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İKİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ 

 Öğretim üyesi, bilim insanı ve araştırmacıların bir ülkenin 
gelişmesindeki yeri yadsınamaz. Yüksek nitelikli bu insangücü de 
büyük ölçüde lisansüstü öğretimle yetiştirilir. Diğer yandan hızla 
yeni üniversitelerin kurulması, yükseköğretimdeki okullaşma 
oranlarının artırılması çabaları, öğretim üyesi gereksinimini ar-
tırmaktadır. Bu gerekçelerle lisansüstü öğretim, kalkınma yarışın-
daki bir ülkede önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. 
Lisansüstü öğretim sisteminin iyi kurulması, lisansüstü öğretimde 
karşılaşılan sorunların çözümlenmesi, başka ülkelerin sistemleri-
nin incelenmesini de gerekli kılar. Başka ülkelerin sistemlerinin 
incelenmesi, ülkenin kendine özgü çözümlerine bir ışık tutar. Bu-
nunla birlikte Türkiye’de lisansüstü öğretimle ilgili yayın yok de-
necek kadar azdır. Konuyla ilgili yayınların ve araştırmaların, kar-
şılaştırmalı incelemelerin yapılmasına büyük gereklilik vardır.   

“Bazı Ülkelerin Lisansüstü Öğretim Sistemleri” adıyla Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını (No: 202) olarak 
2006 yılında az sayıda basılmış olan bu kitap,  hemen tükendiği 
için konuya ilgi duyanların ve araştırmacıların istemlerine yanıt 
verilememiştir. Birinci basımında 19 ülkeyi kapsayan bu kitabın 
içeriği, dört ülke (İskoçya, İsrail, İsveç, İsviçre) eklenerek genişle-
tilmiştir.  İlk basımında İngiltere yer almıştı. Bilindiği gibi İngilte-
re (Birleşik Krallık); İskoçya, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda 
olmak üzere dört bölümün (ülkenin) birleşmesinden oluşmaktadır. 
Alanyazında bir ülke olarak geçmemekle birlikte İngiltere’nin ay-
rıntılı incelenmesine olanak sağladığı için İskoçya’nın kitapta yer 
alması uygun görülmüştür.  

Bu kitabın lisansüstü öğretim sistemimizde karşılaşılan sorun-
ların çözümlenmesinde, yeni araştırmaların yapılmasında, öğretim 
üyesi, bilim insanı ve araştırmacıların yetiştirilmesinde, öğretim 
elemanlarına, politika oluşturuculara, lisansüstü öğrencilere, 
araştırmacılara ışık tutmasını diliyorum. 

 

Ekim 2009                                                               Prof. Dr. Kasım 
Karakütük 

                                                                                                 Editör 
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ÖNSÖZ 

Yükseköğretim kurumları bilim ve tekniğin ilerlemesini sağ-
lamak, araştırma ve öğretim yapmak, ülke sorunlarına çözüm yol-
ları önermek, toplumun gereksinim duyduğu yüksek nitelikli in-
sangücünü yetiştirmek, yayın yapmak gibi işlevlere sahiptir. Li-
sansüstü öğretim, çağdaş üniversitenin önemli bir işlevidir. Özel-
likle üniversitenin ülke sorunlarının çözümlenmesine yönelik 
araştırma yapmada ve ülke kalkınmasında gerekli olan yüksek 
nitelikli insangücünü (öğretim üyesi, bilim insanı, araştırmacı) 
yetiştirmede, lisansüstü öğretimin önemli bir rolü bulunmaktadır. 
Bugün hemen tüm ülkelerde lisansüstü öğretim, üniversiteden 
beklenmektedir.  

Zorunlu eğitimin yaygınlaşması, ilköğretimin süresinin uza-
ması, ortaöğretimdeki okullaşma oranının artmasını, bu da yükse-
köğretimde okullaşmayı artırmaktadır. Yükseköğretimde lisans 
düzeyindeki okullaşma oranının artması, yeni üniversitelerin 
açılması, uzmanlaşmanın artması, bilginin katlanarak artması 
lisans düzeyindeki öğrenimin,  emekli oluncaya kadar insanın 
mesleğini sürdürmesine yeterli olmaması lisansüstü öğretim (eği-
tim) düzeyinin; yüksek lisansın ve doktoranın örgünleşmesine, 
yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Bugün artık doktora sonrası eği-
tim süreci gündeme girmeye başlamıştır. Uluslararası işbirliği ve 
bütünleşme, Avrupa Birliği süreci de lisansüstü öğretim (eğitim) 
programlarının bütünleştirilmesini, lisansüstü düzeyde ülkeler 
arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, diplomaların denk-
liği konularını gündeme taşımaktadır.  

Türkiye’de lisansüstü eğitime karşılık kullanılmış olan kav-
ramlardan bazıları “diploma sonrası eğitim”,  “mezuniyet sonrası 
eğitim”, “ihtisas gücü” ya da “yüksek nitelikli ihtisas gücü”dür. 
1970’li yıllarda lisansüstü öğretim kademesinin örgünleştirilmesi 
gerektiği vurgulanmaktaydı (Varış, 1973, s. 159-162).  İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı’nda da (1968-1972), üniversitelerin lisansüs-
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tü öğretim kademesi kurmaları gerektiği belirtilmiştir (DPT, 1967, 
s. 172). Bugün birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yükseköğre-
tim içinde lisansüstü öğretim kademesi  belirli programlar uygu-
layan, dereceler veren bir kademe olmuştur. Bu nedenle kitabın 
adında “lisansüstü eğitim” yerine “lisansüstü öğretim” kavramının 
kullanılması daha uygun görülmüştür.  

Ancak, Türkiye’de genelde lisansüstü öğretim az tartışılan ko-
nulardan biridir.  Öte yandan ülkemizde karşılaştırmalı araştırma-
lara da gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla, ABD, Avrupa ülkele-
ri, Türkiye ile Türkiye’ye komşu olan ülkeler başta olmak üzere, 
Kanada, Çin, Hindistan, Türk Cumhuriyetleri, Avustralya, Japonya 
gibi ülkelerin lisansüstü öğretim (eğitim) sistemlerinin incelen-
mesi amacıyla, bir küme akademisyenle işbölümü yapılarak ülke-
ler paylaşılmış, belirlenmiş olan bir içerik planına göre çalışmala-
ra başlanmıştır. Bazı ülkelerin büyükelçilikleri ile de iletişime gi-
rilmiştir. Ancak, bu çalışmaların özellikle yazılı kaynaklar ile in-
ternetteki belgelere dayanması nedeniyle bazı ülkelere ilişkin bil-
gilere ulaşılamamıştır. Bu nedenle bu ülkeler incelenememiştir. 
Sonuç olarak 19 ülkenin lisansüstü öğretim sistemi incelenmiştir. 

Lisansüstü öğretim sistemleri incelenen ülkeler ile yazarlar 
şöyledir: ABD, Doç. Dr. Yasemin Karaman Kepenekci; Almanya, 
Doç. Dr. İsmail Güven; Avustralya, Ar. Gör. Dr. Tuncer Bülbül; 
Bulgaristan, Ar. Gör. Kürşad Yılmaz - Ar. Gör. Ebru Oğuz; Çin, Ar. 
Gör. Binali Tunç; Danimarka, Yrd. Doç. Dr. Ömay Çokluk Bökeoğlu 
- Ar. Gör. Güven Özdem; Finlandiya, Yrd. Doç. Dr. Ömay Çokluk 
Bökeoğlu; Fransa, Yrd. Doç. Dr. Kamile Demir; Hindistan, Yrd. 
Doç. Dr. Kamile Demir; Hollanda, Ar. Gör. Güven Özdem; İngiltere, 
Ar. Gör. Binali Tunç; İsviçre, Ar. Gör. Ebru Oğuz; İtalya, Yrd. Doç. 
Dr. Aysun Erginer; Kanada, Ar. Gör. Dr. Tuncer Bülbül; Kazakistan, 
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tuzcu; KKTC, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tuzcu; 
Rusya, Doç. Dr. İsmail Güven - Ar. Gör. E. Özlem Yiğit; Türkiye, 
Prof. Dr. Kasım Karakütük; Yunanistan, Ar. Gör. Kürşad Yılmaz. 

Bu kitabın, ülkemizde lisansüstü öğretim sistemlerini ele alan 
ilk yapıt olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kitabın hazırlanmasın-
da emek harcayan ve tam bir takım çalışmasını gerçekleştiren yu-
karıda isimleri belirtilmiş olan meslektaşlarıma teşekkür ederim.  

Bu yapıtın yayımlanmasında gerekli desteği sağlayan Ankara 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nusret Aras’a teşekkürlerimi-
zi sunarım. Ayrıca kitabın basımında emeği geçen Ankara Üniver-
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sitesi Basımevi Müdürü Hakan Büyükçaylı ve Basımevi işgörenle-
rine de teşekkür ederim. 

Bu kitabın konuya ilgi duyan öğretim elemanlarına, araştırma-
cılara, öğretmenlere, öğrencilere yararlı olmasını dilerim. 

 

25.07.2006, Ankara 

Prof. Dr. Kasım  Karakütük 

                                                                                           Editör 
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1. Bölüm 

 
Doç. Dr. İsmail Güven 

 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  
İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi 

 

 

Bu çalışmada Almanya’nın lisansüstü öğretim sistemi incelenmiştir. 

Almanya’nın Jeopolitiği 

Berlin duvarının yıkılışı 1989 sonrasında Almanya’daki politik, sosyal ve 
kültürel değişimlerin sembolik anısı olarak algılanmaktadır. Aslında hiç kimse 
böyle bir rahat birleşme beklemiyordu. 1989-1990 yıllarındaki değişmeler yalnız-
ca Almanya için değil Avrupa için de önemli değişiklikleri ortaya çıkardı. 
1989’da Almanya Parlamentosu yeni gelecek eyaletlerle ilgili on maddelik bir 
aşamalı plan geliştirdi ve bu gelişimin aniden değil süreç içinde olması şeklinde 
ortaya kondu. 1990 yılında değişim başladı. İki Almanya’nın birleşmesiyle birlik-
te Batı Almanya Anayasası’nın her ikisi için de geçerli olması kabul edildi. Böy-
lece uluslararası alanda yeni bir devlet ortaya çıkmadı, hiçbir pazarlık yapılmadı. 
Eyalet sayısı 16’ya yükseldi. Bütün bunlarla birlikte birleşme sözleşmesi imza-
landığında aslında “uyum” çalışmalarının çok fazla yer alacağı herkesçe kabul 
ediliyordu. Bu uyum aslında eğitim sisteminin birbiriyle uyuşturulması anlamına 
geliyordu. Eski eyaletlerle yeni eyaletlerin işbirliğine girmesi demekti. Alman 
Eyalet Kültür ve Eğitim Bakanları toplantısı böyle bir uygulamanın gerçekleşme-
sine karar almıştı (Güven, 1994; Hüfner, 2002). Herkes bu bütünleşmenin bir 
gecede gerçekleşemeyeceğini kabul ediyordu. Çünkü Doğu Almanya ve Batı 
Almanya eğitim sistemi özellikle yükseköğretim sistemi farklılıklar gösteriyordu. 
Doğu Almanya katı merkeziyetçi bir yükseköğretime sahipti ve devlet her evreye 

 
ALMANYA’DA LİSANSÜSTÜ  
ÖĞRETİMDE GELİŞMELER 
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müdahale ediyordu. Sosyalist Birlik Partisi bütün kararları alıyordu ve öğrenciler-
den öğretim üyelerinin atanmasına kadar bütün süreçleri kontrol ediyordu. Dokuz 
üniversite ve teknik üniversite, 40 özel mesleki eğitim veren yüksekokul vardı. 
Temel araştırmalar üniversiteler ve sanayi bakanlığına bağlı kuruluşlarca gerçek-
leştiriliyordu. Fen Bilimleri, Ziraat Bilimleri, Eğitim Bilimleri Akademileri gibi 
16 akademi araştırma ve lisansüstü öğretimi gerçekleştiriyordu. Üniversite prog-
ramlarının % 20’si bilimsel sosyalizm anlayışını programlarına yansıtmıştı. Üni-
versite özerkliği yoktu. Programlar katı biçimde sınırlandırılmıştı. 19-23 yaşların-
daki bireylerin ancak % 13’ü yükseköğretime devam edebiliyordu. Öğretim üyesi 
başına düşen öğrenci sayısı altı idi. Birleşmeden sonra Ekim 1993’e kadar geçerli 
olacak bir öğretim planı uygulandı ama birleşmeden sonra tamamen değişime 
uğradı. Bilim Konseyi adı altında oluşturulmuş olan konsey yükseköğretime yö-
nelik düzenlemeleri uygulamaya koydu. Eğitim öğretim kurumları batıdaki stan-
dartlarla değerlendirilmeye başlandı. Değerlendirme komiteleri aracığıyla akade-
miler 1991 yılından sonra ortadan kaldırıldı. Yükseköğretim kurumlarında görev 
yapan 30.000 akademisyen belli özellikler dikkate alınarak % 50 oranında azaltıl-
dı. Araştırmacılara ve yükseköğretim kurumlarına batıdaki yükseköğretim kurum-
larına uyum gösterebilmeleri için ek programlar düzenlendi. 1996 yılından sonra 
Doğu Almanya’dan gelen akademisyen sayısı oldukça azaldı. Yükseköğretim 
sistemi katı merkeziyetçi sistemden yerele dönüştürüldü. Bu süreç boyunca devlet 
yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırım yaparak yükseköğretimi batıyla aynı düzeye 
getirmeye çalıştı (Eurydice, 2004).  

Almanya’da Eğitim Sisteminin Yapısı 

Bugünkü Federal Almanya Cumhuriyeti 16 eyaletten oluşmaktadır. Her eya-
let kendi yönetimi ve anayasasına sahiptir. Almanya Anayasası, herkese temel 
eğitimin sağlanması hususunu temel hak ve özgürlükler içinde saymış ve devletin 
eğitim politikası da buna uygun olarak geliştirilmiştir. Almanya’da genel eğitim 
bütçesi oldukça yüksektir. Bu okulların tümü devletin denetimine tabidir. Alman-
ya yönetsel olarak federal yapıya sahip olduğu için eğitim yönetimi ve denetimi 
eyaletler arasında paylaştırılmıştır. Bu anlamda eğitim alanındaki yasama ve yö-
netim işlerinde yetkinin büyük kısmı eyaletlere verilmiştir. Bu durum özellikle 
okullar, yüksekokullar ve yetişkin eğitimi için öngörülmektedir (http:// www. 
eurydice.org). Ama bu anayasalar devletin temel yasalarıyla uyum göstermekte-
dir. Eğitimin yönetimi ve denetimi birinci planda eyaletlerin sorumluluğu altında-
dır. Bütün eyaletlerle ortak olan eğitim sistemi yükseköğretim de dahil aynıdır. 
Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim temel kademeleri oluştur-
maktadır. Bu noktada genel öğretim sistemi hakkında bilgi vermek yararlı olacak-
tır. 

Okulöncesi eğitim 3-6 yaşındaki çocuklar için bakım ve gözetim etkinlikle-
rinden oluşur. Temelde “Kindergarten (anaokulu)” adı verilen devlet ve özel 
okullarda gerçekleşir. Aileler bu eğitim için para öderler. Okulöncesi eğitimde 
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yaşa göre bakım ve eğitim etkinlikleri gerçekleşir. Bir öğretmen ve yardımcı 
eğitmen bu eğitim kurumlarındaki sınıflarda görev yaparlar. Katılım gönüllüdür 
ama bazı eyaletler bu kurumları zorunlu duruma getirmeye çalışmaktadırlar.  

İlköğretim kademesi 6 yaşına gelmiş her çocuk için zorunludur. Öğrenciler 
bu eğitim kademesinden sonra ortaöğretimin en alt basamağı olan I. basamağa 
geçerler. 5-10. sınıflar bu kademeyi oluşturur. 10-16 yaşındaki çocuklar ise II. 
kademeye devam etmek zorundadırlar. Okullar tam zamanlıdır. Ortaöğretim ise 
farklı lise ve “Gymnasium” adı verilen akademik liselerde 16-19 yaşındaki çocuk-
ları kapsayacak biçimde düzenlenmiştir. Temel eğitim 12 yıldır. Gymnasiumlar’ın 
mezuniyet sonrası sınavı vardır. 13 yıllık bir öğretim döneminden sonra Abitur 
(Olgunluk) sınavına girilir ve bu diploma öğrencilere yüksekokullara geçme ola-
nağı verir. Yükseköğretime başlayabilmek için bir lise ya da meslek lisesi diplo-
masına sahip olmak gerekir. Bununla birlikte, üniversiteye giriş bölgesel olarak 
ya da ülke düzeyinde bazı alanlarda sınırlandırılmıştır. Burada öğrenci seçiminde 
öğrencinin olgunluk sınavında almış olduğu notların ortalaması ve liseyi bitirme 
tarihi ile yüksekokula başvurusu arasında geçen bekleme süresi dikkate alınır 
(http// www. daad. de). İlköğretimden yetişkin eğitimine kadar bütün kademelerle 
ilgili yasama işleri, eyaletlerin yetki ve sorumlulukları altındadır. Almanya Ana-
yasası bunun yanısıra merkezi hükümete de mesleki eğitimin desteklenmesi, bi-
limsel araştırmaların desteklenmesi, ekonomi ve iş  hukuku alanında mesleki 
eğitimin okul dışında kalan bölümlerinin düzenlenmesi, öğretmen maaşlarının 
düzenlenmesi gibi görevleri de yüklemiştir (Aytaç, 1999). 

Yükseköğretimde Düzenleme Çalışmaları 

Bugün Türkiye’de yükseköğretimdeki sorunlara bakıldığında temel olarak 
yeterli kontenjan olmaması, maddi yetersizlikler, özerklik, araştırma güçlüğü, 
nitelikli araştırmacı gibi alanlarda sorunların yoğunlaştığı görülecektir. Kuşkusuz 
bunları daha artırmak olanaklıdır. Ama bu sorunların yalnızca Türkiye’ye özgü 
olduğu söylenemez. Şöyle ki, Almanya’da yükseköğretimde kontenjanlara bakıl-
dığında, sayı yüksek olduğu halde başvuruların tümünün kabul edilemediği gö-
rülmektedir. Aynı şekilde, özellikle Doğu Almanya ile birleşmeden sonra yükse-
köğretimde sorunlar, özerklik, yeni bir yapıya ulaşma, bilimsel standartları koru-
ma gibi alanlarda yoğunlaşmış, yükseköğretim kurumları reforma tabi tutulmak 
durumunda kalmıştır. Gerçek ekonomik ve yasal birleşme ancak eğitimsel bütün-
leşme ile gerçekleşebilecekti (Pögder 1992, 51). 

Bu reform çalışmalarını gerçekleştiren kurum ise, ülkemizde YÖK’e benze-
yen (özde daha farklı) bir kurum olan “Rektörler Kurulu”dur. İki Almanya’nın 
birleşmesinden sonra Rektörler Kurulu toplanarak yükseköğretimi yedi grup ola-
rak düzenlemeye karar vermiştir (Führ, 1992). 

1. Grup; Yüksek Lisans ve Doktora Öğretimi verebilme hakkına kendili-
ğinden sahip olan kurumlardır (Üniversiteler, Teknik Yüksekokullar, 
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Eğitim Yüksekokulları, Çok Amaçlı Yüksekokullar) ve Almanya ile bir-
leşen yeni eyaletler ile Doğu Berlin’deki bu düzeyde kurumlardan;  

2. Grup; Baden Wüttenberg Eyaletindeki Eğitim Yüksekokullarından; 
3. Grup; Mesleki Yüksekokullardan; 
4. Grup; Sanat ve Müzik Yüksekokullarından; 
5. Grup; Felsefi ve Teoloji Yüksekokulları ve Kiliselere Bağlı Yükseköğ-

retim kurumlarından; 
6. Grup; Eski Eyaletlerde Bulunan diğer Yüksekokullardan; 
7. Grup; Yeni Eyaletler ve Eski Doğu Almanya’da bulunan ve bunların 

dengi sayılan yükseköğretim kurumlarından oluşmaktadır. 

Yeni Bir Reformun Gerekliliği 

Almanya’da “Üniversite Reformu” kavramı “modern” anlamda 1930’lara 
kadar gitmektedir. Bu yıllarda üniversitelerin sorunları olduğu, bunların çözümü-
nün ancak reformlarla sağlanabileceği uzmanlarca sık sık vurgulanmıştır.  

Aynı ifadeler 1991 yılında da uzmanlarca belirtilmiştir. Bu yıllarda da kav-
ram “Yeniden- Düzenleme Yapma” şeklinde belirtilmiştir. Bu dönemde sorunla-
rın başında alt kademeden mezun olanların yükseköğretime girememe kaygısı ve 
üniversitelere olan yoğun istemdi. Buna bir de 1990 Sonbahar’ında “Yeniden 
Birleşme”den itibaren Doğu Almanya’daki beş yeni eyaletin katılması, bunların 
yeniden düzenlenmesi ve yeni sisteme uyarlanması eklenince yükseköğretimde 
yeniden düzenleme yapmanın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yeni yapı, bilimsel 
öğretim ve araştırma özerkliği gibi konuları birçok disiplinde yeni alanların oluş-
turulması, bazı alanlarda ve teknik anlamda geri kalmaları önlemek gibi olguları 
içermekteydi (Hammerstein, 1989, 17). 

Özellikle 1980’li yıllarda öğrenci sayısındaki hızlı artış, yüksekokulların da 
güçlü bir yapıya kavuşturulmasını ya da “Yeniden Düzenleme”yi gerektiren 
önemli olgulardan biri olmuştur. Dikkat edilirse, aynı sorunun ülkemiz açısından 
da yakın tarihlerde yaşandığı ortaya çıkmaktadır. Bu soruna çözüm bulmak için 
yeni üniversiteler açılmış, Açık Yükseköğretim Kurumlarının sayısı ve bölümleri 
artırılarak, kontenjanlar da yükseltilmiştir. Çok sayıda üniversite mezunu işsizken 
ve çok sayıda öğretmen adayı boştayken, yeni kontenjan açılması hem Almanya 
hem de Türkiye açısından ortak bir sorun olmuştur. 

Almanya’da (1993 yılında) yükseköğretimde toplam kontenjan 833.000 iken 
1991’deki öğrenci sayısı ise 1.645.000 dolaylarındadır. Bu, şu anda okuyan öğ-
rencilerin sayısının iki katıdır. Gerek ülke; gerekse eyaletler buna çözüm bulmaya 
çalışmaktadırlar. Bütün mezun olanlara yükseköğrenim olanağı sağlamaya çalış-
maktadırlar. 1970 ile 1990 arasında genel liselerden mezun olanların sayısı iki 
katına çıkmıştır. Hem Doğu hem de Batı Almanya’da bu sayı oldukça artmıştır. 
1991 yılında Almanya’da 16 eyaletteki toplam öğrenci sayısı 1.781.000’e yük-
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	610.000
	316.000
	Yükseköğretim
	CERNET, 2005.
	Çizelge 1’e göre 1985-2002 yılları arasında yükseköğretimden mezun olanların sayısı % 323 artarak 316.000’dan 1.337.000’e yükselmiştir. Aynı dönemde ortaöğretimden mezun olanların sayısı % 103 artarak 12.791.000’den 26.013.000’e; ilköğretimden mezun o...
	Çizelge 2.  Çin’de Öğretim Düzeylerine Göre Okul Sayıları  (1985-2002)

	2002
	2001
	2000
	1999
	1995
	1990
	1985
	456.903
	491.273
	553.622
	582.291
	668.685
	766.072
	832.309
	İlköğretim
	93.968
	95.362
	93.629
	95.255
	95.216
	100.777
	104.848
	Ortaöğretim
	1.396
	1.225
	1.041
	1.071
	1.054
	1.075
	1.016
	Yükseköğretim
	Çizelge 3. Çin’de Öğretim Düzeylerine Göre Öğretmen Sayıları  (1985-2002)
	CERNIC, CERNET (1998-2000). China Education and Research Network. Education Management and Administration System in China. http://www.edu.cn/20010101/ 22290.shtml. Erişim Tarihi: Ocak 2005.
	http://us.tom.com/english/197.htm. Erişim Tarihi: Mart 2005.

	6. Bölüm - Danimarka
	Danimarka eğitim sistemi çok yaygın olan okulöncesi eğitimi takiben 9 yıllık zorunlu ilköğretim okulu, üç yıllık lise ve sonra üniversiteyi içeren kademelerden oluşmaktadır. Dokuzuncu sınıftan sonra ileride üniversite öğrenimi yapmak isteyen öğrencile...
	Danimarka’da Gayri Safi Milli Hasılanın % 7.1’i eğitim kurumları için harcanmaktadır. Eğitim için ayrılan fonların % 57’si yerel yönetim, % 12’si  bölgesel yönetim ve % 31’i de merkezi yönetim tarafından sağlanmaktadır. Danimarka’da okulöncesi eğitimd...
	Danimarka eğitim sisteminin temel ilkesi, eğitim seçiminde özgürlüktür. Devlet herkes için eğitim fırsatı sunmakla birlikte, bireyler ideolojik, politik, dini ya da eğitsel nedenlerle istedikleri eğitim türünü seçme özgürlüğüne sahiptirler. Danimarka’...
	Danimarka’da eğitimden merkez bölge otoriteleri, bölgeler, belediyeler, özel kurum ve bireyler, bireysel eğitim ve yetiştirme kurumları başkanlığı ve kurulları sorumludur. Sorumluluk paylaşımı eğitimin ya da yetiştirme kurumlarının türüne ve eğitim ya...
	Okulöncesi eğitim, Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sorumluluğu altındadır. Bu düzey eğitim hizmeti belediyelerce veya özel kuruluşlarca sunulur. Diğer tür ya da düzeydeki eğitim kurumlarının büyük çoğunluğu, Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. Belediyeler il...
	Danimarka’da Okulöncesi eğitim kurumları 0-6/7 yaşa kadar değişen seçenekleri içeren eğitimler sunarlar.
	Gündüz Bakım Yuvaları (Day Nurseries/Vuggestuer): Doğumdan 3 yaşa kadar olan çocuklar için, Anaokulu (Kindergartens/børnehaver):  3-7 yaş arası çocuklar içindir.
	Bütünleştirme Kurumları (Integrated Institutions/integrerede institutioner): Okulöncesi eğitimden 14 yaşa kadar olan çocukları içerir.
	Okulöncesi Sınıfları (børnehaveklasser): 5-7 yaş arası çocukları içerir.
	Yukarıda adı geçen ilk üç tip eğitimi sunan kurumlar Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlıdır. Bir kısmı belediyeler, diğerleri ise bağımsız ya da özel kurumlarca kurulur ve işletilir. Kurumların yaklaşık 2/3’ü belediyelere, geri kalan kısmı ise bağımsı...
	Okulöncesi eğitim kurumlarının yönetimi Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. 1980/1981 eğitim-öğretim yılından başlayarak tüm belediyelerin bu tür sınıflar açması gerekmektedir. Belediyelere ait olan kurumlar ücretsizdir, ancak özel kurumlar ücretlidir.
	Okulöncesi eğitim kurumlarına devam etmek zorunlu değildir. Ancak ilk üç tip kurum sosyal olarak dezavantajlı aileler ya da anne-babası çalışan çocuklar için öncelik gösterebilir. Ne anaokullarında ne de bütünleştirme kurumlarında tam anlamıyla bir öğ...
	Danimarka’da zorunlu eğitim dokuz yıldır. 7-16 yaş dönemi çocukları kapsar. Bu eğitimler genellikle belediyelere ait okullarda (% 90’ı Folkeskole) gerçekleşir. % 10’luk bir bölümü özel okullarda verilir.  Folkeskole’de geçen dokuz yılın sonunda öğrenc...
	Temeleğitim zorunlu olmakla birlikte bu eğitimi okulda almak zorunlu değildir. Aileler çocuklarını belediyelere ait okullara, özel okullara göndermeyi seçebilecekleri gibi evde eğitim vermeyi de tercih edebilirler. Folkeskole eğitimi tüm çocuklara sun...
	Folkeskole, okulöncesi eğitimi ile birlikte ilköğretimin ilk 1-7 yılını veya okulöncesi eğitim ile birlikte ilköğretimin ilk 1-10 yılı kapsar. Zorunlu eğitim yukarıda sözedilen kurumlarda tamamen karşılanmadığında çocuklar yedinci yılın sonunda başka ...
	Folkeskole’de 7 yılı tamamladıktan sonra 14-18 yaş çocukları için diğer iki okul türüne devam edebilirler: Belediyelere bağlı devlet gençlik okulları ya da özel gençlik okulları; ve Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ve denetlenen özel okul kurulla...
	Folkeskole’lere ilişkin 1994’te yürürlüğe giren yasaya göre bu okulların amacı “öğrencilerin bilgi, beceri, çalışma yöntemleri ve bireyin her yönü ile gelişimine katkı sağlayacak kendini ifade etme becerilerinin gelişmesine olanak sağlamaktır.”
	Folkeskole’de tamamlanan dokuz yıllık eğitimin ardından öğrenciler 10. sınıfa devam etmeyi istemezlerse, liselere (Gymnasium) ya da temel meslek eğitimi (initial vocational training) veren okullara giderler. 10. yılı tamamlamayı tercih edenler ise bu ...
	Okullar yerinden yönetim anlayışıyla yönetilir. Genellikle her okul; 5-7 veli temsilcisi, iki öğretmen, iki yardımcı personel ve iki tecrübeli öğretmenden oluşan bir kurula sahiptir. Okullar belediye tarafından finanse edilir. Devletin yardımı belediy...
	Danimarka’da zorunlu eğitim sonrası eğitim (post compulsory education) ile ilgili şunlar belirtilebilir:
	Lise düzeyinde eğitim (Upper Secondary Education)  ikiye ayrılmaktadır:
	 Genel lise eğitimi- (Gymnasium ve bir üst öğretime giriş sınavına hazırlık kursları-Higher Preparatory Examination/Højere Forberedelseseksamen -HF)
	 Meslek lisesi eğitimi (Teknik ve Ticari Kurslar–Higher commercial course–HHX and Higher technical courses– HTX).
	Gymnasia yalnızca zorunlu eğitim sonrası eğitim sunan ayrı kurumlardır. Bu okullar normalde 16-19 yaş arası çocuklara, çocukların yükseköğrenime girişlerini sağlayacak Studentereksamen (lise bitirme sınavı) sınavı için nitelikler kazandıran üç yıllık ...
	Gymnasia’ların çoğunluğu bölgeler tarafından desteklenir ve yönetilir. Ayrıca özel Gymnasia’lar da bulunmaktadır ve öğrencilerin % 6’sı bu okullara devam etmektedir. Devlet okullarında lise eğitimi ücretsizdir; özel okullarda ise az miktarda bir katkı...
	Gymnasia’lara seçenek olarak Studenterkurser’ler vardır. Studenterkurser’ler onuncu yılını tamamlayan öğrencilere iki yıllık kurslar sunarlar. Bunlar gündüz ya da gece öğretimi şeklinde olabilir. Bu okullar genellikle Gymnasia’larla aynı çizgidedir; d...
	Folkeskole’de dokuzuncu yıllarını tamamlayan öğrenciler yine bu okulların “tamamen nitelikli ya da uygun (qualified)” ya da “Kısmen nitelikli ya da uygun (perhaps qualified)” gibi görüşleri doğrultusunda Gymnasium’lara başvururlar. Gymnasium’ları öğre...
	Danimarka’da temel mesleki eğitim (Initial Vocational Training) Folkeskole’un bitiminden sonra üç temel şekilde sunulur:
	 Temel Mesleki Eğitim
	 Yüksek Ticaret Kursları (HHX)
	 Yüksek Teknik Kurslar (HTX).
	Ocak 1991’den beri temel mesleki eğitimde önemli değişiklikler yapılmaktadır.  Sonuçta mesleki eğitimde, ticaret kurslarını ve teknik kursları bir araya getiren bir sistem oluşturulmuştur. Bu okullara bir yılda yaklaşık olarak 50.000 dolayında öğrenci...
	Son yıllarda 85 dolayında kurs bulunmakta ve bu kurslarda 200’den fazla farklı alanda uzmanlaşmaya yönelik eğitimler sunulmaktadır. Tüm mesleki eğitim ve beceri kursları nitelikli işçi sertifikası verir.
	Beceri kursları iki bölümden oluşur ve okul ve iş başında uygulamalı eğitim olmak üzere iki döngü içerir. Bir beceri kursu dört yıldan daha uzun sürmez. Okul süresi normal koşullarda 80 haftayı geçmez. Kurslar genellikle 16-19/20 yaş arasındaki gençle...
	Mesleki eğitim ya da beceri kurslarına devam etmek için bireylerin zorunlu temel eğitimi bitirmesi gerekmektedir.
	Yükseköğrenim kurumları üniversiteler, üniversite merkezleri ve yükseköğrenimin diğer kurumları olarak ayrılabilir. Çok fazla seçenek vardır. 130’un üzerinde kurum farklı uzunluk ve düzeylerde programlar sunmaktadır. Farklı tür ve düzeylerde 130’un üz...
	Eğitim Kolejleri, Folkeskole’ler için öğretmen yetiştirirler ve  Danimarka Kraliyet Eğitim Çalışmaları Okulu (Royal Danish School of Educational Studies) adında bağımsız araştırma kurumları vardır.
	Akademik olmayan kurumlar orta uzunlukta ya da kısa dönemli özellikle teknoloji, eğitim, sosyal hizmetler ve sağlık alanlarında kurlar sunarlar. Daha ileri düzey teknik eğitim 19 yaş ve üzeri bireyler için teknik okullarda sunulur ve bunların temel am...
	Yükseköğrenime giriş nitelikleri arasında Lise Bitirme Sınavı (Upper Secondary School Leaving Examination/Studentereksamen), Yükseköğretime Hazırlık Sınavı (Higher Preparatory Examination/Højere Forberedelseseksamen -HF), Yüksek Ticaret Sınavı (Higher...

	7. Bölüm - Finlandiya
	Finlandiya Eğitim Sisteminin Yapısı
	İlköğretim Okulları, Liseler ve Meslek Okulları
	Üniversiteler ve Politeknikler
	Yetişkin Eğitimi
	Çizelgede 2’de görüldüğü gibi, Finlandiya’daki toplam öğrenci sayısı 1985 yılında 908.618, 1995 yılında 1.033.763 ve 2002 yılında 1.179.888’dir. Mezun olanların sayısı da 1985 yılında 171.152, 1995 yılında 179.619, 2002 yılında ise 187.885’tir.

	2002
	1995
	1985
	Öğrenci Sayıları
	597.356
	588.162
	569.452
	İlköğretim Okulu 
	124.644
	109.108
	99.582
	Genel Lise
	126.767
	31.557
	-
	164.312
	133.359
	92.230
	Üniversite Eğitimi
	1.179.888
	1.033.763
	908.618
	Toplam
	Erişilen Nitelikler
	61.450
	63.756
	64.183
	İlköğretim Sertifikası
	36.224
	33.853
	31.615
	Yeterlik Sınavı
	20.462
	1.638
	-
	Meslek Eğitimi ve Mesleki Yeterlikler
	17.708
	13.521
	9.819
	Üniversite Derecesi
	187.885
	179.619
	171.152
	Toplam
	Eğitim Sisteminin Yönetimi
	Üniversite ve Politekniklerin İç Yönetimi
	Öğretim Dili
	Üniversiteler
	Örgüt ve Program Yapıları
	Öğretim Yılı
	Hukuki Durum ve Düzenlemeler
	Eğitim ve Dereceler
	Kandidaatti ve Maisteri Dereceleri
	Lisensiaatti ve Tohtori Dereceleri
	Araştırma ve Araştırmacıların Eğitimi
	Profesyonel Lisansüstü Dereceler
	Sürekli Eğitim ve Açık Üniversite Öğretimi
	Yaz Üniversiteleri
	Üniversitelere Giriş Koşulları
	Uluslararası Öğrenciler
	Doktora Çalışmaları İçin Gereklilikler
	Ziyaretçi Öğrenciler
	Politeknikler
	Örgüt ve Program Yapıları
	Öğretim Yılı
	Hukuki Durum ve Düzenlemeler
	Eğitim ve Dereceler
	Giriş/Kabul Koşulları
	Uluslararası Öğrenciler
	Finlandiya’da Dış Ülkelerde Alınan  Derecelerin Kabulü/Tanınması
	Mesleki Kabul/Tanınma
	Akademik Kabul/Tanınma
	Finlandiya’daki Üniversiteler ve Mevcut Programlar (2003)
	Centre for International Mobility (CIMO). http://finland.cimo.fi (Discover Finland)
	Kaynakça

	8. Bölüm - Fransa
	9. Bölüm - Hindistan
	UGC. (2003c). Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities. http://www.ugc.ac.in/policy/regulations/establishment_maintenance. pdf. Erişim Tarihi: Aralık 2005.

	10. Bölüm - Hollanda
	ÜNİVERSİTE
	DENETLEME KURULU
	YÖNETİM KURULU
	Hollanda
	Lisansüstü Öğretim
	Veren Araştırma Enstitüleri
	Lisans Öğretimi Veren Üniversiteler
	I. Yarıyıl
	II. Yarıyıl

	11. Bölüm - İngiltere
	Üniversitelerin yönetimi hiyerarşisi şöyledir (en.wikipedia.org);
	İngiltere’de akademik dereceler şunlardır (en.wikipedia.org):

	12. Bölüm - İskoçya
	1. Stirling Üniversitesi,
	2. Aberdeen Üniversitesi,
	3. Abertay Dundee Üniversitesi,
	4. Dundee Üniversitesi,
	5. Edinburgh Üniversitesi,
	6. Glasgow Cledonian Üniversitesi,
	7. Glasgow Üniversitesi,
	8. Napier Üniversitesi,
	9. Queen Margaret Üniversitesi,
	10. Robert Gordon Üniversitesi,
	11. Saint Andrews Üniversitesi,
	12. Strathclyde Üniversitesi,
	13. Heriot-Watt Üniversitesi,
	14. West of Scotland (Paisley) Üniversitesi.
	İskoçya’daki üniversitelerde öğretim yılı genellikle her biri yaklaşık on hafta olan üç dönemden oluşmaktadır. Lisans öğretimi genellikle dört yıl sürer. Bazı üniversitelerin lisans programları üç yılda tamamlanabilmesine karşın aynı programlardan “Şe...
	Lisans öğretim programları, öğretim yöntemleri ve değerlendirme ölçütleri üniversiteler arasında farklılık göstermektedir. Ancak genellikle her akademik yılın sonunda öğrenciler yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, yapılan sunular, yapılmışsa projeler ve ...
	İskoçya’daki üniversiteler lisans programına öğrenci kabul ederlerken, farklılıklar olmasına karşın öğrenciler değerlendirilirken dikkate alınan bazı ölçütler aşağıdaki gibidir.
	 Alınan “highers” dereceleri,
	 “Ulusal Yeterlik Sertifikası” sınavlarından alınan notlar,
	 Ortaöğretim Genel İngilizce Sertifikası,
	 Ortaöğretim kurumundan alınan diploma ve not dökümü,
	 Referans mektupları,
	 Alınan sertifikalar.
	İskoçya’da lisans öğrenimine başlamadan önce öğrencilerden “İskoçya Eğitim Sertifikası (SCE)” istenebilir. Bu sertifikayı almak için öğrenciler bir yıllık bir eğitim görürler. Bu eğitim, ülkemizdeki önlisans eğitimi gibidir. İskoçya dışından lisans pr...
	Bir görüş vermesi için Glasgow Üniversitesi’ne bağlı fakülteler ve bu fakültelerde verilen lisans dereceleri aşağıda verilmiştir.
	Ulusal Burslar ve Üniversite Bursları Programı (CSFP)
	Bazı kişilerin veya kümelerin lisansüstü öğrencilere verdikleri burslardır. Bu bursu alanların çok azı gereksinimi olan okul harcını ve bakım harcamalarını karşılayabilmektedir.
	http://www.abdn.ac.uk/prospectus/pgrad/study/taught.php?code=guidance.  Erişim Tarihi: 22.10.2008.
	http://www.abdn.ac.uk/sras/postgraduate/he_scotland.shtml.  Erişim Tarihi: 05.11.2008.
	http://www.aqua.stir.ac.uk/training/phd. Erişim Tarihi: 13.11.2008.
	http://www.external.stir.ac.uk/postgrad/finance/taught/international.php.  Erişim Tarihi: 27.11.2008.


	13. Bölüm - İsrail
	Yurt dışından gelen lisansüstü öğrenciler için üniversitelerde pek çok uyum ve hazırlık programları yürütülmektedir. İbrani Üniversitesi’nin mezuniyet sonrası yıllık hazırlık programı bunlardan biridir. Bu program derece vermek üzere hazırlanmamış olm...
	Uluslararası Yahudi Uygarlığı Öğretimi Merkezi (The International Center for University Teaching of Jewish Civilization), Üniversite Çalışmaları Komitesi ile İbrani Üniversitesi, Tel Aviv Üniversitesi ve Bar Ilan Üniversitesi’nce ortaklaşa yürütülen Y...
	Unesco, (2003). Israel Education System. http://www.unesco.org.iau/ onlinedatabases/system_ data/il.rtf. Erişim Tarihi: 17.07.2009.
	http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Israel. Erişim Tarihi: 21.06.2009.
	http://nt5.scbbs.com. Erişim Tarihi: 17.07.2009.
	http://www.israelemb.org/highered/highed.html. Erişim Tarihi: 21.06.2009.
	http://www.wikipedia.org/Council_for_Higher_Education_in_İsrael. Erişim Tarihi: 17.06.2009.
	http://www1.cbs.gov.il/shnaton54/...43pdf. Erişim Tarihi: 08.12.2006.
	http://www1.cbs.gov.il/shnaton54/...43pdf. Erişim Tarihi: 08.12.2006.
	http://www1.cbs.gov.il/shnaton54/...43pdf. Erişim Tarihi: 08.12.2006.
	http://www-e.openu.ac.il/geninfor/112.html. Erişim Tarihi: 08.12.2006.
	http://www.jafi.org.il/education/highed/structure.htm. Erişim Tarihi:  30.06.2009.
	http://www.che.org.il/download/files/Table1_3.htm. Erişim Tarihi:  28.06.2009.
	http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/English/Organization/ Erişim Tarihi: 27.06.2009.
	http://www.cbs.gov.il.  Erişim Tarihi: 30.06.2009.


	13. Bölüm - s. 303-304
	13. Bölüm - s. 314
	14. Bölüm - İsveç
	Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  Doktora Öğrencisi

	15. Bölüm - İsviçre
	Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı  Araştırma Görevlisi
	Lozan Üniversitesi kriminoloji, tüketici hakları ve yönetim gibi farklı disiplinlerde 25 lisansüstü program sunar. Spor Yönetimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim ve Araştırma Politikaları ...
	Spor Yönetimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans programı Lozan Üniveristesi ile Federal Teknoloji Enstitüsünde içerik olarak aynıdır.

	16. Bölüm - İtalya
	Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi
	Kredi/Yıl
	Dereceler  
	Birinci Düzey-Önlisans Öğretimi
	3
	Birinci Derece- Laurea     180 
	İkinci Düzey-Lisans Öğretimi
	2
	İkinci Derece- Laurea Specialistica     120
	1+
	Master Universitario di 10 Livello     60+      
	Doktora Araştırma Programı Derecesi- Dottorato di Ricerca
	Uzmanlaşma derecesi- Diploma di Specializzazione*     60-300         
	İkinci Düzey Master derecesi- Master Universitario di 20 Livello     60+    

	17. Bölüm - Japonya s. 404
	17. Bölüm - Japonya s. 405
	17. Bölüm - Japonya s. 409
	17. Bölüm - Japonya s. 410
	17. Bölüm - Japonya s. 413
	17. Bölüm - Japonya
	Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü  Doktora Öğrencisi

	18. Bölüm - Kanada s.440
	18. Bölüm - Kanada
	Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi
	Kanada’da birçok üniversite lisansüstü öğretim derecesi vermektedir. Bazı üniversiteler hem yüksek lisans hem de doktora programlarına sahipken bazılarında ise yalnızca yüksek lisans programları vardır. Kanada üniversitelerinde doktora çalışmalarının ...

	19. Bölüm - Kazakistan
	Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi                              Öğretim Üyesi
	Kazakistan Eğitim Sisteminin Yapısı
	Okulöncesi Eğitim
	İlköğretim
	Ortaöğretim
	Yükseköğretim
	Yükseköğretimin Finansmanı
	Lisansüstü Öğretim
	Kaynakça

	Doktora (Doktoratura)
	Yüksek Lisans (Magistracy/Aspirantura)
	Lisans
	Önlisans
	Yükseköğretim
	Ortaöğretim
	Genel Lise   –   Meslekî-Teknik Lise   –   Teknik Okul (Kolej) 

	(11-15 Yaş, 5-9.Sınıf) 
	Başlangıç Eğitimi (İlkokul-Baştavuş Mektebi)

	İlköğretim
	Temel Eğitim (Ortaokul-Negizgi Bilim)

	(7-10 Yaş, 1-4.Sınıf)
	Kreşler (Bala Bahçası, 3 – 6/7 Yaş)
	Çocuk Evleri (1 – 3 Yaş)
	Okulöncesi
	Çocuk Kurumları (2 ay – 3 Yaş)

	20. Bölüm - Kuzey Kıbrıs
	Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi                              Öğretim Üyesi
	Bir yarıyıla ait ders programında başarılamayan dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda tekrarlanmak koşuluyla üst yarıyıldan sınırlı sayıda ders alınabilir.

	Doğu Akdeniz Üniversitesi. http://www.emu.edu.tr, Erişim Tarihi: 22-28.05.2005.
	Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği, (DAÜ LÖY). http://www.emu.edu.tr, Erişim Tarihi: 02-09.06.2005.
	Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Programlar, Kayıt ve Kabul Yönetmeliği. http://www.emu.edu.tr, Erişim Tarihi: 14-18.06.2005.
	Lefke Avrupa Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (LAÜ ÖLSY). http://www.lefke.edu.tr, Erişim Tarihi: 03-09.07.2005.
	Lefke Avrupa Üniversitesi Yaz Okulu (Yaz Dönemi) Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (LAÜ YOY). http://www.lefke.edu.tr,  Erişim Tarihi: 03-09.07.2005.
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	21. Bölüm - Rusya
	Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi
	Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
	Ortaöğrenim sonrası, akademik derece kazandırmayan programları kapsar. Bu tür programlara giriş için belli yeterlikler aranır ve çoğunlukla tamamlanan ortaöğrenime bağlıdır. Ancak, bazı programlar için temel genel eğitim (derece 9) yeterlidir. Mezunla...
	Toplumsal bir kurum olarak eğitim sisteminin başarılı bir biçimde işlevini yerine getirmesi, farklı öğretim dereceleri, özellikle de ortaöğretim ve yükseköğretim arasında sürekliliğin ve tutarlılığın sağlanması ile olanaklıdır. Bu durum, ulusal bir eğ...
	Rusya Federasyonu yükseköğretimi geleneksel bir biçimde yüksek nitelikli meslek elemanlarının ya da uzmanların yetiştirilmelerine yönelik olarak düzenlemiştir. Rusya Federasyonunda yükseköğretime geçiş giriş sınavlarıyla sağlanmaktadır.  Bunun nedeni ...
	Başvuru Koşulları: Üniversite giriş sınavlarına olan istem giderek artmaktadır. Ancak buna karşın ortaöğretimden mezun olanların yeterli düzeyde bilgiye sahip olmamaları çok önemli bir sorundur. Bu, ortaöğretim mezunlarının yükseköğretim kurumlara gir...
	Bu sorunun diğer yönünü ise gelen öğrencilerin “nitelikleri” oluşturmaktadır. Öğrencilerin genel bilgi ve becerilerinin düzeyi oldukça düşüktür. Bağımsız olarak çalışabilme yeteneğinden ve inisiyatiften yoksundurlar. Öğrencilerin yalnızca üniversite g...
	Ortaöğretim ile yükseköğretim arasındaki boşluğun doldurulması için, yükseköğretim kurumlarına girişte mevcut durumda değişiklikler yapılması gerekmektedir. Buna yönelik olarak sunulmuş olan seçeneklerden biri üniversiteye girişte ortaöğretim başarısı...
	Ortaöğretim ile yükseköğretim arasındaki boşluğun doldurulması ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının öğretim programlarının büyük ölçüde birbirinin devamı niteliğinde ve birbirleriyle tutarlı olmalarını gerektirmektedir. Bunun için de hem ortaöğre...
	Eğitim hizmetlerine sürekli istem, günümüzdeki Rusya Federasyonu yükseköğretiminin en göze çarpan özelliğidir. Bu yoğun istem (talep) kendisini ilk olarak öğrenci sayısında, ikinci olarak da yükseköğretim kurumlarının sayılarındaki artışta göstermekte...
	2000 yılında, Rusya Federasyonu yükseköğretim kurumlarında bulunan öğrencilerin toplam sayısı (özel kurumlar da dahil) 4 milyon 739.500 olarak hesaplanmıştır. Her 10.000 kişiden 327’si yükseköğretim olanaklarından yararlanmaktadır ve istem artmaya dev...
	Rekabetin bu denli artmasına farklı etmenler yol açmıştır. Çeşitli sosyal gruplardan insanlar yükseköğretimi mesleki gelişim ve sosyal hareketlilik için önkoşul olarak görmektedirler. Eski Sovyet eğitim sisteminde, ortaöğretimde verilen mesleki eğitim...
	Dikkate değer bir nokta da, düşük statüye sahip grupların (özellikle statüsünü son on yıl içerisinde yitirmiş insanlar) küçük şehirlerde ve köylerde yaşayanların çocuklarının, yükseköğretime girmede karşılaştıkları zorlukların sorun oluşturmasıdır. Ye...
	Devlet Üniversiteleri, eğitim hizmetleri ve eğitim programları açısından geniş bir yelpaze sunmaktadır; araştırma ve eğitime yönelik temel alanların çoğunda modern eğitim programlarına sahiptir. Üniversite’nin eğitim sistemi, öğrencilerin temel disipl...
	Öğretimde son teknolojiden yararlanılması mükemmel bir eğitim için gereken zemini sunmaktadır. Moskova Üniversitesi gibi birçok üniversitenin diploması evrensel bir prestije sahiptir ve birçok ülkede tanınmaktadır. Eğitim programlarının birçoğu Üniver...
	Üniversitelerdeki fakültelerin birçoğunda, beş yıllık Uzmanlık programı yürütülmekte olan Uzmanlık Diplomasına yönelik olarak yerli öğrencilere eğitim verilmektedir. Ancak, Rusya Federasyonu’nun derece ve programların Avrupa çapında denkliğini isteyen...
	Uluslararası öğrencilere yönelik olarak farklı türlerde ve sürelerde üniversite öncesi programlar, öğretmenlerin ve araştırmacıların niteliklerinin artırılmasına ilişkin çeşitli özel kurslar ve Rus dili, tarihi ve kültürüyle ilgili kurslar açılmaktadı...
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	Yeni üniversite sisteminin bir başka özelliği de özel üniversitelerin ortaya çıkmasıdır. Bu kurumlar 1993-1994 öğretim yılında hızla çoğalmaya başlamıştır ve altı yıl sonra (2000 yılında) Rusya Federasyonu’ndaki üniversitelerin yarısından fazlasını öz...
	Rusya Federasyonu’nda devlet ve özel üniversite sayıları Çizelge 2’de verilmiştir.
	Çizelge 2. Rusya Federasyonu’nda Devlet ve Özel Üniversite Sayısı   (1991-2000)
	Yükseköğretime yönelik istemdeki artış esas olarak taşrada gözlemlenmektedir. Bazı bölgelerde sunulmakta olan eğitim hizmetinde bir azalma söz konusudur. Buna uygun olarak da taşradaki istem oranında artış olmaktadır. Bunun sonucunda, küçük yerleşim b...
	Bölgelere yönelik dağılım, bağlı kuruluşların sayılarındaki artış ve benzer derslere yer veriliyor olması toplumun eğitim istemini karşılarken, yükseköğretimdeki farklılıkları da artırmaktadır. Üniversiteler; bir anlamda bölgesel farklılıklarla ve top...
	Yükseköğretimin yeniden düzenlenmesini gerektiren çeşitli nedenler bulunmaktadır.
	Toplumsal gelişimi hızlandıran ve insanları hızla değişen yaşama hazırlamak için gerekli olan eğitim sisteminin değişiminde önemli rol oynayan temel eğilimler şunlardır (Smolentseva, 2000):
	Dünyada, etki alanı neredeyse 19. Yüzyıldaki sanayi devrimiyle aynı olan bir ekonomik devrim yaşanmaktadır. Yeni gelişmeler ışığında eğitime ve nitelikli iş gücüne ödenen para işletmeler açısından en önemli gider olmuştur. Bu nedenle, Rusya Federasyon...
	1995’ten 1998’e kadar bütçeden eğitimin tüm düzeylerine ayrılan parada düşüş olduğu görülmektedir, bu durum mesleki eğitim alanında daha da endişe verici boyutlara ulaşmaktadır, 1998’de bütçeden mesleki eğitime ayrılan oran 1992’dekinin üçte biridir (...
	Genel ve mesleki eğitime bütçeden ayrılan pay Çizelge 3’teki gibidir.
	Çizelge 3.  Rusya Federasyonu’nda Genel ve Mesleki Eğitime Toplam Bütçeden Ayrılan Pay  (%, 1992-2000)
	Rusya Federasyonu’nda bütçeden eğitime ayrılan oranın düşüş gösterdiğini göz önünde bulundurarak, eğitim sisteminin finansal durumuna ilişkin önemli noktalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
	Öğretim üyelerine 1990’larda ödenen düşük ücretler onların niteliklerinin düşmesine neden olmuştur. Öğretim elemanlarının yaşlarının ilerlemesi ve iyi olanlarının da okullardan ayrılmaları nedeniyle okullarda % 15’ten daha az kişi kalmıştır ve bunları...
	Rusya Federasyonu’ndaki bir öğretim üyesi ayda yaklaşık 2.033 ruble almaktadır, bu da yaklaşık 75 $ etmektedir. 1997’de bu rakam 110 $ idi. Bunun temel nedeni 1998 Ağustos’undaki ekonomik krizdir. Çeşitli kesimlerdeki öğretim elemanlarının ücretleri a...
	Araştırmalara göre; sanayileşme sonrası, toplumda nüfusun en az  % 30’unun yükseköğretimden yararlanması öngörülmektedir (Rusya Federasyonu’nda günümüzde, çalışan nüfusun % 20’si yükseköğrenim görmüştür). Bununla birlikte, Rusya Federasyonu’nda mevcut...
	Günümüzde, üniversiteye giriş açısından yaşanan bölgesel eşitsizlik daha da artmaktadır. Üniversiteler genellikle, bulundukları şehirdeki ya da bölgedeki öğrencileri kabul etmektedirler. Diğer yerleşim merkezlerinde yaşayan öğrenciler için en “yakın” ...
	Modern bir toplumun oluşturulmasındaki temel koşul;  yeni sosyal beceri ve rollerin elde edilmesi, toplumun buna uygun hale getirilmesiyle sosyal davranış kalıplarının geliştirilmesi, bilgi teknolojisinin hızlı gelişiminin sağlanması ve değişim dinami...
	Rusya Federasyonu’ndaki yükseköğretim sisteminin temel sorunları; az sayıda kişinin yararlanabilmesi, niteliğinin ve statüsünün düşük olması biçiminde sıralanabilir (King, 1999).
	Ulaşılabilirlik, yetenekli öğrencilerin üniversite öğretimden yararlanabilmeleri her şeyden daha fazla öneme sahiptir. Gelir düzeyi düşük ve Rusya Federasyonu’nun uzak bölgelerindeki çocuklar üniversite giriş sınavı için dahi önemli üniversitelere ula...
	Yükseköğretimin niteliği son zamanlarda dikkat çekici ölçüde düşmüştür; bu durum, üniversitelerin ellerinde bulunan finansmanın ve materyallerin sınırlılığından, öğretim üyesi ücretlerinin düşük olmasından, özel üniversitelerin açılmasından ve devlet ...
	Üniversite mezunları bir yandan iş bulmakta güçlük çekerken, diğer yandan mezunların bazıları da ekonomik sistemde onlara gereksinim duyulan alanlarda çalışmak istememektedirler. Eski sisteme ait planlı ekonomiden hala yararlanılmaktadır ve yeni öğren...
	2000-2010 yılları arasında, eğitime kaynak bulunmasına yönelik olarak şunların yapılması gerekmektedir (Russian Federation of Eduation,1992):
	Devletin Onayı ve Nitelik (Kalite) Kontrolü
	Devlet, eğitim hizmetlerinin asgari gereksinimleri karşılamasını güvence altına almak amacıyla girişimde bulunmalıdır (Molodsova, 1996).
	Yeni sistemin merkezinde okullara ve üniversiteye girişte ortak sınavların yapılması yer almaktadır. Bununla birlikte şunlar da yapılmalıdır:
	Çizelge 4’e göre 1992 ile 2000 yılı arasında lisansüstü öğrenci sayılarında artış olmuştur. 2000 yılında lisansüstü öğrenim gören öğrenci sayısının 117.714, mezun olan öğrenci sayısının 24.828, bitirilmiş olan tez sayısının 7.503, ders aşamasını tamam...
	Rusya Federasyonu’nda doktora öğrencilerine ilişkin sayısal veriler de Çizelge 5’te sunulmuştur.
	Çizelge 5. Rusya Federasyonu’nda Doktora Öğrencilerine İlişkin Sayısal Veriler (1992-2000)
	Eurydice The Information Network on Education in Europe (2000), Two Decades of Reform in Higher Education in Europe.
	Çizelge 5’ten doktora öğrencilerine ilişkin sayısal verilerin 1992 yılından 2000 yılına kadar olan dönemde artmış olduğu gözlenmektedir. 2000 yılında 4.213 doktora öğrencisi,  1.251 doktora mezunu olduğu görülmektedir.
	Rusya Federasyonu’nda Yükseköğretim Kurumlarındaki başlıca lisans ve yüksek lisans programları şunlardır:
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	Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü Öğretim Üyesi
	Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi
	Yükseköğretimin ve Lisansüstü Öğretimin  Planlanmasının Yasal Dayanakları
	Yüksek Lisans
	Tezli Yüksek Lisans Programı
	Tezsiz Yüksek Lisans Programı
	Ders Sınavları ve Değerlendirme
	Öğretmen Adaylarına Yönelik Tezsiz  Yüksek Lisans Programları
	Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
	Tezsiz Yüksek Lisans Programı
	Doktora
	Lisansüstü Öğretimde Özel Öğrencilik
	Bilimsel Hazırlık Programı
	Öğretim Üyesi Gereksinimi
	Türkiye’de Lisansüstü Öğretimin Örgütlenmesi
	Yurtiçinde ve Yurtdışında Lisansüstü Öğrenci Yetiştirilmesi
	Bir Üniversite Adına Başka Üniversitede Lisansüstü  Öğrenim Gören Araştırma Görevlileri
	Bilim İnsanı/Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi
	Lisansüstü Öğrenci Sayısının Gelişimi
	Öğretim Alanlarına Göre Lisansüstü Öğrenci Sayısı
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	23. Bölüm - Yunanistan
	Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
	Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
	Öğretim Üyesi
	Çizelge 2. Yunanistan’da Üniversitelerdeki Fakülte Çalışanlarının ve Yönetsel (İdari) / Teknolojik İşgörenlerin Sayısı
	Çizelge 2’ye göre Yunanistan’da bulunan fakülte öğretim elemanlarının artış oranı 1996–2000 yılları arasında yaklaşık % 9.1, özel yönetsel ve teknik işgörenlerin azalma oranı yaklaşık % 12, yönetsel işgörenlerin artış oranı ise yaklaşık % 6,3’tür. 199...
	Yunanistan’da yükseköğretimde akademik yıl her yıl 1 Eylül’de başlamakta ve izleyen yılın 31 Ağustos’unda sona ermektedir. Her bir akademik yıldaki eğitimsel çalışmalar iki yarıyılda yapılmaktadır. Her bir yarıyıl üniversiteler için en az 13, teknoloj...
	Yunanistan’da lisansüstü öğretim programlarının genel amacı, lisansüstü düzeydeki çalışma alanını genişletmek ve lisansüstü uzmanlık derecesini elde etmek için genel üniversite programları derecesini almaktır. Bu programların amacı, çeşitli bilgi alan...
	Doktora çalışmalarının genel amacı, stratejik öneme sahip alanlarda öğrencilere uzmanlık derecesi vermektir. Aynı zamanda ülkenin kültürel ve sosyal gelişimine, ekonomik ilerlemesine katkıda bulunacak araştırma gruplarını güçlendirmeye yol gösterecek,...
	Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, İstatistik, Yönetim Araçları ve Yetenekleri, Değer Yaratma Stratejileri, İletişim ve Bilişim Mühendisliği, İngilizce Çalışmaları, Eğitim, Yetişkin Eğitimi, İngilizce Öğretimi, Almanca Öğretimi, Fransızca Öğretimi, Ka...






