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ÖNSÖZ 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilginin önemi giderek artmakta, bu yüzden de 

araştırma ve geliştirme çalışmalarını artırmak gerekmektedir. Bilgiyi üreten, yayan ve 

paylaşan bireyler de yükseköğretim sektöründe bulunmaktadır. Yükseköğretimin bu 

rolü göz ardı edilmemelidir. Yükseköğretim sistemlerinin incelenmesi ve yeni 

yöntemlerin araştırılması ülkelerin kendi sistemlerini eleştirel ama objektif bir bakış 

açısıyla yeniden değerlendirmesine yardımcı olur. 

Bu araştırmanın temel amacı, Avrupa Birliği’nin altı kurucu ülkesi ve sonradan 

üye olan ilk dokuz ülkesinin yükseköğretim sistemlerindeki kurum tiplerini ve genel 

amaçlarını betimsel analiz yoluyla ortaya koymaktır. 

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problem genel hatlarıyla 

tanıtılmıştır. Bu bölümde problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, sayıltılar, 

sınırlılıklar, tanımlar ve kısaltmalar bulunmaktadır. 

İkinci bölümde, yerli ve yabancı ilgili araştırmalardan bahsedilmiştir. 

Üçüncü bölümde, araştırma yöntemi açıklanmıştır. 

Dördüncü bölümde, bulgular ve yorum bulunmaktadır. Bu bölümde, alt 

problemlere yer verilmiş, birinci ve ikinci alt problemlere ilişkin veriler ayrıntılarıyla 

irdelenmiştir. 

Beşinci bölüm, özet, yargı ve önerilere ayrılmış, uygulamacılar ve araştırmacılar 

için ayrı başlıklar altında öneriler geliştirilmiştir. Son olarak kaynakça kısmında 

yararlanılan kaynaklar belirlenmiştir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, Avrupa Birliği ülkelerinden kurucu ülkeler olan Almanya, 

Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Lüksemburg ve sonradan üye olan Danimarka, 

İrlanda, Birleşik Krallık, Yunanistan, Portekiz, İspanya, Avusturya, Finlandiya ve 

İsveç’teki yükseköğretim sistemlerinin “kurum tipleri” ve “genel amaçları”nın 

betimlenmesi amaçlanmıştır.  

Bu amaçla Avrupa Birliğinin kurucu ülkelerinden başlanarak, sırayla üye olan 

ilk on beş ülkede yükseköğretimin genel amaçları ve kurum tipleri var olduğu biçimiyle 

ele alınmıştır. Bu yönüyle çalışma betimsel bir çalışmadır. 

Araştırmada elde edilen bulguların bazıları şunlardır: 

1. Almanya, Belçika, İtalya, Danimarka, İrlanda, Birleşik Krallık, Fransa ve 

İspanya’da yükseköğretim, üniversite düzeyinde ve üniversite düzeyinde olmayan 

(non-university) yükseköğretim diye iki şekilde düzenlenir. 

2. Yükseköğretim seviyesindeki eğitim iki yıl ile dokuz yıl arasında değişmektedir. 

Dokuz yıla kadar olan süre içerisinde yüksek lisans ve doktora eğitimi de 

bulunmaktadır. 

3. Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde lisans eğitiminin süresi ülkeden ülkeye 

değişebilecek şekilde yasal düzenlemelere göre, 4 ile 5 yıl olarak bilinmekle birlikte 

tanınan seçeneklerle, bu süre 7 ile 8 yıla kadar uzayabilmektedir. Yükseköğretimde 

öğrenimlerine devam eden öğrencilerin burslarının sene uzamasına rağmen devam 

etmesi ya da öğrencilerin hem öğrenimlerini hem de iş yaşamlarını birlikte 

sürdürmeleri gibi nedenler sürenin uzamasındaki etkenlerdir. Bu yüzden yeni 

eğilim, bu süreyi azaltmakta etkili olacak çözüm yolları bulmak için gerekli yasal 

düzenlemeleri yapmaktır. 
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4. İrdelenen Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Belçika, Danimarka, İrlanda, 

Birleşik Krallık ve İsveç’teki yükseköğretim sisteminde; kolejler, üniversite 

kolejleri ya da yükseköğretim kolejleri şeklinde yapılanma oldukça yaygındır.  

5. İtalya’da üniversitelerin öğretim programları; konseyler, öğrenci birlikleri gibi 

kurumların görüşleri alınarak belirlenir. 

6. İtalya’da üniversite düzeyinde yükseköğretim hem devlet üniversitelerinde hem de 

özerk ve devlet dışı üniversitelerde verilmektedir. Özerk üniversitelerin sayısı 17’dir 

ve bu üniversiteler, yükseköğretimle ilgili genel kanunlara uymak zorundadır. 

Özerklik, genel olarak mali ve öğretim programlarıyla ilgili kararlarda geçerlidir. Bu 

üniversiteler dışında iki de uluslararası üniversite bulunmaktadır. Yüksek lisans ve 

doktora sadece üniversite seviyesindeki eğitim kurumlarında verilir ve yüksek 

lisansın iş piyasasındaki önemi oldukça büyüktür. Doktora seviyesinde eğitim her 

üniversitede verilebilir. Amaç yüksek seviyede kültürel ve bilimsel yeterlilik 

kazandırmak, bilime yenilik getirmektir. Araştırmaların ne kadar sürede 

tamamlanacağı belli olmadığı için standart bir süre bulunmamaktadır. 

7. Fransa’da, Uygulamalı Yüksek Araştırma Okulu, Sosyal Bilimler Araştırma ve 

İnceleme Yüksek Okulu (E.H.E.S.S), dünya çapında Fizik Kurumu, Paris 

Gözlemevi, Doğu Dilleri ve Irklarını İnceleyen Dil Kurumu, Dokuzuncu Paris 

Dauphine ve Paris Politik Bilimleri Kurumu ve diğer kurumlardan oluşmak üzere, 

toplam 17 büyük kuruluş vardır. 

8. Hollanda’da şu anda 13 üniversite mevcuttur. Üniversitelerde verilen eğitim ikili ve 

tek basamaklıdır. Daha çok akademik kariyer için eğitim verilir ve genelde teorik 

dersler bulunmaktadır. 

9. Hollanda’da mesleki yükseköğretim, mesleki yükseköğretim kurumlarında verilir ve 

on yedi yaş ve üzerindeki öğrenciler içindir. 

10. Danimarka’da yükseköğretim seviyesinde eğitim, mesleki yükseköğretim 

akademilerinde, kolejlerde ve üniversitelerde verilir. 

11. Birleşik Krallık’ta, İngiltere ve Galler’de yükseköğretim sisteminde üniversiteler, 

üniversite kolejleri ve yükseköğretim kolejleri, Kuzey İrlanda’da ise üniversite ve 
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üniversite koleji biçiminde örgütlenmiştir. Genel olarak yeni üniversiteler eski 

üniversitelere göre bilginin uygulamalı olmasına daha çok özen gösterirler. Mesleki 

olarak yeterlilik sağlayan derslere daha çok yer verilmektedir. 

12. Yunanistan Uluslararası Üniversitesi, Yunanistan’da eğitim görmek isteyen yabancı 

öğrencilere yükseköğretim olanağı sağlamaktadır. Bu olanak, kamu hukuku 

çerçevesinde yasalar tarafından desteklenmektedir. 

13. İspanya’da yükseköğretim orta öğretim sonrası olarak biçimlenmiştir ve üniversite 

yükseköğretimi ve üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim şeklinde ikiye 

ayrılır. Müzik ve Sanat Okulları kamu kuruluşlarıdır. Bu kurumlar, müzik ya da 

dans öğreten, tiyatro sanatı veya gelişmiş görsel sanat ve tasarım öğreten sanatsal 

eğitim vermektedir. 

14. Avusturya’da üniversiteler,  kamu eğitim kurumları olarak, bilginin ve sanatta yeni 

yaklaşımların geliştirildiği akademik araştırma ve uygulama merkezli eğitim 

yerleridir. 

15. Finlandiya’da yükseköğretim kurumu, üniversiteleri ve meslek odaklı 

yükseköğretimi içerir. Üniversiteler de üniversite yükseköğretim kurumlarından ve 

politeknik yüksekokulları biçiminde örgütlenmiştir. 

16. İsveç’te yükseköğretim üniversitelerde ve üniversite kolejleri olarak yapılanmıştır. 

Yükseköğretimin yaklaşık %95’i 14 devlet üniversitesinde ve 22 devlet kolejinde 

verilmektedir. Üniversite eğitimi, üniversite kolejlerinde de üniversitelerde de 

seviye olarak aynı niteliktedir. 

17. Almanya’da yükseköğretim sistemindeki öğrenim ve öğretimin amacı öğrencileri 

uygulama sahasında uzmanlığa hazırlamak, onlara her derse uygun bir yolla gereken 

beceriyi, yöntemleri ve bilgileri kazandırmaktır. Almanya’da üniversiteler ve 

eşdeğer yükseköğretim kurumları, araştırma ve öğretimle ilgili çalışmalar 

gerçekleştirmenin yanı sıra, yüksek nitelikli genç bilim insanları yetiştirmekten de 

sorumludur. 
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18. Hollanda’da üniversite eğitimi bağımsız bir sistem şeklindedir. Bilimsel ya da 

meslekle ilgili bilgi almak için çaba sarf etmek yükseköğretimde temel amaçlar 

arasındadır. Üniversitelerin asıl görevi araştırmayı ve uygulamayı öğretmektir. 

19. Belçika’da üniversitelerdeki eğitimin ilk amacı bilimin gelişimine ve uygulama 

alanlarına transferine destek olmaktır. Eğitim ve araştırma yakından ilişkilidir. 

20. Danimarka’da, kısa dönem üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim (non-

university level) ticari ve teknik alanlardaki programları içerir. Teorik derslerin 

dışında programlar genellikle üç aylık projelerle tamamlanır. 

21. İrlanda’da bilginin ve iletişim teknolojilerinin birleştirilmesi çok daha önemlidir. 

Her bir kurumun, öğretimin ve araştırmanın kalitesini değerlendirme sürecini 

bilmesi gerekir. 

22. Birleşik Krallık’ta 1997’deki Dearing Raporuna göre yükseköğretimin sadece akla 

dayanan ve kültürel amaçları yeterli değildir, öğrenen toplumun sürekliliğini, 

bireylerin akılsal gelişimleri yoluyla sağlamalarını gerçekleştirmesi de gerekir. 

23. Avusturya’da üniversitelerin amaçları, akademik araştırma ve öğretime, sosyal 

bilimlerin öğretimine, değerlendirilmesine ve gelişimine hizmet etmek ve böylece 

bireylerin kişisel gelişimine, çevre ve toplum yararına katkıda bulunmaktır. 
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ABSTRACT 

The goal of this study is to examine institution types and general objectives of 

higher education systems in European Union countries which are Germany, Belgium, 

France, Netherlands, Italy, Luxemburg, Denmark, Ireland, United Kingdom, Greece, 

Portuguese, Spain, Austria, Finland and Sweden.  

To achieve this goal, beginning from founder countries of European Union, in 

fifteen countries, institution types and general objectives of higher education systems 

has been studied as it exist in these countries. From this point of view, this is a 

descriptive study. 

Some of the findings of this study are;  

1. Higher education is organized as university level and non-university level in 

Germany, Belgium, France, Italy, Denmark, Ireland, United Kingdom and Spain. 

2. Higher education level changes in time from two years to nine years. There is 

master and doctoral education level in nine this years.  

3. It’s known that license education continues during four or five years in European 

Union countries according to laws. But it lengthens until seven or eight years. So 

new movement is trying to find solutions to shorten this period.  
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4. Colleges, university colleges or higher education colleges are common in the 

explicated European Union countries which are Germany, Belgium, Denmark, 

Ireland, United Kingdom, and Sweden. 

5. The curriculums of universities in Italy are modified buying the line of institutions 

as student unions. 

6. University level tertiary education in Italy is provided not only in state universities 

but also in non-state and autonomous universities. There are seventeen autonomous 

universities and these universities have to obey the state laws. There are also two 

international universities, too. Master and doctorate degrees are provided only in 

university level education institutions and master degree is very important at job 

market. 

7. Doctorate level education is provided in all universities in Italy. The goal is to gain 

cultural and scientific adequacy and to introduce new information for science. 

Because of the fact that it’s not clear when the researches will finish, there is no 

standard time. 

8. There are seventeen major institutions in France. These are Practice Research 

Academy, Social Sciences Research Academy, Global Physics Institution, Paris 

Observatory, East Languages Research Institution, Ninth Paris Dauphine and Paris 

Politic Sciences Institution. 

9. There are thirteen universities in Netherlands. The education given in universities is 

one or two grades. Education is mostly provided for academic career and generally 

theoretical courses exist.  

10. Professional higher education in Netherlands is provided in professional tertiary 

institutions and it’s for seventeen and over seventeen years old students. 

11. Higher education level in Denmark is provided in professional tertiary academies, 

colleges and universities. 

12. Higher education sector in United Kingdom consists of university colleges and 

higher education colleges in England. It also consists of universities and university 
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colleges in Northern Ireland. New universities minds more than old universities 

about practical information. 

13. There is a Greece International University in Greece for foreign students who want 

to go to university in Greece and this university is supported by state legally.  

14. Tertiary education in Spain is thought as post secondary education and is divided 

into two sectors as university higher education and non – university higher 

education. Schools of Music and Art are public institutions. These institutions teach 

music and dance, and provide theatre and plastic art education. 

15. Universities in Austria are academic research and practical education based teaching 

fields.  

16. Higher education institutions in Finland consist of universities and professional 

higher education. Also universities consist of university higher education and 

polytechnics.  

17. Higher education in Sweden is provided in universities and university colleges. 

Approximately 95 percent of higher education is given in 14 state universities and 

22 state colleges. University education is at the same level in university colleges and 

universities.  

18. Universities and equivalent higher education institutions not only prepares studies 

about teaching but also are responsible for educating high quality young scientists.  

19. University education in Netherlands consists of trying to gain scientific professional 

information or science independently. The actual duty of universities is teaching 

research and application. 

20. The first aim of education in universities in Belgium is to support growth and 

transfer of science. Education is in association with research. 

21. Short term non - university level higher education in Denmark consists of programs 

in commercial and technical fields. Except theory courses, these programs end with 

project which are generally prepared in three months.  
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22. It’s more important to join information and communication technology in higher 

education level in Ireland. Each institution has to know how it will evaluate the 

procedure of teaching and research quality. 

23. According to 1997 Dearing Report in United Kingdom, not only reasoned and 

cultural aims but also continuance of learning society are necessary higher education 

in the United Kingdom.  

24. The aims of universities in Austria are academic research and education, education, 

evaluation and growth of social sciences, so they can help personal development of 

people and to contribute society and environment.  
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde, Problem Durumu başlığı altında, problemin önemi ve araştırmanın 

amacı açıklanmıştır. Daha sonra ise Problem Cümlesi, Alt Problemler, Sayıltılar, 

Sınırlılıklar ve Tanımlar ele alınmıştır. 

Problem Durumu 

Bir toplumun görgüsünü, bilgisini, kültürünü, refah ve kalkınmışlık düzeyini 

kısaca genel niteliklerini belirleyen ve etkileyen en önemli etken, o toplumun bilgi ve 

eğitim düzeyidir. Bu da o ülkenin bilime ve eğitime verdiği önemle doğru orantılıdır 

(Köksoy, 1998: 1). Uluslar ve uygarlıklararası yarışın tüm hızıyla devam ettiği 

günümüzde bilime, bilimin güvenilir rehberliğine her zamankinden daha çok 

gereksinim vardır. Bilim üretilmeden, yeterli bilgi birikimi olmadan, sadece teknoloji 

ithali yoluyla, uluslararasında devam eden baş döndürücü siyasi, sosyal, kültürel, 

ekonomik yarışı sürdürmek ve uygarlıklar yarışını kazanmak şöyle dursun, mevcut 

durumu ve yeri korumak bile olası değildir. Gelişmiş ülkelerde yükseköğretim ve 

özellikle üniversiteler, özerkliğe ve akademik özgürlüğe sahip “bilgi ve hizmet üreten 

fabrikalar” olarak tanımlanmaktadır (Marangoz, 2003: 1). 

21. yüzyılda, bilginin üretilmesi, paylaşılması, yaşam standartlarını yükseltmek 

üzere uygulamaya aktarılmasının önemi giderek artmakta, bilginin işlenmesi, 

geliştirilmesi kapsamlı araştırma-geliştirme çalışmalarını zorunlu kılmaktadır.  Bilgiyi 

üreten, yayan ve paylaşan en önemli kurum bu durumda yükseköğretim kurumları 

olarak görünmektedir. Üniversiteler,  bin yılı aşan tarihleri ile değişime uyum 
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sağlayarak ve hatta değişimin önünde giderek toplumun da değişip gelişmesine önemli 

artılar katmışlardır (Sağlamer, 2005: 2). 

Wilhelm ve Humbolt, bundan iki yüz yıl kadar önce eğitim sistemlerinin iki 

temel amacını kendi başlarına düşünebilecek yurttaşlar yaratmak ve üniversite öncesi 

öğrenim düzeylerinde öğrenmeyi öğretmek olarak belirtmişlerdir. Bu temel 

oluştuğunda, üniversite öğrencisi artık pasif bir öğrenen konumundan araştıran 

konumuna geçecekti. Bu durumda, üniversite öğretim elemanına sadece öğrencisini 

araştırmaya yönlendirmek ve desteklemek görevi kalacaktı (Gümrükçü, 2005: 193,194).  

Üniversiteler, hizmet üreten dev akademik kurumlardır. Binlerce öğrenciye, 

binlerce dönüm alan üzerinde kurulu çok sayıda yapı içinde hizmet verilmektedir. Bazı 

üniversitelerimizin birden çok yerde ve değişik şehirlerde yerleşkeleri bulunmaktadır. 

Bu tür bir karmaşık eğitim sistemini yürütmek üstün bir yönetim yeteneğini 

gerektirmektedir (Özalp, 1994: 5). Toplumsal ve kamusal niteliği hiç göz ardı 

edilmeksizin iki ana boyuttan oluşan (araştırma ve öğretim) yükseköğretimde 

“yönetişim”in (governance) önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır (Çotuksöken, 

2005: 5).  

Üniversitenin çağdaş işlevlerini kısaca özetlemek gerekirse araştırma yapmak, 

bilim üretmek ve üst düzeyde eğitim sağlamak olarak belirtilebilir. Bu arada, 

üniversitelerden beklenen başka bir görev de ülkenin gereksinimlerini karşılayacak 

kaliteli insan gücünü yetiştirmektir. Bilgiyi pasif olarak aktarmak yerine, bilginin 

üretimine, uygulamasına ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek insan gücünü 

hazırlamak da üniversitenin temel görevlerindendir. Üniversiteler özgür düşünen, 

duyarlı, öğrenen, üreten, değişme ve gelişmelere açık, uygar ve demokrat bireylerin ve 

meslek adamlarının yetiştirilmesini sağlamak durumundadır. Bu bağlamda, 

üniversitelerin sadece meslek adamı yetiştirme değil aynı zamanda birey yetiştirme 

sorumluluğu da vardır. Kuşkusuz her şeyden önce üniversiteden eğitimli bir insanın 

çıkması amaçlanmalıdır (Çavdar, 1994: 3, 4). 
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Bugün Avrupa Birliğinde, bazı değişikliklerle birlikte ortak bir yükseköğretim 

anlayışı getirilmeye çalışılmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri yeni bin yılın girişimci, 

üretken, sanayileşmiş toplumun ve ekonominin lokomotifi haline gelmiş, özerk-özgür, 

çağdaş üniversitelerini oluşturmayı hedeflediler. Bu amaçla İngiltere ve İsveç 1992’de, 

Avusturya 2002’de yeni yükseköğretim yasaları çıkarmışlardır.  

Üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği’nde ve aday ülkelerde eğitim ve 

yükseköğretim sistemleri sürekli olarak yenilenmekte ve asgari bir uyum için çalışmalar 

sürdürülmektedir. Uluslararası yarışta üniversitelerde üretilen bilginin kalitesi ve 

ekonomiye olan katkısı, gittikçe belirleyici rol oynamaktadır.  

İşte bu yüzden, yükseköğretimi ve üniversiteyi ilgilendiren sorunlar, sadece 

bizde değil gelişmiş ülkelerde de üzerinde çok düşünülen, kafa yorulan temel sorunların 

başında gelmektedir (Marangoz, 2003: 2). Yükseköğretime bakıldığında, üniversite 

mezunu olan çalışanların oranı Avrupa Birliğinde %26 iken ABD’de %38, Japonya’da 

%36, Kore’de %26 dır. Yükseköğretimdeki okullaşma oranına bakılacak olursa Avrupa 

Birliği’nde %52, ABD’de %82 dir. Diğer taraftan Avrupa Birliğinin yükseköğretime ve 

araştırma-geliştirmeye ayırdığı kaynaklar da ABD’nin çok gerisindedir (Sağlamer, 

2005: 6). 

Avrupa’nın bütünleşme sürecinde “eğitim” üzerinde çok durulmuş, birliğin 

sosyal ve insani alanlarda gelişimi, eğitimin milliliği temel alınarak, eğitimde çeşitliliğe 

saygı durularak, yöntem ve programların standartlaştırılmamasına özen gösterilmiştir. 

Eğitim alanında sağlanan işbirliğinin amacı, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak, 

bireylerde Avrupalılık bilincini geliştirmek, sistemlerdeki farklılıklardan yararlanmak 

olmuştur (Erginer, 2006: 1). 

Bütün bu gerçeklerin ışığında, Avrupa yükseköğretim ve araştırma-geliştirme 

çalışmalarını yeniden yapılandıracak süreçleri tasarlayıp devreye sokmaktadır. Bu 

süreçlerin en önemlisi 1999 yılında başlatılan “Bologna Süreci”dir. Bologna sürecinin 

amacı,  sürekli iş olanakları yaratacak ve Dünya’da yarışacak Avrupa Yükseköğretim 

alanının yaratılmasıdır.  
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Bologna Sürecinin birçok Avrupa ülkesinde yükseköğretimde köklü 

reformların  yapılmasını sağlayan bir süreç olduğu kabul edilmekte ve sürecin kurgusu 

değişen koşullara göre süreç hedeflerinin de belirlenip uygulanmasına olanak 

vermektedir (Sağlamer, 2005: 7). 

Yükseköğretim sistemlerinin incelenmesi ve yeni yöntemlerin araştırılması 

ülkelerin kendi sistemlerini eleştirel ama objektif bir bakış açısıyla yeniden 

değerlendirmesine yardımcı olur. Bu amaçla Avrupa Birliğine üye olan ilk on beş 

ülkenin yükseköğretim sistemlerinin genel amaçları ve kurum tipleri incelenmiştir. 

Öncelikle bu on beş ülkenin Avrupa Birliğine giriş sürecini incelemekte fayda 

bulunmaktadır. Avrupa Birliğine giriş sürecinde ve üye olduktan sonra, bu ülkelerin 

yükseköğretim sistemlerinde değişiklikler yapma ihtiyaçları devam etmiştir.  

1951/1957 yıllarında toplulukta bulunan altı kurucu üye, Belçika, Fransa, 

Almanya (Batı), İtalya, Lüksemburg ve Hollanda’dır (wikipedia, 2007: 2). 

Bunu izleyen yıllarda çeşitli aşamalarda, 1973'te Danimarka, İrlanda ve Birleşik 

Krallık, 1981'de Yunanistan, 1986'da Portekiz ve İspanya birliğe katıldılar. 1990'da 

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmeleri sonucu, üye ülke sayısı artmamasına rağmen, 

Avrupa Birliği’nin sınırları genişledi ve nüfusu arttı.  

1995'te Avusturya, Finlandiya ve İsveç ve 2004'te Güney Kıbrıs Rum kesimi, 

Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, 

Slovenya birliğe katıldılar. 1 Mayıs 2004'teki genişleme ile Avrupa Birliği’nin üye ülke 

sayısı 25 olmuştur (wikipedia, 2007: 2). 

Bunun dışında, 1979'da Danimarka tarafından kendini yönetme hakkı verilen 

Grönland, yapılan halk oylaması sonucu, 1985'te topluluktan ayrıldı. Norveç 1972 ve 

1994 yıllarında yapılan halk oylamaları sonucu topluluğa katılmama kararı aldı. 

Fas'ın yaptığı üyelik başvurusu girişimleri değişik zamanlarda, coğrafi gerekçeyle 

reddedildi. Makedonya 2004 yılında üyelik başvurusunda bulundu.  
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2005'te Hırvatistan ve 2006'da Karadağ adaylık için başvurdu. Bulgaristan ve 

Romanya’nın 1 Ocak 2007 yılında topluluğa katılmasıyla ülke üye ülke sayısı 27 

olmuştur. Andorra, Liechtenstein ve San Marino Avrupa Birliği ile gümrük birliği 

ilişkisine girmiştir. Norveç, İzlanda ve İsviçre bütün zorlamalara rağmen Avrupa 

Birliği'ne girmek istememiştir. 3 Ekim 2005 tarihi itibariyle Türkiye de Avrupa Birliği 

müzakerelerine başladı (wikipedia, 2007: 2). 

Bu müzakereler çerçevesinde Türkiye, Avrupa Birliğine uyum yasaları adı 

altında birçok reform yapma girişiminde bulunmuştur. Yükseköğretimde de reform 

yapmaya çalışılmış ancak tam anlamıyla sonuç alınamamıştır. Nerede, nasıl reform 

uygulanacağı sürekli tartışılmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliğine üye ülkelerin 

yönetim sistemlerinin incelenmesi, üye olmaya çalışan Türkiye için ışık olacaktır.  

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişmiş ülkelerde bilgi toplumuna 

(knowledge society) geçiş süreci başlamış ve bilgi ekonomisi (knowledge economy) adı 

verilen yeni bir küresel ekonomik yapı oluşmuştur (Teziç, v.d. 2007: 13).  

Bu durum bilginin üretildiği yerler olarak bilinen üniversitelere yani 

yükseköğretime büyük görevler yüklemektedir. Üniversitelerde gerek lisans 

öğretiminde gerekse yoğunlukla yüksek lisans ve doktora aşamalarında bilginin 

üretilme alışkanlığı edinilmeye başlar, yükseköğretimde devam eden süreçte ise bu hız 

kazanarak artar.  

Batılı bilim adamları, üniversitenin olmazsa olmaz üç özelliğinin yeni bilgi 

üretme, ölümsüz doğruları koruma ve yayma, bununla birlikte insanlığa hizmet görevi 

olduğunu savunmaktadırlar. Bunlara açıklama getirecek olunursa diğer kurumlardan 

farklı olarak üniversite herhangi bir sorunun sorulabildiği ve herhangi bir cevabın 

verilebildiği bir yerdir. Bu da, yeni bilginin üretilmesi demektir.  

Üniversite sadece üst düzey kamu görevlilerini yetiştiren bir kuru değil, kitle 

eğitimi veren büyük bir kurumdur. Topluma doğruları söyler ve toplumun lokomotifi 

olur. Üniversite yakın çevrenin, ülkenin ve tüm insanlığın ekonomik, politik, eğitim, 

sağlık, sosyal ve diğer problemlerine çözüm üretmekle görevlidir (Marangoz, 2003: 

1,2). 
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Bu durum bilginin üretilmesi ve paylaşılmasından birinci derecede sorumlu olan 

üniversitelerden beklentileri arttırmış ve hemen tüm ülkelerde yükseköğretim 

toplumların ilgi odağı haline gelmiştir (Teziç, v.d.  2007: 13). Bilim ve teknolojide 

gerçekleşen gelişmeler, çağı yakalayabilecek ve gelişen teknolojinin hızına davranış 

olarak uyum sağlayabilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır 

(Erginer, 2006: 1). Nitelikli insan gücünün yetiştirildiği eğitim seviyesi de çoğunlukla 

yükseköğretimdir. 

Yükseköğretim, Birleşmiş Milletler, UNESCO, OECD, AB Komisyonu, Dünya 

Bankası ve hatta Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların da öncelikli 

gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Bunun da yegâne sebebi, küreselleşme, 

piyasa ekonomilerine geçiş ve hizmetlerin serbest dolaşımındaki hızlı gelişmelerdir 

(Teziç, v.d.  2007: 13). 

Çağ, hız kazanarak gelişen bilim ve teknolojinin ortaya çıkardığı köklü 

değişmelere sahne olmaktadır. Bilginin birkaç yılda katlanarak arttığı görülmektedir. 

Bilgi patlaması diye nitelenen bu gelişmeler sonucu bilgi, daha iyi ve daha yeni 

teknoloji üretmek anlamına gelmektedir (Ataünal, Aydoğan, 1993: 1). 

En değerli servet, en büyük zenginlik, en iyi rehber, en kuvvetli güvenlik gücü 

ve en iyi silah bilgidir. Bilginin önemi arttıkça eğitimin ve yükseköğretimin önemi de 

artmaktadır. Çünkü bilginin üretim merkezi yükseköğretim seviyesidir. Uluslararası 

yarışta üniversitelerde üretilen bilginin kalitesi ve ekonomiye olan katkısı gittikçe önem 

kazanmaktadır (Marangoz, 2003: 1). 

Tüm bu bilgilerin ışığı altında toplumla ilgili sorunların, yükseköğretimin de 

sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda yükseköğretimle ilgili sorunlar da 

toplumun sorunu olmaktadır. Bu yüzden yükseköğretimle ilgili sorunlar sadece 

Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de üzerinde çok düşünülen, tartışılan ve yorum yapılan 

konuların başında gelmektedir. 
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Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye olma girişimi, Türk insanının AB vatandaşı 

değerlerine göre yeterlik kazanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Terzi, 2005: 11). 

Bu fikirden yola çıkarak eğitimde benimsenen politikalar, bireylere temelde ulusal 

değerlere odaklanarak AB’nin değerlerinin de tanıtılmasına neden olacak bir özellik 

taşımalıdır.  

Yükseköğretimde AB değerlerini taşıyan reformların oluşturulması için AB 

yükseköğretim sistemlerinin analiz edilerek ulusal eğitim reformları ile birleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmada yapılmak istenen AB yükseköğretim sistemlerinin analiz 

edilmesidir. 

Temelde ulusal değerlere odaklanarak AB değerlerini yansıtacak politikaların 

oluşturulması ise, AB eğitim politikaları ile bütünleştirilmesine bağlı olduğu 

söylenebilir (Terzi, 2005: 11). 

Türkiye’nin AB’ye üye olma çalışmaları, tüm sistemlerin AB ile uyumlu 

olmasını gerektirmektedir. Sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal sistemler bunların 

içindedir. AB’nin yayımladığı ilerleme raporlarında ağırlıklı olarak ekonomik ve siyasal 

uyum önerileri dikkati çekmektedir.  

Bunun yanında eğitim sistemine ilişkin önerilere de yer verilmektedir. Zaman 

geçtikçe daha fazla önemsenen eğitim, Türkiye için uyum sağlanması gereken 

sistemlerden biridir (Terzi, 2005: 12). Son yıllarda yapılan reformlarla eğitim 

sistemlerinde birçok değişiklik yapılmakla beraber kademeli olarak farklı sistemler 

uygulanmaya çalışılmaktadır. Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa ileriki 

yıllarda yeni düzenlemelere devam edileceği apaçıktır.  

Bu nedenle AB ile müzakere sürecinde eğitim sisteminde gerekli uyum 

çalışmalarının koşulu olarak, eğitimin niteliği, okullaşma oranları, fırsat eşitliği, bilgi 

toplumuna yönelik eğitim politikalarının oluşturulması gibi konularda Türk Eğitim 

Sistemi’nin ilerisinde bulunan AB’nin eğitim politikalarının belirlenerek, Türkiye’nin 

eğitim politikalarının bu kapsamda ele alınması zorunlu görülmektedir (Terzi, 2005: 

12). 
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Türkiye’de yükseköğretimin amacı ise, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

dördüncü maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre yükseköğretimin iki temel amacı 

öğretim ve araştırmadır (Küçüker, 1996: 3).  

Yine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun üçüncü maddesinde 

yükseköğretim, Milli Eğitim Sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı 

kapsayan her kademedeki eğitim – öğretimin tümü olarak tanımlanmıştır. Aynı 

maddede üniversite ise, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek 

düzeyde eğitim- öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan fakülte, 

enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim 

kurumudur (YÖK, 1983: 1). 

Yükseköğretim, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de oldukça güncel bir 

konudur. Bu güncelliğini korumasının yanı sıra yükseköğretim üzerinde birçok 

değişiklik yapılmak istenmektedir. Bu değişikliklerin temelinin nereye dayandırılmak 

istendiği, sonuçlarında başarıya ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda bir ipucu olması 

açısından birçok örnek incelenmelidir.  

Yükseköğretimin planlanması; kaynakların dengeli dağılımının sağlanması, bu 

alanda gerçekleştirilmek istenen reformların düzenlenmesi, yükseköğretim hizmetinin 

daha iyi sunulması ve tüm çağ nüfusuna yaygınlaştırılması için gerekli bir çalışmadır 

(Karakütük, 2002: 5).  

Bir uygarlık projesi olarak Avrupa Birliğine üye olmak için çaba gösteren 

Türkiye’ye örnek olması adına diğer Avrupa Birliği ülkeleri de dikkatle incelenip 

yükseköğretimde başarıya ulaşan ülkelere daha çok odaklanılabilir. Bu çalışmada AB 

ülkelerinin yükseköğretim sistemlerinin incelenmesinin temel nedeni, bu ülkelerin 

gelişmiş ülkeler olmalarıdır.  
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Bu araştırma, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde yükseköğretimin genel 

amaçlarının ve kurum tiplerinin neler olduğunun belirlenmesini amaçlamaktadır.  

Problem Cümlesi 

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde yükseköğretimin kurum tiplerinin ve genel 

amaçlarının neler olduğunun belirlenmesi bu araştırmanın problem cümlesini 

oluşturmaktadır. 

Problem, daha ayrıntılı olarak aşağıda, alt problemler halinde belirtilmiştir. 

Alt Problemler 

1. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde yükseköğretimin kurum tipleri nelerdir? 

2. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde yükseköğretimin genel amaçları nelerdir? 

Sayıltılar 

1. Bütün çabalara rağmen resmi kurumlardan bilgi edinilemediği için 

yararlanılan web tabanlı Avrupa’da eğitim bilgi ağı (eurybase Eurydice // 

The information network on education in Europe)’ndaki bilgiler gerçek 

durumu yansıtmaktadır. 

2. Bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki Eğitim Bakanlıklarının yayınladığı rapor 

ve belgeler gerçek durumu yansıtmaktadır.  

Sınırlılıklar 

Bu araştırma, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden, kurucu ülkeler olan Almanya, 

Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Lüksemburg’da, sonra sırayla üye olan Danimarka, 

İrlanda, Birleşik Krallık, Yunanistan, Portekiz, İspanya, Avusturya, Finlandiya ve 

İsveç’te yükseköğretimin; 

1. Kurum tipleri  

2. Genel amaçları 

ile sınırlıdır. 
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Tanımlar 

Yükseköğretim: İrdelenen Avrupa Birliğine üye 15 ülkede yükseköğretim, hem 

mesleki alanda gelişme sağlamak hem de daha önceki eğitim seviyelerinde seçilmiş 

olan alanda uzmanlaşmak amacıyla öğretimdeki ortaöğretim sonrası basamaktır. 

Üniversite: İrdelenen 15 Avrupa Birliği ülkesinde üniversite, bilimsel özerkliğe 

sahip ve yüksek düzeyde eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, 

enstitü, yüksekokul, sanat okulu, kolej ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir 

yükseköğretim kurumudur. 

Üniversite Düzeyinde Olmayan (Non – university) Yükseköğretim: 

Ortaöğretim sonrasında, daha çok mesleki ve sanat alanlarında gelişmek isteyen 

öğrencilerin devam ettiği, üniversiteler kadar uzun süren eğitim seviyesinin ve yüksek 

lisans ya da doktora seviyesinde eğitimin bulunmadığı yükseköğretim seviyesidir.  

Kurum Tipleri: Eğitim – öğretim sürecinde, ilgili eğitim seviyesine göre 

değişiklik gösteren, eğitim ve öğretimin sağlandığı kurum çeşitleridir. 

Genel Amaçlar: Eğitim – öğretim sürecinde devlet tarafından genel olarak ve 

ilgili kurum tarafından özel olarak geliştirilen, kurumun işleyiş sebebini açıklayan ve en 

yakından en uzağa kurumun görevini belirleyen amaçlardır.  
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Kısaltmalar 

Bu araştırmada kullanılacak kısaltmalar aşağıdaki anlamları ile kullanılmıştır: 

AB  : Avrupa Birliği 

A. E. T.  : Avrupa Ekonomi Topluluğu 

Eurydice : The information network on education in Europe (Avrupa 

Eğitim Bilgi Ağı) 

MEB  : Milli Eğitim Bakanlığı 

AKÇT : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 

AYA : Avrupa Yükseköğretim Alanı 

AEA : Avrupa Ekonomi Alanı 

            YÖK  : Yükseköğretim Kurumu 

 

 

 



 

 

BÖLÜM II 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde araştırma ile ilgili yurt içi ve yurt dışı alanyazın incelenmiştir. Bu 

araştırmanın yapıldığı tarihte Avrupa Birliği ülkeleri’nde yükseköğretimin genel 

hedeflerinin ve kurum tiplerinin neler olduğunu içeren, konuyla ilgili doğrudan bir 

araştırmaya ulaşılamamıştır. Ancak, Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim ve 

yükseköğretim ile ilgili bazı çalışmalar şu şekildedir: 

Yurtdışında yapılan bir çalışma, Donald E. Walker (1979) tarafından yapılan 

“The Effective Administrator” isimli eserdir. Bu çalışmada, üniversite yönetimindeki 

problemlere çözüm önerileri getirilmiş, karar verme aşamasında izlenmesi gereken 

süreç anlatılmıştır. 

Etkili ve etkisiz yönetimin özellikleri irdelenmiş, kolej ve üniversitelerin doğal 

yapısından, politik gerçeklerinden bahsedilmiş, bazı ortak sorunlara çözüm önerileri 

getirilmiştir. 

Aydın (2005) tarafından yapılan “Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de 

Zorunlu Eğitim” isimli çalışmaya eğitimin öneminden bahsedilerek başlanmış, 

eğitimin ilk basamağı olan ilköğretimin, orta ve yükseköğretimin temeli olduğuna 

değinilmiştir. Yükseköğretimle ilgili bazı ipuçları buradan edinilebilmiştir. İncelenen 

ülkeler, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç ve 

Yunanistan’dır.  

Bu araştırmada, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de Zorunlu Eğitimle ilgili 

yasal metinler, yerli yabancı alanyazın taranmıştır. Elde edilen veriler probleme yanıt 

olabilecek şekilde analiz edilmiş, var olan durum olduğu gibi ortaya konulmuştur. Bu 

yönüyle betimsel bir çalışmadır.  
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Bu çalışmanın sonunda, araştırmacılara Avrupa Birliği ülkelerindeki diğer 

eğitim basamaklarının araştırılması önerilmiştir. 

Erginer (2006) tarafından hazırlanan “Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri” adlı 

eserde AB’ye üye ülkelerden on altı tanesi ele alınmış, diğer ülkeler çalışma kapsamına 

alınmamıştır. Bu ülkelerin eğitim sistemlerini, okulöncesi eğitim, zorunlu eğitim, 

ortaöğretim ve yükseköğretim olarak kademelendirilmiştir. 

 Eğitim sistemlerindeki basamakların genel amaçlarına daha çok yer verilerek, 

eğitim sisteminin yapısı, yönetim yapısı, yönetim süreçleri, denetleme ve değerlendirme 

süreçleri irdelemiştir. 

Bahsedilen ülkelerin eğitim sistemlerinin yapılarını, öğretmen öğrenci sayılarını 

çizelgeler ve tablolarla şekillendirmiştir. Çalışmanın ileriki sayfalarında Türkiye ve AB 

ülkelerinin eğitim sistemleri, amaçlar, yapısal, yönetim, okul sistemleri ve yönetim 

süreçleri açısından karşılaştırılmıştır. 

Bu eseri, Erginer daha önce tez olarak yazmış, sonradan düzenleyerek yenilemiş 

ve yayınlamıştır. Düzenlemeler yapılırken, bazı bölümler çıkarılmış, bazıları ise 

eklenmiştir. 

Gülcan (2005) tarafından yazılan “ Avrupa Birliği ve Eğitim Süreci” isimli 

eserde Avrupa Birliği’nin tarihçesi, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, Avrupa 

Birliği’nin eğitim politikası ve eğitim projeleri, eğitimle ilgili öneriler ve kararlar, 

Türkiye Ulusal Programında eğitim ilerleme raporları, Avrupa Birliği ülkeleri eğitim 

sistemleri ele alınmıştır.  

Öncelikle Avrupa Birliği’nin doğuşundan, 1950’lerdeki kuruluş sürecinden 

başlanarak AB’nin oluşumu ele alınmış, Türkiye’nin Avrupa Birliğine girme çabaları ve 

yapılan antlaşmalar anlatılmıştır. Avrupa Birliği’nin eğitim politikası ve eğitim 

projelerinden Sokrates, Leonardo da Vinci Programları ve Avrupa Gençliği Projesi 

irdelenmiştir. 

 



 14

Avrupa Birliği ülkelerinden 15 ülkenin eğitim sistemleri ele alınmış, eğitim 

sistemlerindeki amaç ve ilkeler, eğitim yönetimi, kademeleri, ders programları, eğitimi 

değerlendirme, eğitim denetimi, eğitim finansmanı, öğretmen yetiştirme ve eğitimi gibi 

konulara açıklık getirilmiştir. Her ülkenin eğitim sistemleri de şemalarla özetlenmiştir. 

Gümrükçü (2005) tarafından hazırlanan “Küreselleşme, Türkiye ve Avrupa 

Yükseköğretim Alanı” isimli çalışmada, Bologna – Prag – Berlin süreçleri ışığında 

yükseköğretim politikası ve yükseköğretimde değişikliklere değinilmiştir. 

Korkut (2002) tarafından yapılan “Sorgulanan Yükseköğretim” isimli eserde, 

yükseköğretimin genel özellikleri, üniversitede model arayışları, Almanya ve Fransa 

Üniversite sistemleri, üniversitelerin yönetimi, denetlenmesi, özerk üniversitenin 

özellikleri ve Türkiye’de ve dünyada mevcut durum, üniversitede kalite, 

yükseköğretimin bazı sorunları ve üniversite ve hükümet eşgüdümü ele alınmıştır.  

Çalışmada, eğitimin, okulun ve öğretmenin var oluş nedenleri açıklanmış, 

eğitimde okulun önemine değinilmiştir. Eleştirel bir bakış açısıyla eğitimde strateji ve 

planın yokluğu ve bunun sonuçları açıklanmıştır. 

Üniversite model arayışlarında Almanya, Fransa ve Türkiye üniversite sistemleri 

karşılaştırılmış, bu ülkelerdeki yükseköğretimin genel yapısı, ana kuruluşları, 

yöneticileri, üniversite organları, öğretim elemanları ve eğitim – öğretim süreci 

irdelenmiştir.  

Üniversitelerde yönetime katılma sürecine ve yönetimde aktif rol oynayan 

kurullardan, bölüm, fakülte, fakülte yönetim kuruluna, senatoya, üniversitelerarası 

kurula, yükseköğretim kuruluna ve yükseköğretim denetleme kuruluna değinilmiş, bu 

kurullar hakkında görüşler sunulmuştur. 

Bir başka çalışma, Köksoy (1998) tarafından yapılan “Yükseköğretimde Kalite 

ve Türk Yükseköğretimi İçin Öneriler” isimli çalışmadır. Bu eserde, 2000li yıllarda 

yükseköğretimin nasıl olması gerektiği, Türk yükseköğretiminin mevcut durumu 

anlatılmış, bazı ülkelerin yükseköğretimde kalite güvence sistemlerinden örnekler 

verilmiştir.  
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Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü Komisyonu (1996)’nun 

hazırlamış olduğu “Avrupa Birliği Üye Ülkelerin Eğitim Sistemleri” isimli 

çalışmada, İngiltere, Belçika, Almanya, İspanya, Danimarka ve Fransa’nın eğitim 

sistemleri incelenmiş, verilen şemalarda yükseköğretimin hangi temellere dayandırıldığı 

ve hangi kurum tiplerinden oluştuğu belirtilmiştir. 

Özalp’in (1994) “2000'li Yıllarda Üniversitelerimiz” adlı çalışmasında 

Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki öğrencilerle, öğretim elemanlarıyla, eğitim ve 

öğretimle, kamu kuruluşları, hükümet ve bürokrasiyle doğrudan ilgili olan hatalardan ve 

eksikliklerden bahsedilmiştir.  

Sağlamer (2003) tarafından yapılan “Yükseköğretim Reformunda Geç 

Kalındı” isimli makalede, üniversitenin üç önemli özelliği olarak, yeni bilgi üretme, 

ölümsüz doğruları koruma ve yayma, insanlığa hizmet görevinden, diğer ülkelerde ve 

Türkiye’de üniversitelerdeki durumdan, üniversitelerin veriminden, rektörlerin 

seçiminden vurgulanmıştır.  

Sağlamer (2005)’in “Küreselleşen Dünyada Türk Yükseköğretimi” adlı 

çalışmasında ise, küreselleşme, üniversiteler, Avrupa ülkelerinde yükseköğretim, Türk 

yükseköğretimi ve Bologna süreci konularına değinilmiştir. 

Sözer (1997)’in “Üç Avrupa Ülkesinde Eğitim – Almanya, Danimarka, 

Fransa” isimli çalışmasında ülkenin genel görünümünden bahsedilmiş, eğitim yönetimi 

ve finansmanı açıklanmış ve eğitim seviyeleri, kurum tipleri, hedefleri anlatılmıştır. 

Örneğin, teknoloji enstitüleri, mühendislik okulları, üniversiteler, devlet teknoloji 

kolejleri, kiliselerin denetimindeki kolejler; spor, müzik ve güzel sanatlar akademileri, 

pedagoji enstitüleri vb. okullar yükseköğretim kurumları arasında sayılmaktadır. 

Şahin (2006)’in yapmış olduğu “Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de 

Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması” isimli araştırmada, Avrupa 

Birliği’nin genel özelliklerine değinilmiş, üye ülkelerin birliğe katılma süreci ele 

alınmıştır.  
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Şahin, bazı Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerini 

açıklamıştır. Bu açıklamayı yaparken yükseköğretim aşamasında hangi kurumlarda 

nasıl öğretmen yetiştirildiğini ve bu kurumların nasıl bir öğretmen yetiştirme 

hedeflerinin olduğu anlatılmıştır. 

Bu araştırmada Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Belçika, Fransa, 

Hollanda, İngiltere (Galler, Kuzey İrlanda), İspanya, İsveç, İtalya, Polonya ve 

Yunanistan ile Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemleri, var olduğu biçimiyle ele 

alınmış, betimsel bir araştırma yapılmıştır.  

Araştırmada gereksinim duyulan bilgiler, ilgili yerli yabancı alanyazın taraması 

yapılarak elde edilmiş, elde edilen veriler, alt problemlere yanıt olabilecek şekilde 

çözümlenmiştir.  

Araştırmadaki bulgulara göre, Almanya’da okulöncesi, ilköğretim ve 

ortaöğretim öğretmenlerinin eğitimi yüksekokullar tarafından yapılır. Fransa’da ise 

ortaöğretim öğretmeni eksikliği nedeniyle üniversitelerde gençleri öğretmenlik 

mesleğini seçmeye yönlendirerek öğretmen açığını kapatıp ortaöğretim öğretmeni 

yetiştirmek için 27 Ocak 1957 yılında enstitüler kuruldu.  

1980’lerde, Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim ve Araştırma Kurumu birçok plan 

ve proje ile kariyer değişikliği ile sayıları azalan öğretmen açığını kapatmaya çalışmış 

ve daha ileri giderek, az sayıda öğrencinin öğrenim gördüğü sınıflarda öğretim imkânı 

sağlamıştır.  

Hollanda, İspanya, İsveç’te öğretmenlik eğitimi yükseköğretimin bir parçası 

durumundadır. Galler’de Öğretmen Yetiştirme Kurumu ve Yükseköğretim Konseyi, 

öğretmenlik eğitimi ölçütlerine uygun eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, 

“nitelikli öğretmen statüsü” elde etmek için devam edilmesi gereken programları 

yürütme yetkisi verir.  
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Yükseköğretim kurumları okulların yönetilmesinden de sorumludur. Kuzey 

İrlanda’da öğretmenlik eğitimi, açık öğretim de dâhil olmak üzere yükseköğretim 

kurumlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde verilir. Öğretmenlik eğitimi İtalya’da 

üniversiteler tarafından verilir.  

Polonya’da ise yükseköğretim sektörü ve okul eğitim sektörü öğretmenlik 

eğitimini gerçekleştirmektedir. Yunanistan’da öğretmenlerin eğitimi, üniversitelerin 

Eğitim Bilimleri bölümlerinde verilmiş ve öğrenim süresi dört yıl olarak belirlenmiştir. 

Bu araştırmanın sonunda araştırmacılara, ele alınmayan Avrupa Birliği 

ülkelerinin ele alınması, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de Yükseköğretim 

kurumların öğretim elemanı yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması önerilmiştir. 

Terzi (2005) tarafından yapılan “Uyum Sürecinde Türkiye Eğitim 

Politikalarının Avrupa Birliği Eğitim Politikaları Doğrultusunda 

Değerlendirilmesi” adlı araştırmada Türkiye Eğitim Sistemi ve Türkiye Eğitim 

Politikaları irdelenmiş ve bu politikalar AB eğitim politikaları doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın başında Türk Eğitim Sistemini genel hatlarıyla tanıtmış ve sistemin 

işleyişine yön veren Kalkınma Planlarına, Milli Eğitim Şuralarına ve MEB’in 

yayınlarında yer alan eğitim politikalarına yer vermiştir. Ayrıca AB eğitim 

politikalarına uyum amacıyla eğitim sisteminde yapılan çalışmalar ele alınmıştır.  

Araştırmanın sonraki aşamasında Türkiye’nin eğitim politikaları, eğitim 

sisteminin yönetimi ve örgütlenmesi, eğitim kademeleri ve öğretmen eğitimi 

boyutlarında, AB bünyesinde benimsenen eğitim politikaları doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. Türkiye ve AB eğitim politikaları doğrultusunda, okulöncesi eğitim, 

ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve öğretmen eğitimi karşılaştırılmıştır.  

Bu araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yaklaşımı 

kullanılmıştır. Türkiye ve AB eğitim politikaları eğitim sisteminin örgütlenmesi ve 

yönetimi, okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademeleri ve 

öğretmen eğitimi çerçevesinde çözümlenmiştir. 
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Teziç, v.d. (2007) tarafından yapılan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” 

adlı çalışmada yükseköğretim sisteminden beklentilere, dünya ve Türkiye’deki yeni 

eğilimlere, Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA)’ nın oluşumuna, Türkiye’deki 

yükseköğretim sisteminin bugünkü yapısı ve performansına değinilmiştir. Bugünkü 

yapıya değindikten sonra Türkiye için bir yükseköğretim stratejisi geliştirilmiştir. 

Dünyadaki yükseköğretim sisteminde yeni eğilimlerden bahsederken, 

yükseköğretimde yığınlaşmayı (massification), yükseköğretimin küreselleşmesini 

(internationalisation), özelleşmesini, üniversite özerkliğini, yükseköğretimde kalite 

güvencesini ve yükseköğretimin yönetimini/yönetişimini (governance) de ele almıştır. 

Bu çalışmada, Avustralya, Belçika, İrlanda, Almanya, Fransa, Finlandiya, 

Yunanistan, İsviçre, İngiltere, Hollanda, ispanya, İsveç, İtalya, Danimarka, Norveç gibi 

AB’ye üye ülkelerin yükseköğretim sistemleri irdelenmiş, bu ülkelerin 

yükseköğretimdeki yeni beklentilerinden bahsedilmiştir.  

Bergen Toplantısı, Lizbon Süreci, Lima Bildirgesi, Sorbanne Ortak Bildirisi, 

Prag Bildirisi, Bologna Deklarasyonu gibi AB’nin yükseköğretimdeki önemli noktaları 

göz ardı edilmemiş, ayrıntılarıyla anlatılmıştır. 

Araştırmada yükseköğretimle ilgili bazı AB kurumlarında bahsetmiştir. 

Bunlardan bazıları Bologna İzleme Grubu, Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa 

Yükseköğretim Kurumları Birliği, Avrupa Ulusal Öğrenci Birlikleridir. 

Yükseköğretim Kurulu (2000)’nun hazırlamış olduğu “AB ülkelerinde 

Yükseköğretim – Yeni Gelişmeler” isimli raporda, AB ülkelerinin yükseköğretim 

sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları, yükseköğretimi etkileyen faktörleri, 

yükseköğretimde ileriye yönelik eğilimleri irdelemiştir. 

Çalışmanın ileriki aşamasında ekler sunulmuştur. Bu eklerden birincisinde 

Sorbon Deklarasyonu, ikincisinde Bolonya Deklarasyonu, üçüncüsünde ise AB ve AEA 

ülkelerindeki yükseköğretim sistemleri araştırılmıştır. 18 AB ülkesinin üniversitelerinin 

yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü ekte ise AB bünyesinde yürütülen eğitim 

programları ve Avrupa kredi transfer sistemi hakkında bilgi verilmiştir. 



 

 

BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, Avrupa Birliği ülkelerinde yükseköğretimin genel amaçlarının 

ve kurum tiplerinin açıklanması amaçlanmıştır. Bu amaçla Avrupa Birliği ülkelerinde 

yükseköğretimin kurum tipleri ve genel amaçları var olduğu biçimiyle ele alınmıştır. Bu 

yönüyle çalışma betimsel bir çalışmadır. 

Betimsel araştırma, mevcut verileri olduğu gibi betimlemeye yönelik olan 

araştırmadır. Betimsel araştırma, karşılaştırmalardan ve neden-sonuç ilişkilerinden 

hareket edilerek belli bir sorunun ya da durumun saptanması, çözümlenmesi ve yorumu 

amacıyla yapılan araştırmalara verilen genel addır. 

Araştırmada gereksinim duyulan temel bilgiler, ilgili yerli ve yabancı alanyazın 

taraması ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, alt problemlere yanıt olabilecek şekilde 

çözümlenmiştir.  

Avrupa Birliği ülkelerinin yükseköğretim sistemleri ile ilgili bilgilere daha çok 

Eurydice veri tabanından ulaşılmıştır. Çünkü doğru ve güncel bilgiler ve bilgi bütünü bu 

kaynaklardan elde edilebilmiştir. Büyükelçiliklere gidilmiş ancak bilgi alınamamıştır. 

Bu araştırmada Avrupa Birliğinin kurucu ülkelerinden başlanarak, sırayla üye 

olan ilk on beş ülke irdelenmiştir. Buna göre incelenen ülkeler Almanya, Belçika, 

Fransa, Hollanda, İtalya, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, Birleşik Krallık, 

Yunanistan, Portekiz, İspanya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’tir. 

Problem cümlesinin daha iyi analiz edilmesi için oluşturulan alt problemler, 

yükseköğretime yönelik olarak yapılan faaliyetlerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde yükseköğretimin “genel amaçları” ve “kurum tipleri” 

irdelenmiştir. 



 

 

 

BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUM 

 Bu bölümde Avrupa Birliği ülkelerinde yükseköğretimin kurum tipleri ve genel 

amaçları hakkındaki bulgulara yer verilmiştir.  

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın birinci alt problemi, “Avrupa Birliği ülkelerinde yükseköğretimin 

kurum tipleri nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Alt probleme ilişkin bulgular ve 

yorumlar, alt probleme yanıt olacak şekilde düzenlenmiştir.  

 Bu bölümde birinci alt probleme ilişkin bulgular ve yorumlar Avrupa Birliği’ne 

üye olma sırasına göre verilmiştir.  

Almanya 

Almanya’da eğitim politikası ve planlamasına ilişkin sorumluluk, devletin 

federatif yapısına uygun olarak, devlet ile eyaletler arasında dağıtılmıştır. Federal 

anayasa ve eyalet anayasasına göre, tüm okul sistemi devletin denetimi altındadır. 

Yükseköğretim kurumları, eyaletlerin yetki ve sorumluluk alanındadır (Gülcan, 2005: 

67). 

Almanya’da yükseköğretim, çeşitli türdeki üniversiteler ve sınırlı sayıdaki 

üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim kurumlarından oluşur. Bazı eyaletlerde 

bunların yanı sıra mesleki akademiler de bulunmaktadır. Bu kurumlar, yükseköğretime 

hak kazanan orta öğretim ikinci devre mezunlarının devam edebilecekleri başka bir 

yetiştirme programıdır. Belirli bir mesleğe yönelik programlar sunulur (Erginer, 2006: 

261). 
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Ortaöğretim basamağından sonra, mesleki eğitim mesleki yüksekokullarında 

verilir. Bu eğitim verilirken sanayi ve okul işbirliği yapar. Yükseköğretim ise 

çoğunlukla akademik eğitim amaçlıdır (Gülcan, 2005: 74). 

Liselerin üst devresine onuncu sınıfı başarıyla bitiren öğrenciler devam 

edebilirler. Öğrenciler 13 öğretim yılı sonunda olgunluk (abitur) derecesini alırlar ve bu 

derece onlara yükseköğretime devam edebilme hakkı verir. Yalnız Sachsen ve 

Thüringen’de bu derece 12 yılın sonunda verilir (Erginer, 2006: 252). 

2004 – 2005 kış sömestrsisinin bir kısmında devletin sürdürdüğü ve devletin 

kontrolündeki yükseköğretim kurum tipleri aşağıdaki gibidir (Eurydice, 2005: 1): 

• Üniversiteler ve yükseköğretime denk kurumlar ve ilahiyat kolejleri 

• Sanat ve müzik kolejleri 

• Fachochschulen (Fachoch okulları) 

Ek olarak Almanya yükseköğretim sektörü devlet tarafından ve devlet 

kontrolünde olmak üzere, bazı bölgelerde iki çeşit mesleki okul (Berufsakademien) 

bulunmaktadır. Uluslararası Standart Sınıflandırılmış Eğitime göre Bayern’deki 

Fachakademien ve sağlık sektöründeki iki ve üç yıllık okullar vardır ve bu okullar 

yükseköğretimin bir parçasıdır (Eurydice: 2005: 1). 

Hessen ve Nordhein – Westfalen’deki çok amaçlı üniversiteler, meslek 

yüksekokulları, güzel sanatlar ve müzik yüksekokulları ve üniversitelerin araştırma ve 

öğretim işlevlerini bir çatı altında toplar. Çok amaçlı üniversiteler farklı derecelerde 

sonuçlanan, değişen sürelerde tamamlanan eğitim programları sunarlar (Erginer, 2006: 

261). 
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Alman Yükseköğretim Sisteminde Okul Türleri 

 Almanya’daki mevcut yüksek okul türleri şunlardır (Öz, 2002: 8): 

• Üniversiteler 

• Teknik üniversiteler 

• Çok amaçlı yüksek okullar (Çok amaçlı meslek yüksek okulu), örneğin tıp 

yüksek okulları, eğitim yüksek okulları 

• Sanat ve müzik yüksek okulları (Die Kunst- und Musikhochschulen) 

• Meslek yüksek okulları (Fachochschulen) 

• Yüksek idare okulları (Fachschule für öffentliche Verwaltung) 

• Felsefe -  Teoloji yüksek okulu (Philosopisch-Theologische Hochschule)  

Söz konusu yüksek okulların görevi, bilimsel araştırma yapmak, öğretim ve 

eğitim vasıtasıyla bilim ve sanatın ilerlemesine ve gelişmesine hizmet etmektir. Yüksek 

okullar, öğrencilerini bilimsel bulguların öğrenilip kullanılmasını gerektiren ya da sanat 

yaratıcılığı isteyen meslek çalışmalarına hazırlar (Öz, 2002: 8). 

Bazı ülkelerde, Türkiye' de de uygulandığı gibi, tüm yükseköğretim kurumları 

aynı çatı altında toplanmıştır. Almanya gibi bazı ülkelerde ise, üniversiteler ile 

üniversite dışı kurumlar olarak iki ayrı çatı altında yapılandırılmış yükseköğretim 

kurumları bulunmaktadır (YÖK, 2000: 2).  

Üniversiteler 

Üniversiteler ve eşdeğer yükseköğretim kurumları teknik üniversiteler, teknik 

yüksek okullar, çok amaçlı üniversiteler ve yalnızca belirli üniversite bölümleri sunan 

kurumlardan oluşmaktadır (Erginer, 2006: 261).  

Geleneksel üniversitelere ek olarak, Teknik Üniversiteler üniversite statüsünde 

hizmet vermektedir. Bu üniversiteler doğal ve mühendislik bilimleri üzerinedir. 2002- 

2003’ten beri geniş çaplı başvurular 1970’te Hessen ve Nordrhein – Westfalen’de 

kurulan üniversitelere olmuştur.  
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Daha sonra sadece Baden- Württemberg’de bulunan kolejler diğer bölgelerde 

üniversitelerle işbirliği yapmış ya da daha geniş alanda ders veren kurumlara 

dönüşmüştür.  

Bu kurumların sahip olduğu ortak nokta Doktora için hak kazanmaktır. Bu 

haklar ayrı ayrı Promotionsrecht ve Habilitationsrecht olarak adlandırılır. Akademik ve 

bilimsel araştırma - özellikle araştırma merkezli – ve gelecek nesil akademisyenlerini 

yetiştirmek aynı zamanda üniversitelerin ayırt edici özellikleridir. Bu özellikler 

yükseköğretim kurumlarıyla aynıdır (Eurydice: 2005: 2). 

Eğitim süresi dört ya da altı yıldır. Bu eğitimin sonucunda üniversiteden Diplom, 

Magister veya Staatsexamen dereceleri alınır. Bu süre içinde yarım yıllık süre de tez 

çalışmasına ayrılır. Diplom programlarında belirli bir mesleki alan için yoğunlaşmış 

çalışmalar yapılır. Magister programları da genelde sanat alanındadır ve iki veya üç 

konuda yoğunlaşır. Staatsexamen programı ise akademik unvan alındıktan sonra ayrı bir 

sınav gerektiren meslekler için uygulanır (YÖK, 2000: 14).  

1998’de Almanya’da toplam 337 yükseköğretim kurumu vardı ve bunların 77’si 

devlete ait değildi. Üniversite öğretimi, çeşitli türlerde yükseköğretim kurumlarından 

oluşan farklılaşmış bir sisteme sahiptir (Erginer, 2006: 261). Bu farklılaşmış sistemdeki 

yükseköğretim kurumları şu şekilde incelenebilir:  

Güzel Sanatlar ve Müzik Yüksekokulları 

Sanat yüksekokulları tasarım, güzel sanatlar, çeşitli dallarda müzik 

yüksekokulları ve görsel sanatlardan oluşur. Aynı zamanda bazı durumlarda kuramsal 

alanlarda öğretim verirler. Bu alanlar, güzel sanatlar ve sanat tarihi, müzikoloji, müzik 

tarihi, müzik öğretimi, bunun yanı sıra son zamanlarda daha çok yeni medya olarak 

sıralanabilir. Bazı yüksekokullar sanatsal derslere hazırlık eğitimi de verirler, bazıları 

ise sadece belirli alanların derslerini verirler (Eurydice: 2005: 2). 
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Güzel sanatlar ve müzik yüksekokulları müzik disiplinlerinde ve ilgili akademik 

disiplinlerde (sanat bilimi, sanat tarihi, müzikoloji, müzik tarihi, müzik eğitimi) eğitim 

programları sunarlar. Aynı zamanda okullarda sanat ve müzik öğretmenleri için eğitim 

sağlarlar (Erginer, 2006: 262). 

Fachoch Okulları (Fachochschulen) 

Fachoch okulları (uygulamalı bilim üniversiteleri) 1970 / 71’de Federal 

Almanya Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim sisteminde yeni bir kurum olarak kuruldu. 

Şu anda kendi özel eğitim işlevlerini gerçekleştiriyorlar. Bu kurumlarda öğretim 

uygulama odaklıdır. Öğretimin bir bölümünde çoğunlukla uygulamalı eğitimin yapıldığı 

derslerle birleştirilmiş bir dönem vardır. Profesörler, akademik yeteneklerinin yanı sıra 

yükseköğretim alanının dışında da mesleki deneyim kazandırırlar (Eurydice: 2005: 2). 

Standart eğitim süresi dört yıl olan bu kurumlar, mühendislik, iktisat, sosyal 

meslekler, yönetim ve tasarım gibi alanlarda mesleğe yönelik programları yürütür. Bu 

süreye, bir veya iki dönemlik staj süresi ile üç ile altı aylık Diplom tezi hazırlama süresi 

dâhildir. Diplom hazırlama süresi bir dönem olarak adlandırılır. Mezunlara Diplom 

(FH) unvanı verilir. Buradan mezun olanlar doktora çalışması yapabilirler. Bunun için 

de belirli koşullarda ve ek sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir (YÖK, 2000: 14). 

Fachoch okulları yükseköğretim sektöründeki mesleki eğitim kurumlarını devam 

ettirir. Kural olarak biçimsel eğitimi içeren mesleğin uygun eğitimin tamamlanmasını 

gerektirir. Fachoch okulları aşağıdaki alanlarda vardır (Eurydice: 2005: 3): 

• Zirai Ekonomi 

• Tasarım 

• Teknoloji 

• Ticaret 

• Toplum Araştırması 
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Bunlar ister tam zamanlı ister yarı zamanlı olsun, devlet gözetimli, bölge 

yasalarına uygun mesleki yeterliliğe önderlik ederler. Ek olarak, Fachoch okulları 

devamında kariyer geliştirme programları ile daha fazla ek dersler sunabilirler. Fachoch 

okullarında eğitimin tamamlayan kişiler ara kadro olarak çalışırlar. 

2003 / 2004 kış döneminde 192 Fachoch Okulu bulunmakta, bunların dışında 60 

tane devlet temelli olmayan fakat büyük oranda devlet okulları ile aynı yasal 

hükümlerin sorumluluğu altında olan kurum bulunmaktadır. Büyüklük, öğrenci sayısı 

ve ders sayıları olarak kayda değer değişiklik gösterirler. Sonuç olarak bir Fachoch 

Okulu belli bir bölgesel karaktere ya da özel bir çevreye sahiptir. 29 tane 

Verwaltungsfachhoch Okulu vardır ve bunlar yerel yönetim için kurulan Fachoch 

Okullarıdır.   

Bu okulların yerel yönetimler için özel bir rolü bulunmaktadır. Bu okullar, sivil 

hizmetteki yüksek seviye için gerekli olan memurları eğitir. Eğitim Federasyon 

tarafından ya da bölge tarafından sürdürülür. Buralardan mezun olanlar iptal edilebilir 

bir memur statüsüne sahiptir (Eurydice: 2005: 3). 

Bununla birlikte Üst Düzey Teknik Okullar (Fachschule) sürekli mesleki eğitim 

sağlayan kurumlardır. Bir meslek dalında derinliğine bilgi edinebilmek için mesleki 

eğitim programını bitirmek gereklidir (Erginer, 2006: 253). Bu kurumlardan mezun 

olanlar da Fachoch okullarına devam edebilirler. 

Yükseköğretim Sisteminin Dışındaki Kuruluşlar – Meslek Yüksekokulları 

(Berufsakademien) 

Mesleki Akademiler yükseköğretim sektörünün bir parçasını meydana getirir ve 

bir eğitim kuruluşunda uygulamalı mesleki eğitim veren üniversite kurumlarındaki 

akademik eğitimle bir bağ kurar. Böylece, iki taraflı bir eğitim oluşturulmuş olur.  

Görevde eğitimin masraflarını üstlenen şirketler öğrencilere belli bir ücret 

öderler ve bu üniversite kurumlarındaki kuramsal eğitim boyunca da alınır. Bu mesleki 

akademiler ilk olarak 1974’te Baden-Württemberg’de bir pilot projenin parçası olarak 
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kurulmuştur ve şimdi bazı bölgelerde devlet tarafından yapılması zorunlu hale 

getirilmiştir (Eurydice: 2005: 3). 

Mesleki Akademiler (Berufsakademie), yedi eyaletteki yükseköğretim 

kurumlarında ikili sisteme bağlı olarak, kuramsal mesleki eğitimle, bir iş kolundaki 

uygulamalı mesleki eğitim birleştirilmektedir. Yalnızca Berufschule’yi bitiren 

öğrenciler buraya devam edebilirler (Erginer, 2006: 253). 

Yalnızca belirli bölümleri sunan üniversiteler arasında tıp, veteriner hekimlik, 

yönetim ve spor bilimlerinde özelleşen kurumların yanında, federal silahlı kuvvetlerdeki 

subaylar için iki Bendeswehr üniversitesi de yer alır (Erginer, 2006: 262).  

Lisans eğitiminin süresi, birçok ülkede (Almanya, Hollanda ve İsveç gibi) 

yürütülen programlara göre değişiklik göstermektedir. Tıp eğitimi, tüm ülkelerde diğer 

programlara göre daha uzundur. Mühendislik, hukuk ve öğretmen yetiştirme 

programları genellikle diğer programlardan farklıdır (YÖK, 2000: 5). 

Sağlık sektöründeki okullar sağlık sektöründeki meslekler için eğitim verirler. 

Örneğin, hemşire ya da fizik tedavi uzmanı gibi mesleklerde eğitim verilebilir. Bu 

okulların birçoğu hastanelerle birlikte fiziksel ya da örgütsel bir bağ ile çalışırlar. Bu 

hastanelerde hem kuramsal hem de uygulamalı eğitim sağlanır.  

Üniversiteler ve eşdeğer yükseköğretim kurumlarının doktora derecesi ve 

doktora sonrası eğitim yeterliği verme hakları vardır. Genellikle ilahiyattan edebiyata ve 

hukuka, ekonomik ve sosyal bilimlere, fen bilimlerine, mühendisliğe, ziraat ve tıbba 

kadar değişen konularda eğitim sunarlar (Erginer, 2006: 261).  

Doktora derecesi sonunda bir tez çalışması yapmak gerekmektedir. Bu tez 

çalışması bir öğretim elemanı gözetiminde yapılır ve sözlü olarak savunma gerektirir. 

Bu derece iki ile dört yıl arasında sürede tamamlanır. Son yıllarda doktora derecesi, 

lisansüstü okullar denilen Graduiertenkollegien’lerde tamamlanmaktadır. 1998 yılında 

300 kadar Graduiertenkollegien açılmıştır (YÖK, 2000: 14).  
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Kural olarak, profesörlük için Habilitation’a sahip olmak gerekir. Habilitation, 

akademik bir derece değildir ancak, kişinin ders vermek için yeterli olduğunu gösterir 

ve iki ile üç yıllık bir çalışmayı gerektirir. Habilitation’a sahip olmak, araştırmacıların 

doktor unvanı yanında Habilitatus unvanını da kullanmaları hakkını kazandırır (örneğin, 

Dr. Med. Habil.) (YÖK, 2000: 14). 

Avrupa’da, tüm lisans programları 3 yıl olan hiçbir ülke bulunmamaktadır 

(YÖK, 2000: 3). 

Tüm dereceler honours veya ordinary şeklinde iki türdür. Bunların arasında, 

eğitimin süresi veya derslerin kapsamı açısından bir farklılık yoktur. Herhangi bir 

programda honours derecesi alabilmek için belirli bir not ortalamasına sahip olunması 

gerekir ve derslerin yanında tez çalışması da yapılır. Mühendislik gibi bazı alanlarda, 4 

yıllık lisans eğitiminin sonunda Master of Engineering (M. Eng) derecesi verilir (YÖK, 

2000: 4). 

Yüksek lisans derecesinin, yükseköğretimin 5. yılında alınabilmesi konusunda 

hemen hemen tüm ülkeler hemfikir görünmektedirler (YÖK, 2000: 5,6). 

Geleneksel olarak tek basamaklı yükseköğretim sistemine sahip Almanya, 

Avusturya, İsviçre, İtalya, programların gerçek tamamlanma süresinin 5 yıla indirilmesi 

konusunda çalışmalar yapmaktadırlar (YÖK, 2000: 6). 

Bazı Alman üniversiteleri, son yıllarda geleneksel eğitim sisteminin yanında 

İngilizce yürütülen lisans, yüksek lisans ve doktora programları başlatmışlardır (YÖK, 

2000: 9). 

Avrupa’daki birçok ülkede görülen yeni eğilim, hükümetlerin lisans eğitimini 

tamamlamak için gereken “gerçek” süreyi azaltma istekleridir. Bu ülkelerdeki 

öğrenciler, kâğıt üzerinde 4 ile 5 yıl süren lisans programlarını 7 ile 8 yılda 

tamamlayabilmektedirler. Örneğin Almanya’da Maîtrise derecesi alanların yaklaşık üçte 

biri, programları 4 yılda tamamlayabilmektedir (YÖK, 2000: 9). 
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Lisans programlarının uzun sürede tamamlanmasının başlıca nedenlerini 

sıralamak gerekirse, en başta gelen problem, bilgi yükü fazla programlardır. Bu 

programlar oldukça ansiklopediktir ve sınıf geçmeyi geciktirmektedir. Diğer bir konu da 

mezunlar arasındaki işsizlik problemidir.  

Bu durum mezun olma isteğini zayıflatmaktadır. Eğitimin ücretsiz olması sene 

uzatmada ek olarak masraf yaratmamaktadır. Üniversiteye girişte bir seçme işlemi 

yapılmadığı için öğrencilerin genellikle kendilerine uygun olmayan programlara 

başlamaları nedeniyle isteklendirmelerinin düşük olması ve öğrencilerin öğrenimlerine 

devam ederken başka bir işte çalışmalarıdır.  

Son on yıldır bu konu üzerine eğilen hükümetler, gerçek ve resmi eğitim 

sürelerini birbirine yaklaştırmak amacıyla ciddi kararlar almaya başlamışlardır. 

Almanya’da, öğrencilere karşılıksız verilen bursların süresi sınırlandırılmıştır (YÖK, 

2000: 10). 

Almanya’da, federal düzeydeki yükseköğretim kanununda 1998 yılında yapılan 

düzenlemeler sonucunda, üniversiteler ile Fachhochschule’ler tarafından Bachelor ve 

Master programlarının açılmasına olanak sağlanmıştır. Bachelor programları 6 ile 8 

dönem, Master programları ise 2 ile 4 dönem arasında değişmektedir.  

Bu programların birbirini takip eden tek bir program halinde olması durumunda 

ise toplam sürenin 10 dönemi geçmemesi gerekmektedir. Bu programların yanında 

geleneksel Alman programları da yürütülmektedir. Yeni kanun, kredili sistemin 

uygulanmasına da olanak sağlamıştır (YÖK, 2000: 12). 

Almanya’da, Güz-1998’de başlatılan 80 Bachelor ve Master programının başlıca 

özellikleri şunlardır (YÖK, 2000: 12): 

• Programların çoğunluğu bilim ve teknoloji alanlarında açılmıştır, 

• Programların çoğunluğu sadece İngilizce dilinde yürütülmekte, bazılarında 

Almanca da kullanılmaktadır, 

• Programların çok azı ECTS ile uyumludur, 
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• Bachelor programlarının süresi genellikle 6 dönem, Mastır programlarının 

süresi ise 4 dönemdir. Bachelor veya Mastır programlarını bitirenlerin, 

geleneksel Diplom programlarına geçme olanağı bulunmaktadır. Ancak, 

bunun için ek eğitim görülmesi gerekmektedir. 

Uluslararası yazışmalarda ve yazmış oldukları makalelerde, Almanya’daki 

Fachhochschule’lerin kendilerini University of Applied Science (Uygulamalı Bilim 

Üniversitesi) olarak tanıtmaları resmi olarak kabul edilmiştir (YÖK, 2000: 14). 

Üniversite dışı kurumların birçoğu, ülkelerindeki geçerli mevzuat nedeniyle 

mezunlarının devam edemeyeceği bir üst derece için uluslararası işbirliğine 

gitmektedirler. Örneğin, Fachhochschule mezunlarının Almanya’da doktora yapma 

hakkı yoktur. Bu mezunların bir kısmı önce İngiltere’ye giderek Mastır (yüksek lisans) 

derecesi almakta ve Almanya’ya dönerek bu diplomayı doktoraya başlamak için 

kullanmaktadır (YÖK, 2000: 15). 

Kredi sistemini uygulamaya başlayan veya gündemine alan ülkelerin sayıları her 

geçen gün artmaktadır (örneğin, Almanya, İsviçre ve İtalya). AB/AEA ülkelerinin üçte 

ikisinden fazlası kredi sistemini kabul etmiştir. (YÖK, 2000: 16). 

Almanya’da, yeni oluşturulan Bachelor/Master programlarının değerlendirilmesi 

için Eyalet Kültür Bakanları Konseyi (Kultusministerkonferenz – KMK) tarafından 

Rektörler Komitesi’ne (Hochschulenrektorenkonferenz – HRK) bağlı yeni bir kurum 

kurulmuştur (YÖK, 2000: 18). 

Yükseköğretim sistemi için öngörülen yapısal değişiklik ilk olarak, 25 Mayıs 

1998’de Alman, Fransız, İngiliz ve İtalyan Eğitim Bakanlarının imzaladığı Sorbon 

Deklarasyonu’nda yer aldı. Daha sonra, 19 Haziran 1999’da Avrupa’ daki 31 ülkenin 

Eğitim Bakanları, Bolonya Deklarasyonu’nu imzaladılar. (Bolonya Deklarasyonunda 

Türkiye Milli Eğitim Bakanı’nın imzası yoktur) (Marangoz, 2003: 2). 

Almanya’nın Hamburg şehrinde 1978’de kurulan Hamburg - Harburg 

Üniversitesi’nin 1999’da 3500 öğrencisi, 100’ü profesör olmak üzere 500 de öğretim 

elemanı vardı. Teknoloji alanında ve mühendislik eğitiminde öne çıkan ve endüstri ile 
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sıkı bağlantıları olan bu üniversite yılda yaklaşık 100 patent üretmekte ve patentlerden 

elde edilen gelirler ilgili araştırıcılar ile kurumlar arasında paylaştırılmaktadır 

(Marangoz, 2003: 3). 

Müfredatın yeniden oluşturulması konusunda, bazı ülkelerde (çoğu Orta Avrupa 

ülkeleri, bazı Güneydoğu Avrupa ülkeleri, Portekiz, Estonya ve Norveç’te üniversite 

alanında vs.) yeni lisans yapısına uyum sağlaması için dersleri değiştirme sürecinde, 

dersler yeniden oluşturuldu ve planlandı. Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya, Benelüks 

Ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde özellikle politeknik alanda ders programları 

yeniden oluşturulmadı ve çoğunda eski dersler yeniden isimlendirildi (Marangoz, 2003: 

8). 

Belçika  

Fransızca Konuşulan Topluluk 

Yükseköğretim birkaç tip kurumu içerir. Fransız topluluğunda yükseköğretim 

yapısında üniversite eğitimi ve üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim şeklinde 

bir ayrım yapılmıştır.  

Üniversite Düzeyinde Olmayan Yükseköğretim (Hautes Écoles’deki 

Yükseköğretim) 

1995- 1996’nın başında üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim, uzun ve 

kısa süreli ve 30 tane de üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim kurumu (Hautes 

Écoles) oluşturacak şekilde gruplandırıldılar.  

Bu yükseköğretim kurumlarında eğitim, uzun ve kısa süreli programlar şeklinde 

sürdürülür. Uzun süreli programları üniversite öğretimine eşdeğerdir. Bu eşdeğerlik 

hesaplanırken programların seviye ve özellikleri dikkate alınmıştır. Programlar 

uzmanlık alanına göre birbirinden farklı enstitülerde verilir. Yüksek Öğretmen Enstitüsü 

buna örnek olarak verilebilir.  
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Aynı zamanda üniversite düzeyinde olmayan bir yükseköğretim kurumu hem 

kısa tip hem de uzun tip yükseköğretim sağlamakla birlikte bazıları sadece kısa tip 

yükseköğretim, bazıları da sadece uzun tip yükseköğretim imkânı verebilir. Birden fazla 

kategoride eğitim sunabilir ancak istisnalar görülebilir. 

Bu kurumlarda en uygun büyüklük – ortalama 2000 civarı öğrenci – kalite 

amaçlarının yerine getirilmesine imkân vermektedir. Üniversite düzeyinde olmayan 

yükseköğretim kurumları pedagojik, sosyal ve kültürel amaçlar üzerinde birleşenlerin 

sayesinde kurulmuştur.  

Bu amaçların ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğini ve akademik başarının ne 

kadar sağlandığını belirlemek amacıyla sınavlar yapılmaktadır (eurydice, 2006a1: 110).  

Bir üst sınıfa geçmek için sınavlarda başarılı olmak gerekir ve son yıl bir tezin 

sunumunu içerir. Sınav süreci bir dizi yönetsel ve örgütsel önlemlere tabidir. Her 

akademik yıl için iki sınav dönemi düzenlenmiştir (Erginer, 2006: 284). 

Üniversite Eğitimi 

Üniversite öğretimi, üniversiteler ve karşılaştırılabilir statüde olan enstitülerde 

yapılır. Yalnızca kuramsal eğitim sağlamak amacıyla değil, uygulamalı eğitime de yer 

verecek şekilde tasarlanmıştır (Erginer, 2006: 283).  

En az dört yıllık bir sürede üniversite eğitimi verilir. İki devrede düzenlenir. 

Üniversite eğitimi üniversite statüsündeki ya da bu şekilde özümlenen kurumlarda 

düzenlenir. Fransız topluluğunda, the University of Liège (ULg), Louvain-la-Neuve’de 

yer alan the Université Catholique de Louvain (UCL), ve the Université Libre de 

Bruxelles (ULB); ve bir üniversite de the Université de Mons-Hainaut (UMH) 

bulunmaktadır.  

Mesleki son sınıf öğrenciliğinden sonra üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler 

yükseköğretim için yeterlik diploması almak zorundadır. Bunu da Fransız Topluluğu 

Sınav Kurulu aracılığıyla yapması gerekir. 
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Her bir tam yapılı üniversite en azından beş geleneksel fakülteye sahip olmalıdır. 

Felsefe ve beşeri bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, bilim fakültesi, tıp fakültesi, 

uygulamalı bilimler fakültesi bu fakülteler arasındadır.  

Mühendisliğe girebilmek için giriş sınavı yapılması gerekir. Tıpta ise başvuru 

sürecinden sonra bir seçme sınavı yapılır ve benzer sistemler diş bilimleri için de 

uygulamaya konulmuştur.  

Bunun yanında çeşitli fakültelere, okullara veya kurumlara, farklı bilim dallarını 

ilgilendiren kurumlara sahip olabilirler. Mesela sanat tarihi, ziraat, arkeoloji, doğubilim, 

iş ve ekonomi, sosyal ve politika bilimi, kriminoloji, psikoloji, eğitim bilimleri ve 

benzeri dallarda eğitim verilebilir (eurydice, 2006a1: 110). 

Üniversite öğretiminin sınav sistemi ve öğrencileri değerlendirme ölçütleri 

üniversite düzeyinde olmayan eğitimle aynıdır (Erginer, 2006: 284). 

Sanatsal Yükseköğretim 

1999’dan beri mimari sektör hariç orta öğretim sonrası sanatsal eğitimde farklı 

çalışma alanları ya kısa tip yükseköğretimdir ya da uzun tip yükseköğretimdir. 

Mimarinin dışında kalan sanatsal eğitim 17 yüksek sanat okulunda verilmektedir. Beş 

alanı kapsar: görsel sanat, grafik ve uzamsal sanat, müzik, tiyatro ve dans.  

Mimarlık, üniversite dışı yükseköğretim olarak kabul edildiğinden dolayı mimari 

eğitim, dört mimarlık yüksek okulunda (uzun tip) ve bazı sanat eğitimi enstitülerinde 

verilmektedir.  

Diğer Belçika ve yabancı eğitim kurumları arasında işbirliği ve birlikte çalışma 

anlaşmaları yapılmıştır. Her bir yüksek sanat okulunun konseyi bir eğitim ve sanat 

programı hazırlamak zorundadır. Bu programda tüm amaçlar, yöntemler ve seçenekler 

bulunmalıdır (eurydice, 2006a1: 110).  
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Almanca Konuşulan Topluluk 

Almanca konuşulan toplulukta, üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim 

kurumları içinde kısa süreli yükseköğretim programları bulunmaktadır. Üniversite 

düzeyinde olmayan yükseköğretim sadece hemşirelik ve eğitim bilimlerinde verilir. 

Hemşirelerin ve öğretmenlerin ilk eğitimi burada sağlanır. Burada verilen öğretmenlik 

eğitimi sadece ilköğretim öncesi ve ilköğretim okulları içindir.  

Diğer tüm alanlar ya da yükseköğretim şekillerinde eğitim almak için öğrenciler 

bu kurumlardan ayrılmak ve Fransız ya da Flaman topluluğunda ya da yurt dışında 

örneğin Almanya’da eğitimini sürdürmek zorundadır (eurydice, 2006a2: 117).  

Öğrencilerin çoğunluğu Fransız Topluluğu’nu seçmektedirler. Bu da 

Fransızcanın Almanca konuşulan toplulukta erken dönemde öğrenilmesinin 

sebeplerinden birisidir. Öğrenciler yükseköğretime girebilmek için zorunlu eğitim 

sonrası ortaöğretim diplomasına sahip olmak zorundadırlar (Erginer, 2006: 309). 

Flamanca Konuşulan Topluluk 

Yükseköğretim, üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim (Hogescholen) ve 

üniversite öğretimi olarak iki şekilde sunulur. Flanders’deki yükseköğretim kurumları 

resmi olarak kayıtlı kurumlardan ve kayıtlı ama resmi olmayan yükseköğretim 

kurumlarından oluşur (eurydice, 2006a3: 85).  

Resmi olarak kayıtlı kurumlar 2004’ten önce hükümet tarafından kabul edilen 

kurumlardan oluşmaktadır. Bunlar aynı zamanda hükümete bağlıdırlar ve eğitim ve 

araştırmaları hükümet tarafından finanse edilir. Bu kurumların listeleri yükseköğretimin 

kayıtlarında yer almaktadır. Şunları içermektedir (eurydice, 2006a3: 85): 

• Üniversite kolejleri ve üniversiteleri, 

• Vlerick Leuven Gent Yönetim Okulu ve tropikal tıp enstitüsü, 

• Brüksel Protestan Dini Fakültesi ve Heverlee Evangelical Dini Fakültesi 
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Bu kurumlar farklı felsefi alt yapıya sahiptirler. Son yapılan değişikliklerle 

birlikte tüm yükseköğretim kurumları özerkliğini kazanmıştır. Felsefi alt yapıları farklı 

olsa da her felsefi inanca sahip kişileri kabul edebilirler (Erginer, 2006: 298). 

Bir özel kurum olan milletler üstü Limburg Üniversitesi Flemenkler 

(Hollandalılar) ve Flanderler tarafından kurulmuştur. Bu üniversite iki milletli bir 

kurumdur. Flander’de resmi bir kurumdur ve Flaman üniversiteler grubun bir parçasıdır. 

Bir üniversite içinde ve bir ya da daha fazla sayıda üniversite koleji arasında 

işbirliği yapmak için birlik kurulabilir. Bunlar güçlerinin bir kısmını birliğe 

yükleyebilirler, yalnız bir üniversite ya da üniversite koleji birden fazla birliğe üye 

olamaz.  

Üniversite kolejleri birliğin bir yapısı olarak mastır eğitimi verebilir. Akademik 

yıl, Eylül’ün ortası ile Ekim’in 1’i arasında başlar. Bu tarihler kuruma bağlı olarak 

değişiklik gösterir. 

Yükseköğretime kayıtlı kurumların içinde resmi olmayan ama kayıtlı kurumlar 

da vardır. Bunlar Flander’da yükseköğretim verirler ve Flaman hükümeti tarafından 

kayıt edilirler (eurydice, 2006a3: 86). 

Flaman Topluluğunda beş tane birlik bulunmaktadır. Sadece küçük Brüksel 

Üniversitesi bir birliğe üye değildir. Flaman topluluğundaki bu birlikler şunlardır 

(eurydice, 2006a3: 86): 

• KULeoven Birliği + 12 üniversite koleji 

• Üniversite Birliği – Limburg üniversite kolejleri + 2 üniversite koleji + 

Limburg Milletler Üstü Üniversitesi 

• Ghent Üniversite Birliği + 3 üniversite koleji 

• Üniversite Birliği ve Antwerp üniversite kolejleri + 4 üniversite koleji 

• Brüksel Birliği: VUB + bir yükseköğretim koleji. 
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Fransa  

Fransa okul sisteminin yapısı dört öğretim düzeyini kapsamaktadır. Bunlar okul 

öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimdir. Yükseköğretim sisteminin 

yapısı üniversite düzeyinde ve üniversite düzeyinde olmayan (non-university) 

yükseköğretim şeklinde değişir (Erginer, 2006: 166,167).  

Beş Katolik Kurumu hariç tamamı devlete ait üniversitelerde ya da yüksek kamu 

kesimi okullarında veya bazıları yüksekokullar (grandes écoles) olarak bilinen özel 

“okullarda” da yükseköğretim seviyesinde eğitim verilmektedir. Enstitüler ve okullar 

üniversitelere bağlı olabilir.  

Bunlar içerisinde kısa süreli teknoloji dersleri veren teknoloji enstitüleri 

(instituts universitaires de technologie) (IUTs), mühendislik alanında yeterlilik almak 

için çalışan öğrencilere yönelik mesleki enstitüler (instituts universitaires 

professionnalisés) ve öğrencileri öğretmen alımı sınavlarına hazırlayan ve öğretmenlik 

eğitimi vs. sağlayan öğretmen eğitim enstitüleri (instituts universitaires de formation des 

maîtres) (IUFMs) bulunmaktadır. 

Bazı liseler yükseköğretime katkıda bulunur. Çünkü yüksekokullara (grandes 

écoles) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere yüksekokullara hazırlık sınıfları (classes 

préparatoires aux grandes écoles) (CPGE) içerisinde hazırlık eğitimi verirler. Bunun 

yanı sıra bünyelerinde kısa teknik eğitim dersleri veren STS ya da yüksek teknisyen 

bölümleri (sections de techniciens supérieurs) barındırırlar (eurydice, 2007b: 113). 

Genel veya teknik lise, yükseköğretime giriş içingerekli olan lise eğitimini 

sağlar. Genel bakalorya ve teknik bakalorya yükseköğretime geçiş olanağı sağlar. 

Yüksekokullardaki hazırlık sınıfları ile liselerde oluşturulan yüksek teknisyen 

bölümleri, bakalorya sonrası eğitim verirler (Erginer, 2006: 167). 

 

 



 36

Fransa’da 19. yüzyıla kadar yükseköğretim sistemindeki gelişmeler azdır. Bu 

zamana kadar iki önemli gelişme oldu (eurydice, 2007b: 114): 

• Yeni birimler ve kurumlar yaratıldı ya da var olanlar yenilendi. Bunlar orta 

çağdaki monarşi zamanındaki isimleriyle aynıydı, ancak tamamen eski 

sistemden koptu ve yenilendi. Bu yeni birimler ve kurumlar tamamen 

kiliseden bağımsızdı ve kendi otoritelerine sahipti; 

• Orta öğretim kurumları, yükseköğretim kurumlarına geçiş için gerekli olan 

bir ön hazırlık olarak tarif edildiler. Yükseköğretim çeşitli kurumlar arasında 

ilişki ve işbirliğine önderlik eder. 18. yüzyıla kadar bu durum yoktu. Farklı 

kurumlar da tamamlandı ve kendi içlerinde müfredat oluşturacak şekilde 

işbirliğine gittiler. 

19. yüzyılda yükseköğretim üç çizgide gelişti (eurydice, 2007b: 114): 

1) Fakülteler 

Fakültelerin tarihindeki en belirgin olay 1808’de Fransa Üniversitesinin 

kurulmasıydı. Bu tarihlerde üniversite seviyelerindeki farklı yapılar yeniden tanımlandı. 

Bu yeni yapılar arasında baccalauréat, licence, agrégation and the degrees prepared by 

aspiring lycée teachers vardı. 1885’te fakülteler özellikli öğretim kurumları olarak 

yapılandırıldı. Bu üniversitelerde öğrenciler öğretim pozisyonları için gerekli olan 

dereceler elde etmek için hazırlık olarak bazı dersleri alabilirlerdi (eurydice). Bu ön 

hazırlığı tamamladıktan sonra yeni dereceleri almak için öğrenciler eğitimlerine devam 

edebilirlerdi.  

2) Uzmanlaşmış Okullar 

Uzmanlaşmış okullar ya da grandes écoles 19. yüzyılda kurulmuştur. Kuruluş 

amaçları hem öğretim kurumları hem de araştırma kurumları olarak görev yapmalarıydı. 

Verilebilecek örneklerden bazıları sanat konservatuarları, politeknik kurumlar, yüksek 

öğretmen okulu (1794), politika bilimleri (1871) ve ticaret bilimleridir. Edebiyat 

bilimleri, dil bilimleri, tarih ve felsefe eğitimi ayrı alanlarda verilirdi.  
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3) Bilimsel Kurumlar 

Doğal Tarih Müzesi, Fransa Koleji, Uygulamalı Okullar gibi bilimsel kurumlar 

belirli bir öğrenci grubuna hizmet etmezlerdi. Özel alanları yoktu. Bunun yerine aktif 

araştırma laboratuarlarına sahiplerdi. Bu gibi yerlerin amaçları, bir fikrin ilerlemesini, 

geliştirilmesini araştırma yolu ile sağlamaktı.  

Gelişen bu üç çizginin dışındaki gelişmeler şu şekilde olmuştur (eurydice, 

2007b: 114):  

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem yükseköğretim seviyesindeki öğrencilerin 

sayısının artışına şahit oldu. Bu artış özellikle de edebiyat alanında yoğunluk kazandı. 

Bilimsel alanlara rağbet olmayınca, bu alanlarda eksiklik ortaya çıktı. Bilimsel 

derecelerdeki noksanlık değişikliği zorunlu kıldı. Daha az katı uygulamaları sebebiyle 

grandes écoles bu değişikliklerden payını daha fazla aldı. Yeni grandes écoles’deki iş 

yönetimi gibi alanlar değişiklikler sonucu ortaya çıktı.  

Bu değişiklikleri takip etme çabası ile bilim ve hukuk üniversiteleri, uygulamalı 

bilimler ve iş yönetimi ile ilgili ulusal kurumları geliştirdi. Bu bir birlik ortamı 

oluşturdu. Bunun dışındaki diğer bütün alanlarda, üniversiteler ayrıldı ve parçalandı. 

Bilim alanlarındaki farklılıklara, gerekliklere göre ya izole edildiler, ya da dağıtıldılar. 

Örneğin bu uygulama sosyoloji alanına yapıldı. Değişiklik öncesinde bu alanın kendine 

ait bir yapısı bulunmamaktaydı. Daha sonra kendi otoritesine sahip oldu. 

1968 Mayıs öğrenci hareketlerinin yan etkisi sonucu yükseköğretim sisteminde 

büyük değişiklikler oluştu. 12 Kasım 1968 Edgar Faure Rehberlik Kanunu 

yükseköğretim sistemine yeni bilim alanları getirdi. Bu yeni durum, üniversitelerin 

düzenlenmesinde değişikliklere sebep oldu (eurydice, 2007b: 115): 

• Özerklik ve katılım: kurumlar, konseyler tarafından yönetilecekti. Bu 

konseyler, kurumun uygulamalarında rol alan ve etkinliklerini temsil eden 

bir gruptu.  

• Çok disiplinli alanlar: disiplinlerin birbirinden ayrılması kabul edilmedi. 
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Bu disiplinler 26 Ocak 1984 Yükseköğretim Kanunu ile yeniden kuruldu. Bu 

kanun şimdiki bilimsel, kültürel ve mesleki kurumların temeli oldu.  

Fransa’da genel veya teknik lise, yükseköğretime giriş ya da işe başlayabilmek 

için gerekli olan lise eğitimini sağlar. Öğrenciler genellikle yükseköğretime devam 

edebilmek için genel bakalorya ve teknik bakaloryaya devam ederler.  

Bakalorya, Teknik bakaloryaya (BT) devam etmek ya da genellikle iş yaşamına 

geçiş olanağı sağlayan teknisyen diplomasını alabilmek için gereklidir (Erginer, 2006: 

167). 

Fransa’daki yükseköğretim, farklı amaçları, farklı yapıları ve farklı yönetim 

koşulları olan çok çeşitli kurumlara sahiptir. Üç tip yükseköğretim kurumu 

bulunmaktadır. Bunlar üniversiteler, EPA’lar ve özel yükseköğretim okulları ya da 

kurumlarıdır. 

Üniversiteler 

Fransa’da üniversiteler, yönetsel, mali, eğitsel ve akademik özerkliğe sahip 

olmaktadırlar. Üniversiteler birçok bilim kurulunu içerirler. Her biri ortak amaçları 

paylaşan eğitim ve araştırma birimlerinden oluşur. Üniversitelerdeki her birim, kendi 

statülerini ve yapılarını belirler (Erginer, 2006: 173). 

Bilimsel, kültürel ve mesleki uzmanlık alanlarındaki kurumlar (E.P.C.S.C.P.) 

1984’ten beri görevini sürdürmektedir. 1984 Savary Kanunu’ndan beri 81 tane bilimsel, 

kültürel ve mesleki uzmanlık kurumu oluşturulmuştur ve bunlardan üçü Grenoble’deki, 

Nancy’deki ve Toulouse’deki milli politeknik kurumlarıdır.  

1984’ten beri bunlar, öğretim ve araştırma birimlerine dönüştürülmüştür (UFR). 

Bunlar aynı zamanda üniversite teknoloji kurumları (I.U.T) gibi dâhili kurumları ve 

okulları da içermektedir. Bu teknoloji kurumları 1966’da kurulmuş ve mesleki 

üniversite kurumları (I. U. P. ) da 1994’te ortaya çıkmıştır.  
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IUT’ler 26 Ocak 1984 kanununun 33. maddesinin getirdiği koşullara bağlı 

olarak kurulmuştur. Bunların kendilerine özel ayrıcalıkları bulunmaktadır: yönetici gelir 

ve harcamaların kontrolünü elinde bulundurmaktadır ve yöneticinin tüm personelin 

üzerinde yönetim gücü bulunmaktadır. Kurumlar aynı zamanda Eğitim Bakanlığı 

tarafından direkt olarak atfedilen meslekler ve farklı uzmanlık alanlarındaki kredileri de 

kabul edebilir.  

 Her bir kurumda öğretilen disiplinler 1968 – 1971 de uygulanan parçalanma ve 

yeniden birleşim şeklindeki gelişme ile yakından ilişkilidir. Üniversitelerin büyük 

çoğunluğu çok disiplinlidir. Bunlar genellikle son otuz yılda büyük üniversite şehirleri 

dışında kurulan kurumlardır. Bazı üniversiteler birbirine yakın çiftler halinde 

oluşturulmuştur. Bunların bazıları, bilim ve sağlık, bilim ve sanat, tıp ve hukuk ve 

hukuk ve sanattır.  

Yaklaşık bir düzine kadar kurum çeşitli genişletilmiş bilim dallarında eğitim 

verir. Bu eğitim de üç ya da dört eğitim bölümünü kapsar.  

Diğer bir üniversite kategorisi de yüksek öğretmen okulu (E.N.S)dur. Toplam 

dört tanedir. Bunlar Paris’te, Fontenay/Saint-Cloud, Lyon ve Cachan’da bulunmaktadır. 

Bu kurumlar en saygın yüksekokullar arasında sayılmaktadır. Yükseköğretim 

Bakanlığı’nın kontrolü altındadırlar.  

Bu okullara katılan öğrenciler en azından Avrupa Birliği vatandaşı olmak 

zorundadırlar. Eğitimlerinde memur statüsündedirler ve bundan başka eğitim süresince 

(şu anda bu süre 4 yıldır) belirli bir ücret alırlar. Kamu hizmetinde yenilenme olması 

için kabul sınavı yapılır.  

Değiş tokuşta, öğrenciler en az on yıl devlete, yerel yönetimlere ya da kamu 

şirketlerine hizmet edeceklerine dair bir anlaşma imzalarlar. Bu süre okula başladıkları 

ilk yıl başlar.  

Fransa’da, Uygulamalı Yüksek Araştırma Okulu, Sosyal Bilimler Araştırma ve 

İnceleme Yüksek Okulu (E.H.E.S.S), dünya çapında fizik kurumu, Paris Gözlemevi, 

Doğu dilleri ve ırklarını inceleyen dil kurumu, Dokuzuncu Paris Dauphine ve Paris 
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politik bilimleri kurumu olmak üzere, toplam 17 büyük kurum vardır. Bu kurumlar 

kanuni sınırlar çerçevesinde yönetilir. Bu kurumlar Eğitim Kanunu’nun 717-1. 

maddesini temel alarak kurulmuş, bununla birlikte çoğu sınırlılıkları azalmıştır.  

Örgütlerin ve birliklerin özel bir devlet konseyi toplantısı ile amaçları 

belirlenmiştir. Son yıllarda büyük kurumların sayısı düzenli bir şekilde ve kaçınılmaz 

statülerle yeniden arttırılmıştır (eurydice, 2007b: 117).  

Kamu Yönetimi Kurumları (E. P. A. lar) (établissement public à caractère 
administratif) 

Kamu Yönetimi Kurumları (EPA’lar) çeşitlidir ve değişik bakanlıkların 

yetkisindedirler. Aşağıdakiler bu kategoridedirler (eurydice, 2007b: 118): 

• Büyük bilimsel okullar, Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığının 

otoritesindedirler (sanat ve imalat okulu, Lyon merkez okulu, üstün milli 

sanat ve tekstil endüstrisi kurumu, üstün milli sanat ve uzmanlık kurumu 

ve benzeri.); 

• Savunma Bakanlığı otoritesindeki üstün askeri eğitim kurumları: ordu, 

deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri kurumları (politeknik kurumlar, 

Saint-Cyr özel askeri enstitüsü, Salon-de-Provence hava kuvvetleri 

enstitüsü ve benzeri);  

• Başbakanlık otoritesi altında milli yönetim bilimleri kurumları (E. N. A.); 

• Tarım Bakanlığı otoritesi altındaki üstün ziraat enstitüleri; 

• Yine Tarım Bakanlığı otoritesi altındaki milli veterinerlik okulları; 

• Kültür Bakanlığı otoritesi altındaki sanat bilimleri kurumları (sanat 

kurumları, milli konservatuarlar, milli dekoratif sanat kurumu,  Louvre 

kurumu, ulusal kalıtım enstitüsü); 

• Kültür Bakanlığı otoritesindeki mimarlık enstitüleri; 

• Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Bakanlığı sorumluluğu altındaki 

milli mühendislik kurumları (maden enstitüsü, köprü ve yol yapımı 

enstitüsü ve benzeri), Cachan’daki milli teknik eğitim merkezi 

(Cachan’daki milli teknik eğitim merkezi teknik eğitimdeki 

öğretmenlerin eğitim merkezleridir.); 
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• Valiliklerdeki politik bilim enstitüleri; 

• Üniversite eğitimi ve uygulamalı ticari bilimler arasında bir bağ sağlayan 

birleştirilmiş yönetim enstitüleri; 

• Üniversite öğretmen eğitimi enstitüleri, ilgili olan akademi üniversitelerine 

bağlı enstitülerdir.  

• Mühendislik enstitüleri (bağımsız E. P. A. lar). 

IUFM’lerin yanı sıra diğer kamu yönetimi kurumları bir EPCSCP’ye 

bağlanabilir. Bu da isteklerine bağlıdır ve yükseköğretim ve araştırma üzerine ulusal 

konseyden sonra alınan bir karara bağlı olarak yapabilirler. Bununla birlikte kanuni 

kimliklerini ve finansal bağımsızlıklarını elerinde tutarlar. Bunu da 26 Ocak 1984 

yükseköğretim üzerine olan kanunun 43. maddesine göre yaparlar (eurydice, 2007b: 

117). 

Özel Yükseköğretim Kurumları 

Bu grupta iki tip kurum bulunmaktadır (eurydice, 2007b: 118): 

• Özel yükseköğretim enstitüleri: Fransa’da 5 tanesi Katolik enstitü olan 13 

tane özel yükseköğretim enstitüsü bulunmaktadır. Yükseköğretime 

özgürlüğün verildiği 12 Temmuz 1875 kanunu ile yönetilir ve genel 

üniversite eğitim programlarını sunarlar.  

• Özel yükseköğretim teknik ve konsolosluk enstitüleri: Toplam 134 tane 

Özel yükseköğretim teknik ve konsolosluk enstitüsü bulunmaktadır. 

Bunların 44 tanesi özel mühendislik okulları ve 90 tanesi de özel ve 

konsolosluk üstün ticaret enstitüleridir.  
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İtalya 

İtalya’da eğitimle ilgili bakanlık Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı’dır. 

Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı yeniden yapılandırılmış, idare ve yönetimle 

ilgili yetki ve sorumlulukları merkeziyetçilikten uzaklaştırılmak istenmiştir.  

Bu yetki ve sorumlulukların devletten bölgesel ve yerel (bölgeler, iller ve 

belediyeler) yetkililere devredilmesinin amacı, daha etkin ve yetkin bir okul idaresi 

sağlamak için hem Eğitim Bakanlığı’nın hem de bu merkezi idarenin etrafında toplanan 

çevresel bileşenlerin etkinliğini artırmaktır.  

Bazı alanlarda eğitim için yerel dilin kullanımına resmi olarak izin verilmiş olsa 

da, öğretim dili İtalyancadır. 

Üniversite müfredatı Ulusal Üniversite Konseyi (CUN), Ulusal Üniversite 

Öğrenciler Birliği (CNSU) ve İtalya Üniversite Rektörleri Konferansı’nın (CRUI) 

önerileri ile oluşturulur. Yükseköğretim düzeyinde özel sektör, özel kurum ve kişiler 

tarafından teşvik edilen ve yönetilen ve de Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı 

tarafından kendilerine devletin verdiği yeterlilik derecelerine eşdeğer akademik 

yeterlilik dereceleri verme yetkisi tanınmış üniversite kurumlarını kapsar. 

Üniversite öğretim programının, içeriğinin ve hedeflerinin yeniden 

düzenlenmesi, üniversite kurumlarının daha geniş bir özerkliğe kavuşacağına ve 

öğrenciler üzerindeki ders yükünün artık krediler üzerine kurulu farklı bir özellik 

kazanacağına işaret etmektedir.  

Ortak genel ölçütler ve hedefler, farklı dersler için ulusal düzeyde 

tanımlanmıştır. Üç farklı akademik derece tespit edilmiştir: üç yıllık bir eğitimin 

ardından tamamlanan birinci derece (180 kredi); devamında iki yıllık bir eğitimden 

sonra tamamlanan ikinci derece (120 kredi) ve süresi dalına göre değişen bir eğitimden 

sonra ulaşılan uzmanlık derecesi. 

İtalya’da yükseköğretim üniversiteler, teknik üniversiteler, enstitüler ve daha 

çok sanat alanlarında eğitim veren mesleki eğitim kurumları tarafından verilmektedir 

(eurydice, 2006c: 1). 
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Üniversite Düzeyinde Olmayan Yükseköğretim (Non – University Higher 

Education) 

Araştırmanın bu bölümünde ilk olarak üst seviyede sanat ve müzik eğitimi veren 

kurumlar, devamında ise diğer kurumlar sıralanmıştır (eurydice, 2006c: 2–4): 

• Accademie di Belle Arti: 20 Eylül 2002’de Bakanlar Konseyinin 

onayladığı yasaya göre, eski sistemin dört yıllık derecesi ilk seviyedeki 

dereceye eşittir. Bu sistemin dönüştürüldüğü 20 tane okul vardır ve 24 

tane de yasal olarak kabul edilen ve yeni oluşturulan accademie di belle 

arti bulunmaktadır.  

• Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA): İlgili yasaya göre 

ISIA Araştırma, Üniversite ve Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğuna 

verilmiştir. Tasarım alanındaki (grafik tasarımı) özel eğitim veren devlet 

kuruluşlarıdır. Grafik tasarımı buradaki bölümlerden biridir. İtalya’da 4 

tane bulunmaktadır. Bir tanesi Faenza’da seramik tasarımı, ikincisi 

Roma’da Endüstriyel tasarım, üçüncüsü Florence’da endüstriyel tasarım 

ve dördüncüsü ise Urbino’da grafik tasarımıdır.  

• ‘’Silvio D’Amico’’ Accademia Nazionale di arte Drammatica: Kürsüsü 

(seat) Roma’da bulunmaktadır. Aktörlerin ve yönetmenlerin eğitim 

derslerini verirler. Bu dersler özellikle 18 – 25 yaşlarındaki İtalyan ve 

yabancı vatandaşlar içindir.  

• Müzik Konservatuarı (Conservatori di musica) ve Resmi Olarak 

Bilinen Müzik Kurumları (21): bu müzik okullarında yaş sınırları ders 

alanlarına göre belirlenir. 

• Accademia Nazionale di Danza: Kürsüsü Roma’dadır. Yaş sınırları ders 

alanlarına göre belirlenir. 
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Diğer üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim kurumları ise şunlardır 

(eurydice, 2006c: 4–5): 

• Santa Cecilia Ulusal Akademi: Kürsüsü Roma’dadır. Dersler 3 yıldan 

fazla sürmez ve müzik eğitimine özel dersler verilir. Dersler ücretsizdir, 

seminerler ve yüksek lisans dersleri akademik yılın belirli dönemlerinde 

verilir. Müzik konservatuarından diploması olan ya da buna eşdeğer 

nitelikte olan dersleri alan öğrenciler Santa Cecilia Ulusal Akademi’de 

ders alabilirler.  

• Milli Sinema Okulu: Bu okul önceden sinematografi için deneyim 

merkeziydi. Kürsüsü Roma’dadır. Aşağıdaki sektörlerden birinde 

belirgin bir eğitim veren üç yıllık dersler sunar: Film, Rol Yapma, 

Yönetim, Senaryo, Kostüm ve Donatım (Furnishing), Fotoğraf, Kesip 

Uyarlama, Ses Tekniği. Her bir ders 6 öğrenci kabul edebilir. Sadece Rol 

yapma dersine 12 kişi (6 erkek ve 6 bayan) katılabilir.  

• Merkezi Restorasyon Enstitüsü: Kürsüsü Roma’dadır. Şu öğretim 

alanlarında 4 yıl süren dersler verilir. Duvar resimleri, kanaviçe, kumaş, 

deri, kâğıt, polikrom (polychrome) üzerine resim yapma, tahta oyma; 

metaller, seramik, cam, mine-emay, kuyumculuk, fildişi, kemik, kehribar 

ve kazı nesneleri; mozaik, doğal ve suni taş maddeler; fosil (taşıl) 

imalatları (manufacture). Mevcut yerlerin sayıları yıllık dönemlerde 

kurulur ve katılım şartları duyurulur; derslere katılım zorunludur.  

• Mozaik Yenileme Okulu: Bu okul Çevre ve Ravenna’nın Mimari Eşyalar 

Servisi tarafından yönetilir ve Roma’daki Merkezi Restorasyon Enstitüsü 

ile işbirliği halindedir. Dört yıllık zaman isteyen dersler verilir. Şu 

alanlarda yenileme eğitimi verilir: duvar mozaiği, yer mozaiği, doğal ve 

suni taş maddeler, alçı. Mevcut yerlerin sayıları her yıl 9 birim 

halindedir. Altısı İtalyan vatandaşları ve üçü yabancılar içindir. Devam 

zorunludur.  

• The Opificio delle Pietre Dure: Kürsüsü Floransa’dadır. Dört yıllık bir 

zamanı gerektiren dersler verilir. Üç yıllık temel derslerde yönlendirme 

süresi vardır ve bir yıl da uzmanlaşma süresidir. Bir elemeli sınav 
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duyurusu ile birlikte enstitünün hazırlığına göre mevcut yerler her yıl ilan 

edilir.  

• Le Scuole di Archivistica, Paleaografia e Diplomatica: Bu okullar, bazı 

devlet arşivleri sayesinde kurulmuştur ve bütün İtalya’da toplam 17 

okulu aşmaz. Dersler iki yılda biter, mevcut yerlerin öğrenci sayısı çeşitli 

kürsülere göre değişiklik gösterir; kabul şartları arasında bir Latin dilini 

iyi bilme vardır.  

• Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML): Bu okullar 

mütercim ve tercümanlar için olan özel okullardır. 1986 Ekiminde 

çıkarılan 697 sayılı kanununa göre üç yıllık ders süresi vardır. Kendi 

öğretim şekilleri 10.01.2002 sayılı Bakanlık Yasası’nda yapılan 

düzenlemelerle değiştirilmiş ve buna SSML ismi verilmiştir; bu okullar 

dilbilimi sektörüne yönelik yeterlilikler kazandırmaktadır. Bazı unvanlar 

üç yıl süren ve 180 kredilik yükseköğretim derslerinden sonra alınır. 

Derslerin amacı öğrencilere İtalyancanın yanında en az iki dilde kültürel 

ve dilbilimsel yeterlilik kazandırmaktır. Aynı zamanda konuşma ve 

yazma alanlarında teknik bilgiler vermektir.  

• Askeri Akademiler: Bu akademiler, Accademia Aeronautica di Pozzuoli, 

Accademia della Guardia di Finanza, Accademia militare navale di 

Livorno, Accademia militare dell’esercito di Modena gibi okullardır. Bu 

okullar, askeri kariyere başlamak isteyen ve harp okulu öğrencisi olarak 

ya da teğmen olarak ulusal hizmet (national service) yapmak isteyen 

kişiler içindir. Bu okullara giriş elemeli bir sınavdan sonra olur ve uygun 

bakanlıklar tarafından ilan edilir. Kabul için psikolojik ve fizyolojik 

testlerden geçilir. 2000 yılından beri bayanlar da askeri akademilere 

girebilmektedir. Dersler harp okulu öğrencileri için 2 ile teğmenler için 5 

yıl arasında devam etmektedir. Bütün askeri akademiler çeşitli 

bölümlerde derece derslerine izin vermektedir.  

• Dini Bilimler Yüksek Enstitüsü (‘Istituti superiori di scienze religiose’): 

Katolik dinini öğretmek içindir. Tüm eğitim seviyelerindeki her çeşit 

İtalyan okullarında aynı zamanda uzman olmayan öğretmenler tarafından 

da bu eğitim verilir. Giriş ücretsizdir ve öğrencinin almak istediği eğitim 
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alanına göre süresi değişebilir. Mesela dini bilimlerde bir diploma 

alabilmek için 3 yıllık bir ders süresinden geçmesi gerekir, dini 

bilimlerde öğretmenlik yapabilmesi için 4 yıllık fakülteyi bitirmesi 

gerekir.  

• “Alfanso Gallo” Hastalık Bilimi Kitapları için Merkezi Kurum: Kültürel 

değerler ve çalışmalar bakanlığının bir parçasıdır. Kürsüsü Roma’dadır. 

Kitapların yenilenmesi ve korunması amacıyla araştırma yapan bir 

kuruluştur. Kısa dönemler halinde eğitim verilir. 

• Kitapların Korunması ve Yenilenmesi için Kuruluş: Kürsüsü 

Spoleto’dadır. Avrupa Sosyal Fonu tarafından desteklenir. Mesleksel 

yeterlilik için 3 yıl süren dersler verir. 

Üniversite Düzeyinde Yükseköğretim:  

Üniversite düzeyinde yükseköğretim 89 üniversite kurumunda verilir ve 

aşağıdaki gibi bölümlenir (eurydice, 2006c: 5–8): 

Tüm ulusal yükseköğretimde 55 devlet üniversitesi bulunmaktadır.  

3 tane devlet politeknik enstitüsü vardır. Bunların kürsüleri Bari’de, Milan’da ve 

Turin’de bulunmaktadır. 

17 tane özel yasa ile kurulmuş özerk ve devlet dışı üniversite bağlı bulunduğu 

devlet otoritesine kanunlarına uymak zorundadır. 

Perugia ve Pisa’da yabancılar için 2 uluslararası üniversite bulunmaktadır.  

Özel sistemde liseler olarak isimlendirilen 6 tane lise ya da enstitü 

bulunmaktadır. Bunlara bu isim verilmiştir çünkü daha fazla gelişmiş seviyede 

yetenekler kazandırmaktadır ve bu amaçla dersler vermektedir.  

Üniversite düzeyinde eğitimden sonra mastır seviyesi vardır. Mastır seviyesinin 

iş piyasasındaki önemi büyüktür. 
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Doktora Eğitimi 

509 / 1999 düzenlemesine göre, 22 Kasım 2004’ün 270 sayılı Bakanlık 

Kararnamesi ile (üniversitelere öğretim özerkliği) her üniversiteye doktorayı 

başlatmaları için sorumluluk verdi. Bunlar derslerin sayılarını, kabul şartlarını, eğitim 

amaçlarını, ders programlarını ve sürelerini belirlerler. Aynı zamanda başka 

üniversiteler ile anlaşmalar yaparak farklı dersler başlatılabilir ve yüksek seviyede 

kültürel ve bilimsel yeterlilik kazandırılabilir (eurydice, 2006c: 8). 

Avrupa Birliğine üye ülkelerde doktora çalışmasının ana amacı bilime yenilik 

getirmektir. Bu yüzden yapılacak araştırmanın ne kadar sürede tamamlanabileceğini 

önceden kestirebilmek hemen hemen imkânsızdır.  

İtalya’da da doktora programlarını tamamlamak için standart bir süre 

bulunmamaktadır. Doktora programlarını tamamlama süresi izlenen programa bağlı 

olarak değişmektedir (YÖK, 2000: 6). 

Bundan başka, her üniversite her doktora dersi için önceden gereken 

yeterlilikleri kazandırma gereksinimini ve miktarını belirler. Ayrıca üniversiteler, 

yüksek lisans derslerini de düzenlemekle sorumludurlar (eurydice, 2006c: 8). 

Lüksemburg 

Lüksemburg’daki ortaöğretim sonrası eğitimin tarihinde yükseköğretim yapısı 

yoktu. Uzmanların bulunmasını gerektiren yeni derslerin oluşturulup geliştirilmesine 

bağlı olduğu için yükseköğretim yapısının oluşturulması zaman aldı (eurydice, 2006d: 

80). 

Lüksemburg’daki şimdiki ortaöğretim sonrası sistem şunları kapsar (eurydice, 

2006d: 83): 

• İleri seviyede teknik öğretim belgesi; (The brevet de technicien 

supérieur) 

• Makine teknisyenleri için teknoloji yüksek okulunda (IST) üç yıllık 

eğitim, ilköğretim okulu öğretmenlerinin pedagojik çalışmaları ve araştırmaları için 
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yüksek okulda eğitim, Eğitim ve sosyal çalışmalar için olan kurumlardaki 

eğitimciler için eğitim; 

• Yönetim alanları için iki yıllık kısa süreli eğitim; 

• Komşu ülkelere uyan bazı alanlardaki birinci ve ikinci yıldaki dersleri 

veren üniversite eğitimi. 

 Orta Öğretim Sonrası Mesleki Eğitim: BTS 

İleri seviyede teknik öğretim belgesi 4 Eylül 1990 kanunu ile kurulmuştur.  

BTS’ye uygun dersler, teknik ortaöğretim seviyesinde birçok okulda 

verilmektedir. Teknik yöntemler ortaöğretim seviyesinde kullanılan yöntemlerdir 

(eurydice, 2006d: 84). 

            Eğitimcilerin Eğitimi 

Eğitimciler için olan eğitim, eğitim ve sosyal çalışmalar için olan kurumlar 

tarafından verilmektedir. 6 Ağustos 1990 Kanunu ile oluşturulmuştur (eurydice, 2006d: 

86). 

 Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Eğitimi 

Pedagojik Çalışma ve Araştırma Yüksek Okulu 6 Eylül 1983 Kanunu ile 

kurulmuştur. Bu okul, 1958’de kurulan Pedagojik Enstitünün yerini aldı. Bu enstitü orta 

öğretimin yedinci yılına kadar öğretmen eğitimi sağlamıştır.  

Pedagojik Çalışma ve Araştırma Yüksek Okulu, ise okul öncesi ve ilköğretim 

okulu öğretmenlerinin eğitimini sağlar. Bunu da Lüksemburg Yükseköğretim Merkezi 

ile ilişki içinde gerçekleştirir. Dersler yükseköğretime bağlı olarak üç yıl sürer ve 

sonunda bir diploma alınır. Bu belge ise pedagojik derslerin alındığını gösteren 

sertifikadır (eurydice, 2006d: 89). 
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Kısa Kurslar 

1983/84 akademik yılında Lüksemburg Yükseköğretim Merkezi iki yıllık bir 

kısa eğitimi yürürlüğe koydu. Bu eğitim yönetim alanında olacak, hukuk ve ekonomi 

fakülteleri aracılığı ile verilecekti. Üniversitenin hukuk ve ekonomi fakültesi tarafından 

yöneticilere verilen bu eğitim üniversitenin kendi eğitimi olarak sunulur (eurydice, 

2006d: 92). 

 Mühendislik Eğitimi 

Teknoloji Yüksek Okulu (IST) teknisyen ya da mühendis diploması veren üç 

yıllık bir eğitim sunar.  

11 Ağustos 1996 yükseköğretim kanunu ile Teknoloji Yüksek Okulu’nun resmi 

görevleri kesin olarak belirtildi ve genişletildi. Okul, 21 Mayıs 1996 kanunu ile 

oluşturuldu daha sonra Teknoloji Yüksek Okuluna dönüştürüldü. Bu ona finansal ve 

yönetsel, eğitim ve bilim bağımsızlığı verdi (eurydice, 2006d: 95). 

Teknoloji Yüksek Okulu’nun görevleri şunlardır (eurydice, 2006d: 95): 

• Mesleki yüksek okulunun kısa dönemlerini organize etmek; 

• Yükseköğretimde üniversite seviyesinde eğitim sağlamak;  

• Üniversite seviyesinde eğitime katkıda bulunmak ve nerede gerekliyse 

böyle bir eğitimi düzenlemek; 

• Eğitimcilerin eğitilmesini sağlamak ya da bu eğitime ortak olmak; 

• İş deneyimi ve seminerlerle özel eğitimi düzenlemek; 

• Mesleki eğitimi sürdürmede yerini almak; 

• Endüstriyel alanlarla ilişkileri sağlamak; 

• Uygun alanlarda bilimsel ve uygulamalı araştırmayı sağlamak. 
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 Lüksemburg Üniversite Merkezi 

Lüksemburg eğitim sisteminin göze çarpan bir özelliği, geçmişte olan ve hala 

devam eden üst seviyede bir yükseköğretim yapısının olmamasıdır. 

Gerçekte, 11 Ağustos 1996 Kanunu ile Lüksemburg Üniversite Merkezi’nin 

görevleri oluşturulmuş ve zamanla genişletilmiştir. 18 Haziran 1969 kanunu ile kurulan 

yükseköğretim üzerine bu merkez yaratılmıştır. Bu merkez aynı zamanda finansal ve 

yönetsel, eğitimsel ve bilimsel araştırma bağımsızlığına da sahiptir (eurydice, 2006d: 

100). 

Lüksemburg Üniversite Merkezi’nin görevleri şunlardır (eurydice, 2006d: 100): 

• Kısa dönem mesleki yükseköğretimi düzenlemek; 

• Üniversite çalışmalarına devam etmeye hazırlayıcı birinci dönem 

üniversite dersleri düzenlemek; 

• İkinci dönem yükseköğretim ya da üniversite derslerini hazırlamak ve 

katılımı sağlamak; 

• Eğer ihtiyaç artarsa bu gibi dersleri organize etmek ve üçüncü döneme 

katılımı sağlamak; 

• Eğitimi sağlayan kişilerin eğitimini düzenlemek  

• İş deneyimi aracılığı ile uzman eğitiminin kalitesini arttırmak 

• Kısmen ilköğretim sonrası eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin, 

sürekli eğitimini sağlamak; 

• Bilimsel ve uygulamalı araştırmayı uzmanlık alanlarında geliştirmek; 

• Ekonomi ve mesleki alanlar arasındaki ilişkiyi sürdürmek. 

Lüksemburg Üniversite Merkezi aşağıdaki alanlara sahiptir (eurydice, 2006d: 

100): 

• Ekonomi bilimleri bölümü; 

• Edebiyat ve beşeri bilimler bölümü; 

• Bilim bölümü; 

• Yönetim ve bilgisayar dersleri bölümü; 
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• Öğretmen eğitimi bölümü; 

• Hukuk eğitimi bölümü. 

Lüksemburg yükseköğretim merkezi çeşitli dallarda seminerler verir. Bunlardan 

bazıları ekonomi, hukuk, bilgisayar, matematik, eski tarih, orta çağ tarihi, çağdaş tarih 

ve felsefi alanlarıdır. Bu merkez aynı zamanda birçok araştırma kurumuna da ev 

sahipliği eder. Bu kurumlardan bazıları da Amerikan Araştırma Merkezi, Eğitim 

Araştırmaları Merkezi ve Kamusal Araştırma Merkezidir. Bunlar Lüksemburg’daki 

araştırma bölümleridir (eurydice, 2006d: 100). 

Bu kurumlardaki düzenli derslere ek olarak uluslararası üniversite kurumunun da 

bulunduğunu belirtmek gerekir. Bu kurum, seminerler ve benzeri şekillerde üç ya da 

dört haftalık uzmanlık eğitimi vermektedir. Kurum, kanunlara uygundur ve uluslararası 

üç merkezden oluşur. Bu merkezlerin uzmanlık alanları şunlardır (eurydice, 2006d: 

101): 

• Hukuk alanı ve karşılaştırmalı hukuk; 

• Avrupa dersleri ve araştırma; 

• Politik ekonomi. 

Hollanda 

Hollanda’da yükseköğretime geçişten önceki eğitim seviyeleri farklılık gösterir. 

İleri seviyede orta öğretim, ileri mesleki eğitim, yüksek mesleki eğitim, üniversite 

öncesi eğitim ve buna ek olarak, çıraklık ve üniversite düzeyinde eğitim bulunmaktadır 

(Gülcan, 2005: 140).  

Yükseköğretim, mesleki yükseköğretim ve üniversite eğitimini kapsar. 

Öğretimin bu biçimleri mesleki eğitim kurumları ve üniversiteler tarafından ayrı ayrı 

olarak sağlanır (eurydice, 2007e: 115). 
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Mesleki Yükseköğretim (Higher Professional Education) 

Mesleki yükseköğretim, 1968’deki Orta Öğretim Kanunu çerçevesinde 

kurulmuştur. Daha sonra öğrenci sayısında yüksek bir artış olmuştur. 1986’dan 1993’e 

kadar mesleki eğitim ayrı bir kanunla yani Mesleki Yükseköğretim Kanunu ile 

gelmiştir. 1993’ten beri Yükseköğretim ve Araştırma Kanunu ile yönetilir. 

1984’te Hollanda’nın Açık Üniversiteleri kurulmuştur. Bu kurumlar 

yetişkinlerin daha kolay giriş yapabilmeleri ve onlara kendi hızlarında yükseköğretim 

sağlayabilmek amacıyla kurulmuştur. 1985 Açık Üniversite Kanunu Hollanda’nın Açık 

Üniversite’sine daha gelişmiş bir yapısal işleyiş getirdi (eurydice, 2007e: 116). 

Mesleki yükseköğretim, mesleki yükseköğretim kurumlarında sağlanır ve on 

yedi yaş ve üzerindeki öğrenciler içindir. Mesleki yükseköğretim kurumları genellikle 

farklı alanlarda ders verir.  

Bu kurumlar en az 700 kayıtlı öğrenciye sahip olmalılar. Sadece 250’den az 

öğrencisi olmaması şartıyla ilköğretim öğretmeni yetiştiren kurumlar bu kuralın 

dışındadır. Mesleki yükseköğretim kurumlarının ortalama mevcudu, sadece artan 

öğrenci sayıları değil aynı zamanda kurumların birleşmeleriyle de artmaktadır.  

Devlet tarafından masrafları karşılanan 54 yükseköğretim kurumu vardır. Ek 

olarak, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından masrafları karşılanmayan fakat 

Yükseköğretim ve Araştırma Kanunu çerçevesinde onaylı 63 tane mesleki 

yükseköğretim kurumu bulunmaktadır.  

Bu üniversitelerde birinci derece ya da başlangıç programları 240 krediden 

oluşur. Programı tamamlamak için öğrenciler bu kredileri almak ve final sınavını 

geçmek zorundadırlar. Mesleki yükseköğretim başlangıç derslerine ek olarak, zaten 

yükseköğretim programını tamamlamış olan öğrencilere açık olan az sayıda ileri 

seviyede programlar da sunulmaktadır.  
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Birinci derece dersleri 1 Eylül 2002 yılında resmi olarak bachelor derecesinde 

programlara verilmiştir. Mesleki yükseköğretim kurumları aynı zamanda şimdi mesleki 

yükseköğretim bilim uzmanlığı derecesinde programlar da sunabilir. Bütün bachelor ve 

bilim uzmanlığı programlarına, Hollanda- Flanders Yetki Örgütü (NVAO) tarafından 

yetki verilmektedir.  

Var olan ileri seviyedeki dersler kraliyet fermanı ile kesilene kadar 

sürdürülecektir. Bir yükseköğretim kurumu tarafından verilen bachelor derecesi 

herhangi bir mesleki yükseköğretim kurumu ya da üniversitede bilim uzmanlığı 

derecesi için hak kazandıracaktır.  

Bunun yanı sıra üniversiteler bu dereceler için genellikle bir köprü programını 

tamamlamayı gerekli görürler. Mesleki yükseköğretim kurumları ve üniversiteler kendi 

şartlarını kendileri oluştururlar (eurydice, 2007e: 122). 

Üniversite Eğitimi 

Derece dersleri 14 üniversitede verilir ve Açık Üniversite de bunlara dâhildir. 

Üç teknik üniversitede mühendislik ve teknoloji odaklı eğitim verilir. Bu üniveristeler, 

Delft (TUD), Eindhoven (TUE) ve Twente (UT)’deki teknik üniversitelerdir.  

Wageningen’deki Ziraat Üniversitesi Tarım, Doğa ve Besin Kalitesi 

Bakanlığı’nın kontrolündedir. Bu 14 üniversitenin yanı sıra birçok onaylı kurum vardır. 

Bu kurumlar ilahiyat derslerini de verirler. Birisi ise insan bilimleri dersleri verir 

(eurydice, 2007e: 122, 123). 

 Üniversiteler tarafından verilen derecelerden birisi Doctoraal’dır. Bu dereceye 

sahip olanlar, Doctorandus, Meester veya Ingenieur unvanlarını kullanırlar ve genel 

olarak, süresi dört ile beş yıl arasında değişen bir doctoraal programı sonunda elde 

edilebilirler. Tıp, Veterinerlik ve Eczacılık programları diğerlerine göre daha uzun 

sürer.  
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Eğitimin birinci yılında zorunlu olan dersler alınır ve eğitim bir Propedeuse 

sınavıyla tamamlanır. Programlar araştırma, eğitim ve en az altmış sayfadan oluşan bir 

bitirme tezinden (Scripte) meydana gelir. Üniversiteler, ayrıca ortaöğretim ve mesleki 

eğitim öğretmenlerini yetiştirmeye yönelik bir yıllık lisansüstü eğitim de verirler.  

Bütün üniversiteler, Doctorate (Dr.) derecesine yönelik dört yıllık araştırma-

yetiştirme programları sunarlar. 1998 yılından beri ise üniversiteler, üç yıllık tam 

zamanlı eğitim sonunda Kandidaats derecesi de vermektedirler. Söz konusu bu derece, 

birinci üniversite derecesi olarak da değerlendirilir (YÖK, 2000: 67). 

Hollanda’da üniversitelerin kuruluş tarihi 15. yüzyılın sonlarına dayanır. Son 

zamanlarda özellikle 1950’li yıllarda devlet tarafından yapılan büyük yardımlar sonucu 

üniversitelerde gözle görülür olumlu gelişmeler kaydedilmiştir (Nuffic: 2007: 1). 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Hollanda’da üniversite eğitiminde yoğun bir 

gelişme görüldü. Önceleri üniversite eğitimi sadece küçük bir gruba verilirdi, fakat ellili 

yıllarda üniversiteler genişlemeye başladı. Hükümet, eğitime ayırdığı harcama payını 

artırdı ve 1960 ve 1975 yılları arasında üniversiteler hızla gelişim gösterdi. Öğrenci 

finans sisteminin gelişimi üniversite eğitiminin geniş bir gruba yayılmasına yardım etti 

(eurydice, 2007e: 116). 

Bu gelişmeler sayesinde yükseköğretim kurumları hızla artmış ve 1984 yılında 

Açık Öğretim (Open universiteit-OU) diye adlandırılan eğitim kurumları açılmıştır. Bu 

kurumlar sayesinde üniversite okumak hemen herkes için mümkün olmuştur.  

Yeni açılan Açık Öğretim Fakülteleri (Open universiteit-OU), Üniversiteler 

(Universiteit) ve Meslek Yüksek okulları (Hogescholen) ile öğrencilere oldukça geniş 

eğitim imkânları sunulmaktadır. Hollanda devletinin üniversitelere ayırdığı kaynaklar 

Avrupa’da ilk sıralarda yer alır (Nuffic: 2007: 1). 

Hollanda’da toplam 13 üniversite mevcuttur. En eski üniversite 1575 yılında 

kurulan Leiden Üniversitesidir. Yaklaşık 25bin öğrenciye sahiptir. En büyük 

üniversiteler Amsterdam ve Utrecht’tir. Üniversitelerde daha çok akademik kariyer için 

eğitim verilir. Verilen dersler genelde kuramsal derslerdir (YÖK, 2000: 67). 
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Hollanda yükseköğretim sisteminde ise kurumsal olarak üniversiteler ve meslek 

yüksek okulları (Hogescholen) bulunmaktadır (Nuffic, 2007: 1). Üniversiteler ve 

meslek yüksek okullarında yürütülen yükseköğretim, ikili ve tek basamaklıdır. Doktora 

çalışması ise tek basamaklıdır (YÖK, 2000: 67). 

Danimarka 

Yükseköğretim bir üniversite sektörü ve bir de kolej sektöründen oluşur. 

Mesleğe yönelik yükseköğretim sektörü ve yükseköğretim programlarını veren üç çeşit 

kurum bulunmaktadır (eurydice, 2007f: 2): 

1. Mesleki yükseköğretim akademileri (Kısa dönem ders veren programlar) 

2. Kolejler (Orta dönem ders veren programlar)  

3. Üniversiteler (Uzun dönem ders veren programlar) 

Kısa ve Orta Dönem Yükseköğretim 

Kolej sektörü yaklaşık olarak 100 özel yükseköğretim kurumundan oluşur. Bu 

kurumların yaklaşık olarak üçte biri kısa dönemlik programlar sunar. Bunlar, meslek 

yüksek okullarıdır. Meslek Yüksek Okulunu oluşturan kolejler bölgesel işbirliği için 

yapısal olarak Mesleki Yükseköğretim Akademilerini oluşturdu. Üçte ikisi de orta 

dönemlik meslek odaklı programları sunar. Mesleki Bachelor Derecesini veren kolejler 

yükseköğretimin daha fazla merkezi haline dönüştüler. Kolejler genellikle birbirleri ile 

ya da üniversiteler ile işbirliği yaparlar. Bütün yükseköğretim merkezli ders programları 

araştırmayla birleştirilir. 2005’ten beri, yükseköğretim merkezli ders programları 

belirgin kalitede eğitim sağlarlar ve Üniversite Koleji adıyla kabul edilirler.  

Birkaç istisna dışında bütün teknik ve ticari eğitim programları teknik kolejlerde, 

meslek kolejlerinde ve zirai kolejlerde verilir. Mesleki eğitim ve öğretim veren aynı 

kurumlar ve mesleki merkezli eğitim veren üst aşamadaki orta öğretim programları 

genellikle kısa dönemlik eğitim programlarının oluşturulmasıyla ortaya çıktı (eurydice, 

2007f: 2, 3).  
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 Uzun Dönem Yükseköğretim 

Üniversite sektörü 12 üniversiteyi içerir. Bunlardan beşi çok fakülteli 

üniversitelerdir. Diğer altısı mühendislik, eğitim, veterinerlik bilimi, zirai ve eczacılık 

ya da iş (business) dersleri gibi ayrılmıştır. Ek olarak, çok sayıda üniversite seviyesinde 

uzmanlaştırılmış mimari, sanat ve müzik alanlarında kurumlar bulunmaktadır. Bütün 

üniversite ders programları araştırma merkezlidir. Program bir yüksek lisans tezi ile 

sonuçlandırılır (eurydice, 2007f: 4). 

İrlanda 

 1993’teki yükseköğretimi tarif eden ve rehber olarak kabul edilen kararlardan 

sonra kurum tipleri üniversite düzeyinde olmayan (non- university) yükseköğretim ve 

üniversite yükseköğretimi olarak kategorileştirildi. Bunların içinde özel yükseköğretim 

kurumları da bulunmaktadır.  

  Üniversite Düzeyinde Olmayan (Non – University) Yükseköğretimi 

1960’lardan beri İrlanda ikili birime dayanan güçlü bir yükseköğretim sistemi 

oluşturmuştur. Bu zamanlardan beri non- university sektörü etkili bir şekilde büyüdü ve 

oldukça yüksek bir başarı elde etti. 

 Şu anda 14 tane ülkenin geneline yerleşmiş teknoloji enstitüsü bulunmaktadır. 

Bunlardan Dublin Teknoloji Enstitüsü diğerlerinden farklı bir sistem benimsemiştir. 

Dublin şehri kolejler dizisi oluşturmuştur ve bunlardan bazıları 19. yüzyılın sonlarına 

dayanmaktadır.  

Fakültelerin sayısı, bölümler ve dersler kolejden koleje değişmektedir. Bütün 

derslerin detayları Yükseköğretim Öğrenci El Kitabında bulunmaktadır. Bazı 

kurumlarda verilen ders programları kurum dışında, dersin bir parçası olarak, çalışmayı 

da içerir. Derslerin büyük bölümü üniversite seviyesindedir.  

Sertifika dersleri genellikle iki yılda, diploma dersleri 3 yılda ve unvan (degree) 

dersleri 4 yılda biter. Son yıllarda unvan derslerinin sayısında artış olmuştur ve birçok 

sayıda yüksek lisans dersleri de bulunmaktadır.  
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Dublin Teknoloji Enstitüsü (DIT) 1978’de şehrin Dublin Mesleki Eğitim 

Komitesi tarafından kuruldu. Amaç, DIT’ın kuruluşundan önceki altı kolejin 

çalışmalarını koordine etmekti. DIT 1992’de kanuni olarak kendi yönetim yapıları ile 

yeniden oluşturuldu. DIT 1998 – 1999’dan beri kendi unvanlarını vermektedir.  

DIT Sertifika, Diploma/Derece ve mesleki unvanları kapsayan bir dizi dersleri 

vermektedir. DIT aynı zamanda Londra Şehri ve Loncaları (Dernek), Eğitim ve Bilim 

Bölümleri ve birçok mesleki organlar gibi örgütler tarafından verilen unvanlara 

hazırlayan ve yönlendiren birçok sayıda ders de vermektedir. Üçüncü seviyede yarı 

zamanlı (part-time) akşam derslerinin sağlanması DIT’ın önemli bir işlevidir. DIT şu 

anda üçüncü aşamada dersleri sağlayan en büyük enstitüdür.  

Diğer Teknoloji Enstitüleri Athlone, Carlow, Cork, Dundalk, Galway-Mayo, 

Letterkenny, Limerick, Sligo, Tallaght, Tralee, Waterford, Blanchardstown ve Dun 

Laoghaire’de bulunmaktadır. Bu enstitülerden on biri Bölgesel Teknik Kolej olarak 

geliştirilmiştir. 1998’de ise yeni isimlerini almışlardır. 

Teknoloji Enstitüleri ikinci seviyedeki çıraklık programlarında ortaya çıkan 

dersler verilmesini sağlar. Bu programların iki yıl sürenleri sertifika için, üç yıl sürenleri 

diploma için, dört yıl sürenleri derece (degree) programları içindir.  

Bu derece programları mühendislik, bilim (Bilgisayar bilimini içerir) ve meslek 

programlarındaki uygulamalı alanlardır. Ek olarak, bu kolejler bölgesel seviyede, yarı 

zamanlı eğitim ve akşam programları yolu ile mevcut eğitim ihtiyaçlarını karşılamada 

önemli rol oynamaktadır. Bazı kolejler, şu anda, üniversite dersleri vermekte ve 

araştırma projelerine dâhil olmaktadır (eurydice, 2004g: 3).  

 Üniversite Yükseköğretimi 

İrlanda’da dört tane devlet destekli üniversite bulunmaktadır. Ulusal İrlanda 

Üniversitesi, Dublin’de, Cork’da, Galway’da ve Maynooth’da dört tane kurucu 

üniversiteye sahiptir. Bunlar, 1997 Üniversiteler Kanunu sayesinde büyük oranda 

bağımsızdırlar. Dublin Üniversitesi tek koleji olan Trinity Koleji ile kurulan en eski 

üniversitedir. 1592’de kurulmuştur.  
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Son zamanlarda kurulan iki üniversite Limerick Üniversitesi ve Dublin Kent 

Üniversitedir. St. Patrick’in Koleji Maynooth, Vatikan tarafından gözetilen Papaya ait 

küçük bir üniversitedir. Aşağıdaki bilgiler bu üniversiteler hakkında verilen bazı 

detaylardır. 

(1) Ulusal İrlanda Üniversitesi (NUI) 

Ulusal İrlanda Üniversitesi, İrlanda Üniversiteler Kanunu ile federal bir 

üniversite olarak kurulmuştur. 1997 Üniversiteler Kanunu ile onun üç kurucu koleji ve 

Maynooth Koleji bağımsız üniversiteler statüsüne yükseltilmiştir. Bu üniversiteler 

tarafından kulanılan isimler şimdi Dublin Üniversite Koleji (UCD), Cork Üniversite 

Koleji (UCC), İrlanda Galway Milli Üniversitesi (NUIG) ve İrlanda Maynooth Milli 

Üniversitesidir (NUIM).  

Dört üniversite hâlâ İrlanda Milli Üniversitesi altında birleştirilmiştir. Bu 

üniversiteler için dereceler verilmiştir. Bu dört üniversitenin temsilcileri Milli 

Üniversitenin senatolarının büyük bir bölümünü oluşturur.  

NUI senatosunun akademik ve düzenlemeler yapma işlerinin büyük çoğunluğu 

bireysel enstitülere devredildi. Senato şimdi kendisini kararların çıkarılmasına ve 

dağıtılmasına, standartların karşılaştırılmasına, bursların desteklenmesine ve akademik 

yayınlara adamıştır. NUI sertifikaları ve diplomalarının çoğu şimdi daha geliştirilmiş 

derslere girişi sağlayan kredileri içerir. Diğer üniversitelerde olduğu gibi NUI aynı 

zamanda transfer anlaşmaları kurmuştur.  

Milli İrlanda Üniversitesi, aynı zamanda öğrencilere teknoloji sektöründeki 

kurumlarda çalışabilmeleri için yardımcı dersler sunar. UCD, UCC, NUIG’nin hepsi bir 

dizi fakülteye sahiptir. Bu fakülteler şunlardır: Sanat, Ticaret/İş Dersleri, Bilim, 

Mühendislik, Hukuk, Tıp. Bunun dışında NUIM resim, bilim, ekonomi/finans, 

mühendislik gibi daha sınırlı bölümler sunar (eurydice, 2004g: 4, 5). 
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NUI’nın yapısı içinde üniversitenin seçilmiş kolejleri olması için kurumların 

imkânı vardır. Seçilmiş kolejler temel üniversitelerin biriyle bağlantılı olmalıdır. Şu 

anda seçilmiş kolejler olarak bilinen İrlanda Kraliyet Cerrah Koleji (the Royal College 

of Surgeons of Ireland - RCSI), Ulusal Sanat ve Tasarım Koleji (the National Kollege of 

Art and Design – NCAD) ve Kamu Yönetimi Enstitüsü (the Institute of Public 

Administration – IPA) UCD’ye bağlıdır. Bir başka seçilmiş kolej olan Ev Ekonomisi 

Koleji (St. Angela’s College of Home Economics) ise NUIG ile bağlantılıdır (eurydice, 

2004g: 5). 

(2) Dublin Üniversitesi 

Dublin Üniversitesi en eski İrlanda üniversitesidir. 1592’de Birinci Kraliçe 

Elizabeth tarafından kurulmuştur. Dublin Trinity Koleji (TCD), Dublin Üniversitesinin 

tek kolejidir. İlköğretim okulu öğretmenlerinin eğitimini sağlayan üç eğitim koleji 

vardır.  

Ev ekonomisi öğretmenlerinin eğitimini sağlayan bir kolej de Trinity Koleji ile 

bağlantılıdır. TCD Sanat, Bilim, Ticaret / İş, Mühendislik, Hukuk ve Tıp Alanlarındaki 

dersleri verir. Diğer üniversitelerin yerine TCD şimdi dezavantajlı geçmişe sahip olan 

öğrenciler için özel başarı dersleri vermektedir (eurydice, 2004g: 5). 

(3) Limerick Üniversitesi 

Ulusal Yükseköğretim Enstitüsü (NIHE) Limerick ilk kez 1972’de öğrenci 

almıştır. Verilen dersler, uygulamalı bilimler, hesaplama, iş dersleri, mühendislik, 

tasarım, bilgisayar, iletişim, beşeri bilimler, dil ve diğer alanlar üzerine özel önem veren 

derslerdir. Çoğu derslerde güçlü bir iş deneyimi fırsatı bulunmaktadır. 

1989’da hükümet tarafından bir karar alınmış ve NIHE’ye üniversite statüsü 

verilmiştir. 1989’da Limerick Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiştir. Mary 

Immaculate Eğitim Koleji ile akademik bağlantı kurulmuş ve ilköğretim 

öğretmenlerinin yetiştirilmesi sağlanmıştır (eurydice, 2004g: 6). 
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(4) Dublin Şehir Üniversitesi 

Dublin’deki Ulusal Yükseköğretim Enstitüsü (NIHE) ilk dersini 1980’de 

vermiştir. Bilim ve iş, mühendislik ve tasarım, bilgisayar bilimleri ve iletişim 

alanlarında ve diğer alanlarda eğitim sağlar. Dublin’deki NIHE’ye 1989’da üniversite 

statüsü verilmiştir.  

Şu anda Dublin Şehir Üniversitesi (DCU) olarak bilinmektedir. St. Patrick 

Koleji ile akademik bağlantılar kurulmuştur. Yeni öğretmenlere hizmet öncesi ya da 

hizmet içi eğitim verir. Ayrıca, eğitim öncesi ve yüksek lisans dereceleri için de eğitim 

vermektedir. İlk olarak din öğretmenlerine eğitim veren Mater Dei Eğitim Enstitüsü 

1999’da Dublin Şehir Üniversitesine katılmıştır.  

1998’de DCU’da İrlanda Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü olmasına karar 

verildi. İrlanda Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü’nün hedefleri; araştırma projeleri 

hangi merkezlerde daha mükemmel olacaksa gerekeni yapmak, iş yeri güvenliği ve 

sağlığının bütün yönlerinde bütün seviyelerde sağlanmasını ve bunun için gereken 

standartları sağlamak (eurydice, 2004g: 6). 

(5) Maynooth Pontifical (Papalık) Okulu 

Maynooth St. Patrick Koleji Roma tarafından Papalık Üniversitesi olarak 

1895’te kuruldu. Bu kurum din hukukunda, felsefesinde ve din bilimlerinde dereceler 

vermektedir (eurydice, 2004g: 7). 

Birleşik Krallık 

A) İngiltere, Galler Ülkesi, Kuzey İrlanda 

1992 Yükseköğretim Kanununun yürütmesini takiben, şimdi İngiltere ve 

Galler’deki tüm yükseköğretim kurumları için üniversiteler, üniversite kolejleri ve 

yükseköğretim kolejlerinden oluşan tek bir sektör bulunmaktadır.  



 61

Kuzey İrlanda’daki yükseköğretim sektörü iki üniversiteden ve iki üniversite 

kolejinden oluşmaktadır. Yükseköğretim dersleri aynı zamanda bazı ileri seviyedeki 

eğitim kurumlarında verilmektedir (eurydice, 2007h: 10). 

 Üniversiteler 

Bütün üniversitelerin kendi derece verme güçleri vardır ve hangi dereceler ve 

şartlarda eğitim vereceklerine ve hangi koşullarla başvuru yapılacağına kendileri karar 

verirler. Bununla birlikte, üniversitelerin öğrenci sayıları, amaçları, dersleri ve tarihi 

farklıdır.  

Üniversitelerdeki öğrenci sayıları birkaç bin öğrenciden başlayıp Manchester 

Metropolitan Üniversitesi’nde olduğu gibi 34,000 öğrenciye kadar değişiklik gösterirler. 

Federal yapıya sahip Londra Üniversitesinin birbirine bağlı kolejleri, okulları ve 

enstitüleri yaklaşık olarak 125,000 öğrenciye sahiptir ve hatta uzaktan eğitim veren 

Açık Üniversite daha fazla öğrenciye sahiptir.  

Üniversiteler özellikle üniversite ve yüksek lisans seviyesindeki derslerde 

araştırma fırsatları verir. Bu eylemler arasındaki denge kurumlar arasında birbirinden 

farklıdır. Bunlar aynı zamanda bazı uzmanlık alanlarında ve belirgin yeterliliklerde 

derece öncesi eğitim de vermektedirler.  

Kurumlar arasında amaç ve konu farklılıkları vardır. Genel olarak eski ya da 

1992 öncesi üniversiteler olarak bahsedilen üniversiteler 1992 Yükseköğretim 

Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuştur. Bunun dışında bir de yeni ya da 

1992 sonrasında kurulan üniversiteler bulunmaktadır.  

Genel olarak bahsedilecek olursa eski ya da 1992 öncesi üniversiteler mesleki 

öğretimden daha çok akademik dersler verirler. Bununla birlikte mesleki olarak da 

yeterli olduklarını gösteren mühendislik, muhasebe, öğretmenlik, kütüphanecilik ve 

bilgi bilimi (information science) ve tıp alanlarında belge vermeye yetecek derece 

dersleri de vermektedirler.  
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1992 sonrası ya da yeni üniversitelerin çoğunluğu önceleri politekniklerdi. 

Genel olarak ‘yeni’ üniversiteler eski üniversitelere göre bilginin uygulamalı olmasına 

daha çok önem verirler. Sonuç olarak bunlar, mesleki kurumlar tarafından önemli olan 

mesleki yeterliliği kazandıran çeşitli derslere daha çok yer verirler. 

Sadece bir tane özel olarak çalışan üniversite vardır. Onun adı da Buckingham 

Üniversitesidir. Daha çok iş ve yönetim dersleri veren bir üniversitedir (eurydice, 

2007h: 10, 11). 

Diğer Yükseköğretim Kurumları 

Üniversite düzeyinde olmayan (non-üniversity) yükseköğretim kurumları 

yükseköğretim kolejlerini ve üniversite kolejlerini içerir. Üniversite kolejleri bağımsız 

kurumlardır. Bunlar Londra Üniversitesi gibi federal üniversitelerle birlikte çalışan 

kolejlerle karıştırılmamalıdır.  

Bu kurumlar derece dersleri, çeşitli derece dışı dersler ve yüksek lisans dersleri 

verirler. Bazıları aynı zamanda çoğu yükseköğretim kolejleri tarafından verilen daha 

yüksek dereceler de sunabilirler. Üniversite kolejleri ve az sayıdaki yükseköğretim 

kolejleri kendi dereceleri ve yeterliliklerini verecek kadar güçlüdürler.  

Bununla birlikte, yeni tüzükler 2004’te yayınlanmıştır. Bu tüzükler hangi 

kurumların üniversite ismini kazanabileceklerine karar vermek için gerekli olan 

ölçütleri değiştirmiş ve derece verme özelliklerini yeniden gözden geçirmiştir. Bu 

tüzükler geleneksel olmayan yükseköğretim örgütlerinin derece verme güçlerini 

kolaylaştırmayı içerir. Bu durum aynı zamanda derece verme güçlerini bağımsızlaştırır. 

Galler aynı zamanda Galler yükseköğretim kurumları için değiştirilen bu ölçütleri 

merkeze aldı. 

 Bunun dışında kolejler nüfus, görev, ders karışımı ve tarih olarak değişirler. 

Bunlar içerisinde 460 kişilik olacak kadar az nüfusa sahip olanlar kadar 13,700 

öğrenciye sahip çok şubeli kurumlar da bulunmaktadır. Birleşik Krallıktaki 

yükseköğretim kolejlerinde ortalama mevcut 3,500 kişidir. Birçok kolej değişik alanlara 

sahiptir.  
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Bunun yanı sıra bazıları da sadece bir ya da iki farklı bölümde uzmanlaşmıştır. 

Bunlar, sanat ve tasarım, dans ve drama, tarım, hemşirelik ve öğretmen eğitimini içerir 

(eurydice, 2007h: 11). 

İleri Seviyedeki Eğitim Kurumları  

1992 Yükseköğretim Kanunu ileri seviyede eğitim kurumlarının yükseköğretim 

sektörüne geçişine izin verir. 

Dearing Raporu (1997) yükseköğretime katılımın artırılmasını ve bu 

genişlemenin yan derecedeki (sub-degree) derslere odaklanmasını önerir. İleri 

seviyedeki eğitim kolejlerindeki yükseköğretim derslerinin büyük çoğunluğu iki yıllık 

çalışma odaklı programlardan oluşur.  

Genel olarak, ileri seviyedeki eğitim kolejleri, resmi olarak yükseköğretimi 

temel seviyede veren üniversitelerle işbirliği içinde çalışırlar (eurydice, 2007h: 11, 12). 

B) İskoçya 

İskoç okul sonrası eğitim en iyi üç başlıkta tarif edilir: öğretim, ileri (further) 

öğretim ve yükseköğretim. Bu başlıklar farklı örgüt tipleri ve farklı bir sorumluluk 

yapısı ile ilişkilendirilir. Bununla birlikte öğretim (training) ve ileri (further) öğretim 

arasında ve ileri (further) öğretim ve yükseköğretim arasında kısmen benzerlik 

bulunmaktadır. 

Öğretim 

Birçok hükümet tarafından desteklenen ulusal öğretim programları 

bulunmaktadır. Bunlar İskoç Teşebbüsü ve Kuzey İskoçya ve Adalar Girişimi 

tarafından Yerel Teşebbüs Şirketlerinin işleyişi aracılığıyla yaygınlaştırılır ve yönetilir. 

Yetenek Arayanlar (Skillseekers) 

Yetenek Arayanlar, 16 ve 25 yaş arasındaki gençlere açık olan mesleki eğitim 

programlarıdır. Bununla birlikte teşebbüs şirketleri şu anda 16 – 19 yaşlarındakilerin 

maddi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.  
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Yetenek Arayanların üst seviyede eğitim, fark edilebilir bir öğretim, bireysel bir 

öğretim planı ve iş bulabilme gibi temel işlevleri vardır. Program, öğretime işverenlerin 

katılımını artırmaya yardımcı olmuştur ve katılımcıların Yetenek Arayanlar 

öğrencilerinin % 80’i öğretimine devam ederken işe alınmıştır.  

İşe Hazırlan (Get Ready for Work) 

2002’de başlayan İşe Hazırlan, 16 – 18 yaş arasındaki kişiler içindir. Öncelik 

16–17 yaş içindir. Yaşam, kişilik ve mesleki yeterlilik üzerinde durur. Yetenek 

Arayanlar programındakiler kendilerini geliştirmek için bu programa katılabilirler. 

Katılımcılar tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak devam edebilirler.  

Modern Çıraklık 

Modern Çıraklık ilk olarak 1994’de başladı. 16 – 24 yaş arası gençler içindir. 

Esnaflık, teknisyen ve ticaret yönetiminde eğitim fırsatı sunar. Öğretim üst seviyelere 

kadar devam eder. Mart 2001’de Modern Çıraklık için üst yaş limiti 25’e 

yükseltilmiştir.  

İş için Eğitim (Training for Work) 

İş için Eğitim, işsiz insanlar için gönüllülük programıdır. 25 yaşındaki ve 

üzerindeki altı aydır ya da daha fazla işsiz kalan ve iş arayanlar başvurabilir. İş 

hayatında kısmen dezavantaja sahip özellikle de yeteneksiz olan kişiler katılabilirler. 

Program, işle ilgili yetenekleri geliştirmek için hazırlanmıştır ve bunu da eğitim ve yerel 

iş pazarıyla bağlantı kurarak ihtiyaçları giderme yoluyla yapar.  

Özel eğitim verenler, gönüllü sektör örgütleri, yerel yönetimler, kolejler ve 

işverenler bu eğitimi sağlarlar. Programdaki adaylar, daha önce işe alınmış ya da işsiz 

statüsüne sahip olabilirler. İşsiz adaylar ek olarak en az 10 pound (£10) ödeyerek kendi 

yeteneklerine uygun olan eğitimi alabilirler.  
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İşe giren aday statüsündekiler ise kendi işlerine daha uygun hale gelmek için bu 

programı takip ederler ve eğitim sırasında ek bir ücret alırlar.  

İleri Seviyede Eğitim 

İskoçya’daki İleri Seviyede Eğitimi sağlayan kurumlar 43 kolejdir. Bu kolejler, 

ileri olmayan (non-advanced) ve ileri seviyedeki çeşitli dersleri verirler ve okulların 

yanı sıra sürekli eğitim ya da daha ileri eğitim için hazırlık dersleri verirler. Mevcut 

olarak değişirler ve verdikleri dersler de çeşitlilik gösterir. Tam zamanlı ya da yarı 

zamanlı, çoğunlukla da yarı zamanlı eğitim verirler. Dersler çoğunlukla mesleki 

derslerdir ve bunlar hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmaları içerirler.  

Yükseköğretim 

20 tane Yükseköğretim Kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlar 14 üniversiteden 

(açık üniversite dâhil) ve diğer 6 kurumdan oluşmaktadır. İskoç Sermaye Konseyi 

tarafından desteklenmektedir. İskoç Sermaye Konseyi, İskoç Tarım Koleji hariç, 

merkez kurum olarak kalmaktadır ve İskoç Çevre Yöneticiliği ve Kırsal İşler Bölümü 

tarafından desteklenmektedir.  

Yükseköğretim seviyesindeki dersler aynı zamanda ileri seviyede eğitim dersleri 

veren bütün kolejler tarafından verilmektedir ve ileri seviyede eğitim ile yükseköğretim 

arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.  

Öğretmenlere hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim veren ya da sosyal işlerde, 

iletişim öğretiminde, boş zamanları değerlendirmede çeşitli dersler veren özel kolejler 

gibi önceki yükseköğretim kurumları da şu anda Aberdeen, Dundee, Edinburgh, 

Glasgow, Paisley and Strathclyde gibi üniversitelerle işbirliği içinde çalışmaktadırlar.  

İki yükseköğretim kurumu, Edinburgh Sanat Koleji ve Glasgow Sanat Okulu 

güzel sanatlarda, resimde, tasarımda ve mimaride uzmanlaşmıştır. Bell Teknoloji Koleji 

ve UHI Milenyum Enstitüsü meslek odaklı, birinci derecede ve yüksek lisans 

seviyesinde çeşitli dersler vermektedir.  
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İskoç Tarım Kolejinin Edinburgh’da yönetici bölümleri, tarım bilimi ve farklı 

disiplinlerle ilgili derslerin verildiği Aberdeen, Edinburgh ve Ayr’da kampüsleri 

bulunmaktadır. Tam zamanlı, yarı zamanlı eğitim ve kısa süreli dersler verilir (eurydice, 

2007h: 1–4). 

Yunanistan 

 Yunanistan yükseköğretimi, Üniversiteler, Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ve 

Hellenic Açık Üniversitesinden oluşur. Yükseköğretim teknoloji sektörü ise teknoloji 

eğitimi öğretmenlerinin eğitimi için oluşturulan, teknoloji eğitim enstitülerini (TEI) ve 

yüksek okulları içerir.  

Askeri yüksek okul kurumları aynı zamanda üniversite yükseköğretiminin 

denetimi altında bulunmaktadır. Üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim, 

Ecclesiastical Yüksek Okulunu, Ticari ve Savaş Gemileri Akademisini (Higher 

Ecclesiastical Schools, Merchant Naval Academies) ve bunların dışında, Dans ve 

Drama Yüksek Okullarını, Turizm Yüksek Okulunu, NCO Yüksek Okulunu içerir. 

Ecclesiastical Yüksek Okulu ve Ticari ve Savaş Gemileri Akademisi, Savunma 

Bakanlığı ve Yüksek Polis Akademilerinin yönetimi altındadırlar (eurydice, 2005i: 

106).  

Teknoloji Yükseköğretimi 

Teknoloji Yükseköğretimi temel olarak Teknoloji Eğitim Enstitüleri (TEI) 

tarafından sağlanır. Bu enstitüler, kamu hukuku altında kendini yönetme şansına ve 

yasal haklara sahiptir. Aynı zamanda Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı aracılığıyla 

devlet tarafından yönetilir ve denetlenirler ve bu enstitülerin finansal ihtiyaçları bu 

bakanlık tarafından karşılanır. 

TEI’nın özel rolü, ülkenin gelişimine, bilimin ilerlemesine, uygulamalı ve 

teknolojik araştırmaya katkı sağlamaktır. Bunu da en yüksek kalitedeki özelliklere sahip 

yöneticiler yetiştirerek yapar. Bununla birlikte, TEI’da sağlanan eğitim en çok bilimsel 

bilginin üretimde kullanılmasına yardımcı olur (eurydice, 2005i: 107).  
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Bugün 15 tane TEI ve ülkedeki çeşitli şehirlerde ve kentlerde Teknoloji Eğitimi 

Öğretmenlerinin Yüksek Okulu bulunmaktadır. Birçoğunun başka bir kentte bağımsız 

bölümleri ve dalları bulunmaktadır. TEI tarafından verilen aşağıdaki alanlarda toplam 

95 tane uzmanlık eğitimi veren kurum bulunmaktadır (eurydice, 2005i: 107): 

• Grafik Sanatı ve Sanatsal Bilimler 

• Ekonomi ve Yönetimi 

• Sağlık ve Yardım Meslekleri 

• Teknolojik Uygulamalar 

• Yiyecek ve Besin Teknolojisi 

• Ergonomi Teknolojisi 

• Müzik Teknolojisi 

Teknoloji Eğitim Enstitülerinin içyapısı, örgütlenmesi süreci ve teknik servisi, 

yönetsel ve finansal yapısı, sözleşmeli personel ve pozisyonlar için gerekli şartlar ve 

bunların alımlarındaki sürece, her bir TEI’nın iç tüzüğü tarafından karar verilir 

(eurydice, 2005i: 107). 

Üniversite Yükseköğretimi 

Ülkede Politeknik Okullar, Güzel Sanatlar Okulu ve Hellenic Açık 

Üniversitesinin de içinde bulunduğu 22 tane üniversite bulunmaktadır.  

Yasanın 16. bendine göre üniversite eğitimi, kamu hukukunun yasal özüne sahip 

tamamen kendi kendini yönetebilen enstitüler tarafından harici bir şekilde sağlanır. Bu 

enstitüler, devletin denetimi altındadır ve onun tarafından finanse edilir. Devlet 

denetimi Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.  

Üniversitelerin yönetsel, finansal ve teknik servislerinin işleyişi, içyapısı ve 

organizasyonu; bölümlerin tüm öğretim ve araştırma politikası; planlaması, değişik 

pozisyonlar için personel alımındaki süreçler ve gereklilikler; parasal giderlerinin 

karşılanmasına her üniversitenin kendi yönetimleri ve iç düzenlemeleri tarafından karar 

verilir.  
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Yunanistan Uluslararası Üniversitesi (DIPAE), Thessaloniki’de eğitimine devam 

etmesi ve bağımsız olarak, tamamen kendi yönetimi elinde olacak şekilde görev 

yapması, ismi ise Uluslaarası Hellenic Üniversitesi olması öngörülmektedir. DIPAE 

devlet tarafından yönetilen kamu hukuku çerçevesinde yasal bir kimliğe sahip olacaktır. 

Onun görevi Yunanistan’da eğitim görmeye ilgi duyan yabancılar için yükseköğretim 

sağlamaktır.  

Misyonunu gerçekleştirmek için eğitim öncesi ve yüksek lisans seviyesinde ders 

programları düzenlenmesi ve uygulanması beklenmektedir. Bunun için de uzaktan 

eğitim ve uzaktan öğrenme sistemini kullanmak gerekir (eurydice, 2005i: 107, 108). 

Portekiz 

Portekiz yükseköğretim sistemi şu bölümlere ayrılır (eurydice, 2007j: 168): 

• Ensino Üniversitesi;  

• Ensino Politekniği.  

Bu seviyedeki farklı eğitim tipleri farklı yaklaşımlara, dinamiklere ve alt yapıya 

sahiptir. 1979’dan beri Portekiz’de Ensino Politekniği temel bir model olarak 

yapılandırılmıştır ve hem Ensino Üniversitesi hem de Ensino Politekniği’ni kapsamıştır.  

Eğitim Kanunu bir dizi temel amaçlara dayanır fakat bu iki bölüm arasında 

ayrım vardır. Üniversitenin rolü öğrencilerin yenilikçi olmalarını sağlamak ve eleştirel 

analiz yeteneklerini geliştirmektir (Madde 11, no:3). Politeknik enstitüsünün rolü ise 

kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiyi öğretmek ve onun gelecek mesleki eylemlerde 

uygulanmalarını sağlamaktır (Madde 11, no: 4). 

Dereceler de hesaba katılırsa iki şube arasındaki ayrım açık olur. Mastır ve 

doktora dereceleri üniversitelerin kendileri tarafından verilir. Yaygın olan bachelor ve 

onur (honour) dereceleri için Eğitim Kanunu, Ensino Üniversitesi ve Ensino Politekniği 

arasındaki işbirliğini temel olarak gösterir. Bu işbirliği öğretimin yararlarının ve var 

olan ya da sonradan edinilen yeteneklerin fark edilmesini amaçlar (Madde 13, no: 8). 
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Zaman içerisinde üniversitelerin ve politeknik enstitülerin işleyiş yapısı yüksek 

bir öğrenci talebiyle karşılaşmadı. Yükseköğretimin genişlemesi durdu. Büyük 

çoğunluğa göre Portekiz’de seksenlerde ve doksanlarda özel kurumların özellikle de 

özel üniversitelerin çoğalması bunu tetikledi. 

Bu, şimdiki iki sistemin ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Bunlardan birisi 

devlet üniversiteleri diğeri ise özel (işbirliği yapan) üniversitelerdi. 1996 – 1997’de, 

özel yükseköğretim tüm öğrencilerin %35,5’ini nüfusuna katmıştır. 2002’de 

öğrencilerin %27’si özel ve bütünleşmiş yükseköğretime ve Katolik Üniversitesine 

kaydedilmiştir. Bu oranlar devlet yükseköğretimindeki yerlerin çoğaltılma gereğini 

azaltmıştır (eurydice, 2007j: 168).  

Ensino Üniversitesi 

Ensino üniversitesi, üniversitelerde ya da bütünleşmemiş (non-integrated) 

üniversite kolejlerinde mevcuttur.  

Devlet üniversitesinin yapısı şu şekilde oluşturulmuştur (eurydice, 2007j: 168): 

• Fakülte ya da bölüm olarak isimlendirilen 110 öğretim biriminden oluşan 14 

üniversite 

• 1 tane bütünleşmemiş üniversite 

• 4 tane askeri ve polis üniversitesi. Bunlar Hava Kuvvetleri Akademisi, Askeri 

Akademi, Deniz Kuvvetleri Koleji ve Polis Bilimleri ve Yurt Güvenliği 

Yüksek Enstitüsü olarak isimlendirilir.  

Algarve Üniversitesi ve Averio Üniversitesi gibi bazı devlet üniversiteleri bir 

üniversite yapısının yanı sıra diğer bölümlere sahiptir. Bu bölümler öğretmen eğitimi, 

yönetim ve muhasebe, otel yönetimi, turizm ve sağlık eğitimi gibi politeknik 

kurumlardır. 

 Devlet üniversitelerinin dışında özel ve işbirliğine dayalı üniversite yapısı, 15 

üniversite ve 31 bütünleşmemiş üniversite kolejlerinden oluşmaktadır.  
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Bir de anlaşmalı (concordat) yükseköğretim bulunmaktadır. Anlaşmalı 

yükseköğretim 8 daldan ve fakülte, enstitü ve okul olarak bilinen 18 öğretim biriminden 

oluşan bir üniversite yapısıdır. 

Üniversiteler, bütün alanlarda uygulamalı dersler verir. 3 seviyede mesleki 

eğitim klasikten daha çok yeni alanlara yönelik olmaktadır. Uygulamalı dersler daha 

çok Sanat, Sosyal ve Davranış Bilimleri, İş ve Yöneticilik, Hukuk, Doğa Bilimleri, 

Matematik ve Bilgi Sistemleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Medikal Bilimler, 

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Eğitimi, Ziraat, Ormancılık, Balıkçılık, Mimarlık ve 

Şehir Planlama, Beden Eğitimi ve Spor, Sosyal Hizmetler alanlarında bulunmaktadır. 

Ensino Üniversitesi, üniversitelerde, bütünleşmemiş üniversite okullarında ya da 

enstitülerde eğitim vermektedir. 

Üniversiteler fakülte, enstitü, okul, bölüm ya da diğer isimlerle bilinen birimler 

biçiminde düzenlenir ve Ensino Politekniği içine de bunlar dâhil edilebilir (eurydice, 

2007j: 169). 

 Ensino Politekniği 

Eğitim Kanunu, Ensino Politekniği’nin, içsel ve dışsal eleştirel analiz 

yeteneklerini geliştiren, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiyi ve uygulanmasını 

geleceğin mesleki kariyer görüşü haline getirecek üst seviyede eğitim vermesini 

öngörür ve kuramsal öğretim temelli eğitim vermesini öngörür. Eğitimin kültürel 

seviyeyi korumasını ve uygulamalarda kuramsal bilginin temel alınmasını ister. 

Eğitim Kanunu tarafından değiştirilen ve tüm okul öncesi eğitim öğretmenlerini 

ilgilendiren yeni kanuna göre, okul öncesi eğitim öğretmenleri Ensino Temel Onur 

derecelerine sahip olmalıdır. Bunlar da öğretmenlerin sonuç olarak kısa süreli özel alan 

derslerini almalarını gerektirir. Bu tip dersler 1998/99 akademik yılında ilk olarak 

sunulmuştur. 
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Ensino Politekniklerine, 5 Eylül 1990’da, özerklik statüsü verilmiştir. Bu statü 

kolejlere yönetim, finansal, bilimsel ve öğretim özerkliği sağlar.  

2000’de devlet Ensino Politekniği’nin yapısal işleyişi yeni okulların açılmasıyla 

genişlemiştir. 

Sağlık alanındaki öğretim 28 Mart 2001’deki bir kanun tarafından yeniden 

düzenlenmiştir. Bununla birlikte, 21 Temmuz 2004 kanunu, işleyişe yeni bir yapı 

kazandırır. Bu noktada, Hemşirelik Kolejleri, Sağlık kolejleri ve Sağlık Teknolojisi 

Yükseköğretim Kolejleri, politeknik enstitülerin ya da üniversitelerin içinde onların bir 

parçası haline gelmiştir. Birleşme aşamasında Coimbra, Lisboa ve Porto Hemşirelik 

Kolejleri bütünleşmemiş yükseköğretim kolejleri statüsünü edinmiştir.  

Devlet Ensino Politekniği’nin yapısı 15 politeknik enstitüden oluşmaktadır. Bu 

birimler yükseköğretim okulları, yükseköğretim enstitüleri, üç bütünleşmemiş 

Hemşirelik Kolejinden, farklı bölgelerdeki iki bütünleşmemiş yükseköğretim 

okulundan, üç yükseköğretim politeknik kolejinden (askeri ve polis), üniversiteler 

içindeki 10 yükseköğretim poiteknik kolejinden ve üç politeknik dallardan ya da 

genişlemiş alanlardan oluşan 78 öğretim biriminden meydana gelmektedir. 

Özel ve birlikte çalışan politeknik kolejler iki yükseköğretim politekniği, bir 

sağlık politekniği, üç üniversitelerin dâhilindeki poitekniği ve yüksek okul, enstitü ve 

akademi olarak isimlendirilen 61 temel politeknik öğretim parçasını içerir. Bu 

sonuncular, 10 Escolas Eğitim Kurumları’nı, bir okul öncesi eğitim öğretmenliği 

okulunu, 9 hemşirelik yüksek okulunu, 4 sağlık yüksek okulunu içerir. Bunun yanı sıra 

sanat, yöneticilik ve teknoloji alanlarında öğretim dersleri vermektedirler (eurydice, 

2007j: 170). 
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İspanya 

Orta öğretim sonrası eğitimin sağlandığı kurum tipleri hakkındaki bilgi hem 

üniversite yükseköğretimi hem de üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim olarak 

verilir.  

Üniversite Yükseköğretimi 

Bu seviyedeki eğitimle ilgili sorumlu olan kurumlar anayasaya ve Üniversiteleri 

Düzenleme Kanunu’nun 3. ve 5. maddesine göre kamuya ait ya da özel üniversiteler 

olabilirler. Kamu üniversiteleri Özerk Topluluk Yasama Meclisi tarafından çıkarılan bir 

kanunla kurulmuştur.  

Bundan başka Üniversiteler Uyumlu Çalışma Kurulu’nun ilk raporu üniversite 

eğitiminin genel düzenlemesi dâhilinde zorunludur. Bu kurul aynı zamanda müfredat 

derslerinin uygun olup olmadığına karar verir (eurydice, 2007k: 1). 

Özel üniversite ya da özel üniversite seviyesindeki kurumların kurulması 

yasalara uygun olduğu takdirde serbesttir. Bu kurumlar, İspanya Anayasası’nın 27. 

maddesine dayanarak kurulur. Onaylanmaları için, Üniversiteler Uyumlu Çalışma 

Kurulu’nun ilk raporu zorunludur.  

Özel üniversiteler arasında laik üniversiteler ve Katolik Kilisesinin üniversiteleri 

arasındaki gibi bir ayrım yapılmalıdır. Çünkü İspanya Devleti ile Kutsal Piskoposluk 

arasında özel anlaşmalar bulunmaktadır.  

Şu anda İspanya’da 50 tane kamu üniversitesi, 7 tanesi Katolik Kilisesine ait 

olan 23 tane de özel üniversite bulunmaktadır.  
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Yönetim altındaki üniversitelerin dağılımı şu şekildedir (eurydice, 2007k: 2): 

Kamu Üniversiteleri 

19 tip kamu üniversitesi bulunmaktadır. Bunlar değişik bölgelerde 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, uzaktan eğitim veren üniversiteler, Saragossa 

Üniversitesi, Kanarya Adalarındaki iki üniversite, Madrid ve Aragon’daki üniversiteler 

ve uluslararası üniversitelerdir. 

Özel Üniversiteler 

Katolik Kilisesi’nin Himayesindeki Üniversiteler: Bu üniversiteler, Avila’dan 

Católica, Valensiya’dan Católica S. Vicente Martir, Mursiya’dan Católica S. Antonio, 

Deusto, Navarra, Pontificia de Comillas, Salamanca’dan Pontificia’dır. 

Laik Üniversiteler: Madrid’deki Alfonso X el Sabio, Antonio de Nebrija, 

Camilo José Cela, Cardenal Herrera CEU, Europea, Vitoria’da Europea Miguel 

Cervantes, Francisco Üniversiteleridir. Ayrıca, Catalonia’da uzaktan eğitim sağlayan 

Catalonia Uluslarası Üniversite, Mondragón Üniversitesi, Oberta Üniversitesidir.  

Uluslararası üniversiteler hariç yukarıdaki üniversitelerin hepsinde derslerin 

verilmesini sağlayan bölümler şu fakültelerdir: Escuelas Teknik Bölümü, Escuelas 

Politeknik Bölümü, Escuelas Üniversitesi ve Escuelas Politeknik Üniversitesidir. 

Fakülteler ve yüksek okullar tüm üniversite dönemlerini vermektedir. Bununla 

birlikte "Escuelas Üniversitesi" sadece birinci dönemi vermektedir. 

Üniversiteler aynı zamanda Üniversite Araştırma Enstitülerine sahiptir. 

Anayasanın 10. maddesine göre bu kurumların eylemleri temelde bilimsel ve teknik 

araştırma ya da sanatsal yaratıcılık üzerine odaklanır. Aynı zamanda bu kurumlar 

mezuniyet sonrası hizmetlerde de bulunmaktadır. Mastır ya da doktora programlarında 

dersler vermektedirler. Bu Üniversite Araştırma Enstitüleri bir ya da daha fazla 
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üniversitede yer alabilmektedir. Bundan başka diğer kamu ya da özel üniversitelerle 

özel anlaşmalar yaparak ya da diğer yollarla da bu hizmeti vermektedirler. 

Bununla birlikte, özel ya da kamu eğitim kurumları bir anlaşmayla kamu 

üniversitelerinde görevlendirilmiş olabilir. Amaç ulusal geçerliği olan resmi sertifikalar 

verebilmektedir. Böyle bir anlaşma Sosyal Konseyin tavsiyesiyle ve Üniversite 

Yönetim Konseyinin bir önceki raporu ile ilgili özerk topluluk yönetimi tarafından 

onaylanmak zorundadır.  

Görevli kurum ilgili özerk topluluğun topraklarında yer alır ve anayasa ile 

yönetilir. Devlet yasası ve özerk toplulukların yasalarına bağlı kalmak şartıyla kendi 

örgütlenme ve işletme kurallarını belirleyip onlara uygun olarak çalışırlar (eurydice, 

2007k: 3, 4).  

Üniversite Düzeyinde Olmayan Yükseköğretim 

 İleri Seviyede Özel Mesleki Eğitim 

Hem ileri hem de orta seviyede mesleki eğitim orta öğretimde veya bachillerato 

kurumlarında verilebilir. Bununla birlikte bazı özerk topluluklarda ileri seviyede özel 

mesleki eğitim kurumları kurulmaktadır. 

Uzmanlık Eğitimi 

a) Sanatsal Eğitim 

Sanatsal eğitimin verildiği kurumlar tüm devlette temel olan genel 

düzenlemelerle yönetilirler. Bu düzenlemeyi sağlayan da 389/1992 kraliyet kararlarıdır. 

Aynı zamanda özerk topluluklar da bunların kurulmasını kendileri isteyebilirler.                                     

Müzik ve Sanat Okulları kamu kuruluşlarıdır. Bu kurumlar, müzik ya da dans 

öğreten, tiyatro sanatı veya gelişmiş görsel sanat ve tasarım öğreten sanatsal eğitim 

verir. Görsel sanatlar ve tasarım üzerine olan kamu kurumları sanat okulları olarak da 

isimlendirilirler.  
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Tiyatro sanatı yüksek dramatik sanat okullarında öğretilir. Bunun için ayrıca 

özel sanat okulları da bulunmaktadır.  

Plastik sanat ve tasarım okulları da verilen farklı eğitim tiplerine göre farklı 

isimlendirilirler. Genel olarak kamu okulları ayrı ayrı alanlardaki Yüksek Sanat Okulları 

olarak isimlendirilirler (eurydice, 2007k: 5). 

b) Spor Eğitimi 

Spor eğitimini sağlayan kurumlar kamuya ait ya da özel olabilirler. İkinci olan 

yönetim izni ilkesine bağlıdır. Kurumlar sosyal bir işleyişe sahiptir ve kamu ya da özel 

içeriği olarak da farklılaşırlar.  

Bir isim başka bir kurumla çakışmamalıdır. İsim öğretilen spor çeşidi ya da 

çeşitleri ile tamamlanmalıdır. Özel ya da kamu spor eğitimi kurumları dışında bu tip 

eğitim askeri eğitim kurumlarında da sağlanabilir. Bu da ancak Eğitim ve Bilim 

Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı arasında yapılan bir anlaşmaya bağlıdır.  

Spor eğitimini veren tüm kurumlar bazı koşulları sağlamalıdır. Gerekli alana, 

araç gereçlere sahip olmalı ve her sınıfında istenen öğrenci sayısını bulmalıdır. Bu da 

1923/1997 Kraliyet Yasasına dayanır (eurydice, 2007k: 6). 

Avusturya 

Avusturya’da okul sistemi dört öğretim düzeyini kapsar. Bunlar, okulöncesi 

eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimdir. (eurydice, 2006l: 89). 

Federal Eğitim ve Sanat Bakanlığı, orta ve yüksek mesleki teknik okulları, 

anaokulu öğretmeni, denetim personeli, eğitim yüksekokullarının, ilk ve ortaöğretimin 

tüm sorumluluğunu üstlenmiştir (Gülcan, 2005: 84). 

Öncelikle yükseköğretim programlarını sunan üniversiteler, sanat üniversiteleri, 

fachoch okulları ve diğer kurumlar arasındaki ayrımı yapmak gerekir. (eurydice, 2006l: 

89). Bununla birlikte ortaöğretim sonrası özel kolejler, 1994 – 1995 öğretim yılında, 

üniversite öğretimine alternatif olarak sunulmuştur (Erginer, 2006: 146). 
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Sağlıkla ilgili mesleklerinin öğretim kurumları; para medikal kolejler, ebelik 

kolejleri, diğer öğretim kurumları ve sertifikalı kardiyoloji teknisyenlerinin yetiştirildiği 

kurumlardır.  

Üniversiteler,  kamu eğitim kurumları bilginin ve sanatta yeni yaklaşımların 

geliştirildiği akademik araştırma ve uygulama merkezli öğretim yerleridir (eurydice, 

2006l: 89). Mesleki eğitimin uygulama boyutu Federal Ekonomi Bakanlığı’nın 

sorumluluğu altındadır. Yasama ve uygulama arasında hükümetin sorumlukları; 

okullaşma, orta ve yükseköğretim, teknik ve mesleki eğitim, hizmet içi eğitim olarak 

bölünmüştür (Gülcan, 2005: 84).  

Yükseköğretimde kaliteyi elde edebilmek için çeşitli örgütler kurulmalıdır. 

Yalnız bu kamu üniversite sektöründe değil, fachochschule programları için de 

geçerlidir. Fachochschule konseyi sınırlı sayıda alan programları sunar.  

Aynı zamanda, yükseköğretim programları sunan, konsey tarafından onaylanan 

ve geçerliliği olan belgeler veren üniversiteler bulunmaktadır (eurydice, 2006l: 89). 

Finlandiya 

Üniversite Eğitimi 

Finlandiya’da üniversite yükseköğretim kurumları politeknikleri ve 

üniversiteleri içerir. Finlandiya’da 20 üniversite bulunmaktadır ve 164,000den fazla 

öğrenci buralarda öğrenim görmektedir.  

Bu üniversitelerin on tanesi geleneksel çok bölümlü üniversitelerdir ve diğer on 

tanesi özelleşmiş kurumlardır. Bu özelleşmiş kurumların üç tanesi ekonomi ve iş 

yönetimi okulları, üç tanesi mühendislik ve mimari okulları ve diğer kalan dört tanesi de 

sanat akademileridir. Bu sanat akademileri müzik akademisini, sanat ve tasarım 

akademisini ve tiyatro akademisini (tiyatro ve sanat) içerir.  

Dereceler çoğunlukla toplam 180 kredilik ve yaklaşık 3 yıl sürede verilir ya da 

akademik derecelerde daha fazla zamanda (3+2 yıl, 180 + (90) 120 kredi) verilir. 

Örneğin Bachelor ve Mastır dereceleri 2 yıl, doktora dereceleri de 4 yılda bitirilebilir.  
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Üniversite seviyesinde eğitim aynı zamanda Savunma Kuvvetlerinin bir parçası 

olan bir askeri yükseköğretim kurumu (Ulusal Savunma Koleji) tarafından sağlanır 

(eurydice, 2007m: 118,119).  

Mesleki Odaklı Yükseköğretim  

Politeknik öğrencileri yükseköğretimlerini tamamladıktan sonra uzmanlığa da 

önem verirler. Bu derecelerin gelişimi için başlangıç noktaları çalışma hayatının 

gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını ve çalışma hayatındaki farklı uzmanlık hareketlerinin 

çeşitliliğini içerir. Minimum ve maksimum politeknik derecelerin alanları temelde üç ile 

dört yıl arasındadır.  

Bundan başka Ağustos 2005’ten beri politeknik derecelerindeki ya da diğer 

uygun derecelerdeki en az üç yıllık iş deneyimine sahip öğrenciler uzmanlık bilgilerini 

artırabilirler ve bunu nasıl yapacaklarını politeknikten daha yüksek bir dereceyi 

tamamlayarak öğrenebilirler. Politeknikten daha yüksek olan derece en az bir, en fazla 

bir buçuk yıllık bir sürede derse devam etmeyle alınır.  

Eğitim Bakanlığının yönetiminde 29 tane politeknik bulunmaktadır. Ek olarak İç 

İşleri Bakanlığı’nın yönetimindeki Finlandiya Polis Koleji vardır. Özerk Åland Adaları 

da aynı zamanda kendi politekniklerine sahiptirler. Hükümet politekniklere, uygun 

çalışma lisansı vermiştir.  

Çoğu politeknikler birçok yerde şubesi olan kurumlardır. Politeknikler kendi 

derece programlarını ve müfredatlarını özerk olarak düzenlerler. Bu programlar, Eğitim 

Bakanlığı tarafından onaylanır; programlar ve alan öğrencilerinin alımı Bakanlık ve 

politeknikler arasında yapılan anlaşmayla yapılır. Bu anlaşmada amaçlar ve sonuç 

birlikte tartışılır.  

Politeknik derecelerini tamamlamak 3½–4 yıl sürer. Politeknik mezuniyet 

sonrası üzerine olan bir deneme 2002 Ağustosunda başladı. Politeknikten daha üst 

seviyedeki dereceyi geliştirme 1 Ağustos 2005’te kalıcı olarak uygulandı. Bu alanların 

faaliyeti 60–90 kredidir.  
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Bu kurumlar aynı zamanda yetişkin eğitimini de sağlarlar. Yetişkin eğitimini 

sağlayan bu kurumlar aynı zamanda araştırmayı ve politeknik eğitimi ve çalışma 

hayatını destekleyen gelişme çalışmalarını da uygulamaya geçirirler (eurydice, 2007m: 

119). 

İsveç 

İsveç’te yükseköğretim üniversitelerde ve üniversite kolejlerinde sağlanır. 

Yükseköğretimin yaklaşık %95’i 14 devlet üniversitesinde ve 22 devlet kolejinde 

verilmektedir. Üniversite eğitimi, üniversite kolejlerinde de üniversitelerde de seviye 

olarak aynıdır. 

İki kurum arasındaki fark temelde şu şekildedir: üniversiteler daha geniş bir 

alanda ders verirler ve bir ya da birden fazla alanda lisansüstü eğitim programları 

sağlarlar, üniversite kolejlerinde ise yüksek lisans programındaki eğitim özel bir 

araştırma alanına yönelik olabilir. 

Tüm yükseköğretim kurumları mesleki yeterlilik ve uzmanlık gerektiren 

programlar sağlamak zorundadırlar. Genellikle öğretmenlik, tıp, hemşirelik ve 

mühendislik alanlarındaki eğitim üniversiteler ve üniversite kolejleri arasında 

bütünleşiktir.  

Bununla birlikte bazı kurumlar belirli alanlarda mesleki uzmanlığa yönelmiş 

olabilirler. Bir tane eğitim kurumu, iki teknoloji kurumu, bir tıbbi eğitim ve hemşirelik 

kurumu, üç hemşirelik koleji, bir beden eğitimi ve spor üniversite koleji ve yedi tane de 

üniversite sanat koleji bulunmaktadır.  

14 devlet üniversitesine ve 22 devlet üniversite kolejine ek olarak yükseköğretim 

kapsamında devletten yardım alan bağımsız kurumlar da bulunmaktadır. Bu kurumların 

üç tanesi üniversite eğitiminde olduğu gibi yüksek lisans eğitiminde de belge verebilme 

yetkisine sahiptir (eurydice, 2007n: 124,125).  
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Guvernörler Kurulu 

Her bir üniversite ve üniversite koleji guvernörler kuruluna sahiptir. Bu kurul 

kurumun işlerini düzenler ve kurumun sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini 

takip eder. Hükümet, başkanın (Chair) ve kurulun diğer üyelerinin çoğunluğunun 

atamasını üç yılda bir yapar.  

Başkan, kurumun personelinden bir üye olmamalıdır. Üniversitelerdeki ve 

üniversite kolejlerindeki öğrencilerin ve öğretmenlerin de temsilcileri bulunur ve 

personel temsilcilerinin de kurula katılma ve kurulda söz alma hakları vardır.  

Öğretmenler seçim yoluyla atanırlar ve öğrenciler temsilcilerini seçim yoluyla 

belirlerler. Normalde kurulun üye sayısı 15’tir. Bu sayı, bir başkandan, bir rektör 

yardımcısından, yedi kişi hükümet tarafından atanan üyelerden, üç kişi öğretmenlerin 

temsilcisinden ve üç kişi de öğrencilerin temsilcisinden oluşur.  

Hükümet tarafından atanan yedi kişi politikacı olabilir, endüstri temsilcileri 

olabilir ya da vilayet konseyinden temsilciler olabilir. Rektör yardımcısı hükümet 

tarafından atanır ve kurulun eylemlerinin yönetiminden sorumludur (eurydice, 2007n: 

125). 

Yüksek Lisans Koşulları 

Yüksek lisans eğitiminde Riksdag tarafından düzenlenen dört araştırma alanı 

bulunmaktadır: Beşeri / sosyal bilimler, tıp, doğa bilimleri ve teknoloji. Lisansüstü 

eğitim alanları sadece araştırma alanında belge verebilen kurumlarda olabilir. Her bir 

üniversite en az bir alanda böyle bir çalışma yapmak zorundadır. Aynı zamanda 

hükümet de bir üniversite kolejine araştırma alanı verebilir.  

Lisansüstü eğitimi olmayan üniversite kolejleri lisans eğitimi için fakülteleri 

yoksa özel birimlere sahiptirler. Sanat eğitimi veren üniversite kolejlerinde, kurul 

kendisi bu alanda çalışma yapılmasından ve gereken yapının oluşturulmasından 

sorumludur (eurydice, 2007n: 126). 
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İç Kuruluş 

Üniversiteler ve üniversite kolejleri kendi iç kuruluşlarına kendileri karar 

verirler. Fakültenin yönetim kurulu düzenlemeleri yapar. Sanat alanlarında ya da özel 

eğitim ya da araştırma alanlarında da durum aynı şekildedir (eurydice, 2007n: 126).  

Eğitim Personeli 

Üniversitelerde ve üniversite kolejlerinde, öğretim kadrosunu kurumlar atar. 

Devlet üniversitelerindeki ve üniversite kolejlerindeki öğretim elemanları, profesör, 

doçent, yardımcı doçent, üniversite üyesi, yarı zamanlı öğretim elemanı, konuk doçent 

v. b. olarak atanabilirler.  

Üniversite ve üniversite kolejleri eğitimde, araştırmada ve yönetimde hangi 

pozisyona odaklanılacağına karar verirler. Tüm kategorilerden öğretim kadrosu lisans 

programlarında görevlendirilir. Bunun dışında, üniversite üyelerinin temelde 

araştırmaya odaklanmaları beklenir (eurydice, 2007n: 126). 

Bu konuda elde edilen bulgulardan, AB’ye üye olan ülkelerden bazılarında 

yükseköğretim seviyesindeki eğitimin, üniversite düzeyinde ve üniversite düzeyinde 

olmayan (non-university) yükseköğretim şeklinde düzenlendiği, ülkeden ülkeye 

değişebilecek şekilde süresinin iki ile dokuz yıl arasında değişebildiği, bazılarında 4 ya 

da 5 yıl olan sürenin değişik nedenlerle 7 ile 8 yıla kadar uzayabildiği; kolejlerin 

yükseköğretim seviyesinde oldukça yaygın olduğu ve bu kolejlerin üniversite kolejleri 

ya da yükseköğretim kolejleri olarak yapılandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın bu bölümünde, bazı AB ülkelerinde yükseköğretim seviyesinde 

sanatsal eğitime çok önem verildiği, hatta Belçika’da yükseköğretimin kurum tiplerinin 

üniversite düzeyinde ve üniversite düzeyinde olmayan ve sanatsal yükseköğretim 

şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Ülkeden ülkeye değişebilecek şekilde, irdelenen ülkelerin bazılarında teorik 

bilgiye önem verilirken, bazılarında ise uygulamalı eğitime önem verilmektedir. 

Uygulamalı eğitimde işverenlerle işbirliğine gitmek, üniversitelerde hangi alanlarda 

eğitim verileceğine karar vermede oldukça büyük etki yapmıştır.  
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Yükseköğretim sisteminde yönetsel, finansal, teknik servislerin işleyişi, 

araştırma politikası, planlaması, parasal giderlerin karşılanmasına her üniversitelerin 

kendi yönetimleri ve iç düzenlemeleri tarafından karar verilir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın ikinci alt problemi, “Avrupa Birliği ülkelerinde yükseköğretimin genel 

amaçları nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Alt probleme ilişkin bulgular ve 

yorumlar, alt probleme yanıt olacak şekilde düzenlenmiştir.  

 İkinci alt probleme ilişkin bulgular ve yorumlar Avrupa Birliği ülkelerinin 

kuruluş sırasına göre verilmiştir.  

Almanya 

Yükseköğretim kurumunun tüm tiplerinin temel çalışma amaçları 

Yükseköğretim Sistemi Kanununda listelenmiştir. Temelde, üniversiteler ve eşdeğer 

yükseköğretim kurumları, yüksek nitelikli genç bilim insanları yetiştirmeyi amaçlar 

(Erginer, 2006: 251). 

 Üniversiteler 

 Yükseköğretim kurumlarındaki öğretimin amacı Yükseköğretim Sistemi 

Kanununda belirtilmiştir. Bu kanuna göre, öğrenim ve öğretimin amacı öğrencileri 

eylem sahasında profesyonelliğe hazırlamak, onlara her derse uygun bir yolla gereken 

beceriyi, yöntemleri ve bilgileri kazandırmak, böylece onların sorumluluğunu bilen 

bireyler olarak sanatsal ve bilimsel çalışabilmelerini sağlamak, özgür, demokratik ve 

sosyal, kanunlarla yönetilen bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır.  

 Bunun için, yasa koyucu tarafından verilen yetki, direkt olarak bilimsel 

akademik araştırmayı ve sanatsal gelişimi içeren bir yolla öğrencilere profesyonel 

öğretimi sağlar. 
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Öğretim araştırma bütünlüğü yükseköğretimin bütün kurumlarında uygulanır 

ancak üniversite eğitiminin geleneksel olarak temel ve kuramsal araştırmaya dayalı 

olması yönünden, üniversitelerin ve yükseköğretim kurumlarının diğer tiplerinin 

işlevleri arasında bir ayrım yapmak gerekir (eurydice, 2005: 133).  

 Üniversiteler ve eşdeğer yükseköğretim kurumları araştırma ve öğretimle ilgili 

çalışmalar gerçekleştirmenin yanı sıra, yüksek nitelikli genç bilim insanları 

yetiştirmekten de sorumludur (Erginer, 2006: 261). 

 Güzel Sanatlar ve Müzik Yüksekokulları  

 Sanat ve müzik okullarının amacı, öğrencileri sanatla ilgili belirli bir mesleğe ve 

müzik ve sanat öğretimine hazırlamaktır. Yükseköğretim Sistemi Kanunu tarafından 

sağlandığı şekilde ve yükseköğretim mevzuatı ile bölgelerin sanat kolejleri ve diğer 

kolejleri arasında işlev açısından yakından ilişki vardır. Bu ilişki de sanatsal şekiller ve 

ifade biçimlerinin gelişimini desteklemek ve sanat meşguliyeti olarak tanımlanabilir 

(eurydice, 2005: 134). 

Fachhoch Okulları 

Bu kurumlardaki derslerin belirli tasarım şekilleri vardır ve bu okullarda 

derslerin ve öğretimin örgütlenmesi sırasında uygulamalı eğitim üzerinde önemle 

durulur. Çünkü uygulamanın profesyonel dünyasındaki gerekliliklerle yakından ilişkili 

olduğuna inanılır.  

Kurumların dışında uygulamalı deneyim kazanmak için geçirilen dönemler 

hayati önem taşıyan bir özelliktir. Fachhochschulen’deki öğretim kadrosu ile ders 

içerikleri ve uygulamalı araştırma gelişim projeleri arasında yakından ilişki vardır. Bu 

durum da bu kurumun karakteristik bir özelliğidir (eurydice, 2005: 133). 
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Yükseköğretim Sistemi Dışındaki Kuruluşlar (Meslek Yüksekokulları – 

Berufsakademien) 

Devlet ya da devlet onaylı özel meslek yüksekokullarındaki (Berufsakademien) 

öğrenciler, Araştırma Akademilerinde (Studienakademien) akademik öğrenim ve aynı 

zamanda bir öğretim kurumunda uygulamalı meslek eğitimi alırlar (eurydice, 2005: 

133). 

Alman üniversitelerinde Wilhelm von Humbolt Yüksek Okul Reformu’ndan 

bu yana “bilimsel araştırma ve öğretim birliği” prensibi geçerlidir. Alman üniversiteleri 

mesleki eğitim merkezleri olmaktan çok, bağımsız temel bilimsel araştırma ve 

uygulama yerleridir. Üniversite öğretimi, belirli kurallara göre olur ve bilim dalları, 

kendi ilgi ve araştırma sahaları içinde hareket serbestliğine sahiptir. Alman 

üniversiteleri, öğrencilerinden çok sıkı bir bilimsel çalışma temposu beklediğinden, 

Almanya’da üniversite öğretim süresi diğer ülkelere kıyasla daha uzun sürmektedir. 

Üniversiteler; lisans, mastır, doktora dereceleri verirler ve doktor ünvanı alanlar; 

doçentlik hakkını alarak, kalifiye üniversite öğretim üyesi statüsünde üniversitelerde 

çalışabilirler (Öz, 2002: 8). 

Belçika 

Fransızca Konuşulan Topluluk 

 On yıllar boyunca yükseköğretimin şimdiki görünümünün şekillenmesi sürdü. 

Politik ve felsefi dengenin sağlanmasına, ekonomik gerekliliklerin yerine getirilmesine 

çalışıldı. 

Bağımsız Belçika devleti kurulduğu zaman, üniversite eğitimi iki devlet 

üniversitesinde verilmekteydi. Bunlar, Liège ve Ghent’teki üniversitelerdi. Ghent, o 

zaman Fransızca konuşulan topluluktaydı. 

Başlangıçta üniversite, öğrencileri mühendislik, tıp, hukuk ve tarih uzmanlığına 

hazırlıyordu. Başlangıçtan beri bilim temsil ediliyordu ama sonraki dönemlere kadar 

geliştirilemedi. Gerçekte bu gelişme 1860’lara kadar gerçekleşemedi.  
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İlk bağımsız araştırma laboratuarları ve araştırma bölümleri 1860’larda kuruldu. 

Bu laboratuarlar dört üniversitede kuruldu ve bu üniversiteler o sırada özerklik için 

birbirleriyle yarışıyorlardı. 

1968’de bölgesel dil çeşitliliği (unilingualism) üniversitelerde de uygulanmıştır. 

Bunun en iyi bilinen örneği Louvain Katolik Üniversitesinin (Université Catholique de 

Louvain) Fransızca konuşulan bölümünün Louvain’den Walloon bölgesine taşınma 

kararıdır.  

Yükseköğretimin, üniversitenin ve üniversite dışı yükseköğretimin finansmanı 

son yıllarda gözden geçirilip düzeltildi. Herkes için ve tüm yükseköğretim kurumları 

için ortak olan genel amaçlar Eğitim ve Öğretim Konseyinde tartışılır hale geldi 

(eurydice, 2006a1: 76).  

Her çeşit yükseköğretimden faydalanan herkes için ortak olan amaçlar Eğitim ve 

Öğretim Konseyi tarafından tartışıldı ve bazı kararlar alındı (eurydice, 2006a1: 84). 

Üniversite Düzeyinde Olmayan Yükseköğretim (Hautes Écoles’deki 

Yükseköğretim) 

Hautes Écoles tarafından sağlanan üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim 

kısa süreli ve uzun süreli yükseköğretimi içerir (eurydice, 2006a1: 84). 

 Kısa Süreli Yükseköğretim 

Kısa dönem teknik eğitim kapsayan bir eğitimdir ve bu özel bir alanda mesleki 

bir yeterliliğe erişmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.  

Kısa süreli yükseköğretim, orta öğretimi bitirip kendi mesleğinde ilerlemek 

isteyen öğrenciler içindir. Eğitim somut bilgiler üzerinedir ve mesleki uzmanlık 

kazandırmayı temel alır. Asıl amacı bilimsel bilgiyi ve onun uygulamalarını çeşitli 

uzmanlık alanlarına transfer etmektir (eurydice, 2006a1: 84).  
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Hautes École’de verilen yükseköğretim aşağıdaki amaçları başarmak zorundadır 

(eurydice, 2006: 85): 

• Topluma karşı görevlerini bilen, sorumluluk sahibi vatandaş olabilmeleri 

için öğrencileri rollerine hazırlamak; 

• Öğrencilerin eğitimsel ve kişisel gelişimini ilerletmek, bunu da kendi 

yeterliliklerini kazanmaları için teşvik ederek ve sorumluluklarını 

kendilerinin üstlenmesi ile yapmak; 

• Sosyo-ekonomik dünyada aktif rol oynayarak bir bakış açısına sahip 

olmalarını sağlamak ve bu bakış açısıyla onları eğitmek; 

Yükseköğretimin üniversiteden farklı olarak birinci amacı bilimsel bilgiyi 

yaymak ve onun uygulamalarını çeşitli uzmanlık alanlarında sürdürmektir. Hautes 

Écoles aynı zamanda uygulamalı bilimi de üzerine alabilir (eurydice, 2006a1: 85). 

Uzun Süreli Yükseköğretim 

Uzun süreli üniversite seviyesi, bilimsel ve teknolojik eğitim için pratik 

uygulamalarla donatılır. Kısa dönem uygulamalı araştırma ve geliştirme işi ve 

transferleri için yüksek seviyede teknik yönetim personelini eğitir (eurydice, 2006a1: 

86).  

Üniversite Eğitimi 

 Üniversite eğitiminin ilk amacı bilimin gelişimine ve transferine destek olmaktır. 

Eğitim ve araştırma yakından ilişkilidir. Üniversiteler kültürel ve eleştirel bir görevle 

yetkilendirilmişlerdir.  

Üniversiteler araştırma, geliştirme ve yeni bilimsel bilginin uygulanmasından 

sorumlu yöneticilerin eğitimini sağlar. Üniversite eğitimi soyut ve kuramsal eğitimin 

önemine işaret eder. 
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1980’den beri özel sektör ve yükseköğretim arasındaki ortaklık gelişmiştir. 

Bağımsız endüstriyel ve teknolojik araştırma merkezleri üniversiteler tarafından 

kurulmuştur. Bu kurumların amacı bilimle ticaret arasında işbirliği sağlamaktır 

(eurydice, 2006a1: 86).  

Sanatsal Yükseköğretim 

Sanatsal yükseköğretim çok disiplinli araştırma ve yaratıcılık için gerekli bir yer 

olarak tanımlanır. Amaçlar çok yönlüdür ve sosyal bütünleşme, araştırma, anayasa, 

bilginin kullanımı, uygulamalar ve tutumlar, yaratıcı kendine yeterlilik, uluslararası 

önem ve vatandaşın önemi gibi alanlarda gelişim sağlamaktır (eurydice, 2006a1: 87). 

Hollandaca ( Flemenkçe) Konuşulan Topluluk 

Mesleki Bachelor programları ilk olarak, mesleğe odaklıdır. Bunların amacı 

öğrencide genel ve özel bir bilgi seviyesi oluşturmaktır. Bunun yanı sıra gerekli olan 

yeterlilikleri kazandırmak ya da grup içinde ya da bireysel olarak yapacakları 

çalışmalarda yeterli seviyeye ulaşmalarını sağlamaktır. Böyle bir Bachelor programı 

öğrencinin direkt iş piyasasına girebilmesini sağlar.  

Akademik Bachelor programlarının temel amacı bir mastır programına geçiştir. 

Amaçları genel bir bilgi seviyesine ulaşmak bunun yanı sıra da bilimsel ve sanatsal 

işlevler için gerekli olan yeterliliği edinmelerini sağlamaktır. Bu tür programlarda iş 

piyasasına girmek ikinci plandadır.  

Mastır programlarının amacı ileri seviyede bilgi seviyesine ulaşabilmektir. 

Bunun yanında bilimsel ve sanatsal işlevler için gerekli olan yeterliliği edinmeleri de 

diğer bir amaçtır. Çünkü bilimin ve sanatın özerk bir şekilde uygulanmasını sağlamak 

önemlidir. 

Bazı bachelor programları diğer bachelor programlarını takip eder. Bu gelişmiş 

program girişteki bachelor programı boyunca edinilen bilgi ve yeterliliklerin daha çok 

derinleştirilmesini ve özelleştirilmesini amaçlar. 
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Bazı mastır programları da başka bir mastır programını takip edebilir. Bachelor 

programlarının orta öğretimle bir bağı vardır. Kural olarak mastır programları da 

bachelor programlarına bağlıdır. Mastır programları aynı zamanda bir köprü programını 

başarıyla bitirdikten sonra uzmanlık içeren bir bachelor programından sonra isteyene 

açık olabilir (eurydice, 2006a3: 110). 

Fransa 

Yükseköğretimdeki dereceler ve seviyelerin yeni bir sistemi, programların 

içeriğinin yenilenmesi için bir fırsat ortaya çıkardı. Ayrıca yükseköğretimde 

mükemmellik için de çaba göstermelerine teşvik etti. Fransız yükseköğretim sistemini 

en yüksek uluslararası standartta sürdürmek de amaçlardan biriydi.  

Diğer taraftan yükseköğretim sistemi, ömür boyu eğitim anlayışı içinde ülke için 

gerekli standartlarda ve kaliteli eğitim sağlamak zorundadır. Aynı zamanda Fransız 

bilim ve kültürünü geliştirmek zorundadır.  

İki belirgin amaç da şu şekildedir: lisans programlarındaki başarısızlık oranlarını 

düşürerek eğitimin etkililiğini artırmak ve eğitim ve araştırmanın amaçlarını 

gerçekleştirmeleri için gereken kaynakları sağlamak.  

Araştırma alanlarında bu amaçlara odaklanılır. Yalnız sadece bunlarla kalınmaz. 

Hem bilimsel varlığın önemine hem de uluslararası seviyede en yüksek seviyeye 

ulaşmayı başarmak çok önemlidir. Bununla birlikte, araştırmanın sosyal ve ekonomik 

boyutuna da dikkat çekilir. Eğer gerekli görülürse alana daha fazla ilgi çekmeye çalışılır 

(eurydice, 2007b: 117). 

Fransa’da yükseköğretimin görevleri; hazırlık eğitimi ve kesintisiz eğitim 

sağlamak, teknolojik ve bilimsel araştırmaların yapılması, kültürel yayılma, bilimsel ve 

teknik bilgilerin yayılması ve uluslararası işbirliği sağlamak olarak düzenlenmiştir 

(Erginer, 2006: 172). 
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İtalya 

İtalya’da yükseköğretimde ikili ve tek basamaklı sistem uygulanmaktadır. 

İtalyan üniversitesi oldukça gelişmiştir. Kısa süreli derece veren üniversiteler değişik 

meslek sahibi kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kuramsal ve uygulamalı çalışma 

birlikte uygulanmaktadır.  

Uzun süreli derecede ise amaç çoğunlukla araştırmadır. Tez çalışmasını 

gerektirir. Üçüncü düzey olan doktora derecesinde amaç uzmanlık ve daha genel 

doktora derecesidir. Üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim kurumlarında ise 

amaç mesleki ve teknik eğitim vermektir (YÖK, 2000: 76). 

Üniversite Düzeyinde Olmayan Yükseköğretim 

 Bu kurumlara çok sayıda uzmanlık alanının verilmesiyle, her kurumun hedefi 

kendi sorumluluklarındaki her bir bölümde ayrı uzmanlaşma gerçekleştirmek oldu 

(eurydice, 2006c: 120). 

 Üniversite Yükseköğretimi 

 Bu kurumda yapılan reform, oluşuma şekil veren aşağıdaki amaçların 

gerçekleşmesini öngörür (eurydice, 2006c: 121): 

• Laurea (L) alanının oluşturulması istenir. Bu öğrencilerin, alanlarının 

kültürel ve bilimsel yönlerini, yöntemlerini anlamalarını sağlamak için 

yapılmıştır. Bununla birlikte, profesyonel olarak anlama ve ayırt etme 

gücünü geliştirme amacını da taşır.  

• Bir de Laurea Specialistica (LS) alanı vardır. Bu alanın amacı, belirli 

sektörlerdeki nitelikli işgücü isteyen çalışma alanları için ileri derecede 

yetenekli öğrenciler yetiştirmektir. 

• Yüksek lisansın (Master) amacı ise, kişilerin bilimsel ayrımı yapabilmesini 

ve son derece kalıcı ve yenilenen eğitimi sağlamaktır. 
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Mezun Olduktan Sonraki Dönem (Postgraduate Level) 

Dottorato di ricerca denilen aşama, üniversitelerde, özel ve kamu kuruluşlarında 

kaliteli araştırma faaliyetlerini sürdürecek yetenekler geliştirmelidir. Bu aşama üç yıllık 

süreyi kapsar ve üniversitenin üçüncü aşamasıdır. Giriş için gereklilik Laurea 

Specialistica’yı bitirmiş olmaktır (eurydice, 2006c: 121). 

İlköğretim ve orta öğretim bitirenler bitirme sınavına girerler. Bu sınavda 

başarılı olanlar akademik ya da mesleki yükseköğretimden birini seçerler.  İtalya’da 

akademik ve mesleki yükseköğretim programlarına girebilmenin temel koşulu 

ortaöğretim II. Devre diplomasına sahip olmaktır (Erdoğan, 2006: 261). 

Lüksemburg 

 Orta Öğretim Sonrası Mesleki Eğitim: BTS 

  Eğitimin genel amaçları ne 4 Eylül 1990 Kanununda, ne de 20 Ocak 1992 

bakanlık düzenlemesinde belirtilmemektedir. Derslerin, verildikleri uzmanlık 

alanlarında üst seviyede eğitimle birlikte verilmesi amaçlanmaktadır (eurydice, 2006d: 

3).  

Eğitimciler için Üst Seviyede Eğitim 

Üst seviyede eğitim ve sosyal çalışmalar için olan kurumlar eğitimcilerin 

uzmanlaşması için gereklilikleri yerine getirir (eurydice, 2006d: 3). 

Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Eğitimi 

Okul öncesi ve ilköğretim okulu öğretmenlerinin eğitimi için, Pedagojik çalışma 

ve Araştırma Yüksek Okulu bulunmaktadır. Pedagojik çalışma ve Araştırma Yüksek 

Okulu’nun amacı okul öncesi ve ilköğretim okulu öğretmenlerinin başlangıç için gerekli 

olan ve göreve başladıktan sonraki dönemlerde sürekli eğitimini sağlamaktır (eurydice, 

2006d: 3).  
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Kısa Kurslar 

Lüksemburg’da, hizmet sektöründeki değişen ihtiyaçları ve istenen yeterlilikleri 

karşılamak amacıyla kısa kurslar kuruldu. Bu kurslardaki eğitim Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından oluşturulmuştur. Kısa kurslarda eğitim verilen alanlardan bazıları, bankacılık, 

sigorta, ticaret, bilgisayar, vezneciliktir (eurydice, 2006d: 3).  

Mühendislik Eğitimi 

Teknoloji Yüksek Okulu’nun (IST) amacı üniversite mezunu mühendis derecesi 

vermektir. Mezun mühendisler endüstriyel mühendis olarak bilinirler. Bu okuldaki 

dersler iki devreden oluşur. Dersler, 8 sömestriyi kaplar, bunlardan bir sömestri 

uygulamalı mesleki dönemden ibarettir, bir sömestri de son dönemde proje oluşturmayı 

gerektirir (eurydice, 2006d: 3). 

Birinci devre iki yıl sürer ve bu dönem öğrencinin bilgi edinmesini, 

yoğunlaşmasını ve değişime uyum sağlayabilmesini sağlamak için oluşturulmuştur. 

Birinci dönemi başarıyla bitiren adaylar, birinci dönem diploması alırlar.  

İkinci dönem de iki yıl sürer ve öğrencilerin bilgisini tamamlamasını, kültürünü 

derinleştirmesini ve bilimsel araştırma ile aşina olmasını amaçlar. Bu devrede öğrenciye 

uzmanların arasında çalışırken gerekli olabilecek genel ve mesleki eğitim verilir.  

Endüstriyel mühendislik diploması, ikinci dönemini başarıyla tamamlayan 

adaylara verilir (eurydice, 2006d: 4). 

Üniversiteler 

11 Ağustos 1996 Kanunu, Lüksemburg Üniversite Merkezi’nin amaçlarını 

genişletmiştir. Şimdiki edinimlere bağlı olarak, genel amaç Lüksemburg’u tek bir 

üniversite yapısı ile donatmaktır (eurydice, 2006d: 4).  
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Merkezin amaçları aşağıdaki gibidir (eurydice, 2006d: 4): 

• Mesleki yükseköğretimin amaçlarına dayanarak, kısa dönem kurslarının 

düzenlemesini yapmak; 

• Üniversite alanlarına hazırlık amacı ile birinci dönem üniversite derslerini 

hazırlamak; 

• Yükseköğretim ya da üniversite eğitiminin ikinci dönemine hazırlamak; 

• Yükseköğretimin üçüncü dönemine uygun derslerin düzenlenmesini 

sağlamak; 

• Böyle bir eğitime katılacak öğretim kadrosunun eğitimini sağlamak; 

• Uygulamalı derslerin (iş deneyimi) aracılığı ile uzman eğitimine sağlamak, 

• Özellikle ilköğretim sonrası okullardaki öğretim kadrosunun sürekli 

eğitimini sağlamak; 

• Belirli alanlardaki bilimsel ve uygulamalı araştırmayı geliştirmek; 

• Ekonomi ve uzmanlık alanları arasında ilişki kurmaktır. 

Hollanda 

Üniversite Eğitimi 

Hollanda’da üniversitelerin kuruluş tarihi 15. yüzyılın sonlarına dayanır. Son 

zamanlarda özellikle 1950’li yıllarda devlet tarafından yapılan büyük yardımlar sonucu 

üniversitelerde gözle görülür olumlu gelişmeler kaydedilmiştir (Nuffic: 2007: 1). 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Hollanda’da üniversite eğitiminde yoğun bir 

gelişme görüldü. Önceleri üniversite eğitimi sadece küçük bir gruba verilirdi, fakat ellili 

yıllarda üniversiteler genişlemeye başladı. 

Hükümet, eğitime ayırdığı harcama payını artırdı ve 1960 ve 1975 yılları 

arasında üniversiteler hızla gelişim gösterdi. Öğrenci finans sisteminin gelişimi 

üniversite eğitiminin geniş bir gruba yayılmasına yardım etti (eurydice, 2007e: 115). 
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Üniversite eğitimi bağımsız bir şekilde bilim ya da meslekle ilgili bilimsel bilgi 

almak için çaba sarf etmekten oluşur. Üniversitelerin asıl görevi araştırmayı ve 

uygulamayı öğretmektir.  

Yükseköğretim ve Araştırma Kanunu bu görevlere toplumun yararına bilginin 

transferini, ilk eğitim derslerini, araştırmacıların ve proje mühendislerinin eğitim 

şartlarını ekledi. Üniversite eğitimi hem akademik bilim dallarını hem de belirli 

mesleklerin eğitimini kapsamaktadır (eurydice, 2007e: 120). 

Mesleki Yükseköğretim (Higher Professional Education) 

Mesleki yükseköğretim, 1968’deki Orta Öğretim Kanunu çerçevesinde 

kurulmuştur. Devamında öğrenci sayısında yüksek bir artış olmuştur. 1986’dan 1983’e 

kadar mesleki eğitim ayrı bir kanunla yani Mesleki Yükseköğretim Kanunu ile 

gelmiştir. 1993’ten beri Yükseköğretim ve Araştırma Kanunu tarafından yönetilir. 

1984’te Hollanda’nın Açık Üniversiteleri kurulmuştur. Bu kurumlar yetişkinlere 

giriş gereklilikleri olmaksızın ve kendi hızlarında yükseköğretim sağlayabilmek 

amacıyla kurulmuştur. 1985 Açık Üniversite Kanunu Hollanda’nın Açık Üniversite’sine 

yeni bir yapısal işleyiş getirdi (eurydice, 2007e: 115).  

Yeni açılan Açık üniversiteler ve meslek yüksek okulları (Hogescholen) ile 

öğrencilere eğitim için geniş imkânlar sunulmaktadır (Nuffic: 2007: 1). 

Mesleki yükseköğretim yüksek bir mesleki yeterlilik isteyen meslekler için 

kuramsal ve uygulamalı eğitim sağlar. Mesleki yükseköğretim kurumları, mesleki 

yükseköğretim sağlamakla sorumludur ve verilen derslerle ilgili araştırmalara yön 

vermelidir.  

Ek olarak, fakültelerin (bachelor) derslerini (mastır derslerini de kapsayabilir) ve 

topluma faydalı olan bilgilerin transferini de bir şekilde sağlamalıdır. Öğretimini 

verdikleri mesleklerin de gelişmesini sağlamak zorundadırlar (eurydice, 2007e: 120). 
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Danimarka 

Danimarka eğitiminde yükseköğretim sistemi kısa dönem, orta dönem ve uzun 

dönem olarak geri dönüşü gerektiren eğitim programları olarak üçe bölünmüştür. 

Devam eden paragraflarda bu bölümlerden kısaca bahsedilmiştir (eurydice, 2007f: 73). 

Kısa Dönem Üniversite Düzeyinde Olmayan (Non-University Level) 

Programlar 

Kısa dönem üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim (non-university level) 

ticari ve teknik alanlardaki programları içerir. Kısa dönemdeki diplomalar iki yıllık 

mesleki akademi programından sonra verilir.  

Bu program, uygun eğitim temelleri alınmış ise uygulanır. Örneğin, uygun 

mesleki eğitimi ya da öğretimi almış olmak, yüksek orta öğretimi bitirmiş olmak veya 

ticari ve teknik yüksek orta öğretimi almış olmak gerekir.  

Teorik derslerin dışında programlar genellikle üç aylık projelerle tamamlanır. 

Araştırma dalları, ziraat, tekstil ve tasarım, besin endüstrisi, inşaat, turizm ve otel, 

bilgisayar bilimi, endüstriyel üretim, laboratuar teknisyenliği, iletişim ve uluslararası 

pazarlama gibi dallardır. Öğrenciler orta ya da uzun dönem eğitim programlarına devam 

ettiklerinde, belirli koşullarda diplomaları alabilirler.  

Analitik temelde mesleki eğitim ve uygulamalı performans programları 

öğrencilerin yeteneğini geliştirmeyi amaçlar. Bunun dışında bu programlar öyle 

organize edilmedirler ki mesleki yeterliliğin gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.  

Bunun dışında, kısa dönem programlarının amacı mezunların uzman ya da 

yönetici seviyesinde iş bulabilmelerine olanak vermektir (eurydice, 2007f: 73). 
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 Orta Dönem Üniversite Düzeyinde Olmayan (Non University Level) 

Programlar 

Diplomalar 3 ya da 4 yıllık programlar sonunda verilmektedir. Bu programlar, 

Bachelor üniversite programının karşılığı olan seviyede mesleki uyumu içeren 

programlardır.  

           Mesleki akademi derecesi (AP derecesi) (Mesleki eğitim + Akademik Derece) iki 

yıllık çalışmadan sonra verilir ve 120 kredidir. 

           Mesleki Bachelor derecesi ise 3 ile 4,5 yıl arası süren, Bachelor üniversite 

programının karşılığı olan seviyedeki bir çalışmadan sonra verilmektedir ve 180 – 270 

kredidir. 

Orta dönem programları genellikle öğrencileri belirli bir mesleki eğitime ve 

profesyonelliğe hazırlar. Örnekler şunlardır: Öğretmen Eğitimi Programları, Sosyal 

İşlerdeki Programlar: gazetecilik, hemşirelik, mühendislik ve benzeri, ve bunlara 

Mesleki Bachelor (Professionbachelor) adını verir.  

Mesleki Bachelor’un dereceleri (professionbachelor) birçok ölçütleri içeren, 

örneğin araştırma ve geliştirme gibi, programların bitiminde verilir.  

Bu programlar öğrencilerin kuramsal bilgilerinin yanı sıra endüstri ve mesleki 

bilginin de verilmesini de sağlar. Tüm programlar, öğrencilerin uygulamalı eğitim 

almasını ve bir proje ya da proje ödevi hazırlamalarını zorunlu tutar.  

Çoğu program, aynı alanda daha fazla çalışma yapıldığında başarıyı getirir. 

Örneğin; bir mastır programı ya da belirli koşullarda özellikli bir mastır programı 

yapıldığında alanda daha fazla gelişme sağlanabilir (eurydice, 2007f: 73, 74). 
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 Uzun Dönem Üniversite Programları 

Üniversite sektörü üç seviyede programlar önerir: Bachelor (Fakülte) Derecesi 

(3 yıllık çalışma), Candidatus Derecesi (Adaylık Derecesi) (Örneğin, Mastır Derecesi, 

Bachelor Derecesini takip eden 2 yıllık çalışma) ve Ph. D. Derecesi (Candidatus 

Derecesinden sonra 2 yıllık çalışma). Üniversiteler aynı zamanda geleneksel yüksek 

doktora derecesini de (dr. Phil., Dr. Scient ve benzeri) en az 5-8 yıllık orijinal bireysel 

çalışmadan sonra vermektedir. Üniversite sektörünün çalışma programları araştırma 

merkezlidir (eurydice, 2007f: 74). 

İrlanda 

Son zamanlardaki yasalar ve politikalar ışığında devlet, yükseköğretim 

kurumlarını desteklemeyi hedefledi. Bu yasaların amacı, kurumların hedeflerini açık 

seçik bir şekilde, akademik mesele olarak ifade edip stratejik planlar hazırlamalarını 

sağlamaktır. Örneğin, 1997 Üniversiteler Kanunu dâhilinde üniversitelerin stratejik 

gelişme planları hazırlamaları zorunlu hale getirildi.  

Bu planlar en az üç yıllık olmalıdır ve kurumun tüm eylemlerindeki amaçlarını 

belirler. Bu planlar aynı zamanda eşitlik politikasını da içermelidir. Ekonomik ve sosyal 

olarak dezavantaja sahip öğrenciler üniversitelerdeki tüm aktivitelerde eşitliğe sahip 

olmalıdır.  

Üniversiteler aynı zamanda ömür boyu eğitime destek verecek politikaları da 

geliştirmelidir. Her bir yükseköğretim kurumu hedeflerini genel olarak belirten bir amaç 

cümlesine de sahip olmalıdır. Daha sonra bazı başlıklar altında kurumlar mezuniyet 

öncesi ve sonrası seviyelerdeki akademik programları için hedefler oluşturmalıdır. 

Öğretim biçimleri ile ilgili hedeflerini açıkça belirten, bu amaçla dersleri, seminerleri, 

danışmanlık saatlerini, atölyeleri ve gösterileri içeren değişik yaklaşımlar 

benimsenmiştir.  

Bilginin ve iletişim teknolojilerinin birleştirilmesi şimdi daha çok teşvik 

edilmektedir. Bireysel akademik alanların her bir dersleri için gereken hedefleri ve 

amaçları ile birlikte derslerin yapısını da oluşturmaları gerekir.  
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Her bir kurumun, öğretimin ve araştırmanın kalitesini değerlendirme sürecini 

belirlemesi gerekir. Aynı zamanda kurumun araştırma hedeflerini ve politikalarını 

oluşturan stratejik planlar oluşturulmalıdır.  

Kurum aynı zamanda kendi çalışanlarının gelişim hedeflerini ve planlarını ve 

personelin terfi sürecini de belirlemek durumundadır. Kurumlar geliştirmeyi 

amaçladıkları akademik ve kültürel değerlerin yanı sıra kendi akademik ve araştırma 

eylemlerini nasıl ulusal ve bölgesel sosyoekonomik hedeflerle birleştireceklerini 

belirginleştirmelidirler.  

Çoğu kurumlar başarılarını yıllık raporlarında bulundururlar. Sistemler periyodik 

olarak bölümlerin ve fakültelerin değerlendirmelerini gözden geçirirler. Kurumsal 

gözden geçirmeler yükseköğretimin yerleşmiş bir özelliği olmuştur. 

Yükseköğretim kurumlarının kurulmasının birçok aktivitelerin sıralamasının 

politikalarını belirlenmesi ve hedeflerinin yer alması dâhilindeki ilerlemeler son yıllarda 

daha fazla biçimselleştirilmiştir.  

Bunun yanı sıra bireysel kurum planları kurumların mevcuduna karakterine ve 

geleneklerine göre çeşitlenmesine rağmen, ifade sistemlerinde temel bir ortaklık 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, halkın yükseköğretimin kurumsal kültüründeki 

değişikliği yansıtan belgelere ulaşması çok kolaydır.  

İletişimin kalitesine verilen önem fazladır. Kalite değerlendirmesi, şeffaflık ve 

sorumluluk daha fazla yerleşmiştir. Bu ise halkın daha fazla bilinçlenmesine ve 

kurumun hedeflerinden haberdar olmasına ve hatta bu hedefleri gerçekleştirme 

düzeylerini takip etmelerine yardımcı olmuştur (eurydice, 2004g: 172, 173). 
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Birleşik Krallık 

Soyut düşüncenin eğitimini sağlayan ve bilginin değerini artıran eğitim içeriği 

daima yükseköğretimin amaçlarının bir bölümünü oluşturdu. Robbins Raporu (1963) 

yükseköğretim için dört amacı açıkça belirtmektedir.  

Bu amaçlar, işçilerin genel olarak bölünmesinde önemli bir rol oynayan yetenek 

derslerini vermek; aklın gücünü kabul etmek; öğrenmeyi geliştirmek; temel vatandaşlık 

özelliklerinin ve temel kültürün yayılmasını teşvik etmektir.  

Dearing Raporu (1997) sadece yükseköğretimin akla dayanan ve kültürel 

amaçlarını içermez, aynı zamanda ekonomik yararlarına da önem verir. Rapor, 

yükseköğretimin öğrenen toplumun devamını, bireylerin akılsal (entelektüel) gelişimleri 

yoluyla sağlamayı amaçlar.  

Onların çalışmak için yeterli özelliklere sahip olan, topluma etkili bir şekilde 

katkı sağlayabilen ve kişisel doyuma erişmiş bireyler olabilmelerini sağlamaya çalışır. 

Yükseköğretim bireylerin hem kendilerinin hem de toplumun ve ekonominin yararına 

bilgilerini ve anlamalarını artırmalıdır. Uyarlanabilir, sürdürülebilir, bilgi merkezli 

ekonomi ve demokratik ve uygar bir toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi 

amaçlamalıdır.  

Yeşil Sayfa (Green Paper)’da “Öğrenme Yaşı” (GB. Parliament. HoC, 1998) 

başlığı ile hükümet ömür boyu eğitim için stratejisini oluşturdu. Bu, yükseköğretime 

yeterliliği olan herkes için ondan yararlanabilme fırsatının verilmesi ilkesine bağlı 

kalmayı içerir.  

Yükseköğretimin şimdiki amaçları katılımı genişletmeyi ve artırmayı ve öğretim 

ve öğrenimin kalitesini ve standartlarını düzeltmeyi içerir (eurydice, 2007h: 195).  

Ekim 2001’de, Eğitim ve Yetenek Bölümü (DfES) yükseköğretim sektörünü 

düzeltmeye ve geliştirmeye yardım etmek için, değişiklik gerektiğini ve önemli bir 

yeniden gözden geçirmenin gerekli olduğunu resmen bildirdi.  
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Bu bildiri Ocak 2003’te Beyaz Sayfa ‘Yükseköğretimin Geleceği’(DfES, 2003) 

ile devam ettirildi. Bu, hükümetin İngiltere’de yükseköğretim reformunun stratejisini 

oluşturdu. Tabi bu arada Birleşik Krallığın geriye kalanını da büyük ölçüde etkiledi.  

Strateji altı alandaki öneri paketi üzerinde durdu. Bu alanlar şunlardır (eurydice, 

2007h: 195):  

• Daha fazla harcama ile araştırmayı güçlendirmek. 

• Yükseköğretim ve iş hayatı arasındaki bağları düzeltmek. 

• Yeni profesyonel standartlar ve yeni bir ulusal topluluk oluşturarak 

yükseköğretimde öğretimi mükemmelleştirmektir. Bu topluluğun şimdiki adı 

Yükseköğretim Akademisi’dir. 

• Yüzde elliye kadar katılımı artırmak içi yükseköğretimi geliştirmeye devam 

etmek. 

• Az gelirli ailelerdeki gençler için yükseköğretimde başarılı olabilmeleri için 

eşit hakları sağlamak. 

• Yeni bir mezunun proje yapıp katkıda bulunabilmesi için mali kaynak 

sağlamak. 

Temmuz 2004’te, strateji raporundaki teklifleri alttan desteklemek için 

Yükseköğretim Kanunu kabul edildi. Galler’deki yükseköğretimin yapısını değiştirmek 

için, tekliflerin sunulduğu Galler yükseköğretim stratejisi (WAG, 2002) yayınlandı.  

Buna göre kurumlar kendi amaçlarını belirlemede ve ders seçiminde özgür 

olabileceklerdi. Sektör, kurumlardan daha çok ağın işleyiş mükemmelliği ile tarif 

edilecek, iş hayatıyla yükseköğretim arasında daha yakın ilişkiler geliştirecekti ve 

bilgiden kar edilebilmesinde daha güçlü olunacaktı. 

1999’da Avrupa’da Bolonya Süreci başlatıldı. Bu bir hükümetler arası girişimdir 

ve 2010’da Avrupa Yükseköğretim Alanının (AYA) yaratılması amaçlanmaktadır. 

Birleşik Krallık da son zamanlarda Bolonya Süreci reformlarını uygulamaya 

çalışmaktadır (eurydice, 2007h: 196). 
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Yunanistan 

Yükseköğretim üniversite sektörü, bilim ve teknolojiyi bulmayı, üretmeyi, 

geliştirmeyi, Yunanistan’ın gelecek bilim adamları için en üst seviyede, kuramsal ve 

uygulamalı eğitimi sağlamayı ve aynı zamanda bilimsel araştırmaya teşvik etmeyi 

amaçlar. 

Yükseköğretimin teknoloji bölümü ise bilimsel ve teknolojik araştırmayı 

geliştirmeyi ve daha fazla uygulamalı eğitime yönelmeyi sağlamayı amaçlar (eurydice, 

2005i: 105). 

Teknoloji Yükseköğretimi 

Teknoloji Yükseköğretim Kurumlarındaki ve Öğretmenlerin Teknolojik 

Eğitimleri için Yüksek Okul bölümlerindeki derslerin genel amacı, öncelikle 

uygulamalı ve teknolojik araştırmanın gelişimini sağlamak ve tüm öğrencilere gerekli 

bilgiyi sunmak, böylece işe başladıklarında başarılı olmaları için gerekli yetenekleri 

edinebilmelerini sağlamaktır. Amaç, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmenin ışığında ve 

ekonomi ve toplumun artan ihtiyaçlarını karşılayacak işgücü ihtiyacını karşılamak, üst 

seviyede eğitimli yöneticilerin sayısını artırmaktır.  

Üniversitelerle karşılaştırıldığında, Teknoloji Eğitim Kurumlarındaki çalışmalar 

doğal olarak uygulamalı olmaktadır. Bununla birlikte çok sayıda kuramsal dersleri 

içeren bir müfredatın oluşturulması için de özel bir dikkat gösterilmektedir, böylece 

mezunlar, bilimsel ve profesyonel hayatın bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeden 

kaynaklanarak sürekli değişen ve artan taleplerini karşılayacaktır (eurydice, 2005i: 105). 

Üniversite Yükseköğretimi 

Üniversitenin bölümlerindeki derslerin genel amacı, ülkenin gelecek profesyonel 

bilim adamları, akademisyenleri ve sanatçılarına yüksek seviyede ve çok yönlü 

kuramsal eğitim sağlamaktır.  

Üniversite programları, temel eğitime, üretime, bilim ve teknolojinin gelişimine 

ve yayılmasına, geçmiş çalışmaları geliştirmeye, kuramsal ve uygulamalı araştırmaya 
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önem verir. Üniversite eğitiminin en önemli amacı tüm mezunların, kültürel, finansal ve 

toplumsal yaşamın değişen ve sürekli gelişen taleplerini karşılayabilecek yeteneklerle 

donatılmış olmalarını sağlamaktır (eurydice, 2005i: 106).  

 Lisansüstü Eğitim Çalışmaları 

Lisansüstü Eğitim Programlarını geliştirme, kurma, artırma; Lisansüstü 

Uzmanlaşma Derecesine önderlik edebilir veya Doktora Derecesi çeşitli bilim 

dallarındaki temel araştırmayı geliştirme ve derinleştirmeyi amaç edinmiştir. Sadece 

bunlarla kalmamış, en üst seviyede çalışma yoluyla Yunan üniversitelerinin uluslararası 

rekabetini artırmayı; çeşitli bilim dallarında kendini geliştiren yetenekli uzmanlarla 

Yunan ekonomisi ve toplumunu geliştirmeyi ve genel olarak ülkenin toplumsal ve 

kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlar. 

Aynı zamanda, doktora tezlerinin ayrıntıyla incelenmesi ve Teknoloji Eğitim 

Kurumları ve üniversitelerdeki araştırma takımlarının finanse edilmesine katkıda 

bulunur. Bu durum bölümler arasında ya da çok dallı olabilir.  

Yükseköğretimin rekabet edilebilirliğini artırmaya katkı sağlamak ve Yunanistan 

için bilimsel merak ve özel araştırma sonucu elde edilen dallardaki araştırmayı artırmak 

ve güçlendirmek için bilginin geliştirilmesi desteklenir (eurydice, 2005i: 106).  

Portekiz 

Eğitim Kanununda belirtildiği gibi, üniversite eğitimi bilimsel ağırlıklı eğitimi 

ve kültürel hazırlığı gerektirir. Bunun yanı sıra mesleki ve kültürel yaşamda yetenekleri 

geliştirebilmek için teknik eğitime ihtiyaç vardır. Aynı zamanda gelişen yetenekleri, 

fikir gelişimini, yenilikleri ve eleştirel analizi teşvik eder (eurydice, 2007j: 166).  
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Eğitim Kanunu yükseköğretimin amaçlarını şu şekilde öngörür (eurydice, 2007j: 

166, 167): 

• Kültürel yaratıcılığı canlandırmak, bilimsel ve girişimci aklı olduğu kadar derin 

düşünceyi de geliştirmek;  

• Mezun olacakların, mesleki bölümlere hazır olup toplumun gelişimine katkı 

sağlayacak ve devam eden eğitimde işbirliği yapacak şekilde farklı alanlarda da 

bilgi sahibi olabilmeleri için eğitmek; 

• Bilimsel araştırmayı ve incelemeyi, gelişmekte olan bilim ve teknolojiyi takip 

ederek teşvik etmek, beşeri bilimlerin, sanat dallarının ve kültürün yaratılması 

ve yayılması, böylece insanı ve çevresini anlamasını sağlamak; 

• Kültürün, bilimsel ve teknik bilginin yayılmasını hızlandırmak, iletişimi ve 

bunun nasıl öğretileceğini, diğer iletişim ve yayın şekillerini, bu sayede eğitimin 

nasıl ilerleyeceğini bilen insanlık mirasının oluşumunu sağlamak; 

• Değişmez kültür ve mesleki mükemmellik için isteği teşvik etmek ve onu 

kullanmayı mümkün kılmak, her neslin entelektüel bilgi yapısında ihtiyaç 

duyulacak bilgiyi bütünleştirmek, ömür boyu eğitim perspektifinden ve kuşaklar 

arası mirasın biçimlendirici gelişimini bütünlük içinde başarmak; 

• Bugünün dünyasındaki problemleri küresel bakış açısından, kısmen ulusal, 

kısmen bölgesel ve Avrupalı bakış açısıyla anlamayı sağlamak, ve topluma 

gelişmiş hizmetleri sunmak ve bu yolda iki taraflı iletişimi sürdürmek; 

• Portekiz dilinin ve kültürünün değerini artırmak ve geliştirmek; 

• Eleştirel ruhu ve kendini ifade etme, aynı zamanda araştırma özgürlüğünü 

geliştirmek. 

İspanya 

Üniversite Yükseköğretimi 

2001 Üniversiteler Temel Kanunu (LOU) üniversite sisteminin kalitesini 

yükseltmeyi, hem yeni bilgi ve iletişim teknolojileri yollarıyla uzaktan yükseköğretim 

sağlamayı hem de ömür boyu eğitimden çıkan yeni zorlayıcı özelliklere cevap 

verebilecek yeterliğe sahip öğretmen ve öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.  
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O aynı zamanda son zamanlarda ortaya çıkan yeni Avrupa Yükseköğretim 

Alanında (AYA) rekabet edebilecek bir birliği başarmayı amaç edinmiştir. Son olarak 

bu kanun Özerk Toplulukların Yükseköğretimle ilgili güçlerini artırmaktadır, üniversite 

özerkliğini artırmaktadır ve Kaliteyi Sağlama ve Değerlendirme için Ulusal Ajans 

Kurumu tarafından değerlendirme yapılmasını teşvik etmektedir (eurydice, 2007k: 4).  

Üniversiteler Temel Kanununa göre, toplumun hizmetindeki üniversitenin 

görevleri şunlardır (eurydice, 2007k: 4):  

a. Bilim, Teknoloji ve Kültürün yaratılması, geliştirilmesi, yayılması ve 

eleştirel değerlendirilmesi,  

b. Bilimsel bilginin ve yöntemlerin kullanımı ve sanatsal yaratıcılık için 

yapılan mesleki aktivitelerin çalışmasını yönlendirmek 

c. Ekonomik gelişmeyi, yaşam kalitesini ve kültürü artırmak için bilginin 

transferini, değerlendirilmesini ve yayılmasını sağlamak. 

Ocak 2005’te, iki Kraliyet Fermanı (Royal Decrees) yeni bir sistemi düzenlemek 

için 1999 Bolonya Bildirisinin sonucu oluşan Avrupa Yükseköğretim Alanını (AYA) 

takip etti. Kraliyet Fermanı’na (55/2005) göre üniversite eğitim yapısının kurulması ve 

resmi üniversite derslerinin düzenlenmesi yapılır.  

Bu çalışmalar temel eğitimi ve mesleki çalışmalara hazırlığı amaç edinen diğer 

derslerle birlikte genel eğitimi kapsayacaktır. Diğer taraftan, mezuniyet sonrası 

üniversite derslerinin düzenlenmesi üzerine olan Kraliyet Fermanı (55/2005) yukarıda 

bahsedilen alanların mastır ve doktora derecelerine yönlendirilmesini teşvik eder.  

Doktora derslerinin amacı araştırma tekniklerinde gelişmiş eğitimdir. Bu 

derslerin başarıyla tamamlanması doktora derecesinin alınmasını sağlar. Bu doktora 

derecesi en yüksek akademik mevkie ulaşmanın kanıtıdır ve üniversite öğretimi ve 

araştırmaya hak kazandırır (eurydice, 2007k: 5). 
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Üniversite Dışı Yükseköğretim 

Genel amaçlar üzerine olan bilgi aşağıdaki bölümlerde incelenmiştir: 

Gelişmiş Özel Mesleki Eğitim 

Mesleki eğitim biçimlendirici bir dizi faaliyetten oluşur. Bunlar, sınırlı 

performansı olan farklı mesleklere imkân verir, işe aktif olarak katılabilmeyi, aynı 

zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal hayata katılımı sağlar. Mesleki eğitimin özellikli 

öğretimini içerir. 1990 Eğitim Sisteminin Genel Örgütsel Yapısı Temel Kanunu’nda 

(LOGSE) yer alan Özel Mesleki Eğitim işçilerin kaynaşmasını, şirketlerdeki hizmet içi 

eğitimle yapılması tasarlanan eylemleri içerir. Bu eylemler mesleki yeterliliğin 

edinilmesine ve sürekli devam etmesine önderlik eder.  

Özel mesleki eğitimin organize edildiği sınırlar içerisinde Gelişmiş Mesleki 

Eğitim bulunabilir. Gelişmiş mesleki eğitim, İspanyol eğitim sistemi içerisinde ifade 

edilir.  

Bu çalışmaların temel amaçları şunlardır: mesleki edinimlerindeki yöntemler ve 

karşılığı olan üretici sektörün özellikleri ve örgütü anlamanın yanı sıra her bir 

diplomanın özelliğine ait mesleki yeterliliklere sahip öğrencilerin edinilmesi; riskleri 

önlemek, güvenli koşullarda çalışmak için gerekli yeteneklerin ve bilgilerin edinilmesi. 

Son olarak, öğrencilerde mesleki bir kimlik ve olgunluk oluşturmak ve daha fazla 

öğrenme için onları motive etmek ve onlara yeteneklerini geliştirmeleri için fırsat 

vermek. 

2002 Mesleki Eğitim ve Yeterlik Kanunu tarafından yapılan yeni anayasal 

düzenlemeye göre, özel mesleki eğitim’de ufak değişiklikler yapılmak zorunda kalınmış 

ve bunun sonucu olarak 2004 yılında, özel mesleki eğitimin genel örgütlenmesinin 

sağlanması üzerine Kraliyet Fermanı 362/2004 yürürlüğe girmiştir.  

Yeni özel mesleki eğitim çalışmaları, Avrupa Birliği rehberliğinde örgütlenmiş 

ve bunun sonucu olarak bu çalışmalar, mesleki yeterliliğin ulusal listesinde yer almıştır 

(eurydice, 2007k: 6). 
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 Uzmanlık Eğitimi 

Enseñanzas de Régimen Especial üç farklı maddeyi içerir: Sanatsal Eğitim 

(Müzik, Dans, Tiyatro, Plastik Sanat ve Tasarım), Dil, Spor Eğitimi. Bundan başka, bu 

“Enseñanzas de Régimen Especial”’lar, temel, orta ve ileri olmak üzere üç seviyeye 

ayrılır. 

Üniversite dışı yükseköğretimi oluşturan bu kurumlar bir taraftan İleri Müzik ve 

Dans, Tiyatro Sanatını içeren İleri Sanatsal Eğitimi, Sanatsal Objelerin Restorasyonu ve 

Korunması, Seramik, Tasarım ve Cam üzerine gelişmiş çalışmalar ve diğer taraftan İleri 

Spor Eğitimini içerir (eurydice, 2007k: 6). 

Sanatsal Eğitim 

Sanatsal eğitimin amacı, öğrencilerin mükemmel sanatsal eğitimi almalarını ve 

Müzik, Dans, Tiyatro Sanatı, Plastik Sanatlar ve Tasarım alanlarında geleceğin 

mesleklerinde başarılı olmalarını sağlamaktır.  

Müzik ve sanatın olduğu durumlarda, uygulanabilir normal sistemin 

sorumluluğundaki eğitimin uygunluğunu ve düzenini sağlamak için yeni bir eğitim şekli 

kurulmuştur. Öğrencilere, aynı anda ikisiyle de uğraşmalarına imkân verilir. Bu da, iki 

tür okul arasında başarıya yönelebilme ve kredi paylaşımı sayesinde mümkün olmuştur.  

İleri seviyede bilgi içeren müzik ve dansın amacı, herhangi özel bir dalda 

eğitime ihtiyacı olan, öğrencilere yüksek kalitede uygulamalı, kuramsal ve metodolojik 

öğretimi sağlamaktır. Bu eğitimin amacı ise, ileride bu alanlarda yazar, sanatçı, oyuncu, 

araştırmacı ya da öğretmen olarak çalışmak isteyen profesyonelleri yetiştirmektir.  

Tiyatro derslerinin amacı, sahne performansı, tasarım, yönetim ve oyun yazma 

alanlarında uzmanlar, eğitmenler ve araştırmacıları yetiştirmektir. 

Plastik sanatı ve tasarım eğitimi; resim, güzel sanatlar, farklı model tasarımları, 

sanatsal nesnelerin korunmasıyla ve yenilenmesiyle ilgili derslerden oluşur. Gelişmiş 

plastik sanatı ve tasarımını göz önüne alırsak, bunlar, sanatsal, bilimsel ve teknolojik 

bilgiyi içerir.  
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Bu bilgiler; kaliteli eğitimi, uzmanlık belgesini ve farklı uygulamalı sanat 

alanlarında gelişmiş bir dereceyi amaç edinir. Bu gelişmiş eğitimin sağlanması 

aşağıdaki özel durumları sağlar: Sanatsal Nesnelerin Restorasyonu ve Korunması 

(Arkeoloji, Grafik Belgeleri, Boyama, Tekstil ve Heykelcilik), Tasarım (Ürünler, 

Grafik, İç Mimari ve Moda), Seramik ve Cam.  

 Sanatsal nesnelerin yenilenmesi ve korunması alanındaki derslerin amacı 

ülkenin sanatsal mirasındaki nesneler ve çalışmaların korunmasını ve yenilenmesini 

içeren görevleri yerine getirecek uzmanları yetiştirmektir.  

Seramik dersleri iki yönlü bir amaca sahiptir. Bunlardan birisi seramikteki 

uzmanların içsel eğitiminin sağlanmasıdır ki böylece, onların sanatsal, teknolojik, 

pedagojik ve araştırma yetenekleri gelişsin, diğeri de onları endüstriyel ve sanatsal 

yeniliklerden haberdar etmek ki böylece, seramik ürünlerinin kalitesini artırmaya 

katkıları olsun.  

Son olarak, diğer bir amaç da tasarım derslerinin amaçları, tasarım uzmanlarının 

eğitimi ve yeterliliğinin sağlanmasıdır. Böylece, yaratıcılığının gelişimine yardımcı 

olunacak, endüstriyel tüketim ve hizmet üretiminin düzeltilmesi sağlanacaktır (eurydice, 

2007k: 6, 7). 

Spor Eğitimi 

Spor Eğitimi, 1997’de Enseñanzas de Régimen Especial olarak kuruldu ve iki 

seviyede düzenlendi: orta seviyede ve ileri seviyede. Orta seviyede eğitim, sırayla iki 

bölümden oluşur, ileri seviyede eğitim ise yükseköğretimin bir parçası olarak verilir.  

Bu eğitim, öğrencilerin bazı becerileri kazanmalarını amaçlar. Bunun için 

gerekli eğitimi almaları için gerçekleştirmeleri gereken şeyler arasında teknik ve 

profesyonel yeterliliği edinebilmeleri için kaliteli eğitimi alabilmeleri; sporun gelişmiş 

şeklini ve özelliklerini anlamalarını, uygulamalardaki hakları ve kısıtlamaları 

bilmelerini sağlamaktır.  
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Öğrencilerin güvenli koşullarda çalışmaları için gerekli bilgi ve yetenekleri 

edinmelerini sağlamak, yaptıkları işin kurallarını öğretmek, teknik mükemmelliğe 

ulaşmalarını sağlamak, takımların ve atletlerin eğitimlerinin verilmesi spor eğitiminin 

kapsamındadır.  

Son olarak profesyonel bir kimliğe ve olgunluğa ulaşabilmeleri, böylece 

gelecekteki öğrenme ve bilgideki değişikliğe adapte olabilmeleri için gerekli yeterliliğe 

ulaşabilmelerini sağlamak diğer amaçlar arasındadır (eurydice, 2007k: 7). 

2001 Üniversiteler Temel Kanunu (LOU) 

2001 Üniversiteler Temel Kanunu, üniversite sistemini düzenler. Önceki 

Üniversite Reform Kanunu yok sayar. Üniversite eğitim kalitesinin artırılmasını ve 

mükemmelleştirilmesiyle amaç edinir.  

Bu kanun, üniversitelerin rolünü; yaratıcılık, gelişme, yayılma, bilimsel 

tartışma teknik ve kültürel bilgi, profesyonel eylemleri geliştirmek için öğrencilerin 

eğitimi ki bunu bilimsel bilgiyi yöntembilim ile birleştirerek yapabilirler, onların 

sanatsal eylemlerini geliştirmek, bilgiyi transfer etme, yayma, geçerli kılma ve son 

olarak ömür boyu eğitim olarak belirtir. Tüm bunlar, üniversite tarafından 

geliştirilebilir niteliklere sahiptir.  

Bu kanunla düzenlenen diğer önemli noktalar, Ulusal Ajans’ın Güven ve 

Kalitesi’nin değerlendirilmesi için yeni bir sistem oluşturma, İspanyolların kendi 

aralarında ve uluslararası sistemlerle uyumlu olmalarıdır.  

Üniversiteler yasal bir yapılanmaya sahip olmakla birlikte kendi yapılarında 

aşağıda belirtilen durumlarda yasal özerkliğe sahiptirler. Özel üniversiteler kendi 

kurulumlarını ve yapılanmalarını kendileri oluşturdukları için bu kapsam 

dışındadırlar.   
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Yasal düzenlemelere göre üniversitelerin kendi yapılanmalarını ve 

düzenlemelerini oluşturabilme, yönetim sistemleri ile ilgili olan durumlarda kendi 

yapılanmalarını oluşturabilme, araştırma ve geliştirme çalışmalarını daha 

hızlandırmak amacıyla bu çalışmaları destekleyen yapılar oluşturabilmeleri 

serbesttir.  

Üniversitelerin kendi ders program ve müfredatını oluşturabilme ve buna 

uygun olarak farklı dersleri programa ekleyebilme hakları bulunmaktadır. Aynı 

zamanda kendi mali yapısını oluşturabilme ve buna uygun olarak da ticari işletmeler 

kurabilme ve üniversitelerde bulunan birimlerin bağımsız olarak hareket edebilme 

hakkı, kısıtlamadan kendi personelini seçebilme gibi özerklikleri vardır (eurydice, 

2007k: 8). 

Üniversite Eğitimi 

Üniversite eğitimi belirgin eğitim hedefleri çerçevesinde ve bağımsız akademik 

ölçütlerde yapılır. Bunları temel alan örgütsel modelde 4 eğitim tarzı vardır 

(eurydice, 2007k: 9): 

a. Birinci Dönem Eğitim (Kısa Dönem): Başarıyla bitirildiğinde mimarlık ya 

da mühendislik diploması alınır. Bu devreyi başarıyla bitiren kişiler, aynı ya da 

benzeri alanda eğitimlerine devam edebilirler.  

b. Birinci ve İkinci Eğitim Dönemi (Uzun Dönem): Bu çalışmalar dönemler 

halinde düzenlenir, fakat öğrenciler her ikisine de devam etmek zorundadırlar. 

Çünkü dereceyi hak etmeleri ya da belirli profesyonel niteliği elde etmeleri için bu 

şarttır. Birinci dönemi başarmak akademik derece için yeterli değildir. 

c. İkinci Eğitim Dönemi: 2 yıllık eğitim gerektirir. Birinci dönemi bitirenler 

için tasarlanmıştır. İkinci eğitim dönemine devam edebilmeleri için öğrencilerin 

alanıyla ilgili eğitimi seçmiş olmaları şarttır. İkinci döneme giden öğrenciler ya da 

birinci ve ikinci eğitim döneminin birinci dönemini tamamlayan öğrenciler, direkt 

olarak ya da uygun eğitim programlarına tabi tutulduktan sonra, Mimarlık ve 

Mühendislik derecelerini almaya hak kazanırlar.  
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d. Üçüncü Eğitim Dönemi: Üniversiteler aynı zamanda üçüncü eğitim dönemi 

adıyla bir kurs düzenlerler. Öğrenciler 2 yıl süren bir eğitimden geçerler. Buraya 

gidebilmek için öğrencilerin mimarlık ve mühendislik derecesini almış olmaları 

gerekir. Bu aşamada öğrenciler kurslara ve seminerlere giderler. Amaç alanında 

uzmanlaşmaktadır. Bu alanlar, bilimsel, teknik ya da sanatsal alanlar olabilir. 

Doktora derecelerini kazanabilmeleri için, yayınlanmamış bir araştırma konusunda 

bir tez yazmaları gerekir. 

2005 Ocak ayında, hükümet, Avrupa Yükseköğretimi Sistemini (AYA) ve 

2001 Üniversiteler Temel Kanununu birleştirerek yeni bir üniversite eğitim yapısı 

oluşturdu. Böylece üniversite dersleri mezuniyet ve mezuniyet sonrası gelişmeler 

olarak düzenlendi. Bunlar dönemler halinde yapıldı. Yenilenen süreç hemen hayata 

geçirilmeyecek, fakat aşamalı olarak 1 Ekim 2007’den itibaren uygulanmaya 

başlayacak (eurydice, 2007k: 10). 

2001 Üniversiteler Temel Kanunu (LOU) 

2001 Üniversiteler Temel Kanunu, üniversite sistemini düzenler. Önceki 

Üniversite Reform Kanunu yok sayar. Üniversite eğitim kalitesinin artırılmasını ve 

mükemmelleştirilmesiyle amaç edinir.  

Bu kanun, üniversitelerin rolünü; yaratıcılık, gelişme, yayılma, bilimsel 

tartışma teknik ve kültürel bilgi, profesyonel eylemleri geliştirmek için öğrencilerin 

eğitimi ki bunu bilimsel bilgiyi yöntembilim ile birleştirerek yapabilirler, onların 

sanatsal eylemlerini geliştirmek, bilgiyi transfer etme, yayma, geçerli kılma ve son 

olarak ömür boyu eğitim olarak belirtir. Tüm bunlar, üniversite tarafından 

geliştirilebilir niteliklere sahiptir.  

Bu kanunla düzenlenen diğer önemli noktalar, Ulusal Ajans’ın Güven ve 

Kalitesi’nin değerlendirilmesi için yeni bir sistem oluşturma, İspanyolların kendi 

aralarında ve uluslararası sistemlerle uyumlu olmalarıdır.  
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Üniversiteler yasal bir yapılanmaya sahip olmakla birlikte kendi yapılarında 

aşağıda belirtilen durumlarda yasal özerkliğe sahiptirler. Özel üniversiteler kendi 

kurulumlarını ve yapılanmalarını kendileri oluşturdukları için bu kapsam 

dışındadırlar.   

Yasal düzenlemelere göre üniversitelerin kendi yapılanmalarını ve 

düzenlemelerini oluşturabilme, yönetim sistemleri ile ilgili olan durumlarda kendi 

yapılanmalarını oluşturabilme, araştırma ve geliştirme çalışmalarını daha 

hızlandırmak amacıyla bu çalışmaları destekleyen yapılar oluşturabilmeleri 

serbesttir.  

Üniversitelerin kendi ders program ve müfredatını oluşturabilme ve buna 

uygun olarak farklı dersleri programa ekleyebilme hakları bulunmaktadır.  

Aynı zamanda kendi mali yapısını oluşturabilme ve buna uygun olarak da ticari 

işletmeler kurabilme ve üniversitelerde bulunan birimlerin bağımsız olarak hareket 

edebilme hakkı, kısıtlamadan kendi personelini seçebilme gibi özerklikleri vardır 

(eurydice, 2007k: 8). 

Yükseköğretim Kurumlarının Yönetimi ve İdaresi 

1978 İspanya Anayasası ve yeni 2001 Üniversiteler Temel Kanunu ile 

üniversiteler eğitim ve araştırma sorumluluklarında, örgütsel yapıyı oluşturmalarında 

özel bir özerk yapıya sahiptir. Her devlet üniversitesi ve özel üniversite, özerklik 

ilkesine dayanarak, kendi yetkilerini kendi örgütsel yapısını ve işleyişini, genel 

yönetimi, finansal yönetimi, diğer üniversitelerle, devlet ve kamu yönetimleriyle 

toplumla olan ilişkilerini düzenleyebilir.  

Üniversiteler aynı zamanda, özerk bir yolla akademik etkinliklerini, personel 

yönetimini düzenler ve kaynakları kullanabilirler. Yani kaynakları gerekli yerlerde 

harcamakta serbestlerdir. 
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Sosyal konsey, üniversite birliği, yönetim kurulu, fakülte, bölüm ve enstitü 

konseyleri yönetim kurulları üniversitelerde bulunan yönetimle ilgili toplu 

komitelerdir. Rektör, rektör yardımcısı, genel sekreter, yönetici (manager), dekanlar, 

dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve enstitü başkanları yönetimle ilgili bireysel 

oluşumlardır (eurydice, 2007k: 11). 

Avusturya 

Avusturya’da eğitimin sisteminin genel amacı, öğrencilerin çağın gereksinimleri 

ile başa çıkabilmeleri için çocukluk ve gençlik çağında eğitilmeleri, geleceğe 

hazırlanmaları ve toplum sorunlarıyla yakından ilgilenmelerini sağlamaktır (Gülcan, 

2005: 82). 

Avusturya’da üniversiteler, sanat üniversiteleri, Fachochschulen ve diğer orta 

öğretim sonrası eğitim alanları arasında farklılıklar bulunmaktadır (eurydice, 2006l: 

188). Okulların amaçları öğrencileri mesleğe hazırlamak ve onların kişilik gelişmelerine 

katkıda bulunmaktır.  

Ayrıca devletin benimsediği politikalardan birisi de mesleki okulların ve mesleki 

eğitim programlarının geliştirilmesi ve düzenlenmesidir (Gülcan, 2005: 82). 

Tıbbi eğitimle ilgili bilgiler ise şu şekildedir: 

           Üst Seviyede Tıbbi Eğitim 

Üst seviyede verilen paramedikal eğitim’in amacı, ilgili alanda uzmanlık 

çalışması için gereksinim duyulan bütün bilgi ve yetenekleri transfer etmektir (eurydice, 

2006l: 188). 

Ebelik Kolejleri 

Ebelik eğitiminde amaç mesleğin gerektirdiği uygulamalı bütün ebelik 

yetenekleri ve bilgilerini sağlamaktır (eurydice, 2006l: 188). 
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Kardiyoloji Teknisyenlerinin Eğitimi  

Kardiyoloji teknisyenleri için eğitim programları bulunmaktadır. 

Bu programdaki eğitim dersleri belgeli kardiyoloji uzmanının sorumluluklarını 

uygulayabilmesi için gereksinim duyacağı bütün yetenekleri ve bilgileri kazandırmak 

içindir. Amaç, muhtemel kardiyoloji teknikerlerini, işleri için gerekli olan hastalıklar, 

anatomi, insan vücudunun işlevleri ve gelişimi hakkında bilgiyle donatmaktır.  

Onların eğitimleri aynı zamanda iletişim, kişilerle işbirliği yapmalarını, 

kardiyoloji ile ve diğer ilgili alanlarda bilimsel araştırma yapmalarını da gerektirir.  

Bunların amacı, kardiyoloji teknolojisinde kalite sağlamak ve araştırma merkezli 

yaklaşımlar doğrultusunda alanda daha fazla ilerlemektir (eurydice, 2006l: 188). 

Üniversiteler 

2002 Üniversiteler Kanununun birinci paragrafında, Avusturya üniversitelerinin 

amaçları aşağıdaki gibi özetlenmiştir:  

“Üniversitelerin amaçları, akademik araştırma ve öğretime, sosyal bilimlerin 

öğretimine, değerlendirilmesine ve gelişimine hizmet etmek ve bu sayede bireylerin 

kişisel gelişimine, çevre ve toplum yararına katkıda bulunmaktır. Üniversiteler herkese 

açık eğitim kurumlarıdır. Bunlar, araştırmalarda ve araştırma merkezli öğretimde sosyal 

bilimlerdeki yeni yaklaşımlar ve bilginin gelişimine doğru yönlendirilen kurumlardır. 

Üniversiteler, öğretmenlerin ve öğrencilerin çabaları sayesinde aydın bilgili toplumlar 

geliştirirler. Bilimin sağladığı özerklik sayesinde kıdemsiz öğretim elemanlarının 

gelişimi sağlanır. Örgütsel, akademik ve personel yönetimi konusunda, sürekli değişen 

taleplere cevap verebilmelerini sağlamak için üniversiteler ve onların yönetim organları 

mümkün olduğunca en iyi özerklik ve kendi kendini değerlendirme şartlarını 

oluşturmaya çalışacaklardır.” 
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2002 Üniversiteler Kanununda bahsedilen temel ilkeler, bilimin ve öğretimin 

özgürlüğüdür. Bunun yanı sıra kuramsal teoriler ve sanat teorilerinin, yöntemlerinin ve 

öğretilerinin farklılığı, öğrencilerin derslerle ilgili, öğretimi geliştirme ve üniversite 

fonunun kullanımına birlikte karar vermeleri çok önemlidir.  

Öğrenciler için ulusal ve uluslararası hareketlilik, cinsiyet eşitliği, herkes için 

eşit fırsatlar sunulması, özürlülerin gereksinimlerine özel önem göstermek temel ilkeler 

arasındadır.  

Yükseköğretim mevzuatı, üniversitelerin öğretim görevi hakkında çok genel 

cümleler kullanmıştır. 2002 Üniversiteler Kanununa göre, üniversiteler, eğitim 

işlevlerini bilimsel, sanatsal ve bilim-sanat temelli ifade edebilmeyi başarmalı, 

uygulamada mesleki yeterlilik sağlamalı, genç bilim adamları ve araştırmacıların 

eğitilmesi için programlar sunmalı (fakülte programları, mastır programları, diploma 

programları, doktora programları) ve daha fazla eğitim ve öğretim vermelidir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi, 2002 Üniversiteler Kanununu temel ilkelerinden 

birisi özürlülerin eğitimine özel dikkat verilmesini içerir. Sürekli özrü olan öğrenciler 

farklı sınav yöntemleri isteme hakkına sahiptir. Üniversiteler, özerk olarak bu 

önlemlerin nasıl alınacağına karar verebilir.  

Üniversitelerin genellikle var olan bina ve yapılarda bazı değişikliklerle özürlü 

öğrencilerin diğerleri arasında daha rahat olmaları ve ihtiyaçlarını giderebilmelerine 

yardımcı olmaları beklenir (eurydice, 2006l: 189, 190). 

Fachoch Okulları (Fachhochschulen) 

Federal yasadaki Fachhochschulen dersleri, bu kurumların programlarının 

eğitimle ilgili genel sorumluluklarını özetler. Kanuna göre, Fachhochschule programları 

yükseköğretim seviyesinde mesleki eğitim merkezlidir.  

Bu programlar öğrencilere bilgi verir, onların mesleki alanlarında uygulamalı 

eğitim taleplerini karşılar. Ek olarak, Fachhochschule bölümünün farklı eğitim 

sistemleri ile uygun olması ve mezunlarının diplomalarında mesleki esnekliğin 

oluşmasına yardımcı olması amaçlanır (eurydice, 2006l: 190). 
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Finlandiya 

 Üniversite Eğitimi 

Finlandiya’da geleneksel üniversite sektörü çok fakülteli üniversitelerden, 

teknoloji üniversitelerinden, iş okullarından ve sanat akademilerinden oluşur ve hepsi de 

araştırmayı uygulamaya geçirir.  

Mezuniyet öncesi ve sonrası araştırma odaklı eğitim sağlar ve doktora derecesine 

kadar ödüllendirir. Üniversite seviyesinde eğitimde bir tane de askeri akademi 

bulunmaktadır. Bu da Ulusal Savunma Koleji adındaki Savunma Personeli (Defence 

Staff) tarafından yürütülür.  

Üniversiteleri yöneten yasaya göre üniversitelerin amacı bağımsız araştırma ve 

bilimsel bilgiyi desteklemek ve bu bilgi ve araştırma merkezinde, en yüksek eğitimi 

sağlamaktır. Her bölüm kendi alanında eğitim verir. Üniversiteler faaliyetlerinde, 

öğrencileri hem kendi ülkelerine hem de insanlığa faydalı bir şekilde hizmet etmelerini 

sağlamalıdır.  

Alanların eğitim sorumlulukları ulusal bir hükümle belirtilir. Üniversitelerin 

belirli performans amaçlarına ve ortak eğitim şartlarına, Eğitim Bakanlığı ve 

üniversiteler arasındaki performans görüşmelerinde karar verilir.  

Nicel amaçlar, yüksek lisans ve doktora dereceleri için ve örneğin yetişkin 

eğitimi için oluşturulur. Bu görüşmeleri temel alarak üniversiteler, çalışma alanlarına ve 

öğrenci alımına karar verir, kendi öğrencilerini seçerler. Aynı zamanda kendi 

müfredatlarını oluşturur ve milli yasalar çerçevesinde yön ve yöntemlerini belirlerler.  

Üniversiteler aynı zamanda kendi eğitim öğretim ihtiyaçlarına göre açık 

üniversite şartlarını da belirlerler. Bir önceki eğitim seviyesinin gerekliliklerini yerine 

getirdikleri takdirde hiçbir yaş sınırı yoktur.  
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Öğrenciler en azından eğitim-öğretimin üçte birini tamamlayarak kendi 

üniversite eğitimi için hak kazanabilir. Açık üniversiteler, sık sık üniversitelerin devam 

eden eğitim merkezleri ya da birkaç üniversitedeki farklı bölümler halinde çalışan 

üniversiteler tarafından organize edilir (eurydice, 2007m: 120).  

Mesleki Yükseköğretim 

Teknik okul eğitimindeki derslerin amacı çalışma hayatında ve onun gelişen 

ihtiyaçlarında temel olan mesleki uzmanlık işlevlerindeki gerekli yeterlilik ve bilgiyi 

sağlamaktır.  

Teknik okullar, teknik eğitimi ve çalışma hayatını desteklemeye hizmet eden 

araştırma ve geliştirmeyi sağlar. Bölgesel gelişmede önemli rol oynarlar. Yüksek 

kalitede eğitim veren ve bölgenin küçük ve orta büyüklükteki kuruluşlardaki ekonomik 

yaşamını canlandıran kurumlar olarak kabul edilirler (eurydice, 2007m: 121).  

İsveç 

Yükseköğretim, lisansüstü çalışmalar ve araştırmalar, devletin kontrolündeki 22 

üniversite koleji ve 14 üniversitede yer almaktadır. Aynı zamanda üç tane bireysel 

eğitim teşkilatı bulunmaktadır. 20 eğitim düzenleyicisi ise üniversite seviyesinde 

öğrencilerin bir ya da daha fazla ödüllendirilmeleri için yeterlilik kazanmasını sağlar.  

İsveç’teki yükseköğretim, lisansüstü ve üniversite dersleri olarak ikiye bölünür. 

Üniversite dersleri aynı zamanda yetenek gelişimini ve tamamlayıcı eğitimi kapsar. 

Yükseköğretim, ilke olarak farklı dersler merkezlidir. Bu dersler farklı programlarla 

verilir ve ilişkilendirilir. Verilen bütün derslerin genel eğitime önderlik etmesi beklenir.  

Yükseköğretim Yasası (Act) ve Yükseköğretim Kanunu (Ordinance) 

yükseköğretimdeki yasal işleyişin kanuna uygunluğunu sağlar. Hükümet tarafından 

yapılan diploma yasası Yükseköğretim Kanunu tarafından yönetilir. Bu genel 

düzenlemelerin dışında, üniversiteler ve üniversite kolejleri kendi amaçlarına ve 

programlarını nasıl düzenleyeceklerine kendileri karar verirler.  
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Devlet üniversitelerinin ve üniversite kolejlerinin temel görevleri; iyi 

biçimlenmiş deneyimde olduğu gibi bilimsel ve sanatsal başarıya odaklı eğitimi 

sağlamak, araştırmaları ve diğer gelişmekte olan çalışmaları uygulamaya geçirmek, 

çevredeki toplumla işbirliği yapmak ve uygulamalarla ilgili bilgiyi vermektir. 

Yükseköğretimde araştırma ve eğitim arasında yakın bir bağ olması gerekir ve 

bilimsel yaratıcılık ile iyi uygulama garanti altına alınmalıdır. Yükseköğretim kurumları 

aynı zamanda eylemlerine öyle yeni bir biçim vermelidirler ki yüksek kalite elde 

edilebilsin ve mevcut kaynaklar etkili kullanılabilsin.  

Öğrencilerin eğitimleri üzerine etkili uygulama yapma hakları vardır. 

Yükseköğretim kurumları, eğitimin ileriki zamanlarda gelişimi için aktif bir şekilde 

öğrencilerin katılımını sağlamaya çalışmalıdır.  

Üniversiteler ve üniversite kolejleri diğer ülkeleri ve uluslararası ilişkileri 

anlamaya çalışacak ve öğrencilerin bu yolla yükseköğretime katkıda bulunmalarını ve 

yükseköğretimin gelişmesini sağlamalarında temel rol oynayacaktır. Bütün öğrencilerin 

eşit haklara sahip olmaları için, cinsiyet farklılığı, etnik köken farklılığı gibi unsurlara 

özen gösterilecek, özürlü olanlar için, her zaman gözlenecek ve teşvik edilecek birtakım 

unsurlar göz önüne alınacaktır. 

Bütün üniversite eğitimlerinin genel amaçları öğrencilere bağımsız ve eleştirel 

değerlendirme yeteneği, problemleri saptama, formüle etme ve çözme yeteneğini 

kazandırmak ve onların çalışma hayatındaki değişikliklerle başa çıkabilmeleri için 

hazırlıklı olmalarını sağlamaktır. 

Dersler tarafından verilen yeterlilikler ve bilginin yanı sıra öğrenciler, bilimsel 

seviyede araştırma yapabilmeli ve bilgiyi değerlendirebilmelidir. Bilgideki gelişmeleri 

takip edebilmeli ve alanda hiç uzmanlığı olmayan insanlarla bilgi alışverişi 

yapabilmelidir. 

Farklı uzmanlık alanları özel amaçlara da sahiptir. Yüksek lisans dersleri 

üniversite derslerine katkı sağlamalı ve gereken yeterlilikleri öğrenciler, 

araştırmalarında da uygulayabilmelilerdir (eurydice, 2007n: 122, 123). 
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Bu konuda elde dilen bulgulardan, bazı Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde 

yükseköğretim sistemindeki öğrenim ve öğretimin amacının; kuramsal ve uygulamalı 

çalışmayı birlikte uygulamanın yanı sıra, öğrencileri uzmanlaşmaya yönlendirmek, 

onlara gereken beceriyi, yöntemleri ve bilgileri uygun bir yolla kazandırmak, bunları da 

onların araştırma ve öğretimle ilgili çalışmalar yaparak gerçekleştirmelerini, bunların 

yanı sıra yüksek nitelikli bilim insanları olmalarını sağlamak; yükseköğretimde 

uluslararası standartta ömür boyu eğitim anlayışı içinde kaliteli eğitim vermek, ülkenin 

bilim ve kültür seviyesini geliştirmek, böyle bir eğitime katılacak öğretim kadrosunun 

eğitimini sağlamak olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Eğitim ve araştırma yakından ilişkilidir ve bilimin gelişimine ve transferine 

destek olmak önemlidir. Yükseköğretim, kültürel ve eleştirel bir görevle 

yetkilendirilmiştir. Üniversiteler, araştırma, geliştirme ve yeni bilimsel bilginin 

uygulanmasından sorumludur. 

Asıl amaç, bilimsel bilgiyi ve onun uygulamalarını uzmanlık alanlarına transfer 

etmek ve topluma faydalı olan bilgilerin geliştirilmesini sağlamaktır. 

İrdelenen AB ülkelerinden çoğunda, uygulamalı eğitim daha çok önemliyken, 

Belçika ve Hollanda’da kuramsal eğitimin önemi daha büyüktür. İrlanda’da bilginin ve 

iletişim teknolojilerinin birleştirilmesine, Portekiz’de teknik eğitime, İspanya ve 

Avusturya’da ise yükseköğretimin özerkliğini artırmaya odaklanılmıştır. 



 

 

BÖLÜM V 

ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER 

Bu bölümde sırasıyla, araştırmanın bir özeti yapılmakta, elde edilen bulgular ve 

bu bulgulara dayalı olarak geliştirilen öneriler yer almaktadır. 

Özet ve Yargılar 

Bu araştırmada, Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Belçika, Fransa, 

Hollanda, İtalya, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, Birleşik Krallık, Yunanistan, 

Portekiz, İspanya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’teki yükseköğretim sistemlerinin 

“kurum tipleri” ve “genel amaçları”nın betimlenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmada gereksinim duyulan temel bilgiler, ilgili yerli ve yabancı alanyazın 

taraması ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, alt problemlere yanıt olabilecek şekilde 

çözümlenmiştir.  

Bu amaçla Avrupa Birliğinin kurucu ülkelerinden başlanarak, sırayla üye olan 

ilk on beş ülkede yükseköğretimin genel amaçları ve kurum tipleri var olduğu biçimiyle 

ele alınmıştır. Bu yönüyle çalışma betimsel bir çalışmadır. 

Araştırmada, aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

1. Almanya, Belçika, İtalya, Danimarka, İrlanda, Birleşik Krallık, Fransa ve 

İspanya’da yükseköğretim üniversite düzeyinde ve üniversite düzeyinde olmayan 

(non-university) yükseköğretim şeklinde düzenlenir. 

2. Yükseköğretim seviyesindeki eğitim iki yıl ile dokuz yıl arasında değişmektedir. 

Dokuz yıla kadar olan süre içerisinde yüksek lisans ve doktora eğitimi de 

bulunmaktadır. 
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3. Almanya’da yükseköğretim seviyesinin son aşamasında tez hazırlanır ve tez 

hazırlama süresi yarım dönemle bir yıllık süre arasında ülkeden ülkeye 

değişmektedir. 

4. Araştırmada irdelenen AB ülkelerinden Almanya, Portekiz yükseköğretim hem 

devlete ait hem de özel kurumlarda sürdürülmektedir. Hatta Portekiz’de özel 

kurumlar devlet kurumlarındaki öğrenci sayılarını oldukça azaltmıştır. Portekiz’de 

1996–1997 yılında öğrencilerin %35,5’i özel yükseköğretime katılmışlardır ve 

devlet yükseköğretimindeki yerlerde azalma olmuştur. 

5. Almanya’da meslek edindirmek için bulunan kurumlar Mesleki Akademiler, 

Fachoch Okulları ile Güzel Sanatlar ve Müzik Yüksekokullarıdır.  

6. Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde lisans eğitiminin süresi ülkeden ülkeye 

değişebilecek şekilde yasal düzenlemelere göre, 4 ile 5 yıl olarak bilinmekle birlikte 

tanınan seçeneklerle, bu süre 7 ile 8 yıla kadar uzayabilmektedir. Yükseköğretimde 

öğrenimlerine devam eden öğrencilerin burslarının sene uzamasına rağmen devam 

etmesi ya da öğrencilerin hem öğrenimlerini hem de iş yaşamlarını birlikte 

sürdürmeleri gibi nedenler sürenin uzamasındaki etkenlerdir. Bu yüzden yeni 

eğilim, bu süreyi azaltmak için çözüm yolları bulmak için gerekli yasal 

düzenlemeleri yapmaktır. 

7. Belçika’da Fransızca Konuşulan Toplulukta yükseköğretim seviyesinde eğitim, 

üniversite düzeyinde, üniversite düzeyinde olmayan ve sanatsal yükseköğretim 

şeklinde düzenlenmiştir. Üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretimde, uzun ve 

kısa süreli olarak eğitim verilmektedir. Üniversite düzeyinde yükseköğretimde 

üniversiteler ve enstitülerde, felsefe, hukuk, tıp, uygulamalı ve beşeri bilimlerde 

eğitim sağlanır. Sanatsal yükseköğretim ise görsel sanat, grafik, müzik, tiyatro ve 

dans alanlarını kapsar. 

8. İrdelenen Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Belçika, Danimarka, İrlanda, 

Birleşik Krallık, İsveç’te, kolejler, üniversite kolejleri ya da yükseköğretim kolejleri 

şeklinde yapılanma oldukça yaygındır.  
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9. İtalya’da üniversitelerin müfredatları konseyler, öğrenci birlikleri gibi kurumların 

görüşleri alınarak belirlenir. Müfredat belirlenirken Ulusal Üniversite Konseyi, 

Ulusal Üniversite Öğrenci Birliği ve İtalya Üniversite Rektörleri Konferansı’nın 

önerileri alınır ve bu öneriler doğrultusunda müfredat oluşturulur. 

10. İtalya’da yükseköğretim kapsamında bulunan mesleki eğitim kurumları üniversite 

düzeyinde olmayan yükseköğretim seviyesinde eğitim verirler ve bu eğitim 

kurumları daha çok sanat alanlarına odaklanmaktadırlar.  

11. İtalya’da üniversite düzeyinde yükseköğretim hem devlet üniversitelerinde hem de 

özerk ve devlet dışı üniversitelerde verilmektedir. Özerk üniversitelerin sayısı 17’dir 

ve bu üniversiteler devlet kanunlarına uymak zorundadır. Bu üniversiteler dışında 

iki tane de uluslararası üniversite vardır. Yüksek lisans ve doktora sadece üniversite 

seviyesindeki eğitim kurumlarında verilir ve yüksek lisansın iş piyasasındaki önemi 

oldukça büyüktür. 

12. İtalya’da doktora seviyesinde eğitim her üniversitede verilebilir. Üniversiteler bu 

haklarını 22 Kasım 2004’teki üniversitelerin özerkliği ile ilgili olan Bakanlık 

Kararnamesi ile elde etmişlerdir. Doktoradaki ders sayılarını, kabul şartlarını, eğitim 

amaçlarını, ders programlarını ve sürelerini belirlerken diğer üniversitelerle işbirliği 

yaparak farklı derslerin verilmesini de sağlayabilirler. Amaç yüksek seviyede 

kültürel ve bilimsel yeterlilik kazandırmak, bilime yenilik getirmektir. 

Araştırmaların ne kadar sürede tamamlanacağı belli olmadığı için standart bir süre 

bulunmamaktadır. Süre, izlenen programa göre değişiklik göstermektedir. Bununla 

birlikte, eğer gerekli görülürse, doktoraya başlamadan önce olması gereken 

yeterlilikleri kazandırmak için ek bir eğitime ihtiyaç duyulduğunda eğitim 

verilebilir. 

13. Lüksemburg’da orta öğretim sonrası eğitimde; teknik öğretim, teknoloji eğitimi, 

öğretmenlerin eğitimi, yöneticilerin eğitimi, kısa kurslar, mühendislik eğitimi ve 

üniversitenin başlangıç eğitimi bulunmaktadır. Üniversitenin başlangıç eğitimi, 

yabancı ülkelerde eğitimlerine devam edecek olan öğrencilerin temel eğitimlerinin 

verildiği eğitim seviyesidir. 
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14. Hollanda’da 1575’te ilk açılan üniversite Leiden Üniversitesidir. Üniversitelerin 

kuruluşu 15. yüzyıla dayanırken, 1950’li yıllarda devlet tarafından yapılan 

yardımlarla üniversitelerde oldukça gelişme kaydedilmiştir. Bu gelişme yirminci 

yüzyılın ikinci yarısında daha da yoğunlaşmış, önceleri küçük bir gruba verilen 

üniversite eğitimi geniş bir gruba yayılmıştır. Bir süre sonra da 1984’te açılan açık 

üniversiteler sayesinde isteyen herkes için üniversite öğrenimi görmek mümkün 

olmuştur. 

15. Hollanda’da şu anda 13 üniversite mevcuttur. Üniversitelerde verilen eğitim ikili ve 

tek basamaklıdır. Daha çok akademik kariyer için eğitim verilir ve genelde teorik 

dersler bulunmaktadır. Doktora eğitiminde eğitim tek basamaklıdır.  

16. Hollanda’da mesleki yükseköğretim, mesleki yükseköğretim kurumlarında verilir ve 

on yedi yaş ve üzerindeki öğrenciler içindir. Yalnız bu kurumların eğitimlerine 

devam edebilmeleri için en az 700 kayıtlı öğrenciye sahip olmaları gerekmektedir. 

Sadece 250’den az öğrencisi olmaması şartıyla ilköğretim öğretmeni yetiştiren 

kurumlar bu kuralın dışındadır.  

17. Danimarka’da yükseköğretim seviyesinde eğitim, mesleki yükseköğretim 

akademilerinde, kolejlerde ve üniversitelerde verilir. Uzun dönem yükseköğretimin 

verildiği üniversitelerde mühendislik, eğitim, veterinerlik bilimi, eczacılık, ziraat, 

müzik ve mimari alanlarında eğitim verilir. Bütün üniversite ders programları 

araştırma merkezlidir. Programlar en son bir yüksek lisans tezi ile sonuçlandırılır. 

18. İrlanda’da, üniversite düzeyinde olmayan (non-university) yükseköğretimde yarı 

zamanlı ve tam zamanlı eğitim verilmektedir. Üniversite yükseköğretiminde ise dört 

tane devlet destekli kurucu üniversite bulunmaktadır. 1997 Üniversiteler Kanunu ile 

bunlar büyük oranda bağımsız hale gelmişlerdir. İrlanda’da aynı zamanda Vatikan 

tarafından gözetilen ve papaya ait bir tane de Maynooth Koleji vardır. Bu kolej, 

1895’te Papalık Üniversitesi olarak kurulmuştur ve din hukukunda, felsefesinde ve 

din bilimlerinde dereceler vermektedir. 

19. Birleşik Krallık’ta, İngiltere ve Galler’de yükseköğretim sektöründe üniversiteler, 

üniversite kolejleri ve yükseköğretim kolejleri, Kuzey İrlanda’da ise üniversite ve 
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üniversite koleji kurulmuştur. Üniversiteler, özellikle üniversite ve yüksek lisans 

seviyesindeki derslerde araştırma fırsatları verirler. Bu eylemler, kurumlar arasında 

farklılık gösterir. 1992’den önceki üniversiteler mesleki öğretimden çok akademik 

dersler verirler ama mesleki olarak da mesleki alanlarda mühendislik, muhasebe, 

öğretmenlik, kütüphanecilik ve tıp alanlarında belge vermeye yetecek derece 

dersleri de vermektedirler. Genel olarak yeni üniversiteler eski üniversitelere göre 

bilginin uygulamalı olmasına daha çok önem verirler. Mesleki olarak yeterlilik 

sağlayan derslere daha çok yer verirler.  

20. Birleşik Krallık’taki İskoçya’da okul sonrası eğitim, öğretim, ileri öğretim ve 

yükseköğretim gibi başlıklarla farklı örgüt tipleri oluştururlar ama aralarında 

benzerlikler bulunmaktadır. Öğretim programları devlet tarafından desteklenir. 

“Yetenek arayanlar” sektörü, gençlere açık olan mesleki eğitimin verildiği bir 

sektördür. Program, öğretime işverenlerin katılımlarını sağlamaya odaklanır ve 

burada eğitim gören öğrencilerin çoğunluğu daha öğretimlerine devam derelerken 

işe alınmışlardır. Buradan mezun olan 16–18 yaş arasındaki öğrenciler kendilerini 

geliştirmek için “işe hazırlan” programlarına katılırlar. Esnaflık, ticaret öğrenmek ya 

da teknisyen olmak isteyenler ise “modern çıraklık” programlarını katılabilirler. 

Buradaki yaş sınır ise 16 – 24 yaş arasıdır. Bunların dışında işsiz kalan ve iş arayan 

insanlar için gönüllülük programı olan “iş için eğitim” de, eğitim ve yerel iş 

pazarları aracılığıyla dezavantaja sahip olan kişilere yardım eder. Buradaki 

öğrenciler eğitimleri sürecinde ek bir ücret almaktadırlar. 

21. İskoçya’da 14’ü üniversite ve 6’sı diğer kurumlardan oluşmak üzere 20 tane 

yükseköğretim kurumu, İskoç Sermaye Konseyi tarafından desteklenmektedir. 

Üniversiteler ve özel kolejler arasında işbirliği vardır.  

22. Yunanistan’da yükseköğretim sektörü; üniversiteler, Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 

ve Hellenic Açık Üniversitesinden oluşur. Yükseköğretim teknoloji sektörü ise 

teknoloji eğitimi öğretmenlerinin eğitimi için oluşturulan, teknoloji eğitim 

enstitülerini (TEI) ve yüksek okulları içerir. 

23. Yunanistan’daki üniversitelerin yönetsel, finansal ve teknik servislerinin işleyişi, 

içyapısı ve organizasyonu; bölümlerin tüm öğretim ve araştırma politikası; 
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planlaması, değişik pozisyonlar için personel alımındaki süreçler ve gereklilikler; 

parasal giderlerinin karşılanmasına her üniversitenin kendi yönetimleri ve iç 

düzenlemeleri tarafından karar verilir. 

24. Yunanistan’da bir de Yunanistan Uluslararası Üniversitesi, Yunanistan’da eğitim 

görmek isteyen yabancı öğrencilere yükseköğretim sağlamaktadır ve kamu hukuku 

çerçevesinde devlet tarafından desteklenmektedir. 

25. Portekiz’de Yükseköğretim sektörü için son düzenlemeler Eğitim Kanunu 

çerçevesinde yapılmıştır. Yükseköğretim sistemi politeknikler ve üniversiteler 

olarak iki bölüme ayrılır. Eğitim Kanunu bir dizi temel amaçlara dayanır fakat bu iki 

bölüm arasında ayrım vardır. Üniversitenin rolü öğrencilerin yenilikçi olmalarını 

sağlamak ve eleştirel analiz yeteneklerini geliştirmektir. Politeknik enstitüsünün rolü 

ise kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiyi öğretmek ve onun gelecek mesleki 

eylemlerde uygulanmalarını sağlamaktır. Portekiz’de Dereceler de hesaba katılırsa 

iki şube arasındaki ayrım açık olur. Mastır ve doktora dereceleri üniversitelerin 

kendileri tarafından verilir. Yaygın olan bachelor ve onur dereceleri için Eğitim 

Kanunu, Ensino Üniversitesi ve Ensino Politekniği arasındaki işbirliğini temel 

olarak gösterir. Bu işbirliği öğretimin yararlarının ve var olan ya da sonradan 

edinilen yeteneklerin fark edilmesini amaçlar. 

26. İspanya’da yükseköğretim orta öğretim sonrası olarak düşünülür ve üniversite 

yükseköğretimi ve üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim şeklinde ikiye 

ayrılır. Üniversite yükseköğretimi, kamu üniversiteleri ve özel üniversiteler olarak 

bölümlenirken, üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim; ileri seviyede özel 

mesleki eğitim ve uzmanlık eğitimi olarak iki bölüme ayrılır. Uzmanlık eğitimi 

denilirken kastedilen, sanatsal eğitim ve spor eğitimidir. Müzik ve Sanat Okulları 

kamu kuruluşlarıdır. Bu kurumlar, müzik ya da dans öğreten, tiyatro sanatı veya 

gelişmiş görsel sanat ve tasarım öğreten sanatsal eğitim verir. Görsel sanatlar ve 

tasarım üzerine olan kamu kurumları sanat okulları olarak da isimlendirilirler. Spor 

eğitiminde ise spor eğitimini veren tüm kurumlar bazı koşulları sağlamalıdır. 

Gerekli alana, araç gereçlere sahip olmalı ve her sınıfında istenen öğrenci sayısını 

bulmalıdır. 
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27. Avusturya’da üniversiteler,  kamu eğitim kurumları bilginin ve sanatta yeni 

yaklaşımların geliştirildiği akademik araştırma ve uygulama merkezli öğretim 

yerleridir. Yükseköğretimde kaliteyi elde edebilmek için çeşitli örgütler 

kurulmalıdır. 

28. Finlandiya’da yükseköğretim kurumu, üniversiteleri ve mesleki odaklı 

yükseköğretimi içerir. Üniversiteler ise üniversite yükseköğretim kurumlarından ve 

politekniklerden oluşur. Mesleki odaklı yükseköğretimde de politeknikler vardır ve 

politeknik öğrencileri yükseköğretimlerini tamamladıktan sonra uzmanlığa da önem 

verirler. Bu derecelerin gelişimi için başlangıç noktaları çalışma hayatının 

gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını ve çalışma hayatındaki farklı uzmanlık 

hareketlerinin çeşitliliğini içerir. 

29. İsveç’te yükseköğretim üniversitelerde ve üniversite kolejlerinde sağlanır. 

Yükseköğretimin yaklaşık %95’i 14 devlet üniversitesinde ve 22 devlet kolejinde 

verilmektedir. Üniversite eğitimi, üniversite kolejlerinde de üniversitelerde de 

seviye olarak aynıdır. 

30. İsveç’te aynı zamanda bir de guvernörler kurulu bulunmaktadır. Her bir üniversite 

ve üniversite koleji guvernörler kuruluna sahiptir. Bu kurul kurumun işlerini 

düzenler ve kurumun sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini takip eder. 

Hükümet, başkanın (Chair) ve kurulun diğer üyelerinin çoğunluğunun atamasını üç 

yılda bir yapar. Başkan, kurumun personelinden bir üye olmamalıdır. 

Üniversitelerdeki ve üniversite kolejlerindeki öğrencilerin ve öğretmenlerin de 

temsilcileri bulunur ve personel temsilcilerinin de kurula katılma ve kurulda söz 

alma hakları vardır. 

31. Almanya’da yükseköğretim sistemindeki öğrenim ve öğretimin amacı öğrencileri 

eylem sahasında profesyonelliğe hazırlamak, onlara her derse uygun bir yolla 

gereken beceriyi, yöntemleri ve bilgileri kazandırmak, böylece onların 

sorumluluğunu bilen bireyler olarak sanatsal ve bilimsel çalışabilmelerini sağlamak, 

özgür, demokratik ve sosyal, kanunlarla yönetilen bir ortamda çalışmalarını 

sağlamaktır. 
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32. Almanya’da üniversiteler ve eşdeğer yükseköğretim kurumları araştırma ve 

öğretimle ilgili çalışmalar gerçekleştirmenin yanı sıra, yüksek nitelikli genç bilim 

insanları yetiştirmekten de sorumludur. Sanat ve müzik okullarının amacı, 

öğrencileri sanatla ilgili belirli bir mesleğe ve müzik ve sanat öğretimine 

hazırlamaktır. 

33. Almanya’daki Fachoch okullarında derslerin belirli tasarım şekilleri vardır ve bu 

okullarda derslerin ve öğretimin örgütlenmesi sırasında uygulamalı eğitim üzerinde 

önemle durulur. Çünkü uygulamanın profesyonel dünyasındaki gerekliliklerle 

yakından ilişkili olduğuna inanılır. 

34. Fransız yükseköğretim sistemini en yüksek uluslararası standartta sürdürmek 

amaçlardan biriydi. Diğer taraftan yükseköğretim sistemi, ömür boyu eğitim anlayışı 

içinde ülke için gerekli standartlarda ve kaliteli eğitim sağlamak zorundadır. Aynı 

zamanda Fransız bilim ve kültürünü geliştirmek zorunluluğu vardır. İki belirgin 

amaç da şu şekildedir: lisans programlarındaki başarısızlık oranlarını düşürerek 

eğitimin etkililiğini artırmak; eğitim ve araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmeleri 

için gereken kaynakları sağlamak. 

35. İtalya’da yükseköğretimde ikili ve tek basamaklı sistem uygulanmaktadır. İtalyan 

üniversitesi oldukça gelişmiştir. Kısa süreli derece veren üniversiteler değişik 

meslek sahibi kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kuramsal ve uygulamalı çalışma 

birlikte uygulanmaktadır. Uzun süreli derecede ise amaç çoğunlukla araştırmadır. 

Tez çalışmasını gerektirir. Üçüncü düzey olan doktora derecesinde amaç uzmanlık 

ve daha genel doktora derecesidir. 

36. Lüksemburg Üniversite Merkezi’nin amaçları 1996 Kanunu ile belirlenmiştir. 

Merkezin amaçları, mesleki yükseköğretimin amaçlarına dayanarak, kısa dönem 

kurslarının düzenlemesini yapmak; üniversite alanlarına hazırlık amacı ile birinci 

dönem üniversite derslerini hazırlamak; yükseköğretim ya da üniversite eğitiminin 

ikinci dönemine katılmaktır.  
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37. Lüksemburg’da yükseköğretimin üçüncü dönemine uygun derslerin düzenlenmesini 

sağlamak; böyle bir eğitime katılacak öğretim kadrosunun eğitimini sağlamak; 

uygulamalı derslerin (iş deneyimi) aracılığı ile uzmanlaşmaya özendirmek, özellikle 

ilköğretim sonrası okullardaki öğretim kadrosunun sürekli eğitimini sağlamak da 

Üniversite Merkezinin amaçları arasındadır. Belirli alanlardaki bilimsel ve 

uygulamalı araştırmayı geliştirmek de bir diğer önemsenen amaçtır. 

38. Hollanda’da üniversite eğitimi bağımsız bir şekilde bilim ya da meslekle ilgili 

bilimsel bilgi almak için çaba sarf etmekten oluşur. Üniversitelerin asıl görevi 

araştırmayı ve uygulamayı öğretmektir. Mesleki yükseköğretim ise, yüksek bir 

mesleki yeterlilik isteyen meslekler için kuramsal ve uygulamalı eğitim sağlar. 

Mesleki yükseköğretim kurumları, mesleki yükseköğretim sağlamakla sorumludur 

ve verilen derslerle ilgili araştırmalara yön vermelidir. Ek olarak, fakültelerin 

(bachelor) derslerini (mastır derslerini de kapsayabilir) ve topluma faydalı olan 

bilgilerin transferini de bir şekilde sağlamalıdır. Öğretimini verdikleri mesleklerin 

de gelişmesini sağlamak zorundadırlar. 

39. Belçika’da Fransızca Konuşulan Topluluk’ta, Kısa Süreli Eğitim, kısa dönem teknik 

eğitim kapsayan bir eğitimdir ve bu özel bir alanda mesleki bir yeterliliğe erişmek 

isteyen kişiler için hazırlanmıştır. Kısa süreli yükseköğretim, orta öğretimi bitirip 

kendi mesleğinde ilerlemek isteyen öğrenciler içindir. Eğitim somut bilgiler 

üzerinedir ve mesleki uzmanlık kazandırmayı temel alır. Asıl amacı bilimsel bilgiyi 

ve onun uygulamalarını çeşitli uzmanlık alanlarına transfer etmektir. 

40. Belçika’da uzun süreli yükseköğretim seviyesi, bilimsel ve teknolojik eğitim için 

pratik uygulamalarla donatılır. Kısa dönem uygulamalı araştırma ve geliştirme işi ve 

transferleri için yüksek seviyede teknik yönetim personelini eğitir. 

41. Belçika’da üniversitelerdeki eğitimin ilk amacı bilimin gelişimine ve transferine 

destek olmaktır. Eğitim ve araştırma yakından ilişkilidir. Üniversiteler kültürel ve 

eleştirel bir görevle yetkilendirilmişlerdir. Üniversiteler araştırma, geliştirme ve yeni 

bilimsel bilginin uygulanmasından sorumlu yöneticilerin eğitimini sağlar. Üniversite 

eğitimi soyut ve kuramsal eğitimin önemine işaret eder. 
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42. Flemenkçe Konuşulan Topluluk’ta, Mesleki Bachelor programları ilk olarak, 

mesleğe odaklıdır. Bunların amacı öğrencide genel ve özel bir bilgi seviyesi 

oluşturmaktır. Bunun yanı sıra gerekli olan yeterlilikleri kazandırmak ya da grup 

içinde ya da bireysel olarak yapacakları çalışmalarda yeterli seviyeye ulaşmalarını 

sağlamaktır. Böyle bir Bachelor programı öğrencinin direkt iş piyasasına 

girebilmesini sağlar. 

43. Danimarka’da, kısa dönem üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim (non-

university level) ticari ve teknik alanlardaki programları içerir. Kısa dönemdeki 

diplomalar iki yıllık mesleki akademi programından sonra verilir. Bu program, 

uygun eğitim temelleri alınmış ise uygulanır. Teorik derslerin dışında programlar 

genellikle üç aylık projelerle tamamlanır.  

44. Danimarka’da araştırma dalları, ziraat, tekstil ve tasarım, besin endüstrisi, inşaat, 

turizm ve otel, bilgisayar bilimi, endüstriyel üretim, laboratuar teknisyenliği, iletişim 

ve uluslararası pazarlama gibi dallardır. Bunun dışında, kısa dönem programlarının 

amacı mezunların uzman ya da yönetici seviyesinde iş bulabilmelerine olanak 

vermektir. 

45. Danimarka’da Orta Dönem Üniversite Düzeyinde Olmayan Programlarda 

diplomalar 3 ya da 4 yıllık programlar sonunda verilmektedir. Bu programlar, 

Bachelor üniversite programının karşılığı olan seviyede mesleki uyumu içeren 

programlardır. Orta dönem programları genellikle öğrencileri belirli bir mesleki 

eğitime ve profesyonelliğe hazırlar. Örnekler, Öğretmen Eğitimi Programları, 

Sosyal İşlerdeki Programlar: gazetecilik, hemşirelik, mühendisliktir. Bunlara 

Mesleki Bachelor (Professionbachelor) adı verilir. Uzun Dönem Üniversite 

Programlarında ise üniversite sektörünün çalışma programları araştırma merkezlidir. 

46. İrlanda’da son zamanlarda yasalar ve politikalar ışığında devlet, yükseköğretim 

kurumlarını desteklemeyi hedefledi. Yasaların amacı kurumların stratejik planlar 

hazırlamalarını sağlamaya çalışmaktı. Üniversiteler aynı zamanda ömür boyu 

eğitime destek verecek politikaları da geliştirmelidir. Bilginin ve iletişim 

teknolojilerinin birleştirilmesi şimdi daha çok teşvik edilmektedir. Her bir kurumun, 
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öğretimin ve araştırmanın kalitesini değerlendirme sürecini bilmesi gerekir. Bu 

sürecin sonunda çoğu kurumlar, başarılarını yıllık raporlarında bulundururlar. 

47. Birleşik Krallık’ta 1997’deki Dearing Raporuna göre yükseköğretimin sadece akla 

dayanan ve kültürel amaçları yeterli değildir, öğrenen toplumun devamını, bireylerin 

akılsal gelişimleri yoluyla sağlamalarını gerçekleştirmesi de gerekir. 

48. Yunanistan’da yükseköğretim üniversite sektörü, bilim ve teknolojiyi bulmayı, 

üretmeyi, geliştirmeyi, Yunanistan’ın gelecek bilim adamları için en üst seviyede, 

kuramsal ve uygulamalı eğitimi sağlamayı ve aynı zamanda bilimsel araştırmaya 

teşvik etmeyi amaçlar. 

49. Portekiz’de, Eğitim Kanununa göre üniversite eğitimi bilimsel ağırlıklı eğitimi ve 

kültürel hazırlığı gerektirir. Bunun yanı sıra mesleki ve kültürel yaşamda yetenekleri 

geliştirebilmek için teknik eğitime ihtiyaç vardır. Aynı zamanda gelişen yetenekleri, 

fikir gelişimini, yenilikleri ve eleştirel analizi teşvik eder. 

50. İspanya 2001 Üniversiteler Temel Kanunu (LOU) üniversite sisteminin kalitesini 

yükseltmeyi, hem yeni bilgi ve iletişim teknolojileri yollarıyla uzaktan 

yükseköğretim sağlamayı hem de ömür boyu eğitimden çıkan yeni zorlayıcı 

özelliklere cevap verebilecek yeterliğe sahip öğretmen ve öğrenciler yetiştirmeyi 

amaçlar. O aynı zamanda son zamanlarda ortaya çıkan yeni Avrupa Yükseköğretim 

Alanında (AYA) rekabet edebilecek bir birliği başarmayı amaç edinmiştir. Son 

olarak bu kanun Özerk Toplulukların Yükseköğretimle ilgili güçlerini ve üniversite 

özerkliğini artırmaktadır. 

51. Avusturya’da üniversitelerin amaçları, akademik araştırma ve öğretime, sosyal 

bilimlerin öğretimine, değerlendirilmesine ve gelişimine hizmet etmek ve bu sayede 

bireylerin kişisel gelişimine, çevre ve toplum yararına katkıda bulunmaktır. 

Üniversiteler herkese açık eğitim kurumlarıdır. Bunlar, araştırmalarda ve araştırma 

merkezli öğretimde sosyal bilimlerdeki yeni yaklaşımlar ve bilginin gelişimine 

doğru yönlendirilen kurumlardır. Üniversiteler, öğretmenlerin ve öğrencilerin 

çabaları sayesinde aydın bilgili toplumlar geliştirirler. Bilimin sağladığı özerklik 

sayesinde kıdemsiz öğretim elemanlarının gelişimi sağlanır. 
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52. Finlandiya’da geleneksel üniversite sektörü çok fakülteli üniversitelerden, teknoloji 

üniversitelerinden, iş okullarından ve sanat akademilerinden oluşur ve hepsi de 

araştırmayı uygulamaya geçirir. Mezuniyet öncesi ve sonrası araştırma odaklı eğitim 

sağlar ve doktora derecesine kadar ödüllendirir. Üniversiteleri yöneten yasaya göre 

üniversitelerin amacı bağımsız araştırma ve bilimsel bilgiyi desteklemek ve bu bilgi 

ve araştırma merkezinde, en yüksek eğitimi sağlamaktır. 

53. İsveç’te devlet üniversitelerinin ve üniversite kolejlerinin temel görevleri; iyi 

biçimlenmiş deneyimde olduğu gibi bilimsel ve sanatsal başarıya odaklı eğitimi 

sağlamak, araştırmaları ve diğer gelişmekte olan çalışmaları uygulamaya geçirmek, 

çevredeki toplumla işbirliği yapmak ve uygulamalarla ilgili bilgiyi vermektir. Bütün 

üniversite eğitimlerinin genel amaçları öğrencilere bağımsız ve eleştirel 

değerlendirme yeteneği, problemleri saptama, formüle etme ve çözme yeteneğini 

kazandırmak ve onların çalışma hayatındaki değişikliklerle başa çıkabilmeleri için 

hazırlıklı olmalarını sağlamaktır. 

54. Fransa’da, Uygulamalı Yüksek Araştırma Okulu, Sosyal Bilimler Araştırma ve 

İnceleme Yüksek Okulu (E.H.E.S.S), dünya çapında fizik kurumu, Paris Gözlemevi, 

Doğu dilleri ve ırklarını inceleyen dil kurumu, Dokuzuncu Paris Dauphine ve Paris 

politik bilimleri kurumu olmak üzere, toplam 17 büyük birim vardır. Örgütlerin ve 

birlikleri özel bir devlet konseyi toplantısı ile amaçları belirlenmiştir. Son yıllarda 

büyük kurumların sayısı düzenli bir şekilde ve kaçınılmaz statülerle yeniden 

arttırılmıştır. 
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Öneriler 

Bu bölümde uygulamacılar ve araştırmacılar için ayrı ayrı önerilere yer 

verilmiştir: 

Uygulamacılar İçin Öneriler 

1. Yükseköğretimde düzenleyiciler anlamındaki uygulayıcılar irdelenen 15 Avrupa 

Birliği ülkesinin yükseköğretim sistemlerinin amaç, yapı ve işleyişlerinden 

yararlanabilirler.  

2. Avrupa Birliği ülkelerinde ülkeden ülkeye değişen 4 ya da 5 yıllık yükseköğretim 

süresinin 7 ya da 8 yıla çıkmasının önüne geçilmesi için, yasal dayanaktaki 4-5 

yıllık sürenin aşılması durumunda, normal süre içinde tanınan bazı avantajlar süreyi 

kısaltmak için, normal sürenin aşılması durumunda kaldırılabilir. 

Araştırmacılar İçin Öneriler 

1. Bu çalışmada ele alınmayan diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki yükseköğretim 

sistemlerinin kurum tipleri ve genel amaçları araştırılabilir. 

2. Bu araştırmada ele alınan Avrupa Birliği ülkelerindeki yükseköğretim sistemleri 

bütün yönleriyle irdelenebilir. 

3. Avrupa Birliği ülkelerindeki ve Türkiye’deki yükseköğretim sistemlerinin kurum 

tipleri ve genel amaçları karşılaştırılabilir. 

4. Avrupa Birliği ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin Bologna Süreci 

kapsamındaki değişiklikleri araştırılabilir. 

5. Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’nin eğitim sistemindeki değişiklikler eğitim 

kademelerine ve yıllara göre irdelenebilir. 

6. Avrupa Birliği ülkelerindeki ve Türkiye’deki yükseköğretim sistemlerinin 

özerklikleri araştırılabilir. 
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7. Avrupa Birliği ülkelerindeki ve Türkiye’deki yükseköğretim sistemlerinin yönetim 

yapısı karşılaştırılabilir. 

8. Avrupa Birliği ülkelerinin yükseköğretim sistemlerindeki alanların ve derslerin 

içeriğinin nasıl belirlendiği irdelenebilir. 

9. Avrupa Birliği ülkelerindeki diğer öğrenim basamaklarına ilişkin araştırmalar 

yapılabilir. 

10. Avrupa Birliği ülkelerindeki ve Türkiye’deki yükseköğretim sistemlerinin tarihsel 

gelişimleri karşılaştırılabilir. 

11. Avrupa Birliği ülkelerindeki eğitim sistemlerinin akademik yılının ve müfredatın 

düzenlenme yapısı araştırılabilir. 

12. Avrupa Birliği ülkelerindeki mesleki rehberlik hizmetlerinin nasıl yürütüldüğü 

araştırılabilir. 
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