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Sonuç 3
Giriş EQF/NQF

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Bu yayın yazarın kendi yorumlarını yansıtmaktadır ve Komisyon burada bahsi geçen hiçbir
bilgi ve ifadeden sorumlu tutulamaz.

1

İçindekiler
1. Giriş: Avrupa Kalite Çerçevesi........................................................................................... 3	
  
2. EQF /NQF e yönelik Avusturya,Almanya,Litvanya,Portekiz ve Türkiyede var olan
dokumanlar nelerdir? .............................................................................................................. 4	
  
2.1. Avusturya..................................................................................................................... 4	
  
2.3. Litvanya ....................................................................................................................... 6	
  
2.4. Portekiz........................................................................................................................ 7	
  
2.5. Turkiye......................................................................................................................... 7	
  
2.6. Özet:............................................................................................................................. 9	
  
3. EQF ne tür bir politik rol oynamaktadır? ........................................................................... 9	
  
3.1. Avusturya..................................................................................................................... 9	
  
3.2. Almanya..................................................................................................................... 10	
  
3.3. Litvanya ..................................................................................................................... 10	
  
3.4. Portekiz...................................................................................................................... 11	
  
3.5. Turkiye....................................................................................................................... 12	
  
3.6. Özet............................................................................................................................ 13	
  
4. Ulusal uyarlamalar var mı?............................................................................................... 14	
  
4.1. Avusturya................................................................................................................... 14	
  
4.2. Almanya..................................................................................................................... 14	
  
4.3. Litvanya ..................................................................................................................... 15	
  
4.4. Portekiz...................................................................................................................... 15	
  
4.5. Turkiye....................................................................................................................... 15	
  
4.6. Özet:........................................................................................................................... 16	
  
5. Proje açısından ortaya çıkan durum ne? ........................................................................... 16	
  
5.1. Avusturya................................................................................................................... 16	
  
5.2. Almanya..................................................................................................................... 16	
  
5.3. Litvanya ..................................................................................................................... 17	
  
5.4. Portekiz...................................................................................................................... 17	
  
5.5. Turkiye....................................................................................................................... 17	
  
5.6. Özet............................................................................................................................ 17	
  
6. Final Yorumları ................................................................................................................ 18	
  

2

1. Giriş: Avrupa Kalite Çerçevesi
Avrupa Kalite Çerçevesi (EQF),Avrupa Komisyonunun Avrupa Birliği eğitim politikasının
temel önceliklerini niteler (DGES, 2011). Ülkelerin kalite yeterliliklerini bir araya getiren
EQF in iki temel amacı vardır:ülkeler arasında vatandaşların hareketliliğini artırmak ve
hayatboyu öğrenmelerini desteklemek (European Commission, 2008)1.Bu çereçeve ülkeler
arası yeterliliklerin ve Avrupadaki sistemlerin karşılaştırılmasına yönelik bir tercüme aracı
olarak kullanılmaktadır. (DGES, 2011; European Commission, 2008).2007 yılında
Hayatboyu Öğrenme için bir EQF oluşturulması konusunda politik bir anlaşmaya varılmış
ve daha sonrasında her ülke kendi ulusal boyutunda bu çerçeveyi uygulamaya koymuştur.
(DGES, 2011).Avrupa Komisyonuna gore (2008):

Bu öneri resmi olarak 2008 Nisan ayında harekete geçmiştir.2010 yılında ise ülkeler kendi
ulusal yeterlilik sistemlerini Avrupa Kalite Çerçevesi ile ilişkilendirmişler ve 2012 yılında
ise EQF sevyesinde bireysel yeterlilik sertifikaları vermeye başlamışlardır. (p. 3)

Farklı ülkelerin ulusal yeterlilik sistemleri ve çerçeveleri ortak bir Avrupa Kalite
Çerçevesinde organize edilmiş ve sekiz kademeye ulaşmıştır. (European Commission,
2008).
Bu sekiz kademe yeterliliklerin “zorunlu eğitim sonunda elde edilenden akademik ya da
profesyonel ya da mesleki eğitim öğretim alanındaki” bütün ölçeklerini kapsamaktadır.2
(European Commission, n.d). Bundan başka,EQF başlamış

ve devam eden eğitimin

yeterliliklerine atıfta bulunur. (European Commission, n.d).
EQF/ve NQF in Avusturya,Almanya,Litvanya,Portekiz ve Türkiyedeki (EUPALt ortakları)
uygulamaları bu dokümanın bir sonraki bölümünde aşağıdaki başlıklar altında sunulacaktır:

1. Her bir ülkede var olan EQF/NQF dokumanları ve linkleri;
2.EQF in her bir ülkedeki politik rolü;
3.EQF in ulusal bazda adaptasyonu;
1

European Commission (2008). The European qualifications framework for lifelong learning (EQF).
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities

2

European Commission (n.d). The European qualifications framework for lifelong learning.
Retrieved December 22, 2011, from http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_en.pdf
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4. EUPALT projesi için geçerli yönleri
2. EQF /NQF e yönelik Avusturya,Almanya,Litvanya,Portekiz ve Türkiyede var olan
dokumanlar nelerdir?
2.1. Avusturya
Avusturyada aşağıdaki link ve dokumanlar mevcuttur:
a)

http://www.bmukk.gv.at/europa/eubildung/nqr/nationaler_qualifikationsrah.xml

(17/01/2008)
Link: Nationaler Qualifikationsrahmen in Österreich, Januar 2008
Yazar: Bundesministerium für Kunst und Kultur – SChef Mag. Theodor Siegl, SChef Mag.
Friedrich Faulhammer
Özet:

Avusturya

EQF

için

NQR

kısaltamasını

kullanmaktadır.(Nationaler

Qualifikationsrahmen). Listelenen dokumanlar politik açıklamaları ve linkleri içermektedir.
b) http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15833/nqr_analyse_08.pdf (12/2007)
Yazar: Schneeberger (ibw); Lassnigg/ Vogtenhuber (IHS); Luomi-Messerer/ Lengauer/
Markowitsch (3s); Schneeberger/ Schlögl/ Neubauer (ibw, öibf)
Özet: Bu dokuman yeterliliklerin sınıflandırılması,Avusturyanın yeterlilikler anlamımdaki
mevcur durumunu,Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin geliştirilmesi için ortaya konulan
uluslararası bulguların önemini detaylı bir şekilde analiz etmektedir.Bunun dışında bu yayın
aynı zamanda non-formal ve informal eğitimin kabul edilmesinin önemini vurgular.
c) http://erwachsenenbildung.at/themen/nqr/ (2010 & 08/2011)
Yazar: Astrid Koreimann, Wilfried Hackl
Özet: Yazar Ulusal Kalite Çerçevesini ve uygulama sürecinde amaçlarını tanımlar.Bundan
başka Ulusal Kalite Çerçevesinin yetişkin eğitimi ile ilgisinin önemini,riskleri ve fırsatları
da tartışmaya sunar.
d)http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Berufe/Ausbildung_Weiterbildung/National
er_Qualifikationsrahmen_NQR (2007)
Yazar: Bundesministerium für Gesundheit, Staudecker, Schlögl, Rottenhofer
Özet: The Bundesministerium für Gesundheit NQR tanımlar ve Mag. Staudecker, Mr.
Schlögl and Mr. Rottenhofer tarafından verilen linkleri sağlar.
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e)http://www.lebenslangeslernen.at/home/nationalagentur_lebenslanges_lernen/nqr_
koordinierungsstelle/DE/ (2012)
Yazar: Nationalagentur Lebenslanges Lernen – Koordinierungsstelle für den NQR
Özet: NKS (Koordinierungsstelle für den NQR) NQR ın koordinasyonu ile ilgili herşeyden
sorumludur.Ulusal Yeterlilik Çerçevesini Avrupa Yeterlilik Çerçevesine bağlar ve
Avusturyadabaşarılı uygulamalrın gerçekleştirilmesini amaçlar .
2.2. Almanya
Almanyada aşağıdaki link ve dokümanlar mevcuttur:
a) http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de (11/21/11)
link: German Qualifications Framework for Lifelong Learning, March, 2011
Yazar: “German Qualifications Framework Working Group” (AK DQR)
Yayın tarihi: 3/22/11
Özet:

Ulusal

Kalite

Çerçevesi

için

Alman

kısaltması

DQR

(Deutscher

Qualifikationsrahmen) /GQF (German Qualification Framework).
Bu dokümanda Ulusal Kalite Çerçevesinin tanımı ve içeriği yer almaktadır.
b)http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/de?t=/documentManager/sfdoc.file.detail&
fileID=1238068645886 (11/21/11)
link:

Eckpunkte.pdf

Yazar “German Qualifications Framework Working Group” (AK DQR)
Yayın tarihi: 4/08
Özet:: DQR ın genel tanımı ve özet ifadeleri
c) http://www.die-bonn.de/doks/gnahs1001.pdf (11/21/11)
Yazar “:

Dieter Gnahs

Yayın tarihi: 06/10
Özet: DQR ın yapısına ek olarak,Avrupa Kalite Çerçevesi ve Ulusal Kalite Çerçevesinin
uygulanması ile ilgili kritik öneriler ve kısa tanımlar yer almaktadır.
d) http://www.gew.de/Deutscher_Qualifikationsrahmen.html (11/21/11)
Yazar: Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft
Özet: DQR uygulamasındaki olası etki ve çıktılar.
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e)

http://www.project-ways.eu/fileadmin/user_upload/project-ways/WP1/ways

100114

Ferrando IGM.pdf (11/21/11)
Yazar: Jörg Ferrando11)
IG Metall - The German Metal-, Wood- and Textileworkers‘ Federation
Yayın tarihi: 01/14/2010
Özet: Alman Kalite Çerçevesi Gelişimi için politik sonuçlar ve Kabul edilmiş bir eylem
planı içerir.

2.3. Litvanya
Litvanyada aşağıdaki link ve dokümanlar mevcuttur:
a) 535 nolu madde ile 4 Mayıs 2010 yılında Litvanya Cumhuriyeti tarafından kabul edilen
Litvanya kalite çerçevesinin tanımı:
http://www.kpmpc.lt/LTKS_EKS/Lithuanian_QF.html
http://www.kpmpc.lt/LTKS_EKS/LTQF_desription.pdf
Litvanya‘da Ulusal Kalite Çerçevesi 2010 yılında kabul edilmiştir.Avrupa Sosyal Desteği
projesi kapsamında 2006 yılında çalışmalara başlanmış ve Litvanya Pazar Marketi Eğitimi
tarafından

çalışmalar

yürütülmüştür.Bir

grup

uzman

var

olan

kalitelendirme

sistemini,standartların oluşumunu ve yapı sektöründeki profesyonel standartların pilot
uygulamalarını incelemişlerdir.Bu süreç yukardan aşağı doğru sıralanmış ve hayli zorunlu
tutulmuştur.2008 Ocak ayında Ulusal Kalitelendirme Kurulu teknik ve mesleki eğitim
alanında bir mevzuat çalışması içerisine girmişlerdir.Bunu yapmaktaki amaç Ulusal Kalite
Çerçevesini merkezi bir yapılandırma içerisine alarak uygulamaya geçirmektir.İlk başta tüm
sektörlerdeki kalite boyutunu görmek amaçlı bağımsız bir ajans olarak,bakanlıklardan ayrı
olarak yapılandırılmıştır.Fakat 2008 yılında göreve gelen hükümet tarafından bazı
sorumlulukları Eğitim ve Bilim Bakanlığına transfer edilmiştir.Böylelikle bürokratik
zorlukların azaltılması ve maliyetin düşürülmesi,ve Bakanlık içerisindeki kalite
güvenliğinin artırılması ve aynı zamanda eğitim alanında kontrollü bir güç oluşturulması
hedeflenmiştir.Bakanlık NQF uygulamalarını iki ayrı kuruma dağışmıştır,Mesleki Eğitim
Uygulama Merkezi ve Yüksek Öğrenim Kalite Araştırmaları ve Değerlendirme Merkezi.Bu
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kurumlar müfredat geliştirme,değerlendirme,ödüllendirme ve akredite sürecinde önemli rol
oynamışlardır.(Allais, 2010)3.
b) Jatkauskienė B., Mockutė A. Litvanya ulusal kalite çerçevesi ile Avrupa Kalite
Çerçevesi arasındaki benzerlik ve farklılıklar;
http://www.eucen.eu/EQFpro/PrivateZone/NatReps/EQF_NQFcomparison_LT.pdf
c) Litvanya Ulusal Kalite Çerçevesi;5. Ve 6. Sevyede kalitelendirme;
http://www.eucen.eu/EQFpro/PrivateZone/NatReps/MACRO_LT.pdf
d) Laužackas R., Tūtlys V. (2008). Litvanya Kalite Çerçevesi modelini Avrupa Kalite
Çerçevesine model gösterme;
European journal of vocational training 168 No 42/43–2007/3, 2008/1, P. ;
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/491/42_en_La
uzackas.pdf

2.4. Portekiz
Aşağıdaki linkler ve dokümanlar mevcuttur:
- Decree Law 396/2007
- Decree Law 276-C/2007
- Ordinance 782/2009
- http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/AssuntosDiversos/FHEQ/
- http://www.en.anq.gov.pt/
- National Catalogue of Qualifications (CNQ)
2.5. Turkiye
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TQF) “Türkiye’de Mesleki Eğitim Yeterlilikleri ve Ulusal
Yeterlilikler Sistemlerinin Güçlendirilmesi”(UYEP) isimli Avrupa Birliği projesinin ana
temeli olarak geliştirilmiştir.Türk Yeterlilikler Çerçevesi formal,informal ve non-formal
3

Allais S. (2010). The implementation and impact of National Qualifications Frameworks:
Report of a study in 16 countries. Skills and Employability Department.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/meetingdocument/wcms_126589.pdf
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öğrenme yeterlilikleri çerçevesinde hayatboyu öğrenme yaklaşımı sunmaktadır.TQF’in
gelişiminin önemli bir işareti Mesleki Yeterlilikler Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı,İş ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Konseyi arasındaki ortaklıktır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında 16-17 Nisan 2013 yılında İstanbulda Uluslar
arası Konferans düzenlenmiş ve 10 farklı ülkeden 215 kişinin katılımı sağlanmıştır.Panel
tartışması esnasında Hırvatistan,Fransa,Almanya,İrlanda,Polonya,Portekiz ve Birleşik
Krallıktan gelen katılımcılar kendi ülkelerindeki Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin
uygulanması konusunda farklı yaklaşımlardan bahsetmişlerdir.UNESCO Hayatboyu
Öğrenme Enstitüsü uzmanı Madhu Singh,dünya çapında bir perspektiften Ulusal
Yeterlilikler Çerçevesini ele alarak farklı ulusal ve bölgesel yapıların Ulusal Yeterlilikleri
nasıl desteklediklerinin altını çizmiştir.Türk kurumları NQF ile bağlantılı uygulamaların
farkındalığı açısından birlikte çalışmaların yapılması konusunda ilgi göstermişlerdir.

“Türkiyede Yüksek Öğretimde Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi “ web sayfası tamamlanmış
olup Türkçe ve İngilizce olarak şu adreste mevcuttur:
http://www.tyyc.yok.gov.tr/
Türkiyede aşağıdaki link ve dokumanlar mevcuttur:
http://bologna.en.ankara.edu.tr/?page_id=163
http://www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/asli_karatekin.pdf
disiliskiler.ikc.edu.tr/assets/js/ckeditor/.../23022012_TYYC_eng.ppt
http://www.isma.info/dosyalar/152-163.pdf
http://kisi.deu.edu.tr/ozkan.tutuncu/Makale.pdf
http://www.ete.gazi.edu.tr/fayda/20.pdf
http://www.kalder.org/
http://www.kalitest.com.tr/
http://www.ua.gov.tr/docs/erasmus-/armagan-erdogan.pdf?sfvrsn=0
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2.6. Özet:
Tüm ülkelerde ulusal kalitelendirme çerçevesinin tanımı,olası etki ve sonuçları,politik
uygulamalar ve kalite çerçevesinin gelişimi ile ilgili eylem planı bulunmaktadır.Ayrıca
Portekiz ve Litvanya Yüksek Öğrenim için ve aynı zamanda mesleki eğitim ve yeni fırsatlar
konusunda bir grup uygulama kanunu vardır.

3. EQF ne tür bir politik rol oynamaktadır?

3.1. Avusturya
Avusturyada NKS (Koordinierungsstelle für den NQR) EQF in Avusturyadaki önemi
açısından aşağıdaki bilgileri vermektedir:(2012):
“2007 yılında araştırma kurumları ‘genişletilmiş bir çalışma’ yürütmüştür.2008 yılından
beri birçok pilot uygulama ‘yapı’,’turizm’,’sağlık’ ,’elektrik’ ve ticari yönetim alanlarında
gerçekleştirilmiştir.
2008 yılında bir danışma sürecinden sonra ve 2009 yılında bir grup uzman tarafından
yapılan sayısız öneri ile Avusturyada Ulusal Kalite Çerçevesi konusunda ilk uygulamalar
Bakanlık

Konseyine

öneri

olarak

sunulmuştur.

2010 yılında kalitelendirme prosedürleri ve kriterleri geliştirilmiştir.Şu anda bunlar test
sürecinden uygulamaya geçirilmektedir.Uygulama ve teşvik süreci aşağıdaki amaçlar
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir:
Ulusal Kalite Çerçevesinde yeterliliklerin sınıflandırılması için test kriterleri ve prosedürleri
ayrıntılı olarak oluşturulmuştur (Draft Handbook K1)
Tüm basamaklara yönelik yeterliliklerin ileriki sınıflandırılmaları test edilmiş ve
değerlendirmede ilerleme kaydedilmiştir.
Prosedür çerçevesinde kritik alanların ‘test’ edilmesi
2011 yılında Ulusal Koordinasyon Merkezi hakla ilişkiler alanında gelişmiş bir faaliyet
başlattı.Bu uygulama bir taraftan Avusturyadaki Ulusal Kalite Çerçevesindeki çalışmalara
bir yol gösterdi ve bir taraftan da bireysel alanda danışmanlık gösterdi.
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Buradaki amaç,NQF ve EQF’in farklı yönlerine bir bakış açısı getirmek ve hedef grupla
ilgili araç ve konuları oryantasyonla sonuçlanan bir çalışmaya götürmekti.
2012 yılında da,bu hedef gruplar üzerinde bir çok çalışma olacaktır.Bu yıl planlanan bir
diğer proje ise,Avusturya Avrupa Kalite Çerçevesi sınıflandırma raporunu tamamlamak ve
böylece

şu

anki

gelişmelere

bir

bakış

açısı

getirmektir.

3.2. Almanya
Almanya’da EQF’in politik rolü açısından Hayatboyu Öğrenme açısından Alman Kalite
Çerçevesine göz atacak olursak:
Buradaki en önemli durum kalite vasıtasıyla güvenliği sağlamak ve öğrenme sonuçlarına
dayalı (öğrenme oryantasyonu) yeterlilik süreçleri geliştirme fikrini ortaya koymaktır.Bu
Alman Kalite Çerçevesinin (DQR) Almanya ve Avrupa ülkeleri arasında öğrenci ve çalışan
hareketliliğini artırmak için en iyi fırsatları yaratmak amaçlı uygulamalar yaptığı anlamına
gelmektedir.Buradaki amaç ise işsiz ya da dezavantajlı bireyleri de içeren öğrenme ve
yeterliliklerin hayatboyu öğrenme faaliyetlerine dahil edilmesi ve fırsatların artırılması“4
“[…] ve aynı zamanda non-formal ve informal öğrenmenin 28 Mayıs 2004 […] yılında
Kabul edilen Konsey kararlarında belirtilen Avrupa prensipleri ile birlikte yürütülmesidir
BMBF ve KMK Alman Yeterlilikleri Çerçevesi(kısaltması B-L-KG DQR olarak bilinen) ile
müşterek öneri sunma sürecini yöneten bir görev dahilinde bir çalışma başlatmıştır.. (p. 23)5

3.3. Litvanya
Litvanya Yeterlilikler Çerçevesi hayatboyu öğrenmenin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin
oluşturulması ile 23 Nisan 2008 yılında Avrupa Parlementosu ve Konseyi tarafından
önerilerek ortak bir çalışma içerisine girmiştir (2008/C111)01) ve EQF çerçevesinde 8
yeterlilik basamağı oluşturulmuştur.
Litvanya’nın tarihi miraslarından birisi de sivil toplum örgütlerinin olmaması,ticari
birliklerin ve işçi ağlarının güçsüz olması ve kamu kurumlarına güvenin az
4
5

German Qualifications Framework for Lifelong Learning, March 2011, page 2 (11/21/2011)
German Qualifications Framework for Lifelong Learning, March 2011, page 3 (11/21/2011)
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0

olmasıdır.Ulusal Kalite Çerçevesi ise sosyal ortaklar arasında güven geliştirecek bir
mekanizma olarak görülmektedir.Aynı zamanda,Ulusal Kalite Çerçevesi oluşturabilmek
için bir katılım ve ortaklık gerekli görülmektedir. (Allais, 2010).Avrupa Kalite Çerçevesi
,EQF,Kalite Çerçevesi içerisinde sadece genel ve metodolojik bir model geliştirmektedir ve
bu nedenle Ulusal Kalite Çerçevesinin genel prensipleri ile ,farklı ülkelerdeki deneyimler
ile,kendi ülkemizin ekonomik,politik,sosyal ve kültürel özellikleri göz önüne alınarak
geliştirilmesi gerekmektedir.NQF ve EQF arasında doğan farklılıklar,Litvanya eğitim
sistemindeki bazı özellikleri ve EQF ile uyumunu yansıtmaktadır.(Jatkauskiene B.,
Mockute A.).
Bolonya Süreci yüksek öğrenim kalifikasyonunda ve derecelerin oluşturulmasında önemli
bir rol oynamaktadır.Çerçevedeki ilk üç yüksek sevye Bolonya sürecindeki doktora,yüksek
lisans ve lisans süreciyle uyum göstermektedir ve özellikle yüksek öğrenim yeterliliklerine
göre düzenlenmiştir. Litvanya Ulusal Kalite Çerçevesi düzenlemesinde EQF uygulama
sürecinden büyük oranda etkilenilmiş ve Avrupa Birliğine entegresi sağlanmıştır.
(Lithuania 2004 yılında üye olmuştur).
Prensipler aşağıdaki şekilde uygulanmıştır:
-Çalışma,Eğitim Programı ve Kalite Kayıtlarını ve diğer kurumsal kayıt ve bilgi
sistemlerinin düzenlenmesi,
-mesleki eğitim standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi,
-formal eğitim sistemlerinin standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi,
-formal,informal ya da non-formal öğrenim becerilerinin değerlendirilmesi,ödül süreci
-Litvanya kalite sistemi hakkında bilgi edinme ve danışma,
-ulusal ya da uluslararası edinilen yeterliliklerin değerlendirilmesi,
-Tanımlama öncesi edinilen yeterlilikler mesleki eğitim sürecinde adapte edilmiş ve eğitim
öğretim programları Tanımlama süreci dahilinde belirtilen sevyelerde revize edilmiştir,
-dokümanları tebliğ ederken kalifakasyon(Litvanya Yeterlilikler Tanımı,2010)

3.4. Portekiz
Portekiz Yüksek Öğrenim Eğitim Birimi’ne gore (Fen,Teknoloji ve Yüksek Öğrenim
Bakanlığı 2008)6:
Portekiz Yeterlilikler Çerçevesi (NQF) 2007 yılında Ulusal Yeterlilikler Sistemleri Yasal

6

	
  

	
  http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/AssuntosDiversos/FHEQ	
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Uygulamaları çerçevesinde oluşturuldu. -NQS (Decree Law 396/2007).Bu çerçeve
kapsamında hali hazırda Avrupa Kalite Yeterliliklerine bir uyum söz konusudur.Ulusal
Yeterlilikler Çerçevesi eğitim sistemindeki yüksek öğrenimi de içine alan bütün kurumları
kapsamaktadır.Kanun hükmünde kararname kendi mevzuatı çerçevesinde uygulamalar
gerçekleştirmektedir.
Aynı yıl Temmuz ayında ,Ulusal Yeterlilikler Kurumu (Decree Law 276-C/2007)
kapsamında kurulmuş ve 2006 Eğitim Bakanlığı Kanunları ile öngörülen daha önceki iki
kurumun yeterliliklerini ele almıştır:Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitim Genel
Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığına bağlı Kalite Kurumu.
2009 yılında (Ordinance 782/2009) eğitim ve öğretimdeki tüm yardımcı sistemleri ve
profesyonel deneyimlerden kazanılan informal yeterlilikleri de içine alan NQF Kabul
edilmiş ve NQS e gore geliştirilmiştir.
Bolonya Çerçevesinde imzası bulunan ülkelerden biri olan Portekiz ,Yeterlikikler Çerçevesi
Raporu üzerinde çalışan Çalışma Grubu tarafından ortaya konulan kriter ve prosedürleri
karşılamak amaçlı kendini Yüksek Öğrenim Yeterliliklerini,Yüksek Öğrenim Alanında
Avrupa Standartları sevyesine getirmeye adamıştır.
Dolayısı ile,2010 yılında,yukarıda belirtilen süreçler sonucunda –Portekizde Yüksek
Öğrenim Yeterlilikleri Çerçevesi-raporu oluşturulmuştur.
2011 Temmuz ayında,Yüksek Öğrenimde Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi,Fen,Teknoloji ve
Yüksek Öğrenim Devlet Bakanlığı sertifikasyonuna uyumlu olarak referans sürecini
MCTES birlikteliği ile uluslararası komitenin sunduğu bir rapor ile

başarı ile

tamamlamıştır.
Bu süreç ile,Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin 8 basamağından 5i tamamlanmıştır.

3.5. Turkiye
Ulusal Çerçeveler Avrupa
Bologna sürecinde-2010 yılı itibarı ile Avrupa Yüksek Öğrenim Çerçevesi kurmak
isteyenlerkatılımcı ülkeler 2010 itibarı ile ulusal kalite yeterliliklerini detaylandırmak için karar
vermişlerdir ve bu kararı 2007 yılından itibaren başlatmışlardır.Avrupa Yüksek Öğrenim
alanında hakim yeterliliklerin karşılaştırılmasını doğrulamak için

öz-değerlendirme
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çalışmalarını yapmaları istenmiştir.Bu öz değerlendirme çalışmaları tamamlandıkça durum
raporları burada yayınlanacaktır.
Öz değerlendirme raporları
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belçika: Flemish Community, February 2009, [PDF]
Danimarka, 2009, [PDF]
Almanya, Eylül 2008, [PDF], [English] [German]
Irlanda, Kasım 2006, [PDF]
Litvanya, 2012 [PDF]
Hollanda, Şubat 2009, [PDF]
Portekiz, Mayıs 2011, [PDF]
Romanya, Kasım2011, [PDF]
Birleşik Krallık
o İngiltere, Wales and Kuzey İrlanda, Kasım 2008 [PDF]
o İskoçya, Aralık 2006 [PDF]

Web siteleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andorra: Andorran Framework for Diplomas in Higher Education (MATES)
Belçika: National Qualifications Framework (Flemish Community) (NQF)
Bosna Hersek: The Framework for Higher Education Qualifications in Bosnia and
Herzegovina
Hırvatistan: Croatian Qualifications Framework (CROQF)
Danimarka: Danish Qualifications Framework
Estonya: Estonian Higher Education Qualifications Framework
Irlanda: National Framework of Qualifications (NFQ)
Italya: Italian Qualifications Framework for the Higher Education (QTI)
Litvanya: Lithuanian Qualifications Framework (LQF)
Malta: Malta Qualifications Framework (NQF)
Hollanda: National Qualifications Framework (NQF)
Portekiz: The Framework for Higher Education Qualifications (FHEQ)
Slovenya: Slovenian Qualifications Framework (SQF)
İsveç: National Qualifications Framework (NQF)
İsviçre: Qualifications Framework of the Swiss Higher Education Area(nqf.ch-HS)
Turkiye: National Qualifications Framework for Higher Education (NQF-HETR)
Birleşik Krallık: National Qualifications Framework (NQF)
o İskoçya: Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)

3.6. Özet
Tüm ülkelerde Federal Devlet/Federal Devlet Koordinasyon Gurubu ya da Ulusal
Yeterlilikler Kuurmları oluşturulmuştur.Bolonya Çerçevesine dahil olan Portekiz ve
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Litvanya ,Avrupa Yüksek Öğrenim Alanında Yeterlilikler Çerçevesine uygun olarak
Yüksek Öğrenim Yeterliliklerini belirlemişlerdir.

4. Ulusal uyarlamalar var mı?

4.1. Avusturya
Avusturyada NQR ,EQFin 8 basamağını aynen uygulamaktadır.6 basamak Bolonya süreci
ile bağlantılıdır ve bu şu demektir;6.basamak Lisans sevyesi ile,7.basamak Yüksek Lisans
,Master sevyesi ile ve 8. Basamak beceri ve yeterliliklerin açıklandığı PhD doktora sevyesi
ile

eş

değerdir.Son

üç

basamak

Dublin-tanımlayıcıları

tarafından

şu

şekilde

tanımlanmıştır:” Bilgi ve Anlama”,”Bilginin Uygulanması ve Anlaşılması” ve “Öğrenme
Becerileri” ve bu tanımlamalar EQF tarafından karakterize edilmiştir.

4.2. Almanya
DQR ,EQF ile aynı basamakları uygulamaktadır fakat yeterlilikler alanında çalışmakta ve
öğrenme çıktıları ve gereklilikler yapısını başka bir kategoride değerlendirmektedir.Bu
farklı kategoriler iki ana başlık altında toplanmaktadır:”bilgi” vw “beceri” alanında
profesyonel yeterlilikler ve kişisel beceriler alanında “sosyal beceri” ve “kişisel
beceriler”.Metodolojik yeterlilikler bu dört boyutun integral bir parçası olarak
anlaşılmaktadır.7
“Alman Yeterlilikler Çerçevesi’nde Basamak 6,7 ve 8 olarak tanımlanan ifadeler, Alman
Yüksek Öğrenim Yeterlilikleri Çerçevesinde ,Basamak 1 (lisans sevyesi),2 (Master sevyesi)
ve 3 (doktora sevyesi) olarak tanımlanmaktadır.”8
Spesifik özelliklerin adaptasyon sürecinde Alman Eğitim sisteminin özellikleri dikkate
alınmıştır.Bu durumdan dolayı,akademik alanda Avrupa yeterlilikler çerçevesi ve Yüksek
Lisans sertifikalarında Alman yeterlilikler çerçevesi dikkate alınmıştır. 9

7
8

http://www.die-bonn.de/doks/gnahs1001.pdf; Dieter Gnahs; page 3 (11/29/2011)
German Qualifications Framework for Lifelong Learning, page 6 (11/29/2011)
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4.3. Litvanya
Ulusal Çerçeve de 8 basamak ve Basamak 6 ‚ya eklenen alt basamaklar bulunmaktadır.Eğer
karşılaştırmalı bir NQF oluşturulursa,pratik alanda mesleki ve yüksek öğrenimde
birbirleriyle çok az ilgili alt basamaklar oluşmaktadır.Eğer bu alt basamaklara bir derece
getirilirse bunun nasıl bir gelişim göstereceği çok açık değildir. (Allais, 2010). EQF ,QF‘in
sadece genel metodolojik ve içeriksel modellerini içermektedir,bu nedenle NQF‘in genel
özellikleri tanımlanırken ,farklı ülkelerdeki genel prensipleri,deneyimleri ve bizim
ülkemizin ekonomik,politik,sosyal ve kültürel özelliklerini dikkate alınmıştır.Bir sonraki
basamak ise,mesleki standartların belirlenmesidir.Fakat bu detay üzerinde çalışılan diğer iki
iddialı ve stratejik projeden dolayı tam olarak belirgin değildir :1.ulusal mesleki eğitim
modülünün ve eğitim sisteminin uygulanması,2.yüksek öğretime Avrupa Kredi Transfer
Sisteminin getirilmesi.

4.4. Portekiz
Portekiz çerçevesi

Avrupa

Yeterlilikler

Çerçevesini

izlemektedir.Fakat

Portekiz

Yeterlikikler Çerçevesi tanımlayıcıları,yüksek öğretimde basamak 6 yı Bolonya sürecinin
ilk döngüsünde,bsamak 7yi ikinci döngüde ve 8i üçüncü döngüde ele almışlardır.

4.5. Turkiye
Türk çerçeve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi izler.Yüksek öğrenim için Türk Yeterlilikler
Çerçevesi tanımlayıcıları seviyesi 6 (Lisans) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-LLL 6. vardır
ancak. Bologna süreci, seviye 7 (Master) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-LLL 7 ilk döngüsü
için seviye.Üçüncü döngüsü için ikinci çevrimi, ve seviye 8 (Doktora) AYÇ-LLL 8.Level
seviyesi.

9

http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/de?t=/documentManager/sfdoc.file.detail&fileI
D=12380686458
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4.6. Özet:
Tüm ülkelerde ulusal çerçevelerde 8 basamak vardır.Hepsinde tanımlayıcılar yüksek
öğrenim standartlarını,Avrupa Yeterliliklerindeki gibi 5 ten değil, basamak 6 dan
başlatmışlardır.Bu nedenle,basamak 6 lisans çalışmalarını,basamak 7 master derecesini ve 8
PhD sevyesini kapsamaktadır.

5. Proje açısından ortaya çıkan durum ne?

5.1. Avusturya
Avusturyada Disleksi alanında bir çok farklı eğitim uygulanmaktadır fakat bunların hiçbiri
EQF ya da NQF alanında bilgi vermemektedir.
Disleksi eğitimi veren bir kuruluş vardır (http://www.legasthenietrainer.at), ama
yeterlilikleri tamamlayacak belirgin bir özelliği yoktur.Bundan başka EQF/NQF in
basamaklarını uygulayan ve tanımlayan detaylar bulunmamaktadır.
Salzburg Üniversitesi basamak 6 tabanlı bir kurs önermiş fakat şu anda mevcut değildir.

EUPALT projesinin EQF/NQF alanında önerilen eğitimleri sağlaması gerekmektedir ve
böylece öğrenciler hangi eğitimi seçeceklerine karar verebileceklerdir.

5.2. Almanya
Proje anlamında çalışma yapabilmek için internet taraması yapılmış ve şu anahtar kelimeler
kullanılmıştır:Disleksi, Lese-Rechtschreibschwäche ve EQF, DQR, GQF.
Bu kelimeler EUPALT projesinin web sitesine bizi yönlendirmiştir.EQF basamakları ya da
Almanyada Disleksi eğitimcileri hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
Bu sonuçlardan yola çıkarak denilebilir ki,Almanyada disleksi alanında herhangi bir eğitim
çalışması ya da çıktısı henüz yoktur.
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EUPALT açısından bakıldığında,EQF/DQF şu anda var olan eğitim kurumlarının bilgisini
içermelidir (örn,öğrenme çıktıları yaklaşımı ile ilgili)
Eğitim amaçlı sertifika veren (basamak 7 de profesyoneller için eğitim )federal bir Kuruluş
bulunmaktadır.
http://www.bvl-legasthenie.de/zertifizierung/einrichtungen
fakat sertifikasyon status hala tartışılmaktadır.

5.3. Litvanya
Disleksi alanında

çalışan

profesyoneller

yüksek

öğrenim

sevyesinde

eğitim

almışlardır.Yeterlilik sevyeleri Basamak 6-8 dir.Disleksi alanında çalışan öğretmenlerin
yeterlilikleri eğitimlerini anlamak açısından yeterlidir. Bu öğretmenlerin yeterliliklerini
ölçecek bir araç bulunmamaktadır.

5.4. Portekiz
Disleksi alanında çalışan profesyoneller yüksek öğrenim sevyesinde eğitim almışlardır.
Yeterlilik sevyeleri Basamak 6-8 dir. Bu eğitmenlerin (bilgi,beceri ve yeterlilik)
tanımlamaları disleksi açısından yapılmamıştır ve bu çerçevede eğitimler henüz yoktur..

5.5. Turkiye
Disleksi alanında çalışan profesyoneller yüksek öğrenim sevyesinde eğitim almışlardır.
Yeterlilik sevyeleri Basamak 6-8 dir. Bu eğitmenlerin (bilgi,beceri ve yeterlilik)
tanımlamaları disleksi açısından yapılmamıştır ve bu çerçevede eğitimler henüz yoktur..

5.6. Özet
Özellikle Dislkesi alanında Hayatboyu Öğrenme alanında herhangi bir Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesi yoktur.
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6. Final Yorumları
Tüm ülkeler Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini uygulama kararı almıştır ve bun özellikle
yüksek öğrenim ve mesleki eğitimde uygulamaktadırlar.Disleksi alanında çalışan
öğretmen,terapist ve diğer profesyoneller ele alındığında ise Yeterlilikler Çerçevesinin
geliştirilmeye ihtiyacı vardır.
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