulmaktadýr. Bu karar (kandidat nauk) haline gelirler. Ýkinci aþama ise 

neticesinde, lisans programlarý uzmanlýk ve yüksek bilim doktorluðu (doktor nauk) eðitimi saðlayan 

RUSYA
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yürürlüðe giren 'lisans ve lisansüstü mesleki eðitim' Kredi ve Transfer Sistemi'ne benzeyen bir ulusal 'Rusya'da yükseköðretim sertifikalarý ile birlikte 

yasasý yalnýzca lisans derecesine sahip olan kredi sistemi kullanýlýr. AKTS gibi ulusal kredi Avrupa Diploma Eki'nin verilmesi uygulamasýnýn 

adaylarýn kandidat nauk seviyesine geçiþini sistemi de tam zamanlý öðrenciler için her yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik önlemlerin hayata 

mümkün kýlmaktadýr. akademik yýl için 60 kredi ve her sömestr için 30 geçirilmesine iliþkin' 40 sayýlý kararnameyi 

Kandidat nauk programlarýna kayýt yaptýran kredi üzerine temellenir. Rusya'da yükseköðretim yürürlüðe koymuþtur. Bugüne kadar 68 

öðrencilerin daha önceden araþtýrma eðitimi almýþ sisteminde bir öðrencinin bir akademik yýl için yükseköðretim kurumu (58 devlet ve 10 özel 

olmalarý gerekmemektedir. Bu seviyede öðrenim yükü 18002000 ders saati arasýnda yükseköðretim kurumu  Rusya'daki yükseköðretim 

öðrencilere araþtýrma eðitimi saðlanmaktadýr. deðiþmektedir ve bu kredi baþýna 3036 saat kurumlarýnýn yaklaþýk yüzde 4,8'i) 246 farklý eðitim 

anlamýna gelmektedir. programý için Avrupa Diploma Eki vermiþtir. 2005 Doktor nauk programlarýnda teorik dersler yer 

yýlýnda, Rusya'daki yükseköðretim kurumlarýndan almamaktadýr. Bunun yaný sýra, çalýþmalarýn Rusya'da bugün 52 üniversite birinci ve ikinci 

mezun olan 24.533 öðrenci bu belgeyi almýþtýr. süresine iliþkin bir sýnýrlama bulunmamaktadýr. aþamalar (lisans/yüksek lisans/uzmanlýk) için 

Özetle, bu rakam toplam mezun sayýsýnýn yalnýzca Kandidat naut derecesi zorunlu olarak doktor nauk ulusal kredi sistemini kabul etmektedir. 2004 

yüzde 2'sine eþittir.seviyesinden önce alýnmalýdýr. yýlýnda, sistemin kullanýlmasýna iliþkin tavsiyeler 

Eðitim ve Bilim Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanmýþ ve AKTS temelli kredi sisteminin uygulanmasýna 

yükseköðretim kurumlarýna daðýtýlmýþtýr. Kredi iliþkin çalýþma grubu 2002 yýlýnda Eðitim 

sisteminin hem kredi transferinde hem de kredi Bakanlýðý'nýn 'devlet tarafýndan sunulan 

toplamada kullanýlmasý tavsiye edilmiþtir. AKTS yükseköðretimin içeriði ile ilgili kredi sistemi 

temelli ulusal kredi sistemi gönüllü olarak düzenlemelerine' iliþkin kararnamesi gereðince 

uygulanmaktadýr ve doktora programlarýnda oluþturulmuþtur. Temel programlarda krediler 

kullanýlmamaktadýr. baðlamýnda öðrenme yükünün hesaplanmasýna 

yönelik kýlavuzlar Bakanlýk tarafýndan hazýrlanýr ve Pek çok yükseköðretim kurumunda otomatik 

Rusya'daki tüm yükseköðretim kurumlarýna olarak verilen geleneksel ulusal Diploma Eki 

daðýtýlýr. Avrupa gerekliliklerini karþýlamamaktadýr. 15 Þubat 

2005 tarihinde Rusya Eðitim ve Bilim Bakanlýðý Rusya'da yüksek meslek eðitimi sisteminde Avrupa 
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Bugüne kadar, Diploma Eki yalnýzca öðrencilerin federal bakanlýklarýn ve kamu kurumlarýnýn lisans eðitimin içeriðinin, seviyesinin ve kalitesinin 

talebi üzerine ve ücret karþýlýðýnda verilmiþtir. 40 temsilcilerinden oluþan (Eðitim Bakanlýðý deðerlendirilmesini içeren deðerlendirme süreci

sayýlý bakanlýk kararnamesi gereðince, 2008 yýlý tarafýndan oluþturulan) Akreditasyon Kurulu • Bir yükseköðretim kurumunun hükümet 

itibariyle, Avrupa Diploma Eki akredite edilmiþ tarafýndan alýnýr. Akreditasyon usullerine iliþkin tarafýndan belirli bir süre için kurumun dahil olduðu 

herhangi bir yükseköðretim kurumunda sunulan bilgilendirme faaliyeti ve yöntemleri 2005 yýlýnda kategori ve sunacaðý standart hükümet dereceleri 

akredite edilmiþ bir eðitim programýndan mezun Hükümet direktifi gereðince Rusya Federasyonu için akredite edilmesine yönelik olarak resmi 

olan tüm öðrencilere otomatik olarak ve herhangi Ulusal Akreditasyon Ajansý olarak yeniden tanýma saðlayan akreditasyon süreci

bir ücret talep edilmeksizin Ýngilizce ve Rusça düzenlenen Eðitim ve Bilim Bakanlýðý Ulusal Yükseköðretim kurumlarýnýn deðerlendirme 

olarak verilecektir. Akreditasyon Merkezi'nin sorumluluðundadýr. masraflarýný azaltmak amacýyla, Eðitim 

Kalite güvencesi/deðerlendirmeye iliþkin hukuki Akreditasyon usulleri Akreditasyon Kurulu 

zemin Bologna Süreci'nden baðýmsýz olarak son toplanmadan 10 gün önce yayýn lanan 

10 yýl içerisinde oluþturulmuþtur. Kalite deðerlendirme raporu ile baþlar. Akredite edilen 

güvencesi/deðerlendirme 1992 yýlýnda yürürlüðe yükseköðretim kurumlarýnýn tümüne iliþkin veriler 

giren 'eðitime iliþkin' federal yasalar, 'lisans ve internet yoluyla kamuya duyurur. Bu veriler Kayýt 

lisansüstü mesleki eðitime iliþkin' 1996 tarihli Listesi 'nde yer al ýr  ve akredite edi len 

federal yasa, 'yükseköðretim kurumlarýnýn devlet yükseköðretim kurumlarýna yönelik kýlavuzda yer 

tarafýndan akredite edilmesine iliþkin' 1999 tarihli alýr. 

düzenlemeler ve 'eðitim faaliyeti için lisans Devletin kurumlarý tanýma prosedürü aþaðýda 

vermeye iliþkin' 2000 tarihli düzenlemeler ile verilen üç unsurdan oluþur:

düzenlenir. • Eðitim imkanlarý, laboratuar ve diðer ekipman, 

Nisan 1997'den bu yana, devlet tarafýndan öðretim kadrosu ve öðretim materyallerinin 

gerçekleþtirilen akreditasyon faaliyetine iliþkin hükümet gerekliliklerini karþýlayýp karþýlamadýðýný 

kararlar Ulusal Rektörler Komitesi'nin, özel deðerlendirmeye yönelik lisans verme süreci

yükseköðretim kurumlarý ve teknik okullarýn, • Hükümetin eðitim standartlarýna uygun olarak 
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Bakanlýðý 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüðe giren ve ve Usul Merkezi'nin yardýmýyla gerçekleþtirilir. yabancý akreditasyon kurumlarýnýn her bir eðitim 

yukarýdaki üç unsuru 'kompleks deðerlendirme' Kalite güvencesi sistemi ayrýca 2005 yýlýndan bu programýnýn eþit olduðundan emin olmak için 

olarak bilinen tek bir süreç içerisinde toplayan yana öz deðerlendirme ve dýþ deðerlendirme gerçekleþtirdiði sürecin bir parçasýdýr. Rusya'daki 

düzenlemeleri hazýrlamýþtýr. Akredite edilen gerçekleþtirmek amacýyla internet esaslý test ve yükseköðretim kurumlarýnýn eðitim programlarýna 

yükseköðretim kurumlarý ve programlara iliþkin öðrenci anketi teknolojilerini içerir. iliþkin kalite deðerlendirme usullerinde 47 yabancý 

bilgi kayýt defterlerinde, yýllýk referans kitabýnda ve Devlet tarafýndan gerçekleþtirilen akreditasyon akreditasyon ajansý ve kurumu yer almýþtýr. Ulusal 

Ulusal Akreditasyon Ajansý'nýn web sitesinde usulü eðitim faaliyetinin koþullarý, organizasyonu Akreditasyon Ajansý uluslararasý birlik ve aðlarda 

(www.nica.ru) yayýnlanýr. Akreditasyon süreci ve bu ve bu faaliyet neticesinde elde edilen sonuçlarýn Rus eðitim sistemini temsil etmektedir:

süreç neticesinde elde edilen sonuçlar yýlda 8 defa seviyesini deðerlendiren kriterleri ve ölçütleri 

yayýnlanan Eðitimde Akreditasyon (Accreditation in kullanýr. Göstergeler Rusya'daki yükseköðretim 

Education) dergisinde detaylý olarak açýklanýr. Þu kurumlarýndan yýllýk olarak toplanarak Devlet 

anda, kalite güvencesi sisteminde yer alan Merkezi Akreditasyon Veritabaný'na dahil edilen 

kurumlarý kapsayan kapsamlý altyapý tüm ülkeye istatistiksel veriler kullanýlarak hesaplanýr. Kriter ve 

yayýlmýþtýr: ölçütler yaklaþýk her beþ yýlda bir gözden geçirilir. 

•    Federal Eðitim ve Araþtýrma Denetimi Birimi Yükseköðretim kurumlarýnýn akredite edilmesine 

• Uzman la r  B i r l i ð i  (Haz i ran  2006 'da  iliþkin sistem 1997 yýlýnda getirilmiþtir. Devlet 

oluþturulmuþtur) yükseköðretim kurumlarýnýn yüzde doksan sekizi 

• Akreditasyon Kurulu: eðitim kurumlarýnýn ve özel yükseköðretim kurumlarýnýn yüzde atmýþ 

baþkanlarý ve kamu kurumlarý ve federal icra üçü bir akreditasyon usulüne tabi tutulmuþtur. 

dairelerinin temsilcilerinden oluþan kamu ve Bunun yaný sýra, bu kurumlarýn çoðu birkaç defa 

hükümet organý akredite edilmiþtir. 

• Ulusal Akreditasyon Ajansý. Eðitim içeriði ve Rusya'daki yükseköðret im kurumlarýnda 

kalitesine iliþkin deðerlendirme yükseköðretim gerçekleþtirilen eðitim kalitesine iliþkin dýþ 

kurumlarýnýn deðerlendirilmesinden sorumlu Bilgi deðerlendirmede yabancý uzmanlarýn yer almasý 
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• Uluslararasý Yükseköðretimde Kalite • Avrasya Kalite Güvencesi Aðý (EAQAN): Öðrenciler anketlere katýlarak ve bazý durumlarda 

Güvencesi Ajanslarý Aðý (INQAAHE): 2001 yýlýndan Ekim 2004 tarihinden bu yana tam üyelik. EAQAN uzman olarak öz deðerlendirme gruplarýnda yer 

bu yana tam üyelik eski Sovyet Birliði'nden 7 ülkenin temsilcilerini alarak iç kalite güvencesi sistemlerinin ve öz 

• Orta ve Doðu Avrupa Yükseköðretimde içerir. Rusya aðýn oluþturulmasýna önderlik eden deðerlendirme usullerinin oluþturulmasýna dahil 

Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý (CEENET): 2002 ülkelerden bir tanesidir ve aðýn Yönetim Kurulu'nda edilmelidir. En etkili uygulamanýn bir öðrenci 

yýlýndan bu yana tam üyelik. Rusya Mayýs 2006 ikinci defa temsil edilmektedir. kurulunun temsilcisinin Akreditasyon Kurulu'nun 

tarihinden bu yana ve takip eden dört yýl için Rusya Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi çalýþmalarýna dahil edilmesi olduðu görülmüþtür.

Yönetim Kurulu'nda temsil edilmektedir. Birliði'nde (ENQA) Ulusal Akreditasyon Ajansý 

• Asya Pasifik Kalite Aðý (APQN): Nisan tarafýndan aday üye 

2006 tarihinden bu yana tam üyelik. olarak temsil edilmektedir. 
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Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih
 

Rusya dilindeki karþýlýðý 

19 Nisan 1989 
Prikaz Gosudarstvennogo Komiteta po Obrazovaniyu 
SSSR, N2 351 

13 Mart 1992 
Postanovlenie Gosudarstvennogo Komiteta 
poVyisshemu obrazovaniyu o vvedenii mnogourovnevoj 
struktury visshego obrazovaniya, Ns 13 

10 Temmuz 1992 
Federalalniy Zakon Ob obrazovanii, Ns 3266-1 

12 Aðustos 1994 
Postanovlenie Pravitelstva Ob utverzdenii 
gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta viisshego 
professionalnogo obrazovaniya, Ns 940 

18 Nisan 1995 
Prikaz Gosudarstvennogo Komiteta poVyshemu 
Obrazovaniyu, N2 570 

22 Aðustos 1996 
Zakon o visshem i poslevuzovskom 
professionalnom obrazovanii, Ns 125-FZ 

27 Mart 1998 
Polozenie o podgotovke nauchno -
pedagogocheskih i nauchnyh kadrov v sisteme 
poslevuzovskogo o brazovania, N2 581 

Türkçe  karþýlýðý
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði Eðitim Komitesi'nin 351 
sayýlý Kararnamesi

Rusya Federasyonu'nda yükseköðretimde çok aþamalý bir yapý 
uygulanmasýna iliþkin 13 sayýlý Devlet Yükseköðretim Komitesi 
Kararý

3266-1 sayýlý Federal Eðitim Yasasý

Mesleki yükseköðretim için devlet standartlarýnýn kabul 
edilmesine' iliþkin 940 Hükümet Kararnamesi

Devlet Yükseköðretim Komitesi'nin 570 sayýlý Kararnamesi

Lisans ve Lisansüstü Mesleki Yükseköðretime Ýliþkin 125-FZ 
sayýlý Yasa

Yüksek meslek eðitiminde araþtýrma ve akademik personele 
iliþkin (birinci, ikinci ve üçüncü eðitim aþamalarý) 581 sayýlý 
Düzenlemeler
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Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Rusya dilindeki karþýlýðýTürkçe  karþýlýðý
2 Aralýk 1999 Polozhenieo gosudarstvenoj akkreditacii visshego 

uchebnogo zavedeniya, Ns 1323 

29 Haziran 2000 Rasporyazhenie Ministerstva Obrazovaniya, NS1965 

18 Ekim 2000 Polozhenieo licenzirovanii obrazovatel'noj 
deyatel'nosti, N s 796 

Yükseköðretim kurumlarýnýn devlet tarafýndan akredite 
edilmesine iliþkin 1323 sayýlý Düzenlemeler

1965 sayýlý Eðitim Bakanlýðý Düzenlemeleri

Eðitim Faaliyeti için Lisans Verilmesine Yönelik 796 sayýlý 
Düzenlemeler

  
19 Temmuz 2002 Postanovlenie ob organizacii rabot po sozdaniu 

procedury zacheta osvoeniya studentami vuzov 
soderzhaniya gosydarstvennyx standartov 
visshego professionalnogo obrazovaniya, Ns 2822 

2 Temmuz 2003/7 Ekim 2003 Resheniya Ministersnva o proved enii exsperimenta 
po ispolzovaniu zachetnyh edinic v uchebnom 
processe, Ns 3800) 

6 Nisan 2004 Poctanovlenie Pravitelstva, Ns 159 

5 Temmuz 2004 Pismo Federalnoy Sluzhby po nadzoru v sfere 
obrazovania I nauki 'O icenzrovanii, attestacii I 
obshestvennoy akkreditacii ,', No. 02-24in/l 

25 Nisan 2005 Prikaz Ministerstva o vuzah -koordinatorah po 
poziciaym Bolonskogo processa dv Rossiyskoy 
Federacii, Ns 126 

29 Haziran 2005 Prikaz Ministerstva ob innovacionnoy deyatelnosty 
vuzov po perehodu na sistemu zachetnih edinic 
(kreditov), N s 215 

16 Aralýk 2005 Reshenie Ministerstva o realizacii polozhenij 
Blonscoq Deklaracii v sisteme visshego 
professionalnogo obrazovaniya Roosiyskoy Federacii, 
NS46 

15 Þubat 2006 Prikaz Ministerstva o Plane realizacii polozhenij 
Blonscoq Deklaracii v sisteme visshego 
professionalnogo obrazovaniya Rossiyskoy Federacii 
na 2005-2007 gody, Ne 40 

Yükseköðretimin içeriði ile ilgili kredi sistemi düzenlemelerine 
iliþkin 2822 sayýlý Karar

Kredi sistemlerinin kullanýlmasýna yönelik pilot projelerin 
baþlatýlmasýna iliþkin 3800 sayýlý Bakanlýk Kararlarý

159 sayýlý Hükümet Kararnamesi

Federal Eðitim ve Araþtýrma Denetimi Birimi'nin 'Lisans, 
deðerlendirme ve devlet tarafýndan gerçekleþtirilen 
akreditasyona iliþkin 02-24in/l sayýlý Mektubu

Rusya Federasyonu'nda Bologna Süreci Faaliyetleri için 
Kurumlar/Koordinatörlere iliþkin 126 sayýlý Bakanlýk 
Kararnamesi

Kurumlarýn Kredi Sistemine Geçiþe Yönelik Ýnovasyon 
Faaliyetine iliþkin 215 sayýlý Bakanlýk Kararnamesi

Rusya Federasyonu Yüksek Meslek Eðitimi Sisteminde 
Bologna Süreci Faaliyetlerinin Gerçekleþtirilmesine iliþkin 46 
sayýlý Bakanlýk Kararý

20052007 Döneminde Rusya Federasyonu Yüksek Meslek 
Eðitimi Sisteminde Bologna Süreci Faaliyetlerinin 
Gerçekleþtirilmesine Yönelik Eylem Planýna iliþkin 40 sayýlý 
Bakanlýk Kararnamesi

NB: Rusya'ya iliþkin ulusal tanýmlama ve diyagram ulusal seviyede doðrulanmamýþtýr. 
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Bologna Süreci'nin genel bir sonucu olarak, tanýmlamalarý belirlemektedir. koþullar belinlenmektedir. Doktora programlarý için 

yükseköðretimde üç aþamalý yapýya iliþkin Týp, farmasötik bilimler, psikoloji, diþ hekimliði, baþlýca kabul koþulu bir ikinci aþama derecesine 

mevzuat kabul edilmiþtir ve bu mevzuat 1 Temmuz mimarlýk, inþaat mühendisliði ve hukuk sahip olma, en az dört yýllýk tam zamanlý bir 

2007 itibariyle yürürlüðe girecektir. Yeni yapý alanlarýndaki mesleki dereceler için 46 yýllýk uzun programý tamamlama (ikinci aþamada en az bir yýl 

mevcut sistemin yerine geçecek ve tüm dönem eðitim programlarý sürdürülmektedir. Bu dahil olmak üzere) veya Ýsveç'te veya yurtdýþýnda 

yükseköðretim kurumlarý için tek yapý haline dereceler eðitim programlarýnýn süresi ve beklenen baþka bir uygulama ile eþ düzeyde bilgiye sahip 

gelecektir. Üç aþamalý yapýnýn getirilmesine iliþkin öðrenme çýktýlarýna baðlý olarak üç aþamadan olmadýr. Ek kabul koþullarý yükseköðretim 

karar alýnmadan önce, hükümet tarafýndan birisinin kapsamýnda yer alýr. kurumlarý tarafýndan ayrýca belirlenebilir. 

herhangi bir pilot proje gerçekleþtirilmemiþtir. Buna Doktora programlarýnda teorik derslere yer verilir. Genel olarak üç yýldan kýsa süren ve 180 AKTS 

karþýn, örneðin hemþirelik gibi belirli programlarda Düzenlemeler gereðince, araþtýrma tezi doktora kredisinden az kredi talep eden programlar ISCED 

üç temel aþama üzerine kurulu bir yapý derecesi için gerekli 240 AKTS kredisinin en az 5B seviyesindeki programlardýr. Buna örnek olarak 

uygulanmaktadýr. 120'sini oluþturmalýdýr. Geriye kalan zaman teorik dental hijyenist ve meslek öðretmeni yetiþtiren 

Mevcut derece sistemi yeniden düzenlenmiþ ve programlarýn yaný sýra birtakým baþka genel, derslere

yeni üç aþamalý sisteme uygun þekilde mesleki veya sanatsal program sunulabilir. ISCED 

yapýlandýrýlmýþtýr. Birinci aþama sonunda elde 5B programlarý süresince toplanan krediler birinci 

edilen akademik derece ile ikinci aþama aþama programlarýna ve ISCED 5A seviyesindeki 

programlarýna baþlanýr ve ikinci aþama sonunda programlara (her bir ders için ayrý olarak veya 

elde edilen akademik edece ile üçüncü aþama ISCED 5A programýnýn alternatif bir parçasý olarak) 

programlarýna baþlanýr. Ýkinci aþama kapsamýnda transfer edilebilir. Bu uygulamaya iliþkin merkezi bir 

yeni bir iki yýllýk yüksek lisans derecesi d ü z e n l e m e  b u l u n m a m a k t a d ý r ,  a n c a k  

(masterexamen) de getirilecektir. Bunun yaný sýra, yükseköðretim kurumlarý bu uygulamayý ele 

hükümet kapsamlý Avrupa Yükseköðretim Alaný almaktadýr.

Yeterlilikler Çerçevesi doðrultusunda beklenen Doktora programlarý dört yýl sürer. Bununla birlikte, 

öðrenim çýktýlarý üzerine temellenen yeni derece üçüncü aþama programlarýna kabul için yeni 

ÝÞVEÇ
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ayrýlabilir. Bu derslerin kapsamý konudan konuya yükseköðretim kurumu tarafýndan birlikte verilen deðerlendirilecektir. 

deðiþiklik gösterir. Bunlarýn her birisi genellikle bir ortak derece sertifikasý ile saðlanan bir derece) AKTS hem kredi toplama hem de kredi transferi için 

6090 AKTS kredisine denktir ve hiçbir koþulda 120 verilmemektedir. Buna karþýn, yükseköðretim kullanýlacaktýr (mevcut sistemde olduðu gibi) ve 

AKTS kredisini geçmez. kurumlarý diðer kurumlarla ulusal veya uluslararasý mevcut kredi sisteminin yerine geçecektir. 

Finansmanýna iliþkin düzenlemeler gereðince, bir olarak ortak eðitim programlarý düzenlemekte 2003 yýlýndan bu yana tüm yükseköðretim 

öðrencinin bir araþtýrma eðitimi programýna dahil serbesttir. Çift dereceler verilebilmektedir ve ulusal kurumlarý birinci ve ikinci aþama dereceleri için 

edilmesi konusu öncelikle bir doktora öðrencisi veya uluslararasý olarak verilecek bu tür dereceler otomatik olarak, herhangi bir ücret talep 

olarak istihdam edilme veya bir çalýþma bursunun için ayný kurallar geçerlidir. edilmeksizin ve yalnýzca Ýngilizce olarak bir 

kabul edilmesi kapsamýnda ele alýnmalýdýr. Fakülte Yükseköðretim için bir ulusal yeterlilikler çerçevesi Diploma Eki (DE) vermek zorundadýr. Diploma Eki 

yönetim kurulunun söz konusu öðrencinin tüm 2007 yýlýnda kabul edilecektir. Bu çerçevenin temel ayrýca üçüncü aþama dereceleri için de zorunlu 

program süresince devam edeceðini garanti ettiði unsurlarý uygulamaya konmuþtur. hale gelecektir.

yönünde karar almasý halinde, öðrencinin diðer 1969 yýlýndan bu yana Ýsveç yükseköðretim 

finansman türleri yoluyla araþtýrma eðitimine kabul kurumlarýnýn ulusal kredi sistemini kullanmasý 

edilmesi de mümkündür. En yaygýn uygulama zorunludur. Mevcut ulusal kredi sistemi AKTS ile 

öðrencinin bir doktora öðrencisi olarak istihdam uyumludur ve her hafta için bir krediden (bir yýl için 

edilmesidir. Diðer finansman türleri eðitim hibeleri, 40 kredi) oluþur. AKTS temelli yeni bir kredi sistemi 

bir yükseköðretim kurumunda istihdam edilme, kabul edilmiþtir ve bu sistem 1 Temmuz 2007 

araþtýrma çalýþmalarýna yer veren bir þirkette itibariye uygulamaya konacaktýr. Bu sistem tüm 

ücretli olarak çalýþma, hükümet garantili eðitim yükseköðretim kurumlarý tarafýndan zorunlu olarak 

desteði, burslar ve diðer dýþ finansman kullanýlacaktýr ve tüm programlarý ve çalýþma 

kaynaklarýdýr.  Öðrenci ler yükseköðret im alanlarýný kapsayacaktýr. Öðrenciler bir yýlda 60 

kurumlarýnda asistan, araþtýrma görevlisi, klinik kredi toplayacaktýr. Yeni kredi sistemi uygulamasý 

asistaný veya öðretmen olarak istihdam edilir. yükseköðretim kurumunda gerçekleþtirilen genel 

Þu anda ortak dereceler (diðer bir deyiþle, en az iki d e ð e r l e n d i r m e  i l e  a y n ý  z a m a n d a  

ÝÞVEÇ
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ÝÞVEÇ

Týp, veteriner hekimlik

Eczacýlýk, diþ hekimliði çalýþmalarý, psikoloji, vb.

Mimarlýk, mühendislik, hukuk, vb.

Öðretmenlik eðitimi

Konuþma Patolojisi ve terapi, koro müziði
Yangýndan korunma mühendisliði, sosyal hizmetler

Fizyoterapi, optometri, hemþirelik,vb
.

Sanat 

Genel programlar

Ýleri mesleki eðitim

                                               Ek eðitim programlarý

Burada gösterilen mesleki dereceler yalnýzca temsili olarak seçilmiþtir; toplamda yaklaþýk 50 mesleki derece bulunmaktadýr. Bazý ileri, ek yüksek lisans 
mesleki derece programlarý birinci mesleki derece üzerine temellenmiþtir. Resmi yükseköðretimin yaný sýra, universitet/högskolor, belediyeler veya 
þirketler gibi çeþitli kurum ve kuruluþlar tarafýndan ileri mesleki eðitim de saðlanmaktadýr.
Kompletterande skolor olarak bilinen kurumlar ilgili programa baðlý olarak çeþitli mesleki eðitim kurumlarýný içerir ve bunlar yükseköðretim sisteminin bir 
parçasý deðildir. 
Intyg/gesällbrev sertifika türleridir. 

Diyagramda 2006'07 akademik yýlýnda getirilecek yapý gösterilmektedir. Metinde 1 Temmuz 2007 itibariyle uygulamaya konacak yeni üç aþamalý 
yapý açýklanacaktýr. 

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Kaynak:Eurydice
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Üç aþamalý yapýnýn tam olarak uygulanmasýný dersler ve programlar her altý yýlda bir gözden olduðu durumlarda üniversite statüsüne sahip 

desteklemeye yönelik bir teþvik olarak, geçirilir. Programlarýn derece saðlayamaya olma hakkýný da deðerlendirir. 

hükümet yeni yapýya iliþkin çalýþmalarý yönelik minimum standartlarý karþýlayýp Bunlara ek olarak, HSV yükseköðretim 

desteklemek ve uygulama sýrasýnda kurumlar karþýlamadýðýnýn deðerlendirilmesi de bu kurumlarýnýn faaliyetlerini gözden geçirir ve 

arasýndaki iþbirliðini desteklemek amacýyla deðerlendirme faaliyetleri arasýnda yer alýr. Ýsveç parlamentosuna (Riksdag) ve 

hem doðrudan yükseköðretim kurumlarýna Deðerlendirmelerin tümü ENQA Kalite hükümete önemli meselelere iliþkin kararlarýn 

hem de Ýsveç Yükseköðretim Aðý ve Ýþbirliði Güvencesi Standartlarý ve Kýlavuzlarý üzerine temellendirileceði materyalleri sunar. 

Ajansý yoluyla fon tahsis etmektedir. doðrultusunda gerçekleþtirilir. 2001 yýlýndan HSV ayrýca tüm yükseköðretim kurumlarýnýn 

Yeni yapýda eðitim kalitesi mevcut dýþ kalite bu yana, HSV Ýsveç'te yükseköðretim merkezi istatistik verilerinden de sorumludur. 

deðer lend i rme s is temi  ku l lan ý la rak  kurumlarýnda ve ayrýca lisansüstü seviyede HVS Ýsveç dýþýndaki yükseköðretim 

deðerlendirilir. Baðýmsýz bir ulusal ajans olan sunulan bütün dersleri deðerlendirmektedir. kurumlarýnýn tamamlanmasý ile elde edilen 

Ýsveç Ulusal Yükseköðretim Ajansý (hükümet Deðerlendirmeler mesleki derece kazandýran akademik dereceleri deðerlendirir. Bu 

emriyle 1995 yýlýnda kurulan Högskoleverket, programlarý da içerir. HSV bunlarýn yaný sýra deðerlendirme ile yabancý programýn hangi 

HSV) dýþ kalite güvencesinden sorumludur. yükseköðre t im  ku rumla r ýn ýn  ka l i t e  Ýsveç programý ile eþleþtirilebileceði belirlenir. 

iyileþtirmeye il iþkin çalýþmalarýný da HSV yükseköðretim kurumlarý ile ilgili Son olarak, HSV öðrencilerin yasal haklarýyla 

deðerlendirir.meselelerden sorumlu merkezi bir kurumdur. da ilgilenir. 

HSV yükseköðretim kurumlarýný denetler ve HSV üniversite kolejlerinin genel derece 

bu da bu kurumlarýn yükseköðretim alanýna verme hakký için yaptýðý baþvurularý ve tüm 

iliþkin yasa ve düzenlemelere uygun hareket devlet yükseköðretim kurumlarý için mesleki 

ettiðinden emin olunmasýný saðlar. Bunun ve sanatsal dereceler verme hakký için 

yaný sýra, HSV kurumlarý dersler ve yapýlan baþvurularý deðerlendirir. Bunun yaný 

programlara iliþkin olarak gerçekleþtirilen sýra, HSV bir kurumun araþtýrma alanlarý 

deðerlendirmeler yoluyla deðerlendirir. Bu oluþturma ve bu tür kararlarýn hükümet 

deðerlendirmeler sürekli olarak tekrarlanýr ve tarafýndan alýnýyor olmasýna raðmen, uygun 

ÝÞVEÇ
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HSV'ye iliþkin 2003 Düzenlemeleri gereðince, Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði'nin Malmö Üniversite Koleji'nden bir profesör ve 

öðrenciler iki temsilci (bir öðrenci lisans ve bir (ENQA) tam üyesidir. HSV ayrýca Ýskandinav kamu maliyesi meselelerinde uzman bir 

öðrenci lisansüstü seviyeden olmak üzere) ile Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Aðý'na Norveç þirketi olan Statskonsult'tan bir baþ 

yönetim organýnda yer alma hakkýna sahiptir. (NOQA) da üyedir. danýþman yer almýþtýr. Ýlk deðerlendirmenin 

Öðrenciler yönetim kurulunun tam üyeleridir HSV iki defa dýþ deðerlendirmeye tabi takibi 2006 yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir. 

ve oy verme hakkýna sahiptirler. tutulmuþtur. Deðerlendirme grubunda Ýsveç 

HSV Mart 2000'den bu yana Avrupa Ulusal Mali Yönetim Kurumu'ndan bir uzman, 

ÝÞVEÇ

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Ýsveç dilindeki karþýlýðý 
17 Aralýk 1992 

4 Þubat 1993 

8 Haziran 1995 

19 AralýK 2002 

2 Haziran 2005 

 

Türkçe  karþýlýðý

1992 Yükseköðretim Yasasý: 1434

1993 Yükseköðretim Yasasý: 100

1995 Ýsveç Ulusal Yükseköðretim Ajansý Yönergesine 
iliþkin Emir: 945

2003 Ýsveç Ulusal Yükseköðretim Ajansý Yönergesine 
iliþkin Emir: 7

Yeni Dünya  Yeni Üniversite, 2004/05 Hükümet Yasa 

Tasarýsý:162

Högskolelagen 1992:1434

Högskoleförordningen 1993:100

Förordning med instruktion för Högskoleverket 1995:945

Förordning med instruktion för Högskoleverket 2003:7

Ny värld - ny högskola, regeringens proposition 2004/05:162

Web siteleri

Ulusal Yükseköðretim Ajansý: www.hsv.se

Ýsveç Yükseköðretim Aðý ve Ýþbirliði Ajansý: www.nshu.se

Yabancý öðrenci adaylarý için Ýsveç yükseköðretimine iliþkin bilgi: www.studyinsweden.se
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Yükseköðretim sisteminin hukuki zemini 1960'lardan bu yana iki temel aþama üzerine öðrenciler eski programlara da kayýt 

Anayasa ile saðlanýr. Anayasa gereðince kurulan bir derece sistemi kullanýlmaktadýr. Ýki yaptýrabilmektedir. 2009/10 akademik yýlý bu 

üniversiteler ve diðer yükseköðretim yýllýk araþtýrma esaslý yükseköðretim uygulama için son tarih olarak belirlenmiþtir. 

kurumlarý takip eden yasalarca belirlenen programlarý (Magisterij znanostl) yasa Yeni bir eðitim programýnýn getirilmesiyle, eski 

sýnýrlar çerçevesinde özerk olarak faaliyet gereðince getirilmiþtir ve bu programlar bir programa baþvurma imkâný kalmayacaktýr. 

g ö s t e r m e  h a k k ý n a  s a h i p t i r :  1 9 9 3  fakülteler ve akademilerde bütün bilim dallarý Bu nedenle, 2008/09 akademik yýlý 

Yükseköðretim Yasasý (ve 1999, 2001 ve için sunulur. Bu programlar normalde dört ve öðrencilerin mevcut programlara kayýt 

2003 yýllarýnda yapýlan deðiþiklikler), 2004 ve bazý durumlarda dört buçuk, beþ veya altý yaptýrabileceði son akademik yýldýr. 

2006 yýllarýnda Yükseköðretim Yasasý'nda yýllýk çalýþma gerektiren dereceler üzerine Birinci aþama (lisans derecesine denk) üç 

Yapýlan Deðiþiklikler ve Eklemeler (ASHE) ve kurulur. veya dört yýllýk teorik veya mesleki 

2004 Yüksek Meslek Eðitimi Yasasý (HVE). Yükseköðretim mevzuatý gereðince (2004 çalýþmalardan oluþur. Hem teorik çalýþmalar 

2006 mevzuatý ile getirilen deðiþiklikler ASHE Yasasý), önerilen Bologna modellerine hem de mesleki çalýþmalar üzerine 

2007/08 akademik yýlý itibariyle yürürlüðe uygun yeni yapý tüm çalýþma alanlarýnda ve temellenen programlar düzenlenmektedir ve 

girecektir. Yeni programlar aþamalý olarak tüm kurum türlerinde aþamalý olarak bu programlar yüksek lisans programlarýna 

getirilecektir. uygulanacaktýr. Buna karþýn, araþtýrma geçiþ saðlayacak dereceler ile sonuçlanýr. 

2002 yýlýnda, Yükseköðretim Nazým Planý faaliyetleri gerçekleþtirme izni olan meslek Bunun sonucunda, ISCED 6 seviyesindeki 

meclisten geçmiþtir. Bu planýn amacý Bologna yüksekokullarý gereklilikleri yerine getirmeleri programlara geçiþ mümkün olmaktadýr. 

Deklarasyonu kriterlerinin (AKTS sisteminin veya programlarýn üniversitelerle iþbirliði Bir yýl (4+1) veya iki yýl (3+2) süren ikinci 

yaygýn olarak kullanýlmasý, kalite güvencesi içinde sunulmasý halinde yalnýzca doktora aþamaya devam edilmesi ve bu aþamanýn 

önlemleri ve mevzuat deðiþiklikleri için sev i yes i nde  p rog ram la r  sunab i l i r.  tamamlanmasýyla ikinci derece (yüksek

önergeler hazýrlanmasý) karþýlanmasýný ve Yükseköðretim kurumlarý üç aþamalý bir yapý 

bunlarýn uygulanmasýný kolaylaþtýracak oluþturmak zorundadýr. Öðrenciler 2005/06 

önlemler almaktadýr. akademik yýlý itibariyle yeni yapý kapsamýnda 

Slovenya yükseköðret im sisteminde kayýt yaptýrabileceklerdir. Bununla birlikte, bu 

SLOVENYA

24155241712415524312



Týp, diþ hekimliði çalýþmalarý

Veteriner hekimlik, teoloji, eczacýlýk

Mühendislik, bilgisayar bilimleri, mimarlýk

Fen bilimleri, sosyal bilimler, öðretmenlik eðitimi
sosyal hizmetler, diðer programlar

Saðlýk

Tasarým, beþeri bilimler, gazetecilik ve enformasyon,
iþletme, hukuk, matematik ve istatistik, bilgisayar bilimleri,

imalat ve iþleme, ziraatçýlýk, ulaþým hizmetleri

Gazetecilik ve enformasyon, sosyal bilimler, Ýtalyan dili çalýþmalarý

Ýþletme

Öðretmenlik eðitimi (okul öncesi öðretmenliði),
iþletme, teknik bilimler ve teknoloji,

diðer programlar
iþitsel-görsel teknikler ve medya prodüksiyonu,

                                                                 Telekomünikasyon, diðer 
programlar

2006 Yükseköðretim Yasasý'nda yapýlan deðiþiklikler (Madde 15) magisterji znanosti ve specializacija (2006'dan önce alýnan) dereceleri Bologna süreci
 kapsamýnda geçerli olan yapýnýn üçüncü aþamasýnda alýnan bir derece ile denktir. 

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Kaynak:Eurydice
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lisans derecesine denk) elde edilir. Genelde dayanan iki yýllýk doktora programlarýnýn güvenlik katký paylarýnýn yaný sýra araþtýrma 

tüm ikinci dereceler üç yýllýk doktora zorunlu bir parçasý deðildir. ve doktora sonrasý çalýþmalarýn maddi ve 

programlarýna (veya iþgücü piyasasýna) geçiþ 2004 yýlýnda kabul edilen Yükseköðretim maddi olmayan her türü maliyeti Slovenya 

saðlar. Yükseköðretimde yapýlan reform Yasasý'nda Yapýlan Deðiþiklikler ve Eklemeler Araþtýrma Ajansý tarafýndan finanse edilir. 

sonrasýnda ortaya çýkan bu yapý kapsamýnda, (ASHE) gereðince, doktora programlarý üç yýl Doktora derecesi iki veya daha fazla 

i k i n c i  a þ a m a  p r o g r a m l a r ý n ý n  sürer (180 AKTS kredisi) .  Doktora üniversiteden alýnan bir ortak derece þeklinde 

tamamlanmasýyla elde edilen yeterlilik yüksek programlarýnýn süresi Bologna sürecinde olabilir. Diðer AB üye devletlerindeki veya 

lisans derecesine (Master's degree) (Bologna gerçekleþtir i len reform çerçevesinde üçüncü ülkelerdeki üniversiteler bu sürece 

terimleriyle) eþittir. belir lenmiþtir. Ýkinci dereceye sahip dahil olabilir. 2004 tarihli ASHE kapsamýnda 

Bu eski yüksek lisans programlarý (Fen öðrencilerin tümü doktora programlarýna ortak dereceler verilmektedir. Yükseköðretim 

Bilimleri Yüksek Lisansý, Sosyal Bilimler baþvurabilmektedir. Konseyi ortak eðitim programlarýnýn 

Yüksek Lisansý) da doktora programlarýna Doktora programlarýnda teorik derslere yer düzenlenmesi ve kabulüne iliþkin kriterleri 

giriþ için ilk adým ve ön koþul olarak verilmektedir. Bu dersler toplam 60 kredi onaylamýþtýr. Bu tür programlar düzenleyen 

görülmektedir.  1993 Yükseköðret im saðlar ve genellikle bireysel araþtýrma ve sunan tüm yükseköðretim kurumlarý ortak 

Yasasý'nýn yürürlüðe girmesinden bu yana, öncesinde alýnýr. Bir doktora öðrencisi ya bir diplomalar ve diploma eklerine iliþkin konularý 

öðrenciler doktora programlarýna iki þekilde öðrenci ya da bir baþlangýç kademesindeki eksiksiz olarak belirten özel bir anlaþma 

devam etmektedir: birinci derecenin araþtýrmacý statüsüne sahiptir. Baþlangýç imzalamak zorundadýr. 

tamamlanmasýndan sonra teorik dersler ve kademesindeki araþtýrmacýlar 1985 yýlýndan AKTS üzerine temellenen kredi sistemi 

bireysel araþtýrmalar dahil olmak üzere dört bu  yana  devam eden  öze l  Genç  u y g u l a m a s ý  2 0 0 2  y ý l ý  i t i b a r i y l e  

yýllýk bir programa katýlarak veya iki yýllýk bir Araþtýrmacýlar programýnda yer alýr. Genç (Yükseköðretim Konseyi kriterleri) tüm

yüksek lisans programýný tamamladýktan araþtýrmacýlar l isansüstü çalýþmalarý 

sonra iki yýllýk bir doktora programýna süresinde araþtýrmalara katýlýrlar ve düzenli 

katýlarak. Teorik dersler bireysel araþtýrma ve ve sabit süreli iþ sözleþmeleri imzalarlar. Bu 

danýþmanlarla yürütülen danýþma sürecine öðrencilere verilen maaþlar ve sosyal 
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programlar için zorunlu hale gelmiþtir. Bu t a r a f ý n d a n  s e m i n e r l e r / ç a l ý þ t a y l a r  danýþma süreci gerçekleþtirilmiþ ve bir rapor 

sistem hem kredi transferi hem de kredi düzenlenmiþ, özel mali teþvikler saðlanmýþ ve hazýrlanmýþtýr. Ulusal danýþma süreci için üç 

toplama sistemi olarak kullanýlmaktadýr. 2004 tüm yükseköðretim kurumlarýnýn Diploma bakanlýðýn temsilcileri ve diðer paydaþlardan 

AHSE Yasasý gereðince, AKTS tüm birinci, Ekini getirirken ihtiyaç duyduðu materyal, oluþan bir çalýþma grubu oluþturulmuþtur. Bu 

ikinci ve üçüncü aþama programlarýnda çeviri ve personel tarafýndan gerçekleþtirilen grup bir Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nin 

uygulanýr ve AKTS kredileri bir eðitim e k  ç a l ý þ m a l a r a  i l i þ k i n  m a s r a f l a r ý  geliþtirilmesine yönelik bir proje hazýrlamýþtýr, 

programýnýn bütün eðitim bileþenlerine dahil karþýlanmýþtýr. ancak bu projenin kabul tarihi henüz 

edilir ve öðrenci tarafýndan yerine getirilen Üç aþamalý yapý ve AKTS uygulamalarý kesinleþmemiþtir. 

çalýþmalarýn miktarýný yansýtýr. Kasým 2004 Bologna izleme grubu; Bakanlýk tarafýndan Þu anda ka l i te  güvences i  s is temi  

tarihinde, Yükseköðretim Konseyi 2004 Slovenya Cumhuriyeti Hareketlilik ve Avrupa akredi tasyonlar ý  ve kurumlarda ve 

ASHE Yasasý gereðince bir kredi sistemi Eðitim ve Öðretim Programlarý Merkezi'nin programlarda gerçekleþtirilen iç ve dýþ 

uygulanmasýna yönelik kriterleri yürürlüðe iþbirliðinde düzenlenen özel seminerler; deðerlendirmeleri içerir. 

koymuþtur. yükseköðret im kurumlarý  arasýndaki Akreditasyonlardan Slovenya Cumhuriyeti 

Slovenya'da 2000/01 akademik yýlýndan bu uluslararasý iþbirliðinin ortak finansmanýna Yükseköðretim Konseyi (CHE) (Svetza 

yana Diploma Eki (DE) verilmektedir. 2004 yönelik yýllýk ihaleler; Avrupa Sosyal Fonu visoko šolstvo Republike Slovenije) 

ASHE Yasasý gereðince, 2005/06 akademik çerçevesinde Bologna derece yapýsýna uygun sorumludur. CHE 1994 yýlýnda Slovenya 

yýlýndan bu yana birinci, ikinci ve üçüncü yeni eðitim programlarýnýn geliþtirilmesine C u m h u r i y e t i  H ü k ü m e t i  t a r a f ý n d a n  

aþama diplomalarý ile birlikte otomatik olarak, yönelik yýllýk ihaleler ve Sokrates/Erasmus kurulmuþtur. CHE baþkaný ve 15 üyesi 

herhangi bir ücret talep edilmeksizin ve programý ile desteklenir. hükümet tarafýndan atanýr. CHE üyeleri 

Slovence ve AB resmi dillerinden birisinde bir 2005 yýlýnda, üç bakanlýk (Eðitim ve Spor arasýnda üniversitelerin öðrenci konseyleri ve 

Diploma Eki (DE) verilecektir. Diploma Ekinin Bakanlýðý; Yükseköðretim, Bilim ve Teknoloji baðýmsýz yükseköðretim kurumlarýnýn

içeriðine iliþkin detaylar Yükseköðretim Bakanlýðý ve Çalýþma, Aile ve Sosyal Ýþler 

Konseyi'nin önerisi üzerine Yükseköðretim Bakanlýðý) tarafýndan Avrupa Yeterlilikler 

Bakaný tarafýndan belirlenmiþtir. Bakanlýk Çerçevesi'ne iliþkin ulusal bir kamuoyu 
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iþbirliðinde Slovenya Öðrenci Örgütü veya dönüþtürülmesine iliþkin koþullara Komisyon kurumsal raporlarý toplar ve yýllýk 

tarafýndan önerilen üç öðrenci temsilcisi de uygunluk konusunda görüþ bildirir, eðitim ulusal raporu yayýnlar. Ulusal Komisyon 

yer alýr. CHE'de uluslararasý uzmanlar yer programlarý için onay verir, yükseköðretim yükseköðretim kurumlarýnýn senatolarý ile 

almaz, ancak bu uzmanlar zaman zaman kurumlarýnda yükseköðretim kapsamýndaki i þb i r l i ð inde  be l i r l enen  ku ra l l a r  ve  

akreditasyon uzman gruplarýna katýlýr. öðretmenlerin ve bilimsel personelin Yükseköðretim Konseyi tarafýndan belirlenen 

CHE yükseköðretim kurumlarý ve bu atanmasýna iliþkin kriterler ile ilgili görüþ kriterler temelinde faaliyet gösterir. Bugüne 

kurumlar ýn  eð i t im programlar ý  iç in  bildirir ve yabancý akreditasyon kurumlarý ve kadar dýþ deðerlendirmeler belirli bir program 

akreditasyon ve akreditasyon yenileme bu kurumlar bünyesinde yer alan uzmanlarla yapýlmaksýzýn ve yükseköðretim kurumlarýnýn 

kriterlerini belirler. Buna ek olarak, CHE bir iþbirliði yapar. kendi kararlarý gereðince gerçekleþtirilmiþtir. 

Avrupa yükseköðretim alaný oluþturmaya Ýçtüzüðün ikinci maddesi gereðince, CHE Ekim 2004'te, Dýþ Deðerlendirme Kriterlerine 

yönelik ilkelerin yaný sýra bu tür programlarýn görevlerini baðýmsýz olarak yerine getirir. Ýliþkin Kurallar ulusal bir düzenli dýþ 

tasarlanmasýna yönelik diðer uluslararasý ilke Ýç kontroller yükseköðretim kurumlarýnýn deðerlendirme sistemi oluþturmak amacýyla 

ve tavsiyeleri de uygulayarak ortak eðitim sorumluluðundadýr ve bu kurumlarýn kalite Ulusal Komisyon tarafýndan oluþturulmuþtur. 

p r o g r a m l a r ý n ý n  t a s a r l a n m a s ý  v e  g ü v e n c e s i  k o m i s y o n l a r ý  y ý l l ý k  ö z  Yeni 2006 ASHE Yasasý gereðince, gelecekte 

akreditasyonuna iliþkin kriterleri de belirler. d e ð e r l e n d i r m e  r a p o r l a r ý  h a z ý r l a r.  CHE'nin sorumluluklarý dýþ deðerlendirme 

AKTS kapsamýndaki eðitim programlarý için Yükseköðretim kurumlarý ve öðrencilerin g ö r e v l e r i n i  d e  i ç e r e c e k  þ e k i l d e  

kredi deðerlendirme kriterleri CHE tarafýndan t e m s i l c i l e r i n d e n  o l u þ a n  U l u s a l  geniþletilecektir. CHE dýþ deðerlendirme 

belirlenir ve eðitim programlarý için minimum Yükseköðretimde Kalite Deðerlendirme usullerini geliþtirecek ve yönlendirecek 

seçmeli ders oranýnýn yaný sýra eðitim Komisyonu (Nacionalna komisija za kvaliteto deðerlendirmelerden sorumlu bir senato 

programlarý arasýnda geçiþ kriterleri ve visokega šolstva) bu görevi yerine getirmede oluþturacaktýr. Yükseköðretim Bakanlýðý

programa kayýt öncesinde edinilen bilgi ve k o m i s y o n l a r a  y a r d ý m c ý  o l u r .  Ö z  

becerilerin tanýnmasýna iliþkin kriterleri de deðer lend i rme s is temi  ve  yöntemi  

CHE belirler. CHE bunlarýn yaný sýra bir yükseköðretim kurumlarý ve Ulusal Komisyon 

yükseköðretim kurumunun oluþturulmasý tarafýndan ortak olarak geliþtirilir. Ulusal 
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kapsamýndaki özel baðýmsýz bir birim CHE'ye incelemelere tabi tutulmaz. Komisyon Aðý'na (CEE Network) üyedir ve Avrupa 

teknik destek saðlayacaktýr. Yükseköðretim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði 

Slovenya Cumhuriyeti Yükseköðretim ve Yükseköðretim Konseyi'ne çalýþmalarýna (ENQA) oturumlarýna katýlýr. 

Konseyi ve Ulusal Yükseköðretimde Kalite iliþkin yýllýk rapor sunmak ve talep üzerine 

Deðerlendirme Komisyonu'nun çalýþmalarý açýklamalarda bulunmak zorundadýr.

diðer ulusal veya uluslararasý kalite güvencesi Ulusal Komisyon Orta ve Doðu Avrupa 

ajanslarý tarafýndan gerçekleþtirilen eþ düzey Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý 

SLOVENYA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih  Slovenya dilindeki karþýlýðý 
17 Ekim 2003 

10 Haziran 2004

15 Temmuz 2004

11 Haziran 2006

Haziran 2006

Türkçe karþýlýðý

Yükseköðretim Yasasý (Resmi Gazete RS 67/1993,39/1995 Odl. 
US: U-I-22/94-15,18/1998 Odl.US: U-I-34/98,35/1998 Odl.US: 
U-I-243/95-13,99/1999,64/2001,100/2003)

Yükseköðretim Yasasý'nda Yapýlan Deðiþiklikler ve Eklemeler 
Yasasý (ASHEA), RS 63/2004 sayýlý Resmi Gazete

Yüksek Meslek Eðitimi Yasasý, RS 86/2004 sayýlý Resmi Gazete

Mesleki ve Bilimsel Unvanlar Yasasý, RS 61/06 sayýlý Resmi 
Gazete

Yükseköðretim Yasasý'nda Yapýlan Deðiþiklikler ve Eklemeler 
Yasasý, RS 94/2006 sayýlý Resmi Gazete

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS RS 
67/1993,39/1995 Odl. US: U-I-22/94-15,18/1998 Odl.US: 
U-I-34/98,35/1998 Odl.US: U-I-243/95-

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem 
šolstvu, Uradni list RS, št. 63/2004

Zakon o višjem strokovnem izobraž evanju, Uradni list RS, 
št. 86/2004

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih, Uradni list RS, 
št. 61/06

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem 
šolstvu, Uradni list RS, št. 94/2006
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Nisan 2002'de kabul edilen ve Kasým 2003'te istisnalardýr. Ulusal Yeterl i l ikler Çerçevesi henüz 

deðiþtirilen yeni Yükseköðretim Yasasý Tam zamanlý doktora programlarýnýn standart uygulanmaya konmamýþtýr. Eðitim Bakanlýðý 

Bologna Süreci ile ilgili çalýþmalarý düzenler. süresi üç ve dört yýl arasýnda deðiþmektedir tüm ilgili paydaþlara Avrupa Yeterlilikler 

Üç aþamalý yapý üzerine kurulu derece yapýsý (Kararname gereðince tavsiye edilen standart Çerçevesi Danýþma Belgesi saðlamaktadýr ve 

1996 yýlýndan beri kullanýlmaktadýr. Yeni yasa kredi sayýsý akademik yýl baþýna 60 kredidir). ortak bir tutum üzerinde çalýþmaktadýr. Ulusal 

lisans, yüksek lisans ve doktora programlarýný Doktora programlarý öðrencilerin tezlerini Yeterlilikler Çerçevesi'nin 2009 yýlýnda 

açýk bir þekilde birbirinden ayýrmaktadýr. savunmalarý ile tamamlanýr ve bu programlarý uygulamaya konmasý planlanmaktadýr.

Lisans dereceleri genellikle üç veya dört yýllýk tamamlayan öðrenciler doktor (genel Yalnýzca bir ortak diploma verilmektedir ve bu 

çalýþma sonrasýnda alýnýrken, yüksek lisans alanlarda) veya doktor umenia (sanatsal diploma bir Alman üniversitesi ile birlikte 

programlarý bir ve üç yýl arasýnda bir sürede alanlar) akademik derecesine sahip olur. verilmektedir. 

tamamlanýr. Katolik teoloji alanýnda doktor veya doktor AKTS 2005/06 akademik yýlýndan bu yana 

Eski uzun dönem programlar 2005/06 teológie dereceleri ile sonuçlanan bir yýllýk lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde 

akademik yýlýndan itibaren aþamalý olarak programlara baþlamak isteyen öðrenciler tam olarak uygulanmaktadýr. AKTS ilk defa 

sonlandýrýlmaya baþlamýþ ve yüksek lisans licenciát teológie derecesine (iki yýllýk çalýþma 1998 yýlýnda Avrupa hareketlilik programlarý 

programlarýna dahil edilmiþtir. Yükseköðretim sonuncunda tamamlanan) sahip olmalýdýr. çerçevesinde getirilmiþtir. 2002 yýlýndan bu 

Yasasý gereðince, özel durumlarda Teorik dersler zorunludur ve bireysel yana, mevzuat gereðince AKTS temelinde bir 

Akreditasyon Komisyonu'nun talimatýyla araþtýrmaya paralel olarak gerçekleþtirilir. kredi sistemi uygulanmasý (hem kredi 

çalýþma alanýnýn özelliklerine baðlý olarak Doktora derecesi bir veya daha fazla ulusal transferi hem de

Eðitim Bakanlýðý birinci ve ikinci aþama veya yabancý üniversitede verilebilir. Doktora 

yükseköðretim programlarýnýn tek bir program derecesi veren kurumlar bu programlara 

haline dönüþtürülmesine izin verebilir. Uzun devam eden öðrenci lere baþlangýç 

dönen programlar olarak sunulan Katolik aþamasýndaki akademik personelin maaþýna 

teoloji, týp, veterinerlik ve farmasötik denk bir burs alan doktora öðrencisi statüsü 

alanlarýna iliþkin programlar bu konudaki verir. 
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kredi toplama amacýyla) ve en geç 2005/06 seviyelerde (lisans, yüksek lisans ve doktora) sektöründeki tüm kontrol ve yönetimsel 

akademik yýlý itibariyle tüm yükseköðretim verilecektir. Bu kural yükseköðretim faaliyetleri içeren genel bir sistem ile 

kurumlarýnda AKTS bilgi paketlerinin kurumlarýnýn yeni Yükseköðretim Yasasý gerçekleþtirilmektedir. 

daðýtýlmasý zorunlu hale getirilmiþtir. Bilgi gereðince yeniden akredite edilen eðitim Yükseköðretim kurumlarýnda gerçekleþtirilen 

paketleri Erasmus/Sokrates programýnýn programlarýndan mezun olan öðrenciler için dýþ deðerlendirme akreditasyonun entegre bir 

üniversite sektöründe baþlatýlmasýndan bu geçerlidir. parçasýdýr. Dýþ deðerlendirme Mart 2003'ten 

yana programa katýlan öðrencilerin ve Bologna reformlarýnýn en iyi seviyede bu yana mevzuat kapsamýnda yer almaktadýr 

akademik personelin oryantasyonunu uygulanmasýný saðlamak amacýyla, Haziran ve Akreditasyon Komisyonu (Akreditaèná 

kolaylaþtýrmaya yönelik bir araç olarak 2004 tarihinde Ulusal Bologna Rehberleri k o m i s i a  v e y a  A C )  t a r a f ý n d a n  

kullanýlmaktadýr. Ekibi adý verilen (Národný tím bolonskych gerçekleþt i r i lmektedi r.  Akredi tasyon 

Diploma Eki (DE) 2002/03 akademik yýlýnýn promótorov) bir proje hazýrlanmýþtýr. Komisyonu bilim, teknoloji ve sanat 

sonunda Teknik Üniversite'de verilmeye Eðitim Bakanlýðý Rektörler Komitesi, alanlarýnda yükseköðretim faaliyetlerinin 

baþlanmýþtýr. Mevcut gereðince, Diploma Eki Yükseköðretim Kurumlarý Konseyi ve performansýný kontrol ederken kurumlar 

tüm yükseköðretim kurumlarýnda 2005/06 Sokrates Ulusal Ajansý ile iþbirliði yaparak tarafýndan gerçekleþt ir i len iç kal i te 

akademik yýlýnda kayýt yaptýran öðrencilere farklý bölgelerden yedi kiþinin oluþturduðu bir deðerlendirmesi bulgularýný kullanýr (bu 

verilecektir. Diploma Ekinin içeriði Eðitim Bologna Rehberleri Ekibi oluþturmuþtur. Proje bilgi ler bir raporda yer alýr, ancak 

Bakanlýðý'nýn özel düzenlemeleri i le 1 Temmuz 2000 tarihinden Haziran 2005'in yayýnlanmaz), eþ düzey deðerlendirmeleri 

belirlenmiþtir. Diploma Eki otomatik olarak, sonuna kadar geçen süreyi kapsamaktadýr. hazýrlar ve faaliyetleri bir bütün olarak 

herhangi bir ücret talep edilmeksizin ve Bu süre daha sonra 1 Temmuz 2005 deðerlendirdikten sonra Eðitim Bakanlýðý'na 

Slovakça o larak bütün öðrenci lere tarihinden Aralýk 2006'ya uzatýlmýþtýr ve ekip önerilerini sunar. Akreditasyon

verilecektir. Diploma Ekinin Ýngilizce üyeleri arasýnda Yükseköðretim Öðrenci 

versiyonu belgeyi veren yükseköðretim Konseyi'nin temsilcileri de yer almaktadýr. 

kurumunun masraflarý doðrultusunda belirli Denetim Akreditasyon Komisyonu'nun 

bir ücret karþýlýðýnda verilir. Diploma Eki tüm faaliyetleri dahil olmak üzere eðitim 
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Týp, veteriner hekimlik, stomatoloji

Hemþirelik

Teoloji

Mimarlýk

Diðer programlar

Öðretmenlik eðitimi (základná škola okul öncesi ve birinci aþama)
Diðer programlar

Yönetim, güzel sanatlar, sosyal bilimler

                                                       Ekonomi, sosyal hizmetler, teknik çalýþmalar

MUDr     Doktorvšeobecneho lekárstva             MDDr     Doktor zubného lekárstva          MVDr     Doktor veterinárskeho lekárstva

Katolik teoloji alanýnda, doktora programý licenciát teológie derecesi ile sonuçlanan iki yýllýk bir aþamadan oluþur ve bu aþamayý doktor 
(PhD) ve doktor teológie (ThDr) derecesi ile sonuçlanan bir yýllýk bir aþama takip eder. 

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Kaynak:Eurydice
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Komisyonu'nun raporlarý Bakanlýk tarafýndan (örn. uygulama ve mezunlara ilgili derece vermenin yaný Komisyon Uluslararasý Yükseköðretimde Kalite 

bir kurumun öðrencilerine belirli bir alanda özel bir sýra doçent ve profesör adaylarýný belirleme ve Güvencesi Ajanslarý Aðý'na (INQAAHE) ve bu aðýn 

derece verme hakkýnýn tanýnmasý) ve hükümet kurumlarýn oluþturulmasý, bir leþtir i lmesi, bölgesel bir alt aðý olan Orta ve Doðu Avrupa 

tarafýndan (örn. devlet tarafýndan verilen özel bir birbirleriyle baðlantýlý hale getirilmesi, birbirinden Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanslarý 

kurum olarak faaliyet gösterme izni) alýnan ayrýlmasý ve benzeri konularda önerilerde bulunma Aðý'na (CEE Network) üyedir. 

kararlarýn temelini oluþturur. kapasitelerine iliþkin görüþ sunar. Bunlarýn yaný Öðrencilerin katýlýmý açýsýndan, Yükseköðretim 

1990 yýlýnda hükümet tarafýndan hükümetin sýra, Komisyon altý yýlda bir tüm yükseköðretim Öðrenci Konseyi temsilcileri Akreditasyon 

danýþma organý olarak oluþturulan Akreditasyon kurumlarýnda düzenli kompleks akreditasyon Komisyonu'nun toplantýlarýna düzenli olarak katýlýr, 

Komisyonu yabancý uzmanlar dahil olmak üzere 21 f a a l i y e t l e r i  g e r ç e k l e þ t i r i r .  K o m i s y o n  ancak yönetim kurulunda yer almaz. Akreditasyon 

üyeden oluþur. Akreditasyon Komisyonu'nun akredi tasyonun onaylanmasý  sürec inde Komisyonu bugüne kadar eþ düzey kurumlar 

üyeleri altý yýllýk bir süre (bir dönem uzatýlabilir) için yükseköðretim kurumlarýndan akredite edilmiþ tarafýndan gerçekleþtirilen incelemelere tabi

atanýr. Akreditasyon Komisyonu yükseköðretim faaliyetlere iliþkin bilgi talep edebilir.

kurumlarýnýn öðretim, araþtýrma, geliþtirme, sanat Yeni Yükseköðretim Yasasý ekinde kurumlarýn 

ve diðer faaliyetlerini izler ve baðýmsýz olarak faaliyetlerini akredite ettirirken veya kompleks 

deðerlendirir ve bu faaliyetlerin iyileþtirilmesine akreditasyon gerçekleþtirirken Akreditasyon 

katkýda bulunur. Akreditasyon Komisyonu Komisyonu'na sunmasý gereken arka plan 

genellikle her bir kurumda bu tür faaliyetlerin hangi materyallerinin bir listesi eklenmiþtir. Mart 2003'te, 

koþullarda gerçekleþtirildiðini deðerlendirir ve bu Bakanlýk kurumlarýnýn faaliyetlerinin ayrý olarak 

kurumlarýn çalýþmalarýný iyileþtirmelerine yönelik akredite edilmesinin yaný sýra kompleks 

tavsiyeler hazýrlar. Akreditasyon Komisyonu akreditasyona iliþkin deðerlendirme kriterleri ve 

bulgularý kamuya duyurur. yöntemleri yayýnlamýþtýr.

Akreditasyon Komisyonu kurumlardaki her bir Akreditasyon Komisyonu (Akreditacna komisia) 

faaliyetin akreditasyonunu gerçekleþtir ir. Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi 

Komisyon kurumlarýn belirli bir eðitim programýný Birliði'nin (ENQA) tam üyesidir. Bunun yaný sýra, 
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Tarih  Slovakya dilindeki karþýlýðý Türkçe karþýlýðý
21 Þubat 2002 (1 Nisan 2002 
tarihinde uygulamaya konmuþtur)

27 Eylül 2002 (1 Kasým 2002 
tarihinde uygulamaya konmuþtur)

6 Kasým 2003 (1 Ocak 2004 
tarihinde uygulamaya konmuþtur)

30 Haziran 2004 (1 Eylül 2004 
tarihinde uygulamaya konmuþtur)

Genel Milan Rastislav Štefánik Harp Akademisi'nin kurulmasý, 
Košice'deki Genel Milan Rastislav Štefánik Hava Harp Okulu ile 
Košice'deki Teknik Ünivesite'nin birleþtirilmesi, Marshal Andrej 
Hadik Milli Savunma Akademisi'nin kurulmasý ve bazý yasalarýn 
deðiþtirilmesine iliþkin 455/2004 sayýlý Yasa

131/2002 sayýlý Yasa ile deðiþtirilen 528/2003 sayýlý Yasa

Slovakya Cumhuriyeti Eðitim Bakanlýðý'nýn Kredi Sistemine iliþkin 
614/2002 sayýlý Kararnamesi

Yükseköðretim ve Bazý Yasalardaki Deðiþiklikler ve Eklere iliþkin 
131/2002 sayýlý Yasa

Zákon    è.   455/2004   Z.z.   o   zriadení   Akadémie 
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika o   
zlúèení  Vojenskej   leteckej   akadémie   generála Milana 
Rastislava Štefánika v Košicich s Technickou univerzitou v 
Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala 

Zákon è. 528/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopåòa zákon cl 
31/2002 z.z.

Vyhláška è.614/2002 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky z 27. septembra 2002 o kreditovom systéme štúdia

Zakon cl 31/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

tutulmamýþtýr. Bunun yaný sýra, Ekim 2004 tarihinde Ýç kalite deðerlendirmesi süresince, yükseköðretim üniversitelerde, kalite güvencesi kýlavuzlarý da 

Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan sivil bir birlik olarak kurumlarýnýn bilimsel kurullarý kurumlarýn hazýrlanýr. 

ARRA (Akademik Derecelendirme ve Ölçümleme standartlarýný bilim, teknoloji ve sanat alanlarýndaki Öðrenciler iç deðerlendirme usullerine dahil edilir. 

Ajansý) kurulmuþtur. Ýlk yýllýk rapor ayný yýlda öðretim faaliyetleri açýsýndan düzenli olarak (en az Öðrenciler bir yükseköðretim kurumunun veya bir 

yayýnlanmýþtýr. 2005 yýlýnda, Ajans eðitim ve y ý l da  b i r  de fa )  deðe r l end i r i r.  Bu  t ü r  fakültenin akademik senatosunun en az üçte birini 

araþtýrmanýn kalitesini ölçe ve karþýlaþtýrmaya deðerlendirmelerin sonuçlarý bir raporda yer alýr. oluþturur. Bu þekilde öðrenciler yükseköðretim 

yönelik belirli kriterler çerçevesinde devlet Yükseköðretim Yasasý gereðince, tüm kurumlar kurumunun veya fakültenin görevleri ile ilgili önemli 

üniversitelerinin derecelendirilmesini saðlamýþtýr. kendi kalite güvencesi sistemlerini geliþtirmekten meselelere iliþkin karar alma süreçlerine doðrudan 

2005 yýlýnda, Eðitim Bakanlýðý Slovakya Rektörler sorumludur. Bazý üniversiteler iç deðerlendirme katýlabilirler. Yükseköðretim Yasasý gereðince, her 

Komitesi ile yakýn iþbirliði içinde EUA'dan tüm programlarýný geliþtirmek amacýyla ulusal ve öðrenci en az yýlda bir defa isimlerinin yer almadýðý 

üniversiteleri kurumsal bir deðerlendirmeye tabi uluslararasý projeler temelinde birtakým anketler yoluyla öðretim kalitesi ve öðretmenlere 

tutmasýný talep etmiþtir. uygulamalar  gerçekleþt i rmektedi r.  Bazý  iliþkin düþüncelerini ifade etme hakkýna sahiptir.

SLOVAKYA

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

24155241712415524322



Ekim 1981 tarihli Yükseköðretim Yasasý kýsa öðrenciler bir yýla kadar süren bir “geçiþ” eðitimini Kurumlarýyla Ortak Eðitim ve Öðretim Tesisi 

dönem meslek yüksekokullarý dahil olmak üzere baþarýlý bir þekilde tamamladýktan sonra bir ISCED Hakkýnda Yönetmelik ile Türkiye'de uluslararasý 

Türk yükseköðretim sisteminin tüm faaliyetlerini 5A programýnýn üçüncü yýlýndan çalýþmalarýna ortak ve çift yükseköðretim programlarýnýn 

düzenler. devam edebilirler. oluþturulmasý ve sunulmasý teþvik edilmektedir. 

Üniversiteler kanun ile kurulurken, üniversitelerin Doktora programýnýn teorik kýsmý en az yedi Üniversiteler YÖK'ün onayý üzerine uluslararasý 

fakülteleri, enstitüleri ve dört yýllýk (teknik/mesleki) dersten (21 ulusal kredi) oluþur. Bu derslerin ortaklýklar yoluyla ortak derece programlarý 

yüksekokullarý meclis kararý ile kurulur. Yeni iki yýllýk bireysel araþtýrmadan önce tamamlanmasý oluþturabilir ve yürütebilirler. Sekiz Türk 

meslek yüksekokullarý ve bu okullarýn bölümleri gerekmektedir. Bir doktora programý en az dört üniversitesi New York Eyalet Üniversite ile birlikte 

Yükseköðretim Kurulu'nun (YÖK) üniversitenin yýllýk tam zamanlý çalýþma sonucunda tamamlanýr. farklý çalýþma alanlarýnda çift lisans derecesi 

talebini kabul etmesi üzerine kurulur. YÖK tüm 2003 yýlýndan bu yana, 1996 Lisansüstü Eðitim ve saðlayan ortak programlar sunmaktadýr. Bunun 

yükseköðretim kurumlarýnýn organizasyonu, Öðretim Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklik ile yaný sýra, bir Türk üniversitesi Almanya'daki

planlanmasý, tanýnmasý ve denetiminden sorumlu lisans derecesine sahip olan öðrenciler lisans 

olan siyasi olmayan anayasal bir devlet seviyesinde üstün baþarý göstermeleri ve 

kuruluþudur. baþvurularýnýn kabul edilmesi halinde doðrudan bir 

1981 yýlýndan bu yana, Türk yükseköðretim sistemi doktora programýna baþlayabilirler. Bu öðrenciler 

üç temel aþama üzerine kurulu bir yapýdan için doktora programýnýn teorik kýsmý minimum 42 

oluþmaktadýr: lisans, yüksek lisans ve doktora. Týp, ulusal kredi ile en az 14 dersten oluþur. 

diþ hekimliði, eczacýlýk, veteriner hekimlik ve hukuk Pek çok doktora öðrencisi üniversitelerde 

programlarý lisans ve yüksek lisans programlarýnýn araþtýrma görevlisi olarak istihdam edilir. Bu 

birleþtirilmesiyle ortaya çýkan bir programa denk öðrenciler doktora derecesi alana kadar geçici 

tek kademeli bir sistem üzerine temellenmiþtir. olarak sosyal güvenlik ve saðlýk sigortasýndan 

ISCED 5B programlarýný tamamlayan öðrenciler yararlanan bir devlet çalýþaný statüsündedirler. 

merkezi bir sýnava katýlarak ISCED 5A Aralýk 2006 tarihli Yükseköðretim Kurumlarýnýn 

programlarýna geçebilirler. Bu sýnavda baþarýlý olan Yurtdýþýndaki Kapsama Dahil Yükseköðretim 

TÜRKÝYE
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TÜRKÝYE

Týp

Diþ hekimliði çalýþmalarý, eczacýlýk, veteriner 
hekimlik, hukuk

Ýþletme, toplum bilimi, beþeri bilimler, sosyal bilimler,
öðretmenlik eðitimi, gazetecilik ve enformasyon, fen 

bilimleri,
bilgisayar, mühendislik ve teknik pazarlama,

mimarlýk, ziraatçýlýk, hemþirelik ve ebelik

Ýþletme, bilgisayar, ziraatçýlýk, sosyal bilimler,
        Paramedikal bilimler ve terapiler, týbbi hizmetler

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Kaynak:Eurydice
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Fachhochschule Bochum ile çift derece saðlayan oluþturulmasýna iliþkin komisyon toplantýlarýna k o o r d i n a s y o n u n d a  U N E S C O  A v r u p a  

bir ortak lisans programý sunmaktadýr. Ortak katýlacaktýr. Araþtýrma yapmak ve anket ve raporlar Yükseköðretim Merkezi (CEPES) standartlarý 

yüksek lisans programlarý da bulunmaktadýr, ancak hazýrlamak için alt komiteler oluþturulacak ve doðrultusunda hazýrlanmýþtýr. Standart Türk 

bunlar YÖK onayýna tabi deðildir. bunlar daha sonra ilgili paydaþlar tarafýndan Diploma Eki modeli üniversitelerde öðrencilerin 

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi oluþturma süreci tartýþýlacaktýr. Ulusal yeterlilikler çerçevesinin talebi üzerine diploma ile birlikte verilmektedir. 

merkezi olarak yürütülecektir. Çerçevenin hazýrlanmasýna yönelik sürecin 2007 Bologna Diploma Eki Türkçe ve AB'nin temel dillerinden 

geliþtirilmesinden YÖK sorumludur. Bu süreçte yer Sürec i  Bakan la r  Top lan t ýs ý 'ndan önce  birisinde (Ýngilizce, Almanca, Fransýzca) verilir. 

alan diðer kurumlar tüm üniversite rektörleri ve her tamamlanmasý beklenmektedir. Diploma Ekinin ilk nüshasý için herhangi bir ücret 

bir üniversitenin senatosu tarafýndan seçilen bir Yükseköðretim kurumlarýnda AKTS ilk olarak 2001 talep edilmez. Ýlk nüshadan sonraki nüshalar 

temsilciden oluþan akademik bir danýþma organý yýlýnda getirilmiþtir. 2005/06 akademik yýlýnýn ücrete tabidir. Mayýs 2006 itibariyle, 20 Türk 

olan Üniversitelerarasý Kurul (ÜAK), Türk Rektörler sonunda, AKTS sisteminin uygulanmasý YÖK üniversitesi toplam 4711 Diploma Eki vermiþ 

Komitesi (TURC) ve Yükseköðretim Akademik tarafýndan zorunlu hale getirilmiþtir. AKTS yalnýzca olacaktýr.

Deðerlendirme ve Kalite Geliþtirme Komisyonu'dur AB öðrenci hareketliliði programlarý baðlamýnda 

(YÖDEK).  Ulusal Yükseköðretim Yeterlilikleri kredi transferi için kullanýlýr. Genellikle, tüm 

Çerçevesi Komisyonu da bu amaçla kurulan yeni yükseköðretim kurumlarý AKTS ile tam uyum 

bir organdýr. Bu komisyon dört üyeden oluþan bir saðlamayan baðýmsýz ulusal kredi sistemini 

çekirdek grup içerir: Yükseköðretim Kurulu'ndan bir kullanmaktadýr. Mevcut sistem haftalýk ders saati 

üye, bir üniversite rektörü, YÖDEK Baþkaný ve (diðer bir deyiþle, haftalýk teorik veya uygulama 

Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý'nýn (TEGV) ders saati) üzerine temellenmiþtir.

Yönetim Kurulu Baþkaný. Gerekli olduðu Yükseköðretim kurumlarýnda Diploma Eki (DE) ilk 

durumlarda, grup iþ dünyasýnýn (iþverenler ve olarak 2001 yýlýnda getirilmiþtir. AKTS sistemine 

iþçiler) ve öðrencilerin de grup çalýþmalarýna benzer þekilde, Diploma Eki de 2005/06 akademik 

katýlýmýný talep eder. Sendikalar, doktor örgütleri ve yýlýnýn sonunda tam olarak uygulamaya konacaktýr. 

benzeri de ulusal yeterlilikler çerçevesinin U l u s a l  D i p l o m a  E k i  m o d e l i  Y Ö K ' ü n  

TÜRKÝYE
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AKTS ve Diploma Ekinin uygulanmasýna yönelik temel deðerlendirme unsuru (iç deðerlendirme, dýþ bir organdýr ve yükseköðretim kurumlarýnda 

kontrol ve takip önlemleri bulunmaktadýr. Takip deðerlendirme, öðrenci katýlýmý, sonuçlarýn gerçekleþtirilen iç ve dýþ kalite güvencesi 

önlemleri kapsamýnda YÖK kapsamýnda özel bir yayýnlanmasý ve uluslararasý katýlým) yer faaliyetlerinin yaný sýra standartlar ve kýlavuzlar 

danýþma ofisi kurulmuþtur. Bu ofis üniversiteler almaktadýr. Bu yönetmelik gereðince, 2006 yýlýnýn temelinde kurum, akademik birim veya program 

tarafýndan hazýrlanan diploma eklerini kontrol eder baþýndan bu yana yükseköðretim kurumlarýnda seviyesinde dýþ deðerlendirme gerçekleþtirebilen 

ve genel teknik tavsiyelerde bulunur. tüm seviyelerin yaný sýra idari hizmetlerde de yýllýk baðýmsýz ulusal örgütlerin, kuruluþlarýn ve 

Kalite güvencesi konusunda, Yükseköðretim iç akademik deðerlendirme gerçekleþtirilmektedir. kurullarýn sertifikasyonuna iliþkin ilke, standart ve 

Kurumlarýnda Akademik Deðerlendirme ve Kalite Bunun yaný sýra, beþ yýlda bir kurumun kýlavuzlarýn oluþturulmasýndan sorumludur. 

Geliþtirme Yönetmeliði 20 Eylül 2005 tarihinde i n i s i y a t i f i n d e  b i r  d ý þ  d e ð e r l e n d i r m e  Örneðin, YÖDEK farklý yükseköðretim kurumlarý 

yürürlüðe konmuþtur. Bu yönetmelik Berlin gerçekleþtirilecektir ve bu deðerlendirmenin tarafýndan hazýrlanan yýllýk öz deðerlendirme 

Bildirisi'nde yer alan tavsiyeler ve kriterler ve ENQA sonuçlarý kamuya duyurulacaktýr. rapor lar ýný  inceler  ve u lusal  sev iyede 

tarafýndan geliþtirilen Avrupa yükseköðretim Tüm üniversitelerde ilk iç deðerlendirme ve bazý yükseköðretim stratejilerinin geliþtirilmesine 

alanýnýn kalite güvencesine iliþkin standartlarý ve üniversitelerde ilk dýþ deðerlendirme 2007 Bologna katkýda bulunmak amacýyla

kýlavuz ilkeleri ile ayný doðrultudadýr. Bu yönetmelik Süreci Toplantýsý'ndan önce tamamlanacak ve 

eðitim, öðretim ve araþtýrma faaliyetlerinin ve deðerlendirme sonuçlarý kamuya duyurulacaktýr. 

yükseköðretim kurumlarýnýn idari hizmetlerinin Yükseköðret im Kurumlar ýnda Akademik 

kalitesinin deðerlendirilmesi ve iyileþtirilmesine Deðerlendirme ve Kalite Geliþtirme Yönetmeliði

yönelik ilkeler oluþturur. Bunun yaný sýra,  

yönetmelikte baðýmsýz dýþ deðerlendirmeler  bunlara ek olarak yükseköðretim kurumlarýnda 

yoluyla kalite düzeyinin onaylanmasý ve Avrupa kalite güvencesi standartlarýna uygun 

tanýnmasýna iliþkin açýklamalar da yer alýr. akademik deðerlendirmeler ve kalite geliþtirme 

Yükseköðret im Kurumlar ýnda Akademik faaliyetleri gerçekleþtirilebilecek baðýmsýz ulusal 

D e ð e r l e n d i r m e  v e  K a l i t e  G e l i þ t i r m e  örgüt ve kurullarýn kurulmasýný da amaçlamaktadýr. 

Yönetmeliði'nde Berlin Bildirisi'nde listelenen beþ YÖDEK kalite güvencesinden sorumlu baðýmsýz 

TÜRKÝYE
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YÖK ve ÜAK Baþkanlýklarýna sunulmasý gereken edilen programlara “büyük ölçüde denk” olarak Konseyi Aralýk 2005'te kurulmuþtur ve Avrupa 

genel yý l l ýk Yükseköðret imde Akademik kabul ediliyordu. Ulusal Öðrenci Birlikleri'ne (ESIB) üyelik 

Deðerlendirme ve Kalite Geliþtirme Raporu'nu Türk yükseköðretim kurumlarýnda gerçekleþtirilen baþvurusunda bulunmayý planlamaktadýr. Yeni 

hazýrlar. diðer uluslararasý kalite deðerlendirmeleri arasýnda düzenleme öðrencilere bölüm ve program gibi alt 

YÖDEK dokuz üyeden oluþur ve Eylül 2005'te Avrupa Üniversite Birliði (EUA) tarafýndan seviyelerden yükseköðretim kurumu ve ulusal 

Yükseköðret im Kurumlar ýnda Akademik gerçekleþtirilen deðerlendirme de yer almaktadýr. seviye gibi üst seviyelere kadar kapsamlý bir alttan-

Deðerlendirme ve Kalite Geliþtirme Yönetmeliði Bugüne kadar yirmi Türk üniversitesi EUA üste örgütsel yetki saðlar. Burada temel olarak 

çerçevesinde ÜAK tarafýndan kurulmuþtur. Aralýk tarafýndan Kurumsal Deðerlendirme Programý öðrencilerin katýlým, dahil olma ve katký seviyelerini 

2006'da bu yönetmelikte yapýlan deðiþiklik (IRP) yoluyla baþarýlý bir þekilde deðerlendirilmiþtir yükseltmek amaçlanmýþtýr. 

gereðince, bir öðrenci Yükseköðretim Kurumlarý ve diðer beþ üniversite de stratejik kapasitelerini YÖDEK gelecekte Avrupa Yükseköðretimde Kalite 

Ulusal Öðrenci Konseyi tarafýndan YÖDEK tam yükseltmek ve iç kalite kültürünü iyileþtirmek Güvencesi Birliði'ne (ENQA) üyelik için baþvuruda 

üyesi olarak atanýr. amacýyla bu programa katýlým için baþvuruda bulunmayý amaçlamaktadýr.

Þu anda, Türk yükseköðretim sistemi yabancý bulunma aþamasýndadýrlar.

k u r u m l a r  t a r a f ý n d a n  g e r ç e k l e þ t i r i l e n  Bunun yaný sýra, üç Türk üniversitesi EUA 

deðerlendirmelere (eþ düzey kurumlar tarafýndan tarafýndan gerçekleþtirilen Kalite Kültürü 

gerçekleþtirilen uluslararasý deðerlendirme) açýktýr. Projesi'nin ilk aþamasýna (2002/03 akademik yýlý) 

Bu pek çok üniversitede oldukça yaygýndýr. katýlmýþtýr. Bir Türk üniversitesi bu programýn ikinci 

Örneðin, dört Türk üniversitesinde mühendislik aþamasýna (2003/04 akademik yýlý) katýlýrken, 

programlarýnýn çoðu ABET (ABD dýþýndaki projenin üçüncü aþamasý için iki üniversite 

ülkelerde deðerlendirmeler gerçekleþtiren tek seçilmiþtir. 

Amerikan akreditasyon kurumu olan Mühendislik Yükseköðretim Kurumlarý Öðrenci Konseyleri ve 

ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) tarafýndan Yükseköðretim Kurumlarý Ulusal Öðrenci Konseyi 

deðerlendiriliyordu ve deðerlendirme sonucunda Yönetmeliði 20 Eylül 2005 tarihinde YÖK 

bu programlar ABD'de ABET tarafýndan akredite tarafýndan yürürlüðe konmuþtur. Ulusal Öðrenci 
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TÜRKÝYE

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih  Türk dilindeki karþýlýðý 
The Higher Education Law No. 2547 

Regulations on Graduate Education 

Regulation for Academic Assessment and 
Quality Improvement at Higher Education 
Institutions  
Regulation for Student Council s of Higher 
Education Institutions and the National Student 
Council of Higher Education Institutions  

28 Aralýk 2006 Regulation on the Establishment of Joint and Dual 
Degree Programmes with Foreign Higher Education 
Institutions  

 

Türkçe karþýlýðý
2547 sayýlý Yüksek Öðretim Kanunu

Lisansüstü Eðitim ve Öðretim Yönetmeliði

Yükseköðretim Kurumlarýnda Akademik Deðerlendirme ve Kalite 
Geliþtirme Yönetmeliði

Yükseköðretim Kurumlan Öðrenci Konseyleri ve 
Yükseköðretim Kurumlarý Ulusal Öðrenci Konseyi
 Yönetmeliði

Yükseköðretim Kurumlarýnýn Yurtdýþýndaki Kapsama Dahil 
Yükseköðretim Kurumlarýyla Ortak Eðitim ve Öðretim Programlarý 
Tesisi Hakkýnda Yönetmelik

4 Ekim 1981 (takip eden yýllarda 
revize edilmiþtir)

1 Temmuz 1996 (Aðustos 2003'te 
revize edilmiþtir)

20 Eylül 2005

20 Eylül 2005 ve 28 Aralýk 2006 
tarihli deðiþiklik
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Ýngi l tere, Gal ler ve Kuzey Ýr landa'daki derecelere sahip olanlar doðrudan istihdam derecesinden önce bir yýllýk araþtýrma yöntemleri 

yükseköðretim kurumlarý Kraliyet Kararnamesi edilebilir, ancak bu kiþilerden yükseköðretime eðitimini (MRes) gerekli görebilir. Pek çok doktora 

veya Parlamento Kararý ile kendi programlarýný devam etmek isteyenler ikinci ve üçüncü yýlýndan öðrencisinin programlara yarý zamanlý olarak 

geliþtirme ve kendi derecelerini verme yetkisine itibaren bir lisans programýna devam edebilirler. devam etmesine raðmen, bir doktora programý üç 

sahip olan baðýmsýz kendi kendini yöneten Ýkinci aþama yalnýzca yüksek lisans derecelerini veya dört yýllýk tam zamanlý bir çalýþma gerektirir. 

organlardýr. Derece verme ve yasal “üniversite” (bir veya iki yýl sürer ve hem teorik dersleri hem de Kayýt dönemi kurumsal düzenlemelerce belirlenir, 

unvanýný kullanma kanun ile korunsa da, dereceler araþtýrma derslerini içerir) deðil, ayný zamanda ancak Araþtýrma Konseyi tarafýndan finanse edilen 

ve diðer yükseköðretim nitelikleri yasal olarak yüksek lisans seviyesi veya daha alt bir seviyedeki öðrencilere en fazla dört yýllýk bir dönem süresince 

dereceyi veren yükseköðretim kurumuna aittir. çeþitli kýsa dönem dereceleri de içerir. burs verilir. Tüm doktora adaylarý öðrenci 

Kurumsal özerklik Bologna reformlarýnýn Doktora programlarýna baþlayan öðrenciler statüsündedir. 

getirilmesi için önemli bir engel bulunmadýðý genellikle bir yüksek lisans derecesine sahiptir, 

anlamýna gelir ve yükseköðretim sektörü Bologna ancak bazý durumlarda ilgili lisans programýný 

Süreci'nin getirdiði geliþmeleri olumlu bir þekilde Yüksek Þeref Derecesi ile tamamlayan bir öðrenci 

karþýlamýþtýr. doktora danýþmanýnýn veya danýþmanlarýnýn onayý 

Yükseköðretim kurumlarýnýn organizasyonunun ile yüksek lisans derecesine sahip olmadan da bir 

kanun ile düzenlenmiyor olmasýna raðmen, üç doktora programýna baþlayabilir. Öðrencileri 

temel aþamadan oluþan geleneksel yapý tam iþgücü piyasasýna hazýrlayan programlar ve 

zamanlý öðrenciler için birinci aþamanýn genellikle öðrencileri akademik kariyer için hazýrlayan 

üç veya dört yýl sürmesinden dolayý temel Bologna programlar olmak üzere çeþitli doktora programlarý 

gerekliliklerini karþýlamaktadýr. Týp ve diþ hekimliði bulunmaktadýr. Ýkinci tür programlar yükseköðretim 

gibi bazý mesleki programlar daha uzun öðretmenlik eðitimini içerebilir. Araþtýrma eðitimi 

sürmektedi r.  Ý lk  aþama Ön L isans ve için herhangi bir genel koþul bulunmamaktadýr, 

Yükseköðretim Diplomalarý gibi farklý seviyelerdeki ancak Araþtýrma Konseyleri  ( l isansüstü 

çeþitli kýsa dönem dereceleri de içerir. Bu programlarýn finansmanýný saðlarlar) doktora 
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Bazý öðrenciler yüksek lisans ve doktora Kurallarý'ný kabul etmek isteyen yükseköðretim baþlýklarýnýn programýn seviyesi, içeriði ve 

programlarýnda asistanl ýk yapabi l i r.  Bu kurumlarýnýn önünde önemli bir engel olmadýðý konularýna iliþkin bilgileri tutarlý bir þekilde 

programlarda, öðretmenlik ve araþtýrma görevleri görülmüþtür. aktarmalarýný saðlamalarýnda yardýmcý olmak 

karþýlýðýnda öðrencilere doðrudan ödeme yapýlýr Yükseköðretim kurumlarý uzun zamandýr Birleþik amacýyla derecelendirme terminolojisine iliþkin 

veya öðrenciler eðitim ücretlerinden muaf tutulur Krallýk'taki ve baþka ülkelerdeki kurumlarla ortak rehberlik saðlamaktadýr. Yeterlilikler çerçevesi 

(bazen her ikisi  de). Öðretmen olarak programlar sunmakta ve dereceler vermektedir. Bu kredi birimleri baðlamýnda minimum veya genel 

görevlendirilen doktora öðrencileri genellikle programlarýn tamamlanmasýyla tek bir ortak öðrenme düzeyleri belirlememektedir. 

derslere veya seminerlere girer ve/veya lisans derece alýnabileceði gibi çift derece de alýnabilir. Kredi sistemleri Ýngiltere, Galler ve Kuzey 

programlarýnda uygulama çalýþmalarý eðitimine Uluslararasý ortaklarla ortak derece veya çift Ýrlanda'da yaygýn bir þekilde kullanýlmaktadýr, 

katkýda bulunur. Bu öðrencilere genellikle mesleki derece verme konusunda hiçbi r  engel  ancak kredi sistemlerinin uygulanmasý her bir 

geliþim fýrsatlarý sunulur. Kalite Güvencesi bulunmamaktadýr, ancak bunun için yabancý kurumun kendi inisiyatifinde karar verdiði bir 

A j a n s ý ' n ý n  2 0 0 4  y ý l ý n d a  y a y ý n l a d ý ð ý  ortaklarýn tüzük ve yönetmeliklerinin uygun þekilde konudur. Soktares-Erasmus programýna katýlan 

Yükseköðretim'de Akademik Kalite Güvencesi ve oluþturmuþ olmasý gerekmektedir. Kalite pek

Standartlara iliþkin Uygulama Yönetmeliði Bölüm Güvencesi Ajansý'nýn Uygulama Yönetmeliði 

21'de öðrencilere uygun fýrsatlarýn sunulmasýna Bölüm 2'de ortak çalýþma programlarý ve ortak ve 

iliþkin rehberlik saðlanmaktadýr. Birleþik Krallýk çift derecelere yer verilmiþtir. 

yükseköðretim sektöründe çalýþan bir grup Birleþik Derece baþlýklarý kanun ile düzenlenmemektedir, 

Krallýk'taki mevcut mevzuatlar, kýlavuzlar ve iyi ancak tüm yükseköðretim derecelerine iliþkin genel 

uygulamalara karþýlýk Avrupa Araþtýrmacýlar tanýmlayýcýlar ve derecelendirme terminolojisine 

Kanunu ve Araþtýrmacýlarýn Ýþe Alýmýna Ýliþkin iliþkin tavsiyeler Ocak 2001'de Kalite Güvencesi 

Davranýþ Kurallarý'nýn bir haritasýný çýkarmýþtýr. Bu Ajansý tarafýndan getirilen ve Eylül 2003'te 

çalýþma sonucunda Birleþik Krallýk'ýn Avrupa yürürlüðe konan Yükseköðretim Yeterlilikleri 

Kanunu ve Kurallarý'nda yer alan gereklilikleri Çerçevesi'nde (Ýngiltere, Galler ve Kuzey Ýrlanda) 

karþýladýðý ve Birleþik Krallýk'ta Avrupa Kanunu ve yer almaktadýr. Bu tanýmlayýcýlar kurumlara derece 
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Týp, diþ hekimliði çalýþmalarý, veterinerlik çalýþmalarý

Genel programlar

 

Mesleki programlar (yalnýzca UK-ENG/WLS/NIR)
Mesleki programlar

Genel ve mesleki programlar
                                                         Genel ve mesleki programla

YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISI                                                                                                                   2006/07

 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Kaynak:Eurydice

Cert HE      Yükseköðretim Sertifikasý               Grad Cert     Lisans Sertifikas                 HND               Ulusal Yüksek Diploma
Dip HE       Yükseköðretim Diplomasý               Grad             DipLisans Diplomasý           PG Cert      Lisansüstü Sertifikasý
FDÖn        Lisans (UK-ENG/WLS/NIR)HNC     Ulusal           Yüksek Sertifika                  PG Dip           Lisansüstü Diplomasý
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çok kurum 1989 yýlýnda getirilmesinden bu yana yükseköðretim kurumlarýnýn büyük çoðunluðu bu karþýlamaktadýr ve ikinci parça bir bireysel geliþim 

kredi transferi için AKTS sistemini kullanmaktadýr. sistemin uygulanmasýnda iþbirl iði içinde dosyasýdýr) oluþan bir Öðrenci Geliþim Dosyasý 

Diðer kredi sistemleri akademik planlama ve çalýþmaktadýr. Ýngiltere'de bir dizi kredi geliþtirme konusunda taahhütte bulunmuþtur. 

sunumun desteklenmesi, bireysel öðrenci konsorsiyumu (kurumlarýn gönüllü gruplarý) uzun Yükseköðretim kurumlarý Diploma Ekini aþamalý 

baþarýlarýnýn kaydedilmesi ve öðrencilerin yýllarýn kredi esaslý sistemlerin geliþtirmesi ve olarak getirmektedir. Diploma Eki bazý kurumlarda 

yükseköðretime giriþi ve yükseköðretimdeki kullanýlmasý üzerinde çalýþmaktadýr. Son öðrencilere otomatik olarak verilmektedir. Diploma 

çalýþmalarý sýrasýnda ilerleme kaydetmelerini dönemde, kredi verme temeli ve kredi tarifesi Eki Ýngilizce olarak ve herhangi bir ücret talep 

kolaylaþtýrmak amacýyla kullanýlýr. Sistemler konularýnda uyum saðlanmýþtýr. 2005 yýlýnda, edilmeksizin verilir. Galler'deki bazý yükseköðretim 

arasýnda farklýlýklar bulunmasýna raðmen, bu sektör genelinde faaliyet gösteren Öðrenci kurumlarý Diploma Ekini Ýngilizce ve Galce olarak 

sistemler her zaman varsayýlan öðrenci öðrenim Baþarýsýnýn Ölçülmesi ve Kaydedilmesinden vermektedir. 

yükü göz önünde bulundurularak öðrenme çýktýlarý Sorumlu Grup (Profesör R. Burgess tarafýndan Yükseköðretim programlarýnýn geleneksel yapýsý 

üzerine temellenir. Uygulamada bir yýllýk tam baþkanlýk edilen) Ýngiltere'de ulusal kredi Bologna Süreci'nin temel üç aþamalý yapý 

zamanlý akademik lisans programý (birinci aþama) düzenlemelerinin gerçekleþtirilmesi konusunda gerekliliðini karþýlamasýndan dolayý, bu

için 120 ulusal kredi ve lisansüstü çalýþmadaki ek paydaþlara danýþmanlýk yapmýþ ve ulusal 

haftalarý kapsayacak þekilde bir yýllýk lisansüstü düzenlemelerin esnek kýlavuzlar þeklinde 

program (ikinci aþama) için 180 ulusal kredi oluþturulmasý konusunda ortak tutumla 

kullanýlýr. Bunlar sýrasýyla 60 ve 90 AKTS kredisine karþýlaþmýþtýr. Kasým 2006'da, Grup Ýngiltere için 

denktir ve bu nedenle kapsamlý EHEA Yeterlilikler AKTS sistemi ile uyumlu kredi düzenlemeleri 

Çerçevesi tavsiye ve önerilerine uygunluk yayýnlamýþtýr.

göstermektedir. Galler'de bir ulusal kredi toplama 1997 Ulusal Yükseköðretim Danýþma Komitesi 

ve transfer sistemi oluþturulmuþtur. 2003 yýlýndan (National Committee of Inquiry into Higher 

bu yana, 16 sonrasý derecelerin tamamý aþamalý Education) Raporu'nda yer alan tavsiyeleri takiben, 

olarak Galler Kredi ve Nitelikler Çerçevesi'nin Ýngiltere, Galler ve Kuzey Ýrlanda iki parçadan (ilk 

(CQFW) kapsamýna alýnmýþtýr ve Galler parça büyük ölçüde Diploma Eki gerekliliklerini 
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konuda uyumu teþvik etmeye yönelik hiçbir politika Krallýk'ta Bologna Süreci 14 Bologna Rehbercisi ile yönetilmesinde sürekli bir iyileþmeyi teþvik 

yoktur. Öðrenci Baþarýsýnýn Ölçülmesi ve de desteklenmektedir. etmektir. Ajans bunu kalite ve standartlarý gözden 

Kaydedilmesinden Sorumlu Grup'un çalýþmalarý Kurumlarda kalite ve standartlarýn sürdürülmesine geçirerek ve yükseköðretim kurumlarýna açýk ve 

AKTS sistemi baðlamýnda ele alýnmýþtýr. Öðrenci yönelik kapsamlý bir sistem kurulmuþtur ve bu net standartlar belirlemelerinde yardýmcý olan 

Baþarýsýnýn Ölçülmesi ve Kaydedilmesinden sistem büyük ölçüde Ulusal Yükseköðretim kaliteye iliþkin dýþ referans noktalarý yayýnlayarak 

Sorumlu Grup Birleþik Krallýk'ta kaydedilen Danýþma Komitesi Raporu'nda önerilen model gerçekleþtirir. Bu dýþ referans noktalarý þunlarý 

ilerlemelerin AKTS ve Diploma Eki gibi diðer temelinde geliþtirilmiþtir. Ýngiltere, Galler ve Kuzey içerir: yükseköðretim yeterlilikleri çerçeveleri,  ders 

uluslararasý þeffaflýk enstrümanlarýyla kesiþmesini Ýrlanda'daki mevcut dýþ kalite güvencesi süreçleri odaklý gösterge raporlar ve on bölümden oluþan 

saðlamak amacýyla Birleþik Krallýk Yükseköðretim kurumsal kalite ve standart yönetimine Kalite Güvencesi Uygulama Yönetmeliði. QAA 

Avrupa Birimi (Birleþik Krallýk yükseköðretim odaklanmýþtýr. Bunlar kamuya kalite ve standartlar incelemeleri ve denetimleri öz deðerlendirme 

sektörünün durumunu AB ve Bologna Süreci hakkýnda program seviyesinde doðrulanabilir bilgi belgesi dahil olmak üzere kurumlardan alýnan 

politika oluþturma forumlarýna taþýmaya yönelik sað layan  sað lam i ç  ka l i t e  güvences i  materyalleri kullanan

sektör genelinde geçerli olan bir giriþim) ile ortak mekanizmalarýna sahip yükseköðretim kurumlarý 

çalýþmaktadýr. Diploma Eki hükümetin ve Birleþik üzerine temellenmiþtir. 

Krallýk Yükseköðretim Avrupa Birimi'nin teþviki ile Kalite Güvencesi Ajansý (QAA) Birleþik Krallýk 

b u g ü n  y ü k s e k ö ð r e t i m  k u r u m l a r ý n d a  yükseköðretim sektörü için bütünleþmiþ kalite 

uygulanmaktadýr. Diploma Eki'nin geliþtirilmesi güvencesi hizmeti sunmak amacýyla 1997 yýlýnda 

Avrupa ENIC/NARIC aðýnýn bir üyesi olan Birleþik ku ru lmuþ tu r.  Ka l i t e  Güvences i  A jans ý  

Krallýk Ulusal Tanýma Bilgi Merkezi (UK NARIC) yükseköðretim kurumlarýnýn üyeliði ve Birleþik 

tarafýndan desteklenmekte ve Birleþik Krallýk Krallýk'taki dört yükseköðretim finansman konseyi 

Sokrates-Erasmus Konseyi ve Birleþik Krallýk ile yapýlan anlaþmalar yoluyla finanse edilen 

Yükseköðretim Avrupa Birimi'nin iþbirliðinde baðýmsýz bir organdýr. Ajans'ýn rolü yükseköðretim 

gerçekleþtirilen konferanslar ve diðer faaliyetlerle derecelendirme standartlarý ile kamu çýkarlarýný 

teþvik edilmektedir. Bunun yaný sýra, Birleþik korumak ve  yükseköðre t im ka l i tes in in  
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kanýt temelli süreçlerdir. Eþ düzey kurumlar kuruma sunduðu programý iyileþtirerek veya sona katkýda bulunmanýn yaný sýra, öðrenciler revize 

tarafýndan gerçekleþtirilen incelemeler olan QAA erdirerek durumu iyileþtirmesi için bir yýllýk bir süre edilen yükseköðretimde kalite güvencesi 

inceleme süreçlerinin bütünlüðü ve tutarlýlýðý büyük verilir. Kurumun bu süre içerisinde bunu sisteminin önemli bileþenlerinden birisi olan Ulusal 

ölçüde vasýflý ve eðitimli denetçilerin katýlýmýna baþaramamasý halinde, ilgili Finansman Konseyi Öðrenci Anketi'nde (NSS) de yer alýr. NSS öðretim 

baðlýdýr. QAA denetçilerin sahip olmasý gereken harekete geçer. QAA Kurulu adaylar komitesinin kalitesine iliþkin olarak daha detaylý kamu bilgisi 

vasýflarý ve deneyimleri belirleyen bir denetçi tavsiyesi üzerine kurul tarafýndan atanan bir saðlamak amacýyla yükseköðretim finansman 

nitelikleri belgesi yayýnlar ve denetçileri seçerken gözlemci öðrenciyi de içerir. Öðrenciler gözden organlarý tarafýndan talep edilmektedir. Bu anket ilk 

cinsiyet, coðrafi konum, konu dengesi ve etnik geçirme süreçlerinde aktif bir rol oynar: Öðrenciler defa 2005 yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir ve Ýngiltere, 

köken açýsýndan denge saðlamaya çalýþýr. Þu anda denetim/gözden geçirme ekibine ayrý bir belge Galler ve Kuzey Ýrlanda'da devlet tarafýndan 

Ajans Birleþik Krallýk dýþýndan denetçi alýmýný göz teslim eder ve öðrencilerin katýldýðý toplantý(lar) her finanse edilen tüm yükseköðretim kurumlarýný 

önünde bulundurmamaktadýr, ancak akademik denetim ve gözden geçirme programýnýn bir içermiþtir. Bu anket 2006

altyapýnýn bazý unsurlarýnýn gözden geçirilmesine parçasýdýr. QAA'nýn denetime iliþkin 2006 Elkitabý 

uluslararasý denetçiler de dahil olmuþ ve Ajans denetçilerin ve öðrencilerin rolü dahil olmak üzere 

Þubat 2007'de uluslararasý katýlýmcýlar için bir kurumsal denetim sürecinin detaylarýný belirler ve 

denetçi eðitim programý gerçekleþtirmiþtir. öðrenciler için geliþtirilen ayrý bir ek rehber de 

Bütün QAA inceleme faaliyetleri bir raporda bulunmaktadýr.

yayýnlanýr. Bu raporlar kalite ve standartlara iliþkin Ajans bunun yaný sýra üyeler için kalite güvencesi 

deðerlendirmeleri içerir ve Ajans'ýn standartlar ve eðitimine iliþkin “Quality Takes Time” projesinde 

süreçlere iliþkin tüm belgelerinde olduðu gibi, basýlý Ulusal Lisansüstü Komite, Ulusal Öðrenciler Birliði 

olarak veya Ajans'ýn web adresinden internet ve Ýngiltere Üniversiteleri (Universities UK) 

yoluyla elde edilebilir. Ajans kurum veya arasýnda irtibat saðlamak dahil olmak üzere çeþitli 

programlarý kapatma veya finansmaný geri geçme öðrenci meselelerine iliþkin olarak çalýþmalar 

yetkisine sahip deðildir, ancak Ajans'ýn kuruma yürüten bir personel üyesini de içerir. QAA 

iliþkin olumsuz bir deðerlendirme yapmasý halinde, denetim/gözden geçirme sürecine doðrudan 
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yýlýnda yinelenmiþtir. Anketin uygulanma sýklýðý devam eden öðrencilerin katýlýmýný artýrmayý sunulan ülkelerarasý programlarý kapsar ve QAA 

gözden geçirilecektir. hedeflemektedir. Yükseköðretim programlarýnýn denizaþýrý ortaklýk baðlarýnýn denetimini 

Ýngiltere, Galler ve Kuzey Ýrlanda'da yükseköðretim sunulmasý alanýnda geniþleme özellikle lisans gerçekleþtirir ve raporlar yayýnlar. QAA 

kurumlarý uzun yýllardýr iç kalite mekanizmalarý ve derecesi alma fýrsatý sunmak amacýyla tasarlanan Yükseköðretim Düzenleyici Ýnceleme Grubu'nun 

dýþ deðerlendirme sistemleri kullanmaktadýr. kýsa dönem birinci aþama mesleki dereceler olan (HERRG) dýþ deðerlendirme ve standartlarý dahil 

ön l isans dereceleri  olmak üzere yeni olmak üzere bir dizi ulusal dýþ deðerlendirme ve Yükseköðretim kurumlarýnýn akredite edilmesine 

derecelendirme türleri yoluyla saðlanmýþtýr. standarda tabidir. iliþkin bir sistem bulunmamaktadýr, ancak derece 

verme ve üniversite unvanýný kullanma hakký QAA 2000 yýlýnda kurulduðundan bu yana 

Hükümet tarafýndan korunmaktadýr. Derece verme Yükseköðretim Kalite Güvencesi Birliði'ne (ENQA) 

yetkisi bulunmayan kurumlar (ileri eðitim tam üyedir ve 2008/09 akademik yýlýnda ENQA 

yüksekokullarý ve bazý yüksekokullar) derece himayesinde bir gözden geçirme gerçekleþtirmek 

verme yetkisi bulunan kurumlar (üniversiteler ve için hazýrlanmaktadýr. Ajans Avrupa Milletler Arasý 

üniversite kolejleri) tarafýndan onaylanan dereceler Deðerlendirme Projeleri (TEEP) ve Kalite Uyum 

alýnmasýný saðlayan programlar sunabilir. Belirli Çalýþmalarý (QCS) dahil olmak üzere çeþitli ENQA 

gerekli l ikler çerçevesinde yükseköðretim p r o j e l e r i n e  k a t ý l m ý þ t ý r ,  U l u s l a r a r a s ý  

programlarýný ve/veya bireysel olarak mezunlarý Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajanlarý Aðý'na 

akredite eden belirli meslekler ile ilgili yasal ve (INQAAHE) üyedir ve Asya Pasifik Kalite Aðý'nda 

düzenleyici organlar bulunmaktadýr. resmi gözlemci statüsüne sahiptir. Ajans bunun 

yaný sýra Avrupa'dan ve dünyanýn diðer Ýngiltere'de Eðitim ve Yeterlilikler Bakanlýðý 

bölgelerinden kurumlarla da ikil i baðlar yükseköðretimin sürekli olarak geliþtirilmesi ve 

oluþturmuþtur. Ajans OECD ve UNESCO nüfusun yarýsýna yakýnýnýn 30 yaþýna kadar 

yükseköðretim faaliyetlerine aktif bir þekilde yükseköðretime girmesini saðlamaya yönelik 

katýlmaktadýr. Ajans'ýn Uygulama Yönetmeliði taahhütte bulunmuþtur. Galler Meclisi Hükümeti 

Bölüm 2 diðer ülkelerdeki kurumlar ile ortak olarak Galler yükseköðretim kurumlarýndaki programlara 

BÝRLEÞÝK KRALLIK  Ýngiltere, Galler ve Kuzey Ýrlanda
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BÝRLEÞÝK KRALLIK  Ýngiltere, Galler ve Kuzey Ýrlanda

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Ýngiltere, Galler ve Kuzey Ýrlanda dilindeki karþýlýðý 

Temmuz 1997
 Dearing Report. National Committee of Inquiry into 

Higher Education. Higher Education in the Learning 
Society. 

Quality Assurance Agency. Code of Practice for the 
Assucance Academic Quality and Standards in Higher 
Education: Section 1. (Postgraduate Research 
Programmes) 

Quality Assurance Agency. Code of Practice for the 
Assucance Academic Quality and Standards in Higher 
Education: Section 2: Collaborative Provision, and 
Flexible and Distributed Learning (including e-learning) 

 

Türkçe karþýlýðý

Eylül 2004

Eylül 2004

Ulusal Yükseköðretim Danýþma Komitesi Raporu. Öðrenme 
Toplumunda Yükseköðretim.

Kalite Güvencesi Ajansý (QAA). Yükseköðretimde 
Akademik Kalite Güvencesi ve Standartlara iliþkin 
Uygulama Yönetmeliði Bölüm 1 (Lisansüstü Araþtýrma 
Programlarý)

Kalite Güvencesi Ajansý. Yükseköðretimde Akademik Kalite 
Güvencesi ve Standartlara iliþkin Uygulama Yönetmeliði 
Bölüm 2: Ortak program sununu ve Esnek ve Yaygýn 
Öðrenme (e-öðrenme dahil)

Web siteleri

Bologna Sekretaryasý: www.dfes.gov.uk/bologna/

Ýngiltere Yükseköðretim Finansman Konseyi (HEFCE): www.hefce.ac.uk/

UK NARIC Diploma Eki: www.uknec.uk/index.asp?page=90

Yükseköðretim Kalite Güvencesi Ajansý (QAA): www.qaa.ac.uk/

Galler Yükseköðretim Finansman Konseyi (HEFCW): www.hefcw.ac.uk/

Ýstihdam ve Öðrenme Bakanlýðý'nýn (Kuzey Ýrlanda) yükseköðretime iliþkin sayfasý: www.delni.gov.uk/index/further-and-higher-education/higher-education.htm/

Ýngiltere Üniversiteleri: www.universitiesuk.ac.uk/

Birleþik Krallýk Yükseköðretim Avrupa Birimi: www.europeunit.ac.uk/home/

Eðitim ve Bakanlýðý yükseköðretim kapýsý: www.dfes.gov.uk/hegateway/

Eðitim ve Nitelikler Bakanlýðý Birleþik Krallýk dereceleri ile ilgili sayfalar: http://www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees/

Galler Meclisi Hükümeti ileri ve yükseköðretim sayfalarý: http://new.wales.gov.uk/topics/educationandskilss/policy_strategy_and_planning/further_and_higher_education/?lang=en

UCAS: www.ucas.com/

Galler Kredi ve Yeterlilikler Çerçevesi (CQFW): www.elwa.org.uk/ElwaWeb/elwa.appx?pageid=1612

Öðretim Kalitesine Ýliþkin Bilgi: www2.tqi.ac.uk/tqi/home/index.cfm

Ulusal Öðrenci Anketi: www.hefce.ac.uk/learning/nss
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Bologna Süreci ile baðlantýlý düzenlemeler genel Çerçevesi'nin yaný sýra, doktora programlarý ayrýca (doktora adayý tarafýndan daha önce yayýnlanan 

olarak 2001 yýlýnda kabul edilen ve 2003 yýlýnda 2004 yýlýnda kabul edilen QAA Uygulama çalýþmalarýn detaylý bir deðerlendirmeye tabi 

tamamlanan Ýskoçya Yükseköðretim Çerçevesi ve Yönetmeliðinin kýlavuz ilkelerini de takip eder. tutulmasý sonucunda verilir). Doktora programlarý 

2001 yýlýnda kabul edilen Ýskoçya Kredi ve Doktora programlarýna baþlayan öðrenciler bireysel araþtýrmanýn yaný sýra teorik eðitimi de 

Yeterlilikler Çerçevesi (SCQF) ile düzenlenir. Bu genellikle yüksek lisans derecesine sahiptir, ancak içerir. Teorik eðitim bireysel araþtýrma öncesinde 

belgeler ile düzenlenen uygulamalar arasýnda bazý durumlarda ilgili lisans programýný Yüksek v e y a  b i r e y s e l  a r a þ t ý r m a  s ý r a s ý n d a  

derece yapýsý ,  AKTS, Diploma Eki  ve Þeref Derecesi ile tamamlayan bir öðrenci doktora gerçekleþtiri lebil ir. Tam zamanlý doktora 

Yükseköðretimde Kalite Güvencesi yer alýr. danýþmanýnýn veya danýþmanlarýnýn onayý ile programlarý genellikle üç veya dört yýl sürer. Yarý 

Mevcut derece yapýsý geleneksel olarak üç temel yüksek lisans derecesine sahip olmadan da bir zamanlý programlar da yaygýndýr ve bu nedenle bu 

aþama üzerine temellenmiþtir. Bu yapý tüm doktora programýna baþlayabilir. Doktora derecesi programlarýn süresi dört ile altý yýl arasýnda 

yükseköðretim kurumlarý, bilim dallarý veya alma koþullarý çalýþma alaný, kurum ve doktora deðiþmektedir. 

çalýþma alanlarý için geçerlidir. Geleneksel þeref türüne baðlý olarak deðiþmektedir. Her koþulda Öðrenciler hem öðrenci hem de baþlangýç 

derecesi (birinci aþama) dört yýlda tamamlanýr (480 doktora adayýnýn bilgi açýsýndan orijinal ve anlamlý kademesindeki araþtýrmacý olarak kabul

ulusal kredi veya 240 AKTS) ve lisansüstü yüksek bir katký saðlayacaðýný kanýtlamasý gerekmektedir. 

lisans programlarýn pek çoðu bir takvim yýlý Doktora programlarýnýn yapýsý Birleþik Krallýk'ýn 

içerisinde (AKTS denkliði bulunmayan 180 ulusal diðer bölgelerinde uygulanan yapýya benzer. Dört 

kredi) tamamlanabilir. Mesleki nitelikler söz konusu tür doktora programý bulunmaktadýr: geleneksel 

olduðunda bu genel düzenlemelerde bazý istinaslar araþtýrma esaslý doktora programlarý (PhD veya 

yapýlmaktadýr. DPhil), teori esaslý doktora programlarý 

ISCED 5B programlarýndan (1 veya 2 yýl süren (mühendislik, iþletme ve eðitim dahil olmak üzere 

programlar) lisans programlarýna geçiþ sýrasýnda bazý mesleki alanlar için sunulmaktadýr), mesleki 

diðer programlardan kredi alma f ýrsatý  doktora programlarý (mesleki uygulamalar üzerine 

bulunmaktadýr. a raþ t ý rma yapmak is teyen k iþ i le r  i ç in  

sunulmaktadýr) ve yüksek doktora programlarý Yukarýda bahsedilen Ýskoç Yükseköðretim 

BÝRLEÞÝK KRALLIK -  Ýskoçya
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edilir. Ne var ki, lisansüstü araþtýrma görevlileri hazýrlamasýndan dolayý genel bir tasarým Ajansý (QAA), Ýskoçya Ulusal Öðrenciler Birliði 

istihdam edilmiþ çalýþanlar olarak kabul bulunmamaktadýr. Geri kalanlarýn 2007 yýlýnda bu (NUS Scotland) ve Ýskoçya Yükseköðretim 

edilmemektedir. uygulamayý gerçekleþtirmeleri beklenmektedir. Finansman Konseyi'nin yerine getirilen Ýskoçya 

Ortak veya çift derece programlarý için tek bir model Diploma Eki otomatik olarak, herhangi bir ücret Ýleri ve Yükseköðretim Finansman Konseyi (SFC) 

bulunmamaktadýr. Bu konudaki düzenlemeler talep edilmeksizin ve Ýngilizce olarak verilir. temsilcilerinden oluþur. 

ortak kurumlar arasýnda bireysel temelde yapýlýr. Diploma Eki'nde Ýskoçya Kalite Güvencesi Ajansý Dýþ deðerlendirme konusunda, Ýskoçya Ýleri ve 

tarafýndan geliþtirilen Ýskoç yükseköðretim sistemi Yükseköðretim Finansman Konseyi (SFC) devlet Ýskoçya 2001 yýlýnda Ulusal Yeterlil ikler 

ve Ýskoç yükseköðretim sektörü ile ilgili ulusal bir tarafýndan finanse edilen kurumlarýn eðitim sunma Çerçevesi'ni (Ýskoçya Kredi ve Yeterlilikler 

açýklama yer almaktadýr. kalitesinin deðerlendirilmesinden yasal olarak Çerçevesi, SCQF) kabul etmiþtir. 

Üç aþamalý sistem tam olarak uygulandýðýndan sorumlu olan kurumdur. SFC bu sorumluluðu KaliteTüm yükseköðretim kurumlarý ve bu kurumlarýn 

herhangi bir teþvik veya kontrol ölçütüne ihtiyaç programlarýnda programlarý ve dereceleri derece 

yoktur. Buna karþýn, iyileþtirmeye yönelik kurumsal tanýmlayýcýlarý, kredi puanlarý ve kredi seviyeleri 

inceleme (ELIR) (kalite güvencesi sürecinin bir açýsýndan belirleyen Ýskoç Kredi ve Yeterlilikler 

parçasý) programlarýn/derecelerin Ýskoçya'daki Çerçevesi (SCQF) kabul edilmiþtir. SCQF 2001 

yükseköðretim kurumlarýnýn niteliklerine iliþkin yýlýndan itibaren AKTS sistemi (2 SCQF kredisi bir 

Çerçeve ile uyumlu olup olmadýðýný düzenli olarak AKTS kredisine denktir) ile uyumlu hale 

kontrol eder. getirilmiþtir. AKTS genellikle Avrupa seviyesinde 

kredi transferi için kullanýlýr ve kredi toplamada hem AKTS ve  D ip loma Ek in in  tam o la rak  

SCQF hem de AKTS kredileri kullanýlýr. uygulanmasýna iliþkin belirli bir teþvik veya kontrol 

ölçütü bulunmamaktadýr. Buna karþýn, genelde Sektördeki tartýþmalar ve alýnan karar temelinde, 

olduðu gibi Bologna Süreci'ne iliþkin geliþmeler bütün yükseköðretim kurumlarý Avrupa resmi 

Ýskoç Bologna Paydaþ Grubu tarafýndan izlenir. Bu modeli gereðince tüm bilgi alanlarýný içeren bir 

grup Ýskoç Hükümeti'nin üyeleri (devredilen Ýskoç Diploma Eki (DE) vermektedir. Buna karþýn, her bir 

hükümeti), Ýskoçya Üniversiteleri, Kalite Güvencesi yükseköðretim kurumunun kendi Diploma Eki'ni 
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Güvencesi Ajansý aracýlýðýyla yerine getirmektedir. üyeler yoluyla yükseköðretim öðrencilerinin yüzde kalitesi ve standartlarýna iliþkin bilgileri yayýnlar ve 

Ýskoçya'da ayrý bir ofisi bulunan Birleþik Krallýk 76'sýný temsil eden özerk bir öðrenci organý) bu bilgileri Yükseköðretim ve Araþtýrma Fýrsatlarý 

genelinde faaliyet gösteren bir organ olan Kalite kurumlarda öðrencilerin kalite iyileþtirme web sitesi üzerinden kamunun eriþimine sunar. 

Güvencesi Ajansý 1992 yýlýnda yükseköðretim çalýþmalarýna dahil olmasý ve katýlýmýný Y ü k s e k ö ð r e t i m d e  k a l i t e  g ü v e n c e s i  

kalitesi ve standartlarý alanýnda kamu güvenini desteklemek amacýyla SFC tarafýndan finanse düzenlemelerinde öðrencilerin deðerlendirme 

saðlamak ve kalite yönetiminin sürekli olarak edilen bir ulusal kalkýnma birimini (Sparqs) yönetir. sürecine katýlýmýna büyük önem verilmiþtir. 

iyileþtirilmesini teþvik etmek amacýyla kurulan Ulusal Öðrenciler Birliði tüm yükseköðretim Öðrenci temsilcileri öðrencilerin öðrenme 

baðýmsýz bir organdýr. Ýskoçya Kalite Güvencesi kurumlarýnýn aktif öðrenci birliklerine açýktýr. deneyimleri üzerine odaklanan süreçlerin 

Ajansý kalite güvencesi ve SFC ve Ýskoç Öðrenciler Ulusal Öðrenciler Birliði'nin Yönetim tasarýmýna tam olarak

yükseköðretim sektörü ile ortaklýðý iyileþtirme Kurulu'nda temsil edilir. Her bir Dýþ Deðerlendirme 

konularýnda farklý bir yaklaþým geliþtirmiþtir. Bu ekibin tam üyesi olarak bir öðrenciyi de içermek 

yaklaþým Kalite Ýyileþtirme Çerçevesi olarak zorundadýr. Sparqs kalite güvencesi süreçlerinin 

bilinmektedir. Ýskoçya Kalite Güvencesi Ajansý yönetilmesi dahil olmak üzere kurumun tüm 

takip eden temel unsurlar çerçevesinde faaliyet seviyelerindeki iç kalite süreçlerinin yönetilmesi 

gösterir: konusunda öðrencilere eðitim ve destek 

sunmaktadýr. • Y ü k s e k ö ð r e t i m  k u r u m l a r ý  d e r s  

seviyesinde iç deðerlendirmeler gerçekleþtirir. • Kalite Güvencesi Ajansý sektör genelinde 

bir dizi Ýyileþtirme Temasý belirlemektedir. Bunlar • Kalite Güvencesi Ajansý hem öz 

sektörün bir bütün olarak eðitim kalitesi ve deðerlendirme ve hem de saha ziyaretleri üzerine 

standartlarýnýn iyileþtirilmesine yönelik ortak temellenen eþ düzey kurumlar tarafýndan 

çalýþmalar gerçekleþtirmesini saðlamak amacýyla gerçekleþtiri len dört yýl l ýk dýþ kurumsal 

tasarlanmýþtýr. deðerlendirmeleri gerçekleþtirmektedir. 

• Tüm yükseköðretim kurumlarý SFC •           Ýskoçya Ulusal Öðrenciler Birliði (tüm 

tarafýndan hazýrlanan kýlavuza uygun olarak eðitim öðrenci birliklerine açýk olan ve þu anda seçilen 
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katýlýr. nitelikleri devlete deðil, yasal olarak bu dereceleri Kurulu (HMIE) tarafýndan saðlanýr.  Bu 

Bir kurumun kalite güvencesini saðlama veren kuruma ai t t i r.  Ver i len dereceler  programlarýn standartlarý da Ýskoç ileri eðitim 

kapasitesinin deðerlendirilmesine odaklanýlýr. Yeni yükseköðretim kurumlarý tarafýndan belirlenirken, yüksekokullarýnda sunulan kýsa süreli programlar 

açýlan kurumlar veya baþarýsýz olan kurumlar iç Hükümet de derece verme yetkisi bulunan için derece veren Ýskoçya Yeterlilikler Kurumu 

sistemleri güvenilir bir hale gelene kadar program kurumlarýn yaný sýra diðer tanýnan kurumlarýn bir tarafýndan izlenir. Bunun yaný sýra, az sayýda 

seviyesinde daha katý dýþ deðerlendirmelere tabi listesine sahiptir. Yükseköðretim kurumlarýnýn yüksekokul ortak yükseköðretim kurumu 

tutulurlar. Yükseköðretim kurumlarý iç süreçlerini derece verme yetkisini almadan önce birtakým tarafýndan akredite edilen dereceler verir. 

tasarlarken Kalite Güvencesi Ajansý'nýn ulusal koþu l la r ý  ka rþ ý lama la r ý  ge rekmekted i r.  Kalite Güvencesi Ajansý 2000 yýlýndan bu yana 

kalite güvencesi uygulama yönetmeliðini ve ulusal Derecelendirme standartlarý ve öðrencilerin Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi 

ders odaklý gösterge raporlarýný göz önünde öðrenme deneyimlerinin kalitesi dýþ denetçilerin Birliði'ne (ENQA) tam üyedir. ENQA üyeliðinden 

bulundurur. yaygýn bir þekilde kullanýlmasý dahil olmak üzere kaynaklanan bir koþul olarak, Kalite Güvencesi 

çeþitli süreçler kullanýlarak sürdürülür. Ajansý en geç 2010 yýlýnda bir dýþ deðerlendirmeye Yükseköðretim kurumlarý SFC tarafýndan 

hazýrlanan kýlavuza uygun olarak konu seviyesinde Yukarýda bahsedilen düzenlemelerin yaný sýra, pek tabi tutulacaktýr. Kalite Güvencesi Ajansý herhangi 

iç deðerlendirmeler gerçekleþtirir. Yükseköðretim çok Ýleri Eðitim Yüksekokullarý yükseköðretim bir ülkelerarasý kalite güvencesi aðýna üye deðildir. 

kurumlarý baðýmsýz ve kendi kendini yöneten seviyesinde kýsa süreli programlar sunar. Bu 

organlardýr. Dereceler ve diðer yükseköðretim programlarýn kalitesi Kraliyet Eðitim Denetleme 
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BÝRLEÞÝK KRALLIK -  Ýskoçya

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih Ýskoçya dilindeki karþýlýðý 
1966 Acts on Universities 

1992 Acts on Higher Education Institutions 

2001 ve 2003 Scottish Higher Education Framework 

2001 Scottish Credit and Education Framework 

 Code for practice fort he assurance of academic quality 
and standards in higher education (regulations 
underpinning doctoral level study) 

2005 Further and Higher Education (Scotland) Act (merged 
the Scottish Further and Higher Education Funding 
Councils) 

 

Eylül 2004

Türkçe karþýlýðý
Üniversitelere Ýliþkin Yasalar

Yükseköðretim Kurumlarýna iliþkin Yasalar

Ýskoç Yükseköðretim Çerçevesi

Ýskoç Kredi ve Yeterlilikler Çerçevesi

Yükseköðretimde Akademik Kalite Güvencesi ve Standartlara 
iliþkin Uygulama Yönetmeliði (doktora seviyesindeki programlarý 
destekleyen düzenlemeler)

(Ýskoçya) Ýleri ve Yükseköðretim Yasasý (Ýskoçya Ýleri ve 
Yükseköðretim Finansman Konseylerini birleþtiren yasa)

Web siteleri

Ýlgili yasal belgelere ulaþmak için: http://www.hmso.gov.uk/acts.htm

Ýskoç Ýleri ve Yükseköðretim Finansman Konseyi (SFC): http://wwwsfc.ac.uk

Yükseköðretim Kalite Güvencesi Ajansý (QAA): http://qaa.ac.uk

Ýskoçya Kredi ve Yeterlilikler Çerçeveleri: http://www.scqf.org.uk

Ýskoçya Üniversiteleri (US): http://www.universities-scotland.ac.uk

Üniversite ve yüksekokullara iliþkin bilgi için: http://www.hero.ac.uk/uk/home/index.cfm

Kalite güvencesinde ulusal öðrenci geliþimi hizmetlerine iliþkin daha detaylý bilgi için: http://www.sparqs.org.uk
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Vatikan sorumluluðundaki yükseköðretimin Avrupa'daki 181 özerk ve 191 baðlý, birleþmiþ veya yapý getirilmiþtir. Bu nedenle bu yapý Bologna 

yapýsýný anlayabilmek için Katolik Üniversiteleri ile kurumsal dini yükseköðretim kurumunun büyük Süreci öncesinde de mevcuttur. O tarihten bu yana, 

Katolik Kilisesi'nin Dini Yükseköðretim Kurumlarý çoðunluðu Vatikan sýnýrlarý dýþýndadýr. Bunlarýn gerekli yükseköðretim kabul koþullarýný karþýlayan 

arasýndaki basit farký anlamak gerekmektedir. yalnýzca iki tanesi Vatikan sýnýrlarý içerisindedir. Bu öðrenciler programlara kayýt yaptýrabilmektedir. 

Katolik Kilisesi adýna faaliyet gösteren ve Kilise'nin nedenle, Vatikan'ýn uluslararasý yükseköðretim Akademik derece elde etmek amacýyla bir 

yetkili kurumu tarafýndan resmi olarak tanýnan tüm sunduðu söylenebilir. Bazý ülkelerde (örn. fakülteye kayýt yaptýrmak için, bir kiþinin kendi 

yükseköðretim kurumlarý Katolik Üniversiteleri Avusturya,  Almanya ve Polonya) ,  d in i  ülkesindeki veya fakültenin bulunduðu ülkedeki bir 

olarak isimlendirilir ve bu kurumlar Ex corde yükseköðretim kurumlarý yerel ulusal sistemlerde sivil üniversiteye kayýt yaptýrmasý için gerekli olan 

Ecclesiæ Apostolik Kanunu (1990) ile düzenlenir. entegre edilmiþtir ve bu kurumlar söz konusu bir çalýþma baþlýðý sunmasý gerekmektedir. Daha 

Pek çok durumda, bu kurumlar (tüm dünyada ülkelerde devlet ve özel yükseköðretim önceki akademik dereceye sahip olmayan bir kiþi 

yaklaþýk 1300 tane) ulusal yükseköðretim kurumlarýnýn bir parçasýdýr. Ýki “ulusal” ikinci veya

sistemlerinde entegre edilir ve ilgili yasal yükseköðretim sistemi arasýndaki iþbirliði, pek çok 

düzenlemelere uygun olarak faaliyet gösterir. durumda, uluslararasý yasa sözleþmeleri ile 

yönetilir. Son yýllarda elde edilen deneyimler Vatikan'ýn “ulusal” yükseköðretim sistemini dini 

Bologna Süreci kapsamýndaki temel ilkeleri yükseköðretim kurumlarý oluþturur. Bu kurumlar 

uygulamanýn her zaman kolay olmadýðýný özellikle Hýristiyanlýk ve bu konuyla ilgili sorulara 

göstermiþtir. Bu nedenle, bu durum Bologna odaklanýr. Bu kurumlarýn baþlýca görevi öðrencileri 

Süreci'nin iþleyiþine iliþkin bir test olarak görülebilir. Kilise'de ve toplum hizmetinde papazlýk veya diðer 

Bu örneðe bakýlarak ideal Bologna Süreci'ne iliþkin daha vasýflý meslekler için hazýrlamaktadýr. Bu 

yanýlgýlardan kaçýnýlabilir ve temel seviyede ortaya kurumlar için temel yasal çerçeve 1979 Sapientia 

çýkan sorunlarýn çözülmesi konusunda faydalý christiana Apostolik Kanunu ile saðlanýr. Tüm dini 

deneyimler elde edilebilir. yükseköðretim kurumlarý Vatikan'ýn verdiði yetkiyle 

eþit akademik dereceler verme (ayný koþullar Sapientia christiana Apostolik Kanunu gereðince, 

atýnda) hakkýna sahiptir. tüm programlar için üç temel aþama üzerine kurulu 
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VATÝKAN

Teoloji, felsefe, dini hukuk, vb.

Klinik psikoloji, pastoral eðitim

Diyagram yapýlmasý planlanan deðiþiklikleri yansýtmamaktadýr. 
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 ISCED 5A (birinci ve ikinci program)   ISCED 6 programý   
Öðrenci seçme usulü / kurumsal seviyede kontenjan belirleme 

 

 

 

 

 

ISCED 5B (birinci ve ikinci program) Ýleri aþamadaki programlar Öðrenci seçme usulü / ulusal/bölgesel seviyede kontenjan belirleme

Kaynak:Eurydice

24155241712415524343



üçüncü aþamalara kabul edilmez. Kilise Hukuku ve Felsefe Fakülteleri özel yapýlarý almak için gerekli süre (minimum 1 yýl) nispeten 

Verilen akademik dereceler Baccalaureate (birinci ve Vatikan için taþýdýklarý önem nedeniyle kýsadýr. Bunun nedeni, hem birinci ve ikinci 

aþama), Licentiate (ikinci aþama) ve Doctorate'dir Sapientia christiana Apostolik Kanunu'nda aþamalarýn süresinin uzun olmasý (toplamda yedi 

(üçüncü aþama). Akademik dereceler yerel belirlenen özel normlarý takip etmek zorundadýr. yýl) hem de bu aþamalarýn yapýsý gereði doktora 

bölgedeki üniversite uygulamalarýna baðlý olarak Ýlahiyat için çalýþma süresi 5+2+en az 1 yýldýr ve programlarýnýn birtakým gerekliliklerinin çoktan 

her bir dini fakülte tarafýndan faklý bir þekilde pek çok durumda diðer alanlarda daha önce karþýlanmýþ olmasýdýr. Bazý sistemlerde (örn. 

isimlendirilebilir. Ayný zamanda, bu isimlerin gerçekleþtirilen (akademik) çalýþmalarýn zorunlu Avusturya ve Almanya), daha fazla ikinci aþama 

yukarýda geçen “resmi” akademik derece isimleri olduðu Kilise Hukuku için çalýþma süresi (en az gerekliliðinin birinci aþamada karþýlandýðý 

arasýndaki karþýlýklarý açýk bir þekilde belirtilmeli ve 1)+3+en az 1 yýldýr. Birinci aþama Felsefe durumlarda, Baccalaureate derecesini aldýktan 

ayný coðrafi bölgedeki dini fakülteler arasýndaki programýnýn iki yýldan üç yýla uzatýlmasýna yönelik sonra doðrudan bir doktora programýna baþlama 

birliðin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu derece yasal süreç baþlatýlmýþtýr. Sapientia christiana olasýlýðý bulunmaktadýr. Böylesi bir durumda,

isimlerine özel dereceler de eklenebilir. gereðince, üçüncü aþama programlarý özellikle 

bilimin ilerlemesine gerçekten katkýda bulunacak Son üç yýl süresince, üç aþamalý yapýnýn farklý 

yayýnlar yoluyla bilimsel olgunluk saðlamalýdýr. ülkelerdeki dini yükseköðretim kurumlarýnda farklý 

Doktora tezi bir profesörün rehberliðinde yazýlýr ve þekilde uygulanmasýndan kaynaklanan sorunlar 

kamuya açýk olarak savunulur ve fakülte tarafýndan yaþanmýþtýr. Bu arada, Vatikan tüm bu ülkelerdeki 

onaylanýr. Bunun yaný sýra, tezin en azýndan temel derece yapýsýný ayný doðrultuda tutmaya 

bölümü yayýnlanmalýdýr. Üçüncü aþama sonunda çalýþmaktadýr. Bazý durumlarda, Bologna Süreci 

verilen doktora derecesi bir kiþinin dini bir fakültede akademik  derece le r  a ras ýnda uygu luk  

ders vermesini saðlayan akademik bir derecedir. saðlanmasýný daha önce olduðundan daha zor bir 

hale getirmiþtir. Hem ilgili ülkeler hem de Vatikan Belirli bir sürede tamamlanan üçüncü aþama 

kendi nihai Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'ni Ýlahiyat Fakültesi eðitim programýnda özellikle bir 

hazýrladýðýnda, bu sorunlar çözülmüþ olacaktýr. doktora tezi yazýlmasý yoluyla bilimsel eðitim 

tamamlanmýþ olur. Ýlahiyatta bir doktora derecesi Bu üç aþama genellikle 3+2+3 yýl sürer. Ýlahiyat, 
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karþýlanmayan ikinci aþama gerekliliklerinin Vatikan'ýn Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini kabul Genelge III gereðince, Diploma Eki Vatikan'ýn tüm 

üçüncü aþamanýn baþýnda karþýlanmasý etmesi (her halükarda 2010 yýlýndan önce) yükseköðretim kurumlarýnda öðrencilerin talebi 

gerekmektedir. amacýyla kurumlar, çeþitli paydaþlar ve uzmanlar üzerine herhangi bir ücret talep edilmeksizin verilir. 

Üçüncü aþama Kilise Hukuku Fakültesi eðitim tarafýndan gerçekleþtiri len çalýþmalar ve Katolik Eðitim Topluluðu'nun yükseköðretim 

programý (en az 1 yýl) akademik araþtýrma için danýþmanlýklar baþlatýlmýþtýr. kurumlarýna gönderdiði diðer genelgeler AKTS ve 

gerekli Kilise Hukuku eðitiminin tamamlanmasýný AKTS sisteminin kabul edilmesine iliþkin karar Diploma Eki uygulamalarýnýn doðru bir þekilde 

ve doktora tezinin hazýrlanmasýný saðlar. Bologna Süreci'nin bir üyesi olma kararý ile birlikte gerçekleþtirilip gerçekleþtirilmediðinin kontrol 

Uygun bir zaman dilimi içerisinde (araþtýrma alýnmýþtýr. Sistem yasal olarak 2004 yýlýnda edilmesini saðlar. 

temasýna baðlý olarak normalde en az iki yýl) oluþturulmuþtur ve aþamalý olarak uygulamaya Þu  anda ,  yükseköðre t imde d ýþ  ka l i te  

tamamlanan üçüncü aþama Felsefe Fakültesi konmuþtur. Uluslararasý yükseköðretim sunan güvencesinden (deðerlendirme) sorumlu ulusal 

eðitim programý doktora tezi yoluyla felsefi Vatikan bu sistemi bir genelge ile akademik ajansýn bütün görevleri Katolik Eðitim Topluluðu 

olgunluðu destekler. Doktora programlarý bireysel kurumlarýna getirmiþtir. Diðer ulusal sistemlerin en ofisi (Congregatio de Institutione

araþtýrma üzerine odaklanýrken, araþtýrma i y i  u y g u l a m a l a r ý  d a  g ö z  ö n ü n d e  

öncesinde veya araþtýrma süresince isteðe baðlý bulundurulmaktadýr. Bu uygulamalar AKTS 

olarak teorik dersler de alýnabilir. sistemine iliþkin genel yasal normlar için pilot proje 

görevi görecektir. Bu noktada, AKTS kredi transferi Vatikan'ýn tüm yükseköðretim kurumlarýnýn ayný 

için oluþturulmuþtur. Kredi toplama konusundaki akademik dereceleri saðlamasýndan dolayý, tüm 

tartýþmalar devam etmektedir. dereceler en azýndan potansiyel olarak ortak 

dereceler olarak ve bazý durumlarda iki ulusal Diploma Eki (DE) verilmesine iliþkin karar 2004 

sistemin verdiði çift derece olarak görülmelidir. yýlýnda Bologna Süreci kapsamýnda alýnmýþtýr. 

Vatikan'daki bazý dereceler yalnýzca iki veya daha Diploma Eki yasal yetkilendirme çerçevesinde 

fazla bölge veya kurumda çalýþýlmasýyla alýnabilir. verilir ve tüm akademik kurumlar ve tüm programlar 

Bu konudaki diðer olasýlýklara iliþkin çalýþmalar için geçerlidir. Diploma Eki hem Ýngilizce hem de 

devam etmektedir. öðretim dilince hazýrlanýr. 2005 yýlýnda yayýnlanan 
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Catholica) tarafýndan yerine getirilir. Bu ofis komisyonlar uluslararasý ve yerel akademik h e r  ü ç  y ý l d a  b i r  d e ð e r l e n d i r i l i r .  

Sapientia christiana Apostolik Kanunu'nun uzmanlar, paydaþlar, öðrenci temsilcileri ve Deðerlendirmenin her beþ yýlda bir 

yaný sýra 1988 Pastor Bonus Apostolik iþverenlerden oluþur. gerçekleþtirilmesine yönelik tartýþmalar 

Kanunu'na uygun olarak sorumluluklarýný Katolik Eðitim Topluluðu ofisi ulusal kurullar, devam etmektedir. Bu raporda ele alýnmasý 

kapsamlý bir seviyede yerine getirir. yerel temsilciler ve paydaþlar gibi üst düzey gereken temek kriterler þunlardýr: akademik 

2005 yýlýnda, ENQA kriterleri üzerine merciler ile birlikte çalýþmaktadýr. Söz konusu ve bilimsel faaliyet (otoriteler, öðretmenler ve 

odaklanacak ve Avrupa'daki diðer ulusal ofisin özel sorumluluklarý ve ilgili usuller þu öðretmenlerin bilimsel yayýnlarý, akademik 

ajanlarla iþbirliði içinde çalýþacak baðýmsýz bir þeki ldedir: kurumlarýn kurulmasý ve çalýþanlar, kongre ve sempozyum gibi temel 

Vatikan dýþ kalite güvencesi ajansýnýn onaylanmasý sýrasýnda veya bu kurumlarýn faaliyetler); öðretme faaliyeti; öðrenciler; 

kurulmasýna iliþkin çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. akademik faaliyetlerine baþladýðý sýrada pedagojik araçlar ve yapýlar; ekonomik yapý; 

Ajansýn 2007 yýlýnda açýlmasýna yönelik gerekli standartlarýn onaylanmasý; bu baðlý organlar ve kurumlar, genel koþullar ve 

planlar bulunmaktadýr. Þu anda, kurulmasý kurumlar tarafýndan sunulan tüm eðitim geleceðe iliþkin önemli meseleler.

planlanan “ulusal” ajansýn oldukça farklý bir programlarýnýn ve bu programlardaki her türlü Vatikan'ýn tüm yükseköðretim kurumlarýnda 

akademik kültür ve mevzuat ile çeþitli Avrupa deðiþikliðin incelenmesi; tüm tam zamanlý gerçekleþtirilen iç deðerlendirmeye iliþkin 

bölgelerinde nasýl faaliyet göstereceðine araþtýrmalarýn ve öðretim kadrosunun ortak bir usul oluþturmaya yönelik model 2005 

iliþkin tartýþmalar devam etmektedir. niteliklerinin incelenmesi ve iç kalite yýlýnda yayýnlanan Genelge III gereðince 

Bu nedenle, 2006/07 akademik yýlý süresince güvencesinin deðerlendirilmesi. uygulamanýn test edilmesi amacýyla 

ve Avrupa'nýn belirli coðrafi bölgelerinde bir Akademik kurumlar Katolik Eðitim Topluluðu geliþtirilmiþtir. 

uluslararasý uzmanlar konseyi tarafýndan tarafýndan onaylanýp kurulmadan önce temel 

koordine edilen ve Katolik Eðitim Topluluðu mevzuat olan Sapientia christiana Apostolik 

tarafýndan oluþturulan baðýmsýz bölgesel Kanunu'nda belirtilen standartlara uygun 

komisyon la ra  i l i þk in  p i lo t  p ro je le r  olarak gözden geçirilir. 

baþlatýlmýþtýr. Bu komisyonlarýn statüsü Bir kurumun statüsü yerel Kilise otoritesi 

deneysel temelde belirlenecektir. Bu bölgesel tarafýndan hazýrlanan detaylý bir rapor yoluyla 
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Mevcut mevzuata uygun olarak, öðrencilerin sonra bu süreçteki geliþimini denetlemek Güvencesi Birliði'ne (ENQA) üye deðildir. 

iç  deðer lendi rme sürecine kat ý l ýmý  amacýyla bir uluslararasý uzmanlar komitesi Gelecekte oluþturulacak ajansýn ENQA 

yükseköðretim kurumlarýnýn yönetmelikleri ile oluþturmuþtur. Þu anda, bu komisyon eþ üyel ið i  iç in  baþvuruda bulunmasýn 

saðlanmalýdýr. Gelecekte oluþturulacak bir düzey yetkililer/danýþmanlardan oluþan planlanmaktadýr. Avrupa dýþýndakiler dahil 

kurum söz konusu olduðunda, öðrenci baþka bir grup ile birlikte dýþ kalite güvencesi olmak üzere diðer ajanslar ve ajans aðlarý ile 

temsilcileri danýþma kurullarýnda yer alan çal ýþmalarýnýn gözden geçir i lmesini  iþbirliði Vatikan'ýn uluslararasý yapýsý ve belirli 

uzmanlar arasýnda seslerini duyurmalýdýr. desteklemektedir. ülkelerdeki kurumsal iþbirliði nedeniyle gerekli 

Vatikan Bologna Süreci'ne katýldýktan hemen Vatikan Avrupa Yükseköðretimde Kalite görülmektedir. 

VATÝKAN

Yasal ve/veya Resmi Referanslar

Tarih  Vatikan karþýlýðý  
15 Nisan 1979 Constitutio Apostolica Sapientia christiana  

25 Ocak 1983 Codex IurisCanonici 

28 Haziran 1988 Constitutio Apostolica Pastor Bonus 

15 Aðustos 1990 Constitutio Apostolica Excorde Ecclesi  

12 Temmuz 2005 Lettera Circolare III (N. 392/2005/3) 

 

Türkçe karþýlýðý
Sapientia christiana Apostolik Kanunu

Kilise Hukuku Kanunu

Pastor Bonus Apostolik Kanunu

Ex corde Ecclesiæ Apostolik Kanunu

Genelge III (392/2005/3)
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SÖZLÜKÇE

Ülke kodlarý
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AVRUPA YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISINA BAKIÞ  2006 / 07

Tanýmlar

Bologna Ýzleme Grubu (BFUG)

Uyumlu kredi sistemleri

Aþamalar

Bologna rehberleri

Bologna reformlarýnýn uygulanmasý konusunda eþ düzey kurum ve 

kuruluþlar temelinde tavsiyelerde bulunan yükseköðretim alanýnda 
Bologna Ýzleme Grubu Bologna Süreci'ne üye 45 ülkenin ve Avrupa aktif olarak yer alan profesyoneller. Profesyoneller rektör yardýmcýlarý, 
Komisyonu, Avrupa Üniversiteler Birl iði (EUA), Avrupa dekanlar, üst düzey akademisyenler ve bölüm baþkanlarýnýn yaný sýra 
Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði (ENQA), Avrupa Ulusal uluslararasý iliþkiler ofisleri, yükseköðretim uzmanlarý ve öðrenci 
Öðrenci Birlikleri (ESIB), Avrupa Yükseköðretim Kurumlarý Birliði temsilcilerini içerir. Bu profesyonellerden bazýlarý Bologna 
(EURASHE), Unesco Avrupa Yükseköðretim Merkezi (Unesco- reformlarýnýn uygulanmasýný desteklemekte görevli özel AKTS/DE 
CEPES), Business Europe (eskiden UNICE olarak isimlendirilen), danýþmalarýdýr. 
Uluslararasý Eðitim ve Avrupa Konseyi gibi diðer Avrupa örgütlerinin 

temsilcilerinden oluþur. BFUG yýlda en az iki defa toplanýr ve AB Dönem 
Bir ulusal kredi sistemi öðrencilerin öðrenim yükü ve/veya öðrenme 

Baþkanlýðýný yöneten ülke tarafýndan baþkanlýk edilir. Bir sonraki (iki 
çýktýlarý üzerine temellendiðinde ve hem kredi transferi hem de kredi 

yýlda bir) eðitim bakanlarý konferansýna ev sahipliði yapan ülke ise 
toplama için uygun olduðunda AKTS sistemi ile uyumlu olmaktadýr. 

baþkan yardýmcýlýðýný üstlenir. BFUG'nin görevi bakanlýk 
Krediler yalnýzca öðrenme faaliyetinin baþarýlý bir þekilde 

konferanslarýnda ortaya konan tavsiyeler ve Bakanlýk Bildirileri 
tamamlanmasý ve deðerlendirilmesi sonucunda verilir. Öðrencilerin 

kapsamýndaki meselelere iliþkin genel uygulamalarý izlemektir. Bunun 
öðrenim yükü üzerine temellenmeyen kredi sistemleri (örn. ders 

yaný sýra, BFUG Bologna sürecine iliþkin bir dizi konferans ve diðer 
saatleri üzerine temellenen kredi sistemleri) AKTS sistemi ile uyumlu 

faaliyetleri içeren bir çalýþma programý hazýrlar. AB Dönem 
deðildir. 

Baþkanlýðýný yöneten ülkenin baþkanlýk ettiði ve bir sonraki konferansa 

ev sahipliði yapan ülkenin baþkan yardýmcýlýðýný üstlendiði bir Kurul 
Bologna Süreci kapsamýnda belirlenen birbirini takip eden üç seviye 

BFUG'nin gündemini hazýrlar ve BFUG toplantýlarý ile elde edilen 
(birinci aþama, ikinci aþama ve üçüncü aþama). Bu seviyeleri 

ilerlemeyi izler. Tüm izleme çalýþmalarý bir sonraki bakanlar 
tamamlayan öðrenciler üç temel dereceyi (lisans, yüksek lisans, 

konferansýna ev sahipliði yapacak olan ülkeye ait Sekretarya 
doktora) elde etmeye hak kazanýr. 

tarafýndan desteklenir.
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SÖZLÜKÇE

Diploma Eki (DE)

Avrupa Kredi Transferi ve Toplama Sistemi (AKTS)

•    60 kredinin tam zamanlý bir öðrencinin bir akademik yýl içerisindeki 
öðrenme yükünü karþýladýðý düþünülür. Avrupa'da tam zamanlý 

Uluslararasý þeffaflýðý artýrmak ve derecelerin (lisans, yüksek lisans, 
öðrencilerin öðrenme yükü genellikle bir yýlda 36 ile 40 hafta arasýnda 

doktora, vb.) akademik ve profesyonel olarak tanýnmasýný 
deðiþir. Buna göre, bir kredi 24  30 saate denktir. Öðrenme yükü 

kolaylaþtýrmak amacýyla yükseköðretim diplomasýna eklenen bir belge. 
ortalama bir öðrencinin beklenen öðrenme çýktýlarýna ulaþmak için 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Unesco-CEPES tarafýndan 
ihtiyaç duyduðu ortalama süredir. 

geliþtirilen Diploma Eki yaygýn olarak konuþulan Avrupa dilinde devam 
• Süre göz önünde bulundurulmaksýzýn, öðrenme sürecinin 

edilen ve baþarýlý bir þekilde tamamlanan programlarýn yapýsý, seviyesi, 
tamamlanmasý sonucu öðrencinin bildiði, kavradýðý veya 

baðlamý, içeriði ve statüsüne iliþkin bilgilerin yer aldýðý sekiz bölümden 
yapabildiði anlamýna gelen yeterlilikler bütünü olan öðrenme 

(1) oluþur. Diploma Eki ilgili ulusal yükseköðretim sistemine iliþkin ek 
sonuçlarý ile baðlantý kurulur. AKTS kredileri yalnýzca gerekli 

bilgiler sunar ve böylece derece kendi eðitimsel baðlamý içerisinde ele 
çalýþmanýn tamamlanmasý ve ortaya konan öðrenme sonuçlarýnýn 

alýnmýþ olur. 
uygun bir þekilde deðerlendirilmesi ile elde edilebilir. 

• AKTS kredilerinin verilmesi bir programýn resmi süresi üzerine 
Bir programýn hedeflerine  özellikle öðrenme sonuçlarý ve elde edilen temellenir. Resmi olarak üç veya dört yýl süren bir birinci aþama 
yeterlilikler ile ilgili hedefler  ulaþýlmasý için ihtiyaç duyulan öðrencinin derecesi için gerekli olan toplam öðrenim yükü 180 veya 240 kredi 
öðrenim yükü üzerine temellenen öðrenci merkezli bir sistem. AKTS ilk olarak ifade edilir. 
olarak yurtdýþýnda devam edilen eðitimin tanýnmasýný kolaylaþtýrmak 

• AKTS sisteminde öðrencilerin öðrenme yükü derslere ve seminer 
amacýyla bir kredi transfer sistemi olarak oluþturulmuþtur. Son derslerine devam etme, baðýmsýz çalýþmalar gerçekleþtirme ve 
dönemde, AKTS kurumsal, bölgesel, ulusal seviyelerdeki ve Avrupa sýnavlara hazýrlanma ve sýnavlarda baþarýlý sonuçlar almadýr. 
seviyesindeki tüm programlarda uygulanacak bir kredi toplama 

•    Krediler bir programýn tüm bileþenleri için verilir (modüller, dersler, 
sistemine dönüþmektedir. AKTS sisteminin temel özellikleri þunlardýr: stajlar, tez çalýþmasý, vb.) ve ilgili program kapsamýnda bir yýl 

içerisinde tamamlanmasý gereken çalýþmalarýn tamamlanmasý (1) Bu bölümler özellikle dereceyi almaya hak kazanan öðrenci, derecenin türü, 
derecenin seviyesi, derecenin fonksiyonu, içerik ve elde edilen sonuçlar ile ilgili bilginin için.yaný sýra ilgili yükseköðretim sistemi ve diploma eki verilmesine iliþkin ek bilgiyi de içerir. 
·
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gerekli olan toplam çalýþma miktarý ile ilgili olarak her bir bileþenin büyük çoðunluðu bir kamu kurumu tarafýndan seçilmeyen) hem de 

gerektirdiði çalýþma miktarýný yansýtýr. hükümet destekli (finansmanýn yüzde 50'sinden fazlasýný kamu 

kurumlarý saðlayan) kurum.

Devlet tarafýndan tanýnan özel kurum: doðrudan veya dolaylý olarak 

Kamu mercileri, yükseköðretim kurumlarý ve kalite güvencesi hükümete baðlý olmayan bir kurum tarafýndan yönetilen (kilise, 

ajanslarýný içeren ilgili taraflar arasýnda yükseköðretimde kalite sendika, iþletme ve diðer organlar) ve UOE anketi tanýmlamasýna göre 

deðerlendirmesi ve kalite güvencesi alanýndaki bilgilerin, deneyimin, iyi finansmanýnýn yüzde 50'sinden azýný kamu kurumlarý saðlayan kurum.

uygulamalarýn ve yeni geliþmelerin daðýtýlmasý amacýyla 1998 yýlýnda 

oluþturulan bir Avrupa aðý. Daha fazla bilgi için bakýnýz: 

<http://www.enqa.net> Uluslararasý Standart Eðitim Sýnýflandýrmasý (ISCED) eðitime iliþkin 

istatistiksel verilerin uluslararasý seviyede derlenmesine yönelik bir 

k r i t e r l e r  b ü t ü n ü d ü r .  D e t a y l ý  b i l g i  i ç i n :  Ýstihdam piyasasýna geçiþi saðlayan ve bir programýn (bir final sýnavý 

http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=5069_201&ID2=DO_TOPIiçeren veya içermeyen) tamamlanmasý ile elde edilen derece.

C

ISCED 97 seviyeleri:Bologna Süreci ile birlikte geliþtirilmeye baþlanan ulusal yükseköðretim 

• ISCED 5: Üçüncü eðitim (birinci aþama)yeterlilikler çerçeveleri arasýndaki iliþkiyi ve bu çerçevelerin kapsadýðý 

Bu programlara giriþ için genellikle ISCED 3. ve 4. seviyelerin dereceleri açýklayan ve tüm Avrupa Yükseköðretim Alaný'ný içeren 

baþarýlý bir þekilde tamamlanmýþ olmasý gerekir. ISCED 5 seviyesi “kapsamlý” çerçeve.

büyük ölçüde teorik derslerden oluþan (ISCED 5A) akademik 

temelli üçüncü programlar ve genellikle akademik programlardan 
Kamu kurumu: doðrudan veya dolaylý olarak bir kamu eðitim kurumu 

daha kýsa olan ve iþ piyasasýna giriþi saðlamak için tasarlanmýþ 
tarafýndan yönetilen bir kurum.

(ISCED 5B) mesleki temelli üçüncü programlarý içerir. Yalnýzca 
Hükümet destekli özel kurum: hem özel (kilise, sendika, iþletme veya 

ISCED 5A programlarý ISCED 6 seviyesindeki doktora 
diðer organlar gibi doðrudan veya dolaylý olarak hükümete baðlý 

programlarýna geçiþi saðlar. 
olmayan bir kurum tarafýndan yönetilen veya Yönetim Kurulu üyelerinin 

Avrupa Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Birliði 
(ENQA)

Uluslararasý Standart Eðitim Sýnýflandýrmasý (ISCED 
1997)

Nihai derece

Avrupa Yükseköðretim Alaný Yeterlilikler Çerçevesi

Yükseköðretim kurumlarý
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SÖZLÜKÇE
•      ISCED 6: Üçüncü eðitim (ikinci aþama)

ülkelerinde akademik olarak tanýnmasý konusunda iyileþme saðlamayý 
Bu seviye ileri araþtýrma derecesi alýnmasýný saðlayan üçüncü 

amaçlamaktadýr. NARIC üyesi ülkelerin tümü ulusal merkezler 
programlarý (örn. doktora) içerir.

oluþturmuþlardýr. Bu merkezlerin amacý diðer ülkelerde alýnan 

diplomalarýn ve çalýþma sürelerinin akademik olarak tanýnmasýna 
9 Haziran 2004 yýlýnda kabul edilen Lizbon Konvansiyonu Komitesi'nin 

iliþkin tavsiye ve bilgi saðlayarak öðrencilerin, öðretmenlerin ve 
Ortak Derecelerin Tanýnmasýna iliþkin Tavsiye Kararý'nda yer alan 

araþtýrmacýlarýn hareketliliðinin desteklenmesine yardýmcý olmaktýr. 
terimlere göre, ortak derece en az iki veya daha fazla yükseköðretim 

Komisyon Sokrates programý kapsamýnda NARIC aðýnýn faaliyetlerini 
kurumu tarafýndan ortak olarak verilen veya yükseköðretim kurumlarý 

destekler. 
(diðer kurumlarla iþbirliði içinde çalýþan) tarafýndan ortak olarak 

Detaylý bilgi için bakýnýz: <http://www.enic-naric.net>
geliþtirilen ve/veya saðlanan bir program temelinde bir veya daha fazla 

yükseköðretim kurumu ve diðer derecelendirme organlarý tarafýndan 
27 AB üyesi devlet, EFTA/EEA ülkeleri ve Türkiye'de, Diploma Eki dahil 

ortak olarak verilen derecedir. 
olmak üzere Europass belgeleri ile ilgili faaliyetlerin tümü bir Ulusal 

Ortak derece aþaðýdaki þekillerde verilebilir:
Europass Merkezi tarafýndan koordine edilir. Genel Europass web 

•      bir veya daha fazla ulusal diplomaya ek olarak bir ortak diploma
sitesinde Diploma Eki'ne iliþkin sorularý olan yükseköðretim 

• söz konusu programý herhangi bir ulusal diploma vermeksizi
kurumlarýna teknik destek saðlanýr. Ulusal Europass Merkezleri 

       Sunan kurumlar tarafýndan verilen ortak diploma
kýsmen AB tarafýndan finanse edilir (geçerli masraflarýn yüzde 50'sini 

• söz konusu ortak derecenin belgelendirilmiþ tek kanýtý olarak resmi 
kapsayan operasyonel hibe yoluyla saðlanan ortak finansman). Detaylý 

olarak verilen bir veya daha fazla ulusal diploma
bilgi için bakýnýz: 

Bu belgede (bölüm E), ortak derecelere iliþkin kesin taným (bir ulusal 
<http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action>

diploma olmaksýzýn verilen ortak derece sertifikasý) göz önünde 

bulundurulmuþtur. 

1984 yýlýnda Avrupa Komisyonu tarafýndan oluþturulan bu að 

diplomalarýn ve çalýþma sürelerinin AB üyesi devletlerde ve EEA 

Ortak derece

Ulusal Europass Merkezi (NEC)

Ulusal Akademik Tanýma Bilgi Merkezleri (NARIC)
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Ulusal yeterlilikler çerçevesi (yükseköðretim)

Ulusal Bologna rehberleri ekibi

Eþ düzey kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilen 
deðerlendirme

Kalite güvencesi

Ulusal seviyede veya eðitim sisteminin belirli bir seviyesinde, 

yükseköðretim dereceleri arasýndaki iliþkiyi açýklayan tek tanýmlama. 

Ulusal yeterlilikler çerçevesi uluslararasý olarak anlaþýlýr ve 

yükseköðretimdeki tüm dereceleri ve diðer öðrenme baþarýlarýný açýk 

bir þekilde açýklar ve bunlarý tutarlý bir þekilde birbirleriyle iliþkilendirir. 

Ulusal Bologna rehberleri ekipleri Bologna Süreci'ne üye 45 ülkenin 

tümünde bulunmaktadýr. Bu ekiplerin çalýþmalarý kamu mercileri, 

Bologna Ýzleme Grubu delegesi ve ilgili ülkenin yükseköðretim sektörü 

ile yakýn danýþmalýk içinde Sokrates-Erasmus Ulusal Ajanslarý 

tarafýndan desteklenir. Ekipler Sokrates ve Tempus programlarý yoluyla 

finanse edilir. Andora, Vatikan ve Ýsviçre kendi kendini finanse eden 

ülkelerdir. 

Eþ düzey dýþ uzmanlar tarafýndan gerçekleþtirilen deðerlendirme 

usulü. 

Yükseköðretim sistemi, kurumu veya programýnýn sürekli olarak 

deðerlendirilmesi (deðerlendirme, izleme, garanti etme, sürdürme ve 

iyileþtirme) anlamýna gelen kapsamlý bir terim. 
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Ek 1: Ulusal (veya bölgesel) kalite güvencesi ve 
ENQA katýlýmcýsý baðýmsýz organlarýn adlarý 2006/07

Ulusal dilde kurumun adý
Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra
1. Agjencia e Akreditimit të Arsimit të Lartë
2. Këshilli i Akreditimit
Litsenzavorman ev havatarmagrman gortsakalutyun
1. Österreichische Qualitätssicherungsagentur
2. Fachhochschulrat
3. Akkreditierungsrat
1. (bilgi yok)
2. (bilgi yok)
(herhangi bir kalite güvencesi kurumu bulunmamaktadýr)
(herhangi bir kalite güvencesi kurumu bulunmamaktadýr)
Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement 
Supérieur (organisé ou subventionné par la Communauté française)
1. Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
2. Vlaamse Interuniversitaire Raad
3. Vlaamse hogescholenraad

Нацио налната агенция  за оце няване и акредит ация

Türkçede kurumun adý
Andora Yükseköðretimde Kalite Ajansý
1. Yükseköðretim Akreditasyon Ajansý
2. Akreditasyon Konseyi
Ulusal Akreditasyon ve Lisanslama Ajansý
1. Avusturya Kalite Güvencesi Ajansý
2. Fachhochschule Konseyi
3. Akreditasyon Konseyi (özel üniversiteler için)
1. Akreditasyon Daimi Komisyonu
2. Belgelendirme Komisyonu
(herhangi bir kalite güvencesi kurumu bulunmamaktadýr)
(herhangi bir kalite güvencesi kurumu bulunmamaktadýr)
Yükseköðretimde Kalite Deðerlendirme Ajansý (Fransýz 
Topluluðu tarafýndan kurulmuþ ve mali açýdan desteklenmektedir)
1. Hollanda-Flaman Akreditasyon Kurumu
2. Flaman Üniversiteler Arasý Konsey
3. Flaman Yükseköðretim Kurumlarý Konseyi
Ulusal Deðerlendirme ve Akreditasyon Ajansý

AD

AL

AM

AT

AZ

BA

Bede

BEfr

BEnl

BG

ENQA
:
NI
NI
NI

NI
NI

Tam üye Aday üye Üye deðilX Baðýmsýz deðilNI

Ek not
Azerbaycan: Veriler 2007 Mali Durum Raporu için Bologna Ýzleme Grubu'na sunulan ulusal rapordan alýnmýþtýr. 
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ENQA

Tam üye Aday üye Üye deðilX Baðýmsýz deðilNI

Ulusal dilde kurumun adý                                                                           Türkçede kurumun adý

Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der 
Schweizerischen Hochschulen (Organe d'accreditation et 
d'assurance qualité des hautes écoles suisses; Organo di 
accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni 
universitarie svizzere)

Symvoulio Ekpaideytikis Axiologisis-Pistopoiisis

Akreditaèní komise

1. Akkreditierungsrat und sechs Akkreditierungsagenturen:

   •  Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von 
Studiengängen

   Akkreditierungsagentur für Studiengänge der 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften 
und der Mathematik

•  

   Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich 
Heilpädagogik, Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit e.V. 

•  

    Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-
Institut

•  

    Akkreditierungsagentur für wirtschaftswissenschaftlich 
orientierte Bachelor- und Masterstudiengänge

•  

    Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover•  

2. Stiftung Evaluationsagentur Baden-Württemberg

3. Hochschulrektorenkonferenz- Projekt Qualitätssicherung

Danmarks Evalueringsinstitut

Kõrghariduse Hindamise Nõukogu

CH

CY

CZ

DE

DK
EE

Ýsviçre Üniversiteleri Kalite Güvencesi Akreditasyon Merkezi

Eðitim Deðerlendirme Akreditasyon Konseyi
(yalnýzca özel kurumlarýn kalite güvencesi)

Akreditasyon Komisyonu

1. Akreditasyon Konseyi ve altý akreditasyon ajansý

   Eðitim programlarýnýn akreditasyonu yoluyla kalite güvencesi 
ajansý

•   

   Mühendislik, Enformatik/bilgisayar bilimi, Doða Bilimleri ve 
Matematik alanlarýndaki eðitim programlarý akreditasyon ajansý

•   

   Özel Eðitim, Bakým, Saðlýk Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler 
Alanlarýnda Eðitim Programlarý Akreditasyon Ajansý

•   

   Akreditasyon, Sertifikasyon ve Kalite Güvencesi Enstitüsü•   

   Uluslar arasý Ýþletme Akreditasyon Kurumu•  

   Hanover Merkez Deðerlendirme ve Akreditasyon Ajansý •   

2. Baden-Wurttemberg Kurum Deðerlendirmesi Ajansý

3. Almanya Rektörler Konferansý  Kalite güvencesi projesi

Danimarka Deðerlendirme Enstitüsü

Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme Konseyi

X
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EKLER

ENQA

Tam üye Aday üye Üye deðilX Baðýmsýz deðilNI

Ulusal dilde kurumun adý                                                                           Türkçede kurumun adý

Añ÷Þ ÄéáóöÜëéóçò Ðïéüôçôáò.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
yAcreditación (and the eleven regional quality assurance 
agencies which are organised in the Red Española de 
Agencias de Calidad Universitaria)

Korkeakoulujen arviointineuvosto, Rådetför utvärdering av 
högskolorna

EL

ES

FI

FR

GE

HR

HU

IE

IS

X

1. Comité national d'évaluation des établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel
2. Commission des Titres d'Ingénieur

3. Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement 
Supérieur

Ganatlebis akreditaciis erovnuli centri
1. Nacionalno vijeæe za visoko obrazovanje

2. Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság

1. Higher Education Authority

2. National Qualifications Authority of Ireland

3. Higher Education and Training Awards Council

4. Irish Universities Quality Board

5. Dublin Institute of Technology

Mats- og greiningarsvið

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Ulusal Ajansý (ve Ýspanya 
Üniversiteler Kalite Güvencesi Ajanslarý Aðý kapsamýnda 
kurulmuþ on bir bölgesel kalite güvencesi ajansý)

Helen Kalite Güvencesi Ajansý

Finlandiya Yükseköðretim Deðerlendirme Konseyi

1. Ulusal Araþtýrma, Kültürel ve Mesleki Kamu Kurumlarý Deðerlendirme 
Komitesi

2. Mühendislik Yeterlilikleri Komisyonu

3. Araþtýrma ve Yükseköðretim Deðerlendirme Ajansý

Milli Eðitim Akreditasyon Merkezi 

1. Ulusal Yükseköðretim Konseyi

2. Bilim ve Yükseköðretim Ajansý
Macaristan Akreditasyon Komitesi

1. Yükseköðretim Kurumu

2. Ýrlanda Ulusal Yeterlilikler Kurumu

3. Yükseköðretim ve Eðitim Dereceleri Konseyi

4. Ýrlanda Üniversiteleri Kalite Kurulu
5. Dublin Teknoloji Enstitüsü

Deðerlendirme ve Analiz Bürosu

X

X

X

X

NI
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ENQAUlusal dilde kurumun adý                                                                           Türkçede kurumun adý

X

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

(herhangi bir kalite güvencesi kurumu bulunmamaktadýr)

Studijø kokybës vertinimo centras

(herhangi bir kalite güvencesi kurumu bulunmamaktadýr)

Augstâkâs izglîtîbas kvalitâtes novçrtçðanascentrs

(bilgi yok)

Savjet za visoko obrazovanje

1. Odbor za Akreditacija vo Visokoto obrazovanie

2. Agecija za evaluacija na visokoto obrazovanie

(herhangi bir kalite güvencesi kurumu bulunmamaktadýr)

1. Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

2. Quality Assurance Netherlands Universities

3. Netherlands Quality Agency

4. Inspectie van het Onderwijs

Nasjonalt organ for kvalitet I utdanningen

Pañstwowa Komisja Akredytacyjna

Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior

Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul 

Superior

Komisija za akreditaciju I proveru kvaliteta

1. (bilgi yok)

2. (bilgi yok)

IT

LI

LT

LU
LV

MD
ME
MK

MT

NL

NO

PL
PT
RO

RS

RU

Ulusal Üniversite Sistemi Deðerlendirme Komitesi

Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme Merkezi

Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme Merkezi

Eðitim ve Gençlik Bakanlýðý

Yükseköðretim Konseyi

Yükseköðretim Akreditasyon Kurulu

Yükseköðretim Deðerlendirme Ajansý

1. Hollanda  Flaman Akreditasyon Kurumu

2. Hollanda Üniversiteleri Kalite Güvencesi

3. Hollanda Kalite Ajansý

4. Eðitim Denetleme Kurulu (yükseköðretim birimi)

Ulusal Eðitimde Kalite Güvencesi Ajansý

Devlet Akreditasyon Komitesi

Ulusal Yükseköðretim Deðerlendirme Konseyi

Romanya Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajansý

Akreditasyon ve Kalite Deðerlendirme Komisyonu

1. Rusya Federasyonu Ulusal Akreditasyon Ajansý

2. Akreditasyon Kurulu

X

X

NI

NI

X

X

X

NI

NI

Tam üye Aday üye Üye deðilX Baðýmsýz deðilNI
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EKLER

ENQAUlusal dilde kurumun adý                                                                           Türkçede kurumun adý

X

SE

SI

SK

TR

UA

Högskoleverket

1. Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije

2. Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva

Akreditaèná komisia

Yükseköðretim Akademik Deðerlendirme ve Kalite 
Geliþtirme Komisyonu

Управління ліце нзування, акредит аці ї та ностриф ікаці ї
Міністерства освіти і науки України

Quality Assurance Agency for Higher Education

Quality Assurance Agency for Higher Education Scotland 
Committee (QAA Scotland)

Congregatio de Institutione Catholica

UK-ENG/
WLS/NIR

UK-SCT

VA

Ulusal Yükseköðretim Ajansý

1. Slovenya Cumhuriyeti Yükseköðretim Konseyi

2. Ulusal Yükseköðretim Kalite Deðerlendirme Komisyonu

Akreditasyon Komisyonu

Ulusal Yükseköðretimde Akademik Deðerlendirme ve Kalite 
Ýyileþtirme Komisyonu

Devlet Akreditasyon Komisyonu, Ukrayna Eðitim ve Bilim Bakanlýðý
 Lisans, Akreditasyon ve Teblið Birimi

Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajansý

Ýskoçya Yükseköðretimde Kalite Güvencesi Ajansý

Katolik Eðitim Topluluðu

X

X

NI

NI

Tam üye Aday üye Üye deðilX Baðýmsýz deðilNI

Kaynak: Eurydice.

Ek not
Ukrayna: Veriler 2007 Mali Durum Raporu için Bologna Ýzleme Grubu'na sunulan ulusal rapordan alýnmýþtýr. 

Açýklayýcý not
Bir kalite güvencesi organýnýn baðýmsýz olmasý bu organýn yöntem ve faaliyetlerine iliþkin sorumluluk konusunda özerkliðe sahip olduðu anlamýna gelmektedir. 
Bu organýn raporlarý ve bulgularý üçüncü taraflardan (örn. hükümet, yükseköðretim kurumlarý ve diðer paydaþlar) etkilenmez. Organýn baðýmsýzlýðý resmi belgelerle 
(örn. yasalar, yönetiþim enstrümanlarý) garanti altýna alýnmalýdýr.
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Ek 2: Ulusal istatistikler

Üç aþamalý yapý, AKTS sistemi ve Diploma ekinden etkilenen A sütunu “Üç aþamayý esas alan bir modelin kabul edilmesini” gösterir.
kurumlarýn, eðitim alanlarýnýn/programlarýn ve öðrencilerin sayýsý B sütunu “AKTS sisteminin kabul edilmesini” gösterir. 
ile yüzdesi C sütunu “Diploma Ekinin kabul edilmesini” gösterir. 

Bu bölümde yer alan bilgiler Bologna Sürecinin üç unsuru olan üç Bazý ülkeler aþaðýda belirtilen nedenlerden dolayý bu bölümde yer 
aþamalý yapý, AKTS sistemi ve Diploma Ekinden etkilenen kurumlarýn, almamaktadýr. 
eðitim alanlarýnýn/programlarýn ve öðrencilerin sayýsýný göstermektedir. 
Referans yýlý her tablonun altýnda parantez içinde verilmiþtir. Verinin mevcut olmamasý

o Azerbaycan, Vatikan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, 
Yalnýzca konuya iliþkin bilgi sunan ülkeler bu bölümde yer almaktadýr. Moldova ve Ukrayna Bologna Sürecinin yukarýda deðinilen 
Veri mevcut olduðunda, sayýlar ilgililerin yüzdesi ve kurum, program ve unsurlarýnýn hiçbirinin 2006/07 referans yýlý itibariyle 
öðrencilerin toplamýnýn yüzdesi olarak gösterilmektedir. Burada amaç, getirilmemiþ olmasý
Bologna Sürecinin her bir unsurunun uygulanma derecesinin o ÝspanyaBologna Sürecinin yukarýda deðinilen unsurlarýnýn 
anlaþýlmasýna yardýmcý olmaktýr. bütün kurumlar, programlar ve öðrenciler tarafýndan takip 

edilmesi 
Bologna Süreci ile “ilgili” olanlar, ulusal mevzuat veya resmi o Ýzlanda, Norveç, Türkiye, Birleþik Krallýk (Ýskoçya) 
düzenlemeye uygun olarak Bologna reformlarýndan etkilenen bütün 
kurumlarý, programlarý ve öðrencileri ve kurumsal düzeyde karar alma 
özerkliðine sahip yükseköðretim kurumlarýný içermektedir. Týp ve ilgili 
alanlar veya belirli baþka eðitim programlarý tek kademeli uzun dönem 
programlar olarak düzenlenmiþse, kapsam dýþýnda býrakýlabilir (Bkz. 
Bölüm A). Bu nedenle belirli eðitim programlarý ve kurumlarý Bologna 
Süreci tarafýndan ya da en azýndan ulusal mevzuata göre ilgili olarak 
görülmemektedir. 
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AD Kurumlar   

A (:)  

B 
Andora Üniversitesi: bir programda pilot 
projeler.   

C Andora 
Üniversitesi  

 

 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Bütün öðrenciler (32)

Kaynak: Yerleþtirme, Yükseköðretim ve Araþtýrma Bakanlýðý, (2005/06 yýlý)

AM Kurumlar 

Kamu kurumlar1 
ISCED 5A seviyesindeki 
45095 lisans ve 700 yüksek 
lisans öðrencisi 
(toplamýn %85'i)

 

A 
 

ISCED 5A programlarý 
sunan 26 kurum 
(ilgililerin ve toplamýn 
%74'ü)

86 ISCED 5A 
program1 
(ilgililerin ve 
toplam1n %71)  

(:) 

Kamu kurumlarý B 
ISCED 5A programlarý 
sunan 7 yükseköðretim 
kurumu (ilgililerin ve 
toplamýn %31'i)

65 program 
(toplam1n %71i) 

 

C Diploma Ekine at1fta bulunan herhangi bir resmi karar yoktur.  
 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

ISCED 5A ve 6 
seviyelerinde 
programlar sunan 22 
yükseköðretim 
kurumunun ve 12 
araþtýrma 
enstitüsünün tümü ve 
Ermenistan Bilimler 
Akademisi ve 
yalnýzca ISCED 6 
seviyesinde 
programlar sunan 19 
araþtýrma 
enstitüsünün tümü

Tüm 382 ISCED 
5A programlarý

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Kaynak: Eðitim ve Bilim Bakanlýðý, Akreditasyon Organý ve Yükseköðretim 
Kurumlarý (2006/07)

AL

 

Kurumlar

 
 

 

Kamu kurumlarý

 

A

 
 

 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

ISCED 5A 
programlarý sunan 9 
yükseköðretim 
kurumu ve 6 
program (ilgililerin 
%100'ü ve toplamýn 
%82'si) 

87 ISCED 5A 
programý (ilgililerin 
%100'ü ve 
toplamýn %92'si) ve 
iki ISCED 5B 
programýnýn hepsi

ISCED 5A seviyesinde 
programlarýnda 35652 
lisans ve yüksek lisans 
öðrencisi (ilgililerin %100'ü 
ve toplamýn %52'si) ve 
ISCED 5B seviyesindeki 
bütün öðrenciler (150)

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

ISCED 5A 
programlarý sunan 8 
yükseköðretim 
kurumu ve 6 
program (ilgililerin 
tümü ve toplamýn 
%53'ü)

34 ISCED 5A 
programý (ilgililerin 
%77'si ve toplamýn 
%49'u) ve yalnýzca 
ISCED 5B 
seviyesindeki 
eðitim alaný

ISCED 5A seviyesindeki 
1361 lisans öðrencisi 
(ilgililerin tümü ve toplamýn 
%27'si) ve ISCED 5B 
seviyesindeki öðrenciler 
(32)

Kaynak: Eðitim ve Bilim Bakanlýðý (2005/06, kurumlarýn ve öðrencilerin yer aldýðý 
sütunlar hariç: 2006/07)
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BG  Kurumlar  

A 

 

(:) Tüm öðrenciler iliþkilidir 
(207340) ancak uzun 
dönem program yapýsý 
hala mevcuttur.  

B 2004/05 
Akademik
yýlýndan beri  

(:)  

C
 

(52)
 

 

 
 2004/05 akademik 

yýlýndan beri kabul 
edilen tüm öðrenciler

 

 

CH Kurumlar 

A 
+ 
B 

Her iki eitim program  

B: Veri yok 
C  

 CH Kurumlar 

Kamu Kurumlarý  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
+ 
B 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler
Çalýþma Alanlarý / 

Programlar Öðrenciler

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar Öðrenciler

Koleji (9) 
dýþýndaki tüm 
yükseköðretim 
kurumlarý (42)

Bütün kurumlar 

Kaynak: Ulusal Ýstatistik Enstitüsü, tür ve mülkiyet biçimine göre 
yüksekokullar (2004/05)

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Tüm kurumlar. 73 lisans öðrencisi 
(ilgililerin ve toplamýn 
yüzde 14'ü)

Tüm yükseköðretim 
kurumlarý yalnýzca 
ISCED 5A seviyesinde 
programlar sunmakta ve 
8'i ISCED 5A ve 6 
seviyelerinde programlar 
sunmaktadýr (ilgililerin ve 
toplamýn %67'si)

Üniversitelerde ve 
federal teknoloji 
enstitülerinde, 1.740 
öðrenci (ilgililerin yüzde 
59'u) ve uygulamalý 
bilimler 
üniversitelerindeki tüm 
öðrenciler (684) 
(toplamýn %34'ü) 

Kaynak: Ýsviçre Üniversite Rektörleri Konferansý, Uygulamalý Bilimler 
Üniversiteleri Konferansý (Ýsviçre), Mesleki Eðitim ve Teknoloji Federal 
Bürosu, Federal Ýstatistik Ofisi (2005/06)

Not:
Öðretmen yetiþtiren üniversitelere iliþkin herhangi bir veri elde 
edilemediðinden bu üniversiteler Diploma Eki'nin uygulanmasýna iliþkin 
rakamlara dahil edilmemiþtir.

Tüm kurumlar. Üniversiteler ve federal 
teknik enstitüler, 455 
program (ilgililerin % 71'i). 
Uygulamalý bilimler 
üniversitelerinde ve 
öðretmenlik eðitimindeki 
tüm eðitim programlarý 
(235). Bu eðitim 
programlarýnýn tümü, 
toplam programlarýn yüzde 
79'una tekabül etmektedir.

49.958 lisans öðrencisi 
(ilgililerin yüzde 60'ý), 
7.745 yüksek lisans 
öðrencisi (ilgililerin yüzde 
14'ü) ve 17.234 doktora 
öðrencisi. Lisans ve 
yüksek lisans öðrencileri 
ISCED 5A eðitim 
programlarýndaki toplam 
öðrenci sayýsýnýn yüzde 
42'sini oluþturmaktadýr.
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Yalnýzca ISCED 5A seviyesinde 
programlar sunan 30 yükseköðretim 
kurumu (iliþkili olanlarý %79'u ve 
toplamýn %67'si), yalnýzca ISCED 
5B programlarý sunan 6 
yükseköðretim kurumu (iliþkili 
olanlarý %67'si ve toplamýn %55'i) ve 
hem ISCED 5A hem de ISCED 5A 
seviyelerinde programlar sunan 15 
yükseköðretim kurumu (iliþkili 
olanlarý %65'i ve toplamýn %60'ý)

BA  Kurumlar  
 

 

Kamu kurumlarý

 

 

 

A

 

+

 

B

 

 

B: Veri yok

 
C

BE fr ve BE nl  
Kurumlar  

 Kurumlar 

A 

 
B  

 
 

C  

 

BE 
de 
BE 
de 

Kurumlar 

A 

 
B  

C  

 

Çalýþma 
Alanlarý / 

Programlar
Öðrenciler

317 ISCED 5A 
ve 5B programý 
(ilgililerin ve 
toplamýn %38'i)

24356 lisans 
ve yüksek 
lisans öðrencisi 
(ilgililerin 
%33'ü ve 
toplamýn 
%31'i)

Yalnýzca ISCED 5A programlarý 
sunan 1 yükseköðretim kurumu 
(ilgililerin %50'si ve toplamýn 
%33'ü, yalnýzca ISCED 5B 
programlarý sunan 9 
yükseköðretim kurumunun 
tümü ve hem ISCED 5A hem de 
5B sevilerinde programlar 
sunan 3 yükseköðretim 
kurumunun tümü

35 ISCED 5A ve 
5B programý 
(ilgililerin %95'i 
ve toplamýn 
%92'si) 

2290 lisans ve 
yüksek lisans 
öðrencisi 
(toplamýn 
%94'ü

Öðrenci 
sayýsý çok az

Bazý üniversiteler ve fakülteler

Kaynak: Bosna Hersek üniversiteleri ve Bosna Hersek Vatandaþlýk Ýþleri 
Bakanlýðý(2005/06)

Çalýþma 
Alanlarý / 

Programlar
Öðrenciler

Bütün kurumlar (kamu 
kurumlarý veya hükümet 
destekli özel kurumlar).

Bütün eðitim 
programlarý

2004/05 akademik 
yýlýndan beri kayýtlý olan 
tüm öðrenciler

Bütün mezunlar

Kaynak: Fransýz Topluluðu Bakanlýðý. Zorunlu olmayan Eðitim ve Bilim 
Araþtýrma Genel Yönergesi ve Yükseköðretim Yasasý, 4 Nisan 2003 (BEnl)

Çalýþma 
Alanlarý / 

Programlar
Öðrenciler

2005/06 akademik yýlýnda, 
tek kurum olan Hochschule 
(Yüksekokul)birinci aþamayý 
getirmiþtir (yalnýzca ISCED 
5B seviyesi)

2005/06 akademik 
yýlýndan beri iki 
eðitim programý 
(birinci aþama, 
yalnýzca ISCED 5B 
seviyesi)

2005/06 akademik yýlýnda 
76 öðrenci (toplamýn 
%44'ü ve 2006/07 
akademik yýlýnda 119 
öðrenci (%69)

2005/06 akademik yýlýndan
beri Hochschule'de

Bir öðretim programý
( ilgililerin ve 
toplamýn %50'si)

2007/08 akademik 
yýlýndan beri

2007/08 akademik 
yýlýndan beri

Kaynak: Belçika'nýn Almanca konuþan Topluluðunu Ýstatistiki Yýllýðý (2005/06)
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Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar



AT Kurumlar 

 

A 

 

 

AT Kurumlar 

 

  

 

Fachhochsculen 

B 

 

 

 

  (:) 

Fachhochschulen 

C 

 (:) 

 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Devlet üniversiteleri

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

17 yükseköðretim 
kurumu (ilgililerin 
%89'u ve 
toplamýn %81'i)

ISCED 5A seviyesindeki 
441 eðitim programý 
(ilgililerin %71'i ve 
toplamýn %68'i)

ISCED 5A 
seviyesindeki 50030 
öðrenci; 4837 
yüksek lisans 
öðrencisi (ilgililerin 
%21'i ve toplamýn 

ISCED 5A 
seviyesindeki 15 
Fachhochschulen 
(ilgililerin ve 
toplamýn  % 83'ü) 
ve 6 özel 
üniversite 
(toplamýn %75'i)

ISCED 5A seviyesinde 
Fachhochsculen'deki 78 
program (ilgililerin ve 
toplamýn %52'si) ve özel 
üniversitelerdeki 93 
program (ilgililerin ve 
toplamýn %96'sý)

Fachhochschulen: 
ISCED 5A 
programlarýndaki 
10876 öðrenci 
((ilgililerin ve 
toplamýn %46'sý); bu 
öðrencilerin 7883'ü 
yüksek lisans 
seviyesindedir

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

ISCED 5A ve 6 
seviyelerindeki 
kurumlarýn tümü (21)

441 eðitim programý 
(ilgililerin ve toplamýn 
%68'i)

Devlet üniversiteleri

ISCED 5A 
seviyesindeki 
kurumlarýn tümü (18)

78 eðitim programý 
(ilgililerin ve toplamýn 
%52'si)

Tümü (21)

Devlet üniversiteleri

ISCED 5A 
seviyesindeki 
Fachhochschulen'in 
tümü (18)

Kaynak: Avusturya Federal Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðý (üniversitelere
 iliþkin veriler için); Fachhochschulrat (Fachhochschulen'e iliþkin veriler için),
 (2005/06)

Not: 
Üçüncü aþamayý esas alan programlara devam eden öðrenciler hakkýndaki
 bilgiler öðrencilerden ziyade programlarla ilgilidir; Avusturya'daki öðrenciler
 genellikle birden fazla programa kaydolurlar. 
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EKLER

 

Kaynak: Eðitim Bilgi Enstitüsü (UIV) (2005/06).

Not:
Çek Cumhuriyeti yükseköðretim kurumlarýnýn hukuken AKTS sistemini benimseme
yükümlülükleri yoktur.

 

CY Kurumlar 

Kamu kurumlarý A 
Tüm yükseköðretim 
kurumlarý (Kýbrýs 
Üniversitesi dahil)

 

(:) 

Kamu kurumlarý 
  

B 

ISCED 5A ve 5B 
derecelerini veren 
6 kurumun hepsi 

(:)  

C  Tüm mezunlar 
(773 lisans, 214 
yüksek lisans ve 29 
doktora mezunu)

 

CZ Kurumlar 

 
23 (ilgililerin yüzde 100'ü, 
toplamýn yüzde 96'sý)

A 

 
Hepsi (24) (:)  

 

B 

(:) (:)  

C  

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Kamu kurumlarý

Kamu kurumlarý

Tüm eðitim programlarý 
(Kýbrýs Üniversitesi'nde 65)

Kýbrýs Üniversitesi: tüm 
öðrenciler (3.726 lisans, 
686 yüksek lisans, 297 
doktora öðrencisi)

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Sekiz kurumun
hepsi   

Yedi yükseköðretim kurumu 
48 lisans programý 
sunmakta, üç kurum ise 
beþ yüksek lisans programý 
sunmaktadýr

Kýbrýs Üniversitesi            Tüm eðitim programlarý (65)

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Yalnýzca Kýbrýs 
Üniversitesi

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

906 ISCED 5A seviyesi 
programlarý (ilgililerin yüzde 
100'ü, toplamýn yüzde 95'i) 

144.538 lisans ve 23.182 
yüksek lisans öðrencisi 
(ilgililerin yüzde 100'ü, 
toplamýn yüzde 60'ý)

ISCED 5A seviyesindeki 
tüm kurumlar (38)

ISCED 5A seviyesindeki 
tüm programlar (34)

22.649 lisans ve 2.789 
yüksek lisans öðrencisi 
(ilgililerin yüzde 100'ü, 
toplamýn yüzde 98'i)

Tüm kurumlar Tüm mezunlar

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler
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EE Kurumlar 

Kamu kurumlarý 
Hepsi ISCED 5A seviyesinde 

490 program (toplamýn 
yüzde 55'i) 

ISCED 5A seviyesinde 
41.833 lisans öðrencisi 
ve 7.934 yüksek lisans 
öðrencisi (toplamýn %96'sý) 
tüm doktora öðrencileri 
(1.925)

 

A 

Hepsi  ISCED 5A seviyesinde 89 
program (toplamýn %67'si)  

B AKTS sisteminin benimsenmesi 2009/10 
itibariyle zorunlu olacaktýr. Bazý kurumlar zaten 
sistemi kullanmaktadýr ancak bu konu ile ilgili 
kesin bir istatistik yoktur.  

 

Kamu Kurumlarý 

ISCED 5A 
seviyesinde 
programlar sunan 4 
yükseköðretim 
kurumu

 

 

C 

 

 

DE Kurumlar 

A (:) 

 

DK Kurumlar 

Kamu Kurumlarý 
(:) (:) 

A 
+ 
B 

ISCED 5A ve 6 seviyesinde
 programlar sunan 22 yükseköðretim 
kurumu (ilgili kurumlarýn ve 
toplamýn %92'si) ve yalnýzca ISCED 
5B seviyesinde lisans programlarý
 sunan tüm yükseköðretim kurumlarý

(:) B: Veri yok 

C  

 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

ISCED 5A programlarýnýn 
tümünün yüzde 33,9'u olan
 3.797 program (2.138 lisans, 
1.659 yüksek lisans)

Tüm öðrencilerin yüzde 
12,5'i olan 249.035 
öðrenci (202.802 lisans, 
46.233 yüksek lisans) 

Kaynak: Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz 
(Almanya Rektörler Konferansý) ve Yükseköðretim Kurumlarýndaki 
Öðrenciler 2005/06, Statistisches Bundesamt (2005/06).

Tüm yükseköðretim kurumlarý 
(ISCED 5A seviyesi programlarý 
sunan 24 HEI ve ISCED 5B seviyesi 
programlarý sunan188 HEI) 

Tüm mezunlar 
(ISCED 5A seviyesinde 
10.106 lisans ve 10.935 
yüksek lisans mezunu; 
ISCED 5B seviyesinde 
15.665 lisans mezunu;
 816 doktora mezunu)

Kaynak: Facts and Figures, Education Indicators, Danimarka 2005; 
eðitim Bakanlýðý ve UNI-C Ýstatistik&Analiz, Danimarka Eðitim ve Araþtýrma IT 
Merkezi, 2006 (2003/04)

ISCED 5A seviyesinde 
12.309 öðrenci (toplamýn 
%87'si), 46 doktora 
öðrencisi

ISCED 5A 
seviyesinde 
programlar sunan 4 
yükseköðretim 
kurumu

ISCED 5A 
seviyesinde 
programlar sunan 4 
yükseköðretim 
kurumu

406 lisans ve 112 yüksek 
lisans mezunu (ISCED 
5A seviyesindeki toplam 
mezunlarýn %27'si)

Kaynak: Estonya Eðitim Bilgi Servisi (EHIS) (2005/06)

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar Öðrenciler
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EL

 

Kurumlar

 
 

A

 

 

B
 

 

(:)
  

FI
 

Kurumlar
 

A
 

Tüm üniversiteler 
(20)

 

FI Kurumlar  

B   

C   

FR Kurumlar 

A (:) (:)

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Yalnýzca ISCED 5A 
seviyesinde program 
sunan tüm yükseköðretim 
kurumlarý (22); ISCED 5A 
ve 6 dereceleri sunan 21 
yükseköðretim kurumu 
(ilgililerin ve toplamýn 
yüzde 95'i)

702 ISCED 5A 
seviyesi programý 
(ilgililerin ve toplamýn 
%'88'i)

Lisans programýnda 
388.413 öðrenci ve yüksek 
lisans programýnda 45.872 
öðrenci (ilgililerin %100'ü, 
toplamýn %68'i)

ISCED 5A seviyesi 
dereceleri sunan 24 
yükseköðretim kurumu 
(ilgililerin %86'sý ve 
toplamýn %63'ü). Diðer 
dört kurum AKTS'yi 
uygulamaya 
hazýrlanmaktadýr. Bir 
kurum AKTS ile uyumlu 
bir sistem sunmaktadýr.

Kaynak: Milli Eðitim ve Din Ýþleri Bakanlýðý (2005/06).

Kamu yükseköðretim 
kurumlarý: Týp ve diþ 
hekimliði dýþýndaki tüm 
eðitim alanlarý: ilgili 634 
programýn  %100'ü 
(toplamýn %96'sý)

Tüm ilgili öðrenciler

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Tüm üniversiteler
 (20) ve 29 teknik
 okul enstitüsü 
(bunlarýn 18'i 
devlete aittir)

Tüm programlar 

Kaynak: Eðitim Bakanlýðý (2005/06)

Not:
Eðitim Bakanlýðý'nýn sorumluluðunda olmayan kurumlar bu 
istatistiklere dahil edilmemiþtir.

1.668.802 (toplam öðrenci 
sayýsýnýn %76'sý)

Kaynak: Eðitim, Yükseköðretim ve Araþtýrma Bakanlýðý  Deðerlendirme, 
Beklenti ve Performans Yönergesi ve Yükseköðretim Genel Yönergesi  
(2005/06)

Not:
CPGE programlarýnda sunulan iki yýllýk eðitimde, IUT kapsamýnda sunulan 
kýsa dönem eðitimde ve lise eðitiminde (STS) AKTS kredi sistemine 
geçilmiþtir ve bu eðitimler Bologna Sürecinin üç aþamalý yapýsý kapsamýnda 
tanýnmýþtýr. Bu nedenle, CPGE, IUT ve STS öðrencileri burada üç aþamalý 
yapý içerisinde görülmektedir. 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar Öðrenciler
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GE Kurumlar 

Kamu kurumlarý 
1.040 ISCED 5A 
seviyesi programlarý 
(toplam1n %88i) 

 

A 

Kamu kurumlarý 

Hepsi (18) Hepsi (1.185)  

 

B 

Hepsi (25) Hepsi (256)  

Kamu kurumlarý 

  

C 

 1.042 lisans öðrencisi 
(ilgililerin %71'i)

HR Kurumlar 

Kamu kurumlarý 

 

A 

 

 (:) 

Kamu kurumlarý 

Hepsi Hepsi (ISCED 5A 
seviyesinde 573, 
ISCED 5B 
seviyesinde 140) 

 

 

B 

Hepsi Hepsi (ISCED 5B 
seviyesinde 27) 

 

 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

ISCED 5A seviyesinde 
eðitim sunan 10 
yükseköðretim kurumu 
(ilgililerin %59'u ve 
toplamýn %56'sý)

ISCED 5A seviyesinde 
54.210 lisans ve 3.705 
yüksek lisans öðrencisi 
(toplamýn %80'i)

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

ISCED 5A eðitimi 
sunan 10 
yükseköðretim kurumu 
(ilgililerin %50'si ve 
toplamýn %40'ý)

213 ISCED 5A 
seviyesi programý 
(toplamýn %83'ü)

ISCED 5A seviyesinde 
4.429 lisans ve 506 
yüksek lisans öðrencisi 
(toplamýn %75'i)

ISCED 5A eðitimi 
sunan 17 
yükseköðretim kurumu 
(ilgililerin ve toplamýn 
%62'si)

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

ISCED 5A eðitimi 
sunan 20 
yükseköðretim kurumu 
(ilgililerin ve toplamýn
 %80'i

Kaynak: Yükseköðretim Kurumlarý (2005/06)

68 yükseköðretim 
kurumu (toplamýn 
%77'si)

545 ISCED 5A 
programý (toplamýn 
%95'i) ve 140 ISCED
5B programý 
(toplamýn %100'ü)

2006/07 akademik 
yýlýnda doktora 
seviyesinin altýndaki 
öðrencilerin %50'si

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

15 özel yükseköðretim
 kurumu (toplamýn 
%100'ü)

Tüm programlar (27)

Kaynak: Bilim, Eðitim ve Spor Bakanlýðý (2005/06)

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar
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EKLER

HU Kurumlar 

Kamu kuRumlarý 

 
 

A 

0lgili 4 kurumun hepsi 
ISCED 5A ve ISCED 6 
programlar1n1 sunar 
(toplam1n %57si) 

(:)  

Kamu kurumlarý B 

Tüm kurumlar                         Tüm programlar 
                                                 (444)

 

C  15.476 

 

IE Kurumlar 
 

 

A  

B 
 

 

C   Yaklaþýk 100.000
öðrenci  

IT Kurumlar  

Kamu kurumlarý 
ISCED 5A 
seviyesinde 
5.464 program 
(toplam1n %72si) 
ve ISCED 5B 
seviyesinde 772 
(toplam1n %35i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
+ 
B 

B: Veri yok 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

ISCED 5A ve 5B 
seviyesinde eðitim 
sunan 21 yükseköðretim 
kurumu (ilgililerin ve 
toplamýn %68'i). ISCED 
5A ve 6 seviyesinde 
eðitim sunan 
yükseköðretim 
kurumlarýnýn tümü (18)

31 program 
(ilgililerin ve 
toplamýn %7'si)

ISCED 5A seviyesinde 
lisans derecesi almak için 
öðrenim gören 11.982 
öðrenci (toplamýn %3'ü). 
Uygulama henüz yüksek 
lisans derecelerinde 
yürürlüðe girmemiþtir.

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

2005 Yükseköðretim 
Yasasý'na göre tüm 
kurumlarýn 2006 Mart 
ayý itibariyle otomatik 
olarak DE vermesi zorunlu
 olacaktýr.)

Kaynak: Ulusal Yükseköðretim Bilgi Merkezi, Eðitim Ýstatistik Yýllýðý 
2005/06, Eðitim Bakanlýðý (2005/06)

Neredeyse tüm kurumlar

Tüm kurumlar                         Tüm programlar Tüm  Öðrenciler

Kaynak: Eðitim ve Bilim Bakanlýðý (2005/06)

ISCED 5A ve 6 seviyesinde 
eðitim sunan tüm 
yükseköðretim kurumlarý (60), 
yalnýzca ISCED 5B 
seviyesinde programlar sunan 
68 yükseköðretim kurumu 
(ISCED 6 seviyesindeki tüm 
programlarýn ve ilgililerin ve 
toplamýn %68'i veya %82'si). 

ISCED 5A seviyesinde 
1.031.890 lisans, 
83.627 yüksek lisans 
öðrencisi (toplamýn 
%66'sý); ISCED 5B 
seviyesinde 8.594 lisans 
ve 5.544 yüksek lisans 
öðrencisi (toplamýn 
%24'ü) ve 35.974 
ISCED 6 seviyesi 

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

ISCED 5A ve 6 seviyelerinde 
dersler sunan tün 
yükseköðretim kurumlarý (16) 
ve ISCED 5B seviyesinde 
eðitim sunan 26 
yükseköðretim kurumu (veya 
ilgililerin ve toplamýn %55'i)

Sýrasýyla, 449 
(toplamýn %71'i) 
ve 135 (toplamýn
%29'u)

ISCED 5A seviyesinde 
71.049 lisans ve 7.467 
yüksek lisans öðrencisi 
(toplamýn %60'ý), ISCED 
5B seviyesinde 1.577 
lisans ve 783 yüksek 
lisans öðrencisi 
(toplamýn %25'i) ve 
1.546 ISCED 6 seviyesi 
öðrencisi

Kaynak: Üniversite ve Araþtýrma Bakanlýðý (MiUR)- Ýstatistik Ofisi (2004/05)
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Kaynak: Yükseköðretim Kurumlarý (2005/06)

LI Kurumlar 
 

A 

 
B 

C  

 

LT Kurumlar  

Kamu kurumlarý 

 

A 

15 ISCED 5A 
programý 
(toplamýn %83'ü)

ISCED 5A programlarýndaki 
öðrencilerin %89'u (2.924
 lisans ve 879 yüksek lisans)
 ve tüm doktora öðrencileri (14) 

 

LT 

Kamu kurumlarý 
(:)  

(:)  

B 
 

 (:)  

C   (:) 

 

LI Kurumlar  

A 

B 

 

 

 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler
Çalýþma Alanlarý / 

Programlar
Öðrenciler

Lihtenþtayn 
Uygulamalý bilimler 
Üniversitesi 
(Hochschule 
Liechtenstein)

Yalnýzca doktora 
(ISCED 6) eðitimi 
veren iki özel 
yükseköðretim 
kurumu (Uluslar 
arasý Felsefe 
Akademisi, Beþeri 
Bilimler 

Tüm ISCED 5A 
programlarý 
(3 lisans ve 4 
yüksek lisans)

Tüm öðrenciler (devlete ait 
yükseköðretim 
kurumlarýnda 320 lisans ve 
179 yüksek lisans öðrenci; 
özel yükseköðretim 
kurumlarýnda 30 doktora 
öðrencisi)

Tüm mezunlar 
(79 lisans, 37 yüksek 
lisans ve 3 doktora 
mezunu)

Kaynak: Lihtenþtayn Eðitim Bürosu, Hochschulen Liechtenstein 
(Lihtenþtayn Uygulamalý Bilimler Üniversitesi), Uluslar arasý Felsefe 
Akademisi, Beþeri Bilimler Üniversitesi, 2005 Eðitim Ýstatistikleri (2005/06)

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Kolegija dýþýnda hepsi 983 ISCED 5A 
programý (toplamýn 
%99'u)

ISCED 5A programlarýndaki 
öðrencilerin %95'i (101.938 
lisans ve 21.029 yüksek lisans) 
ve tüm doktora öðrencileri (2.498)

Kolegija dýþýnda hepsi

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

ISCED 5A veya üzeri bir seviyede 
programlar sunan tüm yükseköðretim 
kurumlarý, yalnýzca ISCED 5B 
programý sunan 14 yükseköðretim 
kurumu (toplamýn %88'i)

ISCED 5A seviyesinde programlar 
sunan iki yükseköðretim kurumu 
(toplamýn %29'u), yalnýzca ISCED 5B, 
ISCED 5A ve 5B ve ISCED 5A ve 6 
seviyelerinde program sunan tüm 
yükseköðretim kurumlarý (toplamýn 
%88'i)

Tüm kurumlar: AKTS ile uyumlu sistem

Tüm kurumlar

Kaynak: Litvanya Cumhuriyeti, Devlet Ýstatistik Ofisi (Litvanya Ýstatistik), 
Eðitim ve Bilim Bakanlýðý (2005/06)
Not:
AKTS yalnýzca Avrupa öðrenci deðiþimi programlarýnda kredi transferi 
amacýyla kullanýlmaktadýr.

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Lüksemburg 
Üniversitesi

2005/06 akademik 
yýlýnda veya 
sonrasýnda 
baþlayan tüm 
programlar 
(13 ISCED 5A ve 
8 ISCED 5B)

2005(05 akademik yýlýnda 
veya sonrasýnda kayýt yaptýran 
tüm öðrenciler

Kaynak: Milli Eðitim ve Mesleki Eðitim Bakanlýðý (2005/06)

Kurumlar

AVRUPA YÜKSEKÖÐRETÝM YAPISINA BAKIÞ  2006 / 07
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EKLER

Kaynak: Malta Üniversitesi (2005/06)

LV Kurumlar 

A 
 

B  

C  

 

ME Kurumlar 
 

 

Kamu kurumlarý 

A 
+ 
B 

Karadað Üniversitesi

ME Kurumlar 

 

A 
+ 
B 

B: Bilgi yok 

C Diploma Eki 2006/07 akademik yýlý itibariyle verilecektir.  

MT Kurumlar 

A 

B  

C 

 

0lk Diploma Eki Aralýk 
2006da verilmiþtir.  

 

Tüm kurumlar (20 
devlet ve 14 özel

111'i ISCED 6 
seviyesindeki 
programlar olan 580 
program (ilgililerin 
%90'ný ve toplamýn 
%81'i)

1.809'u ISCED 6 
programlarýnda olmak üzere 
109.090 öðrenci (ilgililerin 
%99'u ve toplamýn %83'ü)

Tüm kurumlar: 
ECTS sistemi ile 
uyumlu kredi sistemi 
(yalnýzca kredi 
transferinde 
kullanýlan)

Tüm programlar 
(yalnýzca transfer için 
kullanýlan)

Yalnýzca kýsa 
ISCED 5B 
programlarý (22) 
sunan yüksekokullar 
dahil tüm kurumlar 
(56)

Tüm 2005 mezunlarý 
(26.007)

Öðrenciler Çalýþma Alanlarý / 
Programlar 

ÖðrencilerÇalýþma Alanlarý / 
Programlar

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar
Tüm kurumlar: 
Mediteran 
Üniversitesi ve 3 
ayrý özel fakülte

Tüm programlar (13 
ISCED 5A ve 1 
ISCED 5B)

Tüm öðrenciler: ISCED 5A 
seviyesinde 1.450 lisans 
öðrencisi, ISCED 5A 
seviyesinde 70 yüksek 
lisans öðrencisi ve ISCED 
5B seviyesinde 90 lisans 
öðrencisi

Kaynak: Eðitim ve Bilim Bakanlýðý (2005/06 yýlý)

Kaynak: Karadað Eðitim ve Bilim Bakanlýðý (2005/06)
Not: Yüksek lisans alanýnda “uzmanlýk programlarýna” kaydolan 
öðrenciler de dahil edilmiþtir

ÖðrencilerÇalýþma Alanlarý / 
Programlar

Malta Üniversitesi

Tüm programlar (164 
ISCED 5A, 17 ISCED 
5B ve 68 ISCED 6)

Tüm öðrenciler (ISCED 5A 
ve ISCED 5B seviyelerinde 
827 Diploma, 5.721 lisans 
öðrencisi ve 1800 yüksek 
lisans öðrencisi ve 148 
doktora öðrencisi)

Tüm 181 ISCED 5A 
ve 5B programlarý

ÖðrencilerÇalýþma Alanlarý / 
Programlar

Karadað 
Üniversitesi'ndeki tüm 
programlar (55 ISCED 
5A ve 18 ISCED 5B)

Karadað Üniversitesi'ndeki 
tüm öðrenciler: ISCED 5A 
seviyesinde 9.391 lisans 
öðrencisi, ISCED 5B 
seviyesinde 3.100 lisans 
öðrencisi, 990 yüksek lisans 
öðrencisi ve 120 doktora 
öðrencisi

 

24155241712415524370



NL Kurumlar 

A 

Yaklaþýk 2500 

C (:)  

 

PL Kurumlar  

Kamu kurumlarý 

 

 
A 

 
 
 

(:) 

  
 

 

Çalýþma 
Alanlarý / 

Programlar
Öðrenciler

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Kamu kurumlarý

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Yalnýzca ISCED 5A 
programlarý (lisans ve/veya 
yüksek lisans seviyeleri) 
sunan mesleki yüksek 
öðretim kurumlarý: 21 
devlete ait yükseköðretim 
kurumu, hükümet tarafýndan 
desteklenmeyen ancak 
resmi olarak tanýnan 
diploma ve unvanlar veren 3 
yükseköðretim kurumu (özel 
yükseköðretim sektöründe 
pek çok bu tür kurum 
bulunmaktadýr)

Yalnýzca ISCED 5A 
programlarý (lisans ve/veya 
yüksek lisans seviyeleri) 
sunan üniversiteler: 13 
devlet üniversitesi ve 
hükümet tarafýndan 
desteklenmeyen ancak 
resmi olarak tanýnan 
diploma ve unvanlar veren 7 
üniversite

Mesleki yükseköðretim 
kurumlarýnda (toplamýn 
%96'sý) 345.087 lisans ve 
1.634 yüksek lisans 
öðrencisi. Üniversitelerde 
(toplamýn %75'i) 137.092 
lisans ve 28.741 yüksek 
lisans öðrencisi.

Mesleki yükseköðretim 
kurumlarýnda (toplamýn 
%96'sý) 345.087 lisans ve 
1.634 yüksek lisans 
öðrencisi. Üniversitelerde 
(toplamýn %75'i) 137.092 
lisans ve 28.741 yüksek 
lisans öðrencisi.

Mezunlarýn yaklaþýk %75'i 
(resmi Avrupa modeli 
doðrultusunda) ve %25 
talep üzerine (Kaynak: 
Hollanda Üniversiteler 
Birliði). 2008 itibariye: tüm 
öðrenciler (resmi Avrupa 
modeli doðrultusunda)

30 yükseköðretim 
kurumu

6 yükseköðretim 
kurumunda tüm programlar; 
31 yükseköðretim 
kurumunda programlarýn en 
az yarýsý ve 23 
yükseköðretim kurumunda 
en az bir program. 
Kurumlarýn %3'üne iliþkin 
veri yok (*).

Yalnýzca birinci 
aþama programlarý 
(lisans) sunan 218 
kurumlar

Üniversite tipi kamu kurumlarýnýn %81'i (54'ün 
50'si) ve üniversite dýþý kamu kurumlarýnýn 
(meslek yüksekokullarý) %15'i (26'nýn 4'ü) çalýþma 
alanlarýnýn tümü veya en az yarýsýnda ECTS 
sistemini getirmiþtir. Üniversite tipi kamu 
kurumlarýnýn %6'sý (4) ve üniversite dýþý kamu 
kurumlarýnýn (meslek yüksekokullarý) %4'ü (1) 
çalýþma alanlarýnýn yarýsýndan azýnda ECTS 
sistemini getirmiþtir. Üniversite dýþý kamu 
kurumlarýnýn (meslek yüksekokullarý) %81'i (21) 
ECTS sistemini kullanmamaktadýr. Üniversite tipi 
kamu kurumlarýnýn %13'üne iliþkin bilgi yoktur.

Kaynak: Eðitim, Kültür ve Bilim Bakanlýðý (Merkezi Kurumsal Finansman Ajansý), 
Hollanda Üniversiteler Birliði ve Informatie Beher Groep (2005/06).

Öðrenciler
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EKLER

 

PL Kurumlar  

 B 
 

C   

 

PT Kurumlar  

Kamu kurumlarý 

 

(:) (:) 

 
(:) 

A
+
B 

(:) 

B: Veri yok 

C 2006/07den beri zorunlu 
olarak verilmektedir. 

 (:) 

 

RO Kurumlar 

Kamu kurumlarý 

 

A 

B    

C 2005/06dan 
beri zorunlu 
olarak 
verilmektedir. 

 2005/06dan beri 
zorunlu olarak 
verilmektedir. 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Özel yükseköðretim kurumlarýnýn %15'i (212'nin 
39'u) çalýþma alanlarýnýn tümünde veya en az 
yarýsýnda ve özel yükseköðretim kurumlarýnýn %5'i 
(12) çalýþma alanlarýnýn yarýsýndan azýnda ECTS 
sistemini getirmiþtir. Özel yükseköðretim 
kurumlarýnýn %61'i (161) ECTS sistemini 
kullanmamaktadýr. Özel kurumlarýn %22'sine iliþkin 
bilgi yoktur (*).

Ocak 2005'ten bu yana 
tüm lisans ve yüksek 
lisans mezunlarý

Tüm kurumlar

Kaynak: Szkolnictwo wyzsze - podstawowe dane 2004 (yükseköðretim: 2004 
temel verileri), Milli Eðitim Bakanlýðý, 2005 (2004/05).,
(*) Kaynak: A. Kraœniewski, Proces Boloñski: Dokad zmierza europejskie 
szkolnictwo wyzsze, Warsaw, 2006 (2003).

ISCED 5A ve 6 seviyelerinde 
programlar (toplamýn %30'u) 
sunan 14 yükseköðretim 
kurumu

ISCED 5A ve 6 seviyelerinde 
programlar (toplamýn %4'ü) 
sunan 4 yükseköðretim kurumu

Kaynak: Yükseköðretim Genel Müdürlüðü (2006/07)

Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Kaynak: Ulusal Ýstatistik Enstitüsü  2005/06 akademik yýlýnýn baþýnda 
Yükseköðretim. Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý, Üniversite Yönetimi 
Birimi (2005/06)

Ýlgili 48 
yükseköðretim 
kurumunun tümü 
(toplamýn %87'si)

ISCED 5A seviyesinde 
ilgili tüm programlar 
(toplamýn %'93'ü)

Yalnýzca 2005/06'dan bu 
yana kayýt yaptýran 
öðrenciler (143.625 veya 
ilgili öðrencilerin %100'ü ve 
2005/06'dan bu yana tüm 
birinci sýnýf öðrencilerin 
%94'ü)

ISCED 5A seviyesinde 
ilgili 211 programýn tümü 
(toplamýn %'98'i)

Yalnýzca 2005/06'dan bu 
yana kayýt yaptýran 
öðrenciler (7.776 veya ilgili 
öðrencilerin %100'ü ve 
2005/06'dan bu yana tüm 
birinci sýnýf öðrencilerin 
%98'i)

Yalnýzca ISCED 
5A dereceleri 
sunan 52 
yükseköðretim 
kurumu

Tüm kurumlar      Tüm programlar

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler
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Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Not: Doktora programlarý yasal olarak yükseköðretimin üçüncü aþamasý olarak 
düzenlenmemiþtir. 

RU Kurumlar 
 

 

 

 

A 

Kamu kurumlarý 

 

 

 

B 

 

 

 

RU Kurumlar 

Kamu kurumlar1 
ISCED 5A 
seviyesinde 21 
kurumu kapsayan 
bir pilot proje 
uygulanmaktad1r. 

 

 
 

C 

 

 

Kamu kurumlarý

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

Yalnýzca ISCED 5A 
programlarý sunun 425 
yükseköðretim kurumu 
(ilgililerin %76'sý ve 
toplamýn %65'i)

ISCED 5A seviyesinde 
23.360 (ilgililerin %49'u 
ve toplamýn %39'u)

ISCED 5A seviyesinde 
312.014 lisans öðrencisi 
21.620 yüksek lisans 
öðrencisi (toplamýn 
%6'sý)

ISCED 5A seviyesinde 
2.140

ISCED 5A seviyesinde 
180.013 lisans ve 11.350 
yüksek lisans öðrencisi 
(toplamýn %22''si)

Yalnýzca ISCED 5A 
programlarý sunun 125 
yükseköðretim kurumu 
(ilgililerin ve toplamýn 
%72'si)

ISCED 5A programý 
sunan 52 
yükseköðretim kurumu 
(ilgililerin %9'u ve 
toplamýn %8'i) 
2004'ten beri bir pilot 
proje yürütmektedir. 

ISCED 5A seviyesinde 
11.680 program 
(ilgililerin %25'i ve 
toplamýn %19'u)

ISCED 5A programlarý 
sunan 15 
yükseköðretim kurumu 
(ilgililerin ve toplamýn 
%4'ü)

ISCED 5A seviyesinde 
730 program (ilgililerin 
ve toplamýn %3'ü)

Öðrenciler
Çalýþma Alanlarý / 

Programlar
Öðrenciler

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

91.320 ISCED 5A 
öðrencisi (ilgililerin ve 
toplamýn %11'i).
Ýlgili öðrencilerin tümüne 
(821.710) Bologna 
modelinden farklý bir 
Diploma Eki verilir. 

ISCED 5A seviyesinde 
18.340 öðrenci (ilgililerin 
ve toplamýn %16'sý).

Ýlgili öðrencilerin tümüne 
(115.220) Bologna 
modelinden farklý bir 
Diploma Eki verilir.

ISCED 5A seviyesinde 
12 kurumu kapsayan 
bir pilot proje 
uygulanmaktadýr.

ISCED 5A seviyesinde 
386 yükseköðretim 
kurumu (ilgililerin tümü 
ve toplamýn sýrasýyla 
%85'i ve %98'i) 
Bologna modelinden 
farklý bir Diploma Eki 
vermektedir. 

Kaynak: 
Science, Federal Service of State Statistics, Federal Agency on Education). 
Publishing House: Higher School of Economics, Moscow, 2005.
National Report for UNESCO on System of Education in the Russian Federation, 
Centre for Comparative Educational Policy, Ministry of Education and Science,
 Moscow, 2005.
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Kaynak: Ýsveç Ýstatistikleri, Yükseköðretim Düzenlemeleri 1993: 100 (2005/06)

SE Kurumlar 

A 

B  

C   

 

SI Kurumlar 

Kamu kurumLarý 
3 (toplam1n %10u) ISCED 5A 

seviyesinde 80 
program (ilgililerin 
ve toplam1n %22si) 

 

A 

2 7 ISCED 5A 
program1 (ilgililerin 
ve toplam1n %28i) 

 

Hükümet destekli veya Devlet tarafýndan tanýnan özel kurumlar

SK Kurumlar 

A 

B   

C  

 

UK-ENG/ 
WLS/NIR Kurumlar 

A 
 

  

B ECTS ile 
uyumlu 
kredi 
sistemleri 
kullan
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ýlmakt
 

(:)  

C Getiriliyor  (:) 
 

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar Öðrenciler Çalýþma Alanlarý / 

Programlar Öðrenciler

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar

Öðrenciler

Çalýþma Alanlarý / 
Programlar Öðrenciler

Temmuz 2007'de tüm çalýþma alanlarýný içerecek þekilde 36 yükseköðretim 
kurumunun hepsinde ve hükümet tarafýndan denetlenen özel kurumlarda 
üç aþamalý yapý getirilecektir.

ECTS uluslararasý öðrenci deðiþimlerinde 
kullanýlmaktadýr, ancak ECTS sistemiyle uyumlu tek bir 
ulusal kredi sistemi kullanýlmaktadýr. Temmuz 2006 
itibariyle, ECTS üzerine kurulu yeni bir sistem tüm 
kurumlarda uygulamaya konacaktýr.

36 kamu kurumunun tamamý 
ve hükümet tarafýndan 
denetlenen özel kurumlarýn 
tamamý

Tüm öðrenciler

6.679 lisans ve 933 
yüksek lisans öðrencisi 
(ilgililerin ve ISCED 5A 
öðrencilerinin 
tamamýnýn %13'ü)

239 lisans ve 175 
yüksek lisans öðrencisi 
(ilgililerin ve ISCED 5A 
öðrencilerinin 
tamamýnýn %29'u)

Kaynak: Slovenya Ýstatistik Ofisi, Yükseköðretim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý
(2005/06, çalýþma alanlarý hariç: 2006/07)

ISCED A 
seviyesindeki tüm 
kurumlar

Týp, Katolik teoloji ve 
eczacýlýk dýþýndaki 
tüm programlar

Tüm yeni ISCED 5A 
öðrencileri ve ISCED 6 
programlarýna 2005'te 
baþlayan öðrencilerin tümü 
(1.243, toplamýn %12'si)

Tüm yükseköðretim 
kurumlarýnda kredi 
sistemi ECTS ile 
uyumludur

Tüm programlar

Tüm kurumlar Yükseköðretimin birinci 
aþamasýný 2007/08'in 
sonunda veya daha sonra 
bitiren öðrencilerin tamamý

Kaynak: Doktora öðrencilerinin sayýsý, Yýllýk Ýstatistiksel Eðitim Kitabý 
(Eðitime Yönelik Bilgi ve Bulgu Enstitüsü) (2005/06)

Tüm kurumlar     Tüm programlar             Tüm öðrenciler

Kaynak: Ulusal Eðitim Araþtýrmalarý Vakfý (2005/06)
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