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Hazırkı hesabat Berlin Bәyannamәsindә Nazirlәr tәrәfindәn 
qaldırılmış ixtisas dәrәcә strukturlarının tәkmillәşdirilmәsi  
mәsәlәsinә hәsr olunub. Hesabatda Avropada Ali Tәhsil Sahәsindә 
İxtisas Dәrәcә Strukturları üçün tәkliflәr vә tövsiyәlәr, elәcә dә  
milli  ixtisas dәrәcә strukturlarının tәkmillәşdirmәsi mәqsәdilә 
qabaqcıl tәcrübәdәn istifadә olunmasına dair mәslәhәtlәr verilir. 
Hesabat altı fәsildәn ibarәtdir:

1.Mövzu – Avropada ixtisas dәrәcә strukturları
2.Milli ixtisas dәrәcә strukturları
3.Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә İxtisas Dәrәcәlәrinin Strukturu
4.İxtisas dәrәcә strukturlarının әlaqәlәndirilmәsi
5.Ali tәhsil vә tәhsilin digәr sahәlәrinin strukturları
6.Nәticәlәr

Birinci fәsildә 1999-cu il Bolonya Bәyannamәsindәn 2003-cü 
il Berlin Bәyannamәsinә qәdәr olan müddәt  әrzindә ixtisas dәrәcә 
strukturları vә ali tәhsil ixtisaslarının tәsvir olunmasında әldә 
edilәn irәlilәyişdәn bәhs olunur. Burada hәmçinin әldә olunmuş 
irәlilәyişin Bolonya prosesinin fәaliyyәt xәttinә necә tәsir etdiyi 
dә göstәrilir. Sonda bu fәsildә ixtisas dәrәcә strukturlarının 
tәkmillәşdirilmәsindә nәzәrә alınmalı olan ali tәhsilin mәqsәdlәri, 
prioritetlәri vә müddәaları sadalanır ki, bunlar da mәzunların iş 
dünyasına vә demokratik cәmiyyәtdә fәal vәtәndaş mövqeyi 
tutmağa hazırlamaq, fәrdi inkişaf vә dәrin, müasir biliklәr 
bazasının yaradılması vә möhkәmlәndirilmәsidir.
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Qısa Fәaliyyәt Planı

İkinci fәsildә “yeni üslublu” ali tәhsil dә daxil olmaqla hazırda 
fәaliyyәt  göstәrәn milli ixtisas dәrәcә strukturlarının mahiyyәti, 
onların yaranması vә nә dәrәcәdә effektiv olduğu araşdırılır. 
Burada çox sayda müxtәlif fәaliyyәt modellәri göstәrilir ki, 
bunların da arasından bәzilәrini müsbәt tәcrübә kimi tövsiyә 
etmәk mümkündür. Bu fәsildә yeni vә uğurlu ixtisas dәrәcә 
strukturunun yaradılmasına yardımçı ola bilәn bәzi sәmәrәli 
cәhәtlәr sadalanır:
● qabaqcıl ixtisas dәrәcәlәri strukturu yaratmaq vә onu yenilәmәk 
prosesi o zaman uğurla nәticәlәnir ki, ali tәhsil vә ondan kәnarda 
olan bütün maraqlı tәrәflәr bu işә cәlb olunsun.
● ixtisas dәrәcә strukturunun aydın vә bütün ölkә sәviyyәsindә 
qәbul olunmuş mәqsәdlәri olmalıdır. Tәhsilin mәrhәlәlәrә vә/vә 
ya pillәlәrә bölünmәsi, tәhsil başa çatdıqda nәyә nail olunduğunu 
vә hansı ixtisasa sahib olunduğunun açıq şәkildә ifadә edilmәsi 
ixtisas dәrәcә strukturunun sәmәrәliliyini artırır. Kredit toplama 
vә köçürülmә sistemlәri ilә birbaşa әlaqәli olmaq da ali tәhsil 
strukturu üçün faydalı ola bilәr. 
 ●  ixtisas dәrәcә strukturu akademik standartlar, milli vә dövlәt 
keyfiyyәt tәminatı sistemlәrini vә ölkәdә hәr kәs tәrәfindәn 
tanınan vә qәbul olunan yüksәk dәrәcәli ixtisasların әhәmiyyәti vә 
sәviyyәsinin cәmiyyәt tәrәfindәn dәrk olunmasını 
әlaqәlәndirmәlidir. Cәmiyyәtdә  akademik standartlara  inam 
yaratmaq üçün cәmiyyәt üzvlәrinin müxtәlif ali ixtisas 
dәrәcәlәrinin hansı nailiyyәtlәri tәmsil etdiyini dәrk etmәsi vacib 
şәrtdir.

Üçüncü fәsil Avropa İxtisas Dәrәcәlәri Strukturunun 
yaradılması imkanlarını araşdırır vә aşağıdakı tövsiyәlәri verir:
●  Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә ixtisas dәrәcәlәri strukturu әhatәli 
vә yüksәk dәrәcәdә ümumi sәciyyәli bir struktur olmalı, üç әsas 
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mәrhәlәdәn, elәcә dә  tәhsilin birinci mәrhәlәsinә әlavә edilmiş vә 
ya birinci mәrhәlәyә daxil edilmiş daha qısamüddәtli  mәrhәlәdәn 
ibarәt olmalıdır.
●  ixtisas dәrәcә strukturunun tәhsilin mәrhәlәlәrini ümumi bir 
tәrzdә tәsvir edәn vә informasiya mәnbәyi kimi istinad edilә bilәn 
descriptor olmalıdır.
●  Keyfiyyәt  üzrә Birgә Tәşәbbüs tәrәfindәn hazırlanmış Dublin 
Deskriptorlarının Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә ixtisas dәrәcә 
strukturunda tәhsilin mәrhәlәlәrini tәsvir edәn sәnәd kimi qәbul 
olunması tәklif olunur. Orada Bolonya sistemi üzrә tәhsilin hәr bir 
mәrhәlәsinin sonunda alınan diplomların hansı nailiyyәtlәri vә 
bacarıqları tәmsil etmәsi barәdә ümumi mәzmunlu cümlәlәr 
verilir.
●  ixtisas dәrәcә strukturlarının yaradılması vә tәkmillәşdirilmәsi 
üçün mәsuliyyәt Bolonya Nәzarәt Qrupunun vә daha sonra 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә nazirlәr 
tәrәfindәn tәsis olunan hәr hansı bir digәr qurumun üzәrinә 
düşәcәk.

Üçüncü fәsildә tәhsilin hәr bir mәrhәlәsinin tamamlanması ilә 
bağlı AKTS (Avropa Kredit Köçürmә Sistemi) göstәricilәri dә әks 
olunub:
Qısa mәrhәlә ixtisasları (birinci mәrhәlәnin daxilindә vә ya ona 
әlavә olunur) – tәqribәn 120 AKTS krediti;
Birinci mәrhәlә ixtisasları – 180-240 AKTS krediti;
İkinci mәrhәlә ixtisasları  - 90-120 AKTS krediti – ikinci 
mәrhәlә sәviyyәsindә minimum 60 AKTS krediti tәlәb olunun. 
Üçüncü mәrhәlә ixtisasları üçün kredit hәddi tәlәb olunması 
vacib deyil.

Dördüncü fәsildә milli ixtisas dәrәcә strukturlarının geniş 
әhatәli Avropa ixtisas dәrәcә strukturları ilә şәffaf şәkildә necә 
uyğunlaşdırılacağından bәhs olunur. Uyğunlaşma prosesi  milli 
ixtisas dәrәcәlәrinin dәqiq tәsvirini vermәklә  (onların pillәlәri, 
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tәlimin nәticәlәri vә descriptor) Avropa ixtisas dәrәcә strukturları 
üçün müәyyәn edilmiş deskriptorlarla  uyğunluğu  aydın әks 
etdirmәlidir. 

Milli  ixtisas dәrәcә strukturlarının Avropa ixtisas dәrәcә 
strukturlarına uyğun olmasını tәsdiq etmәk üçün aşağıdakı 
kriteriyalar tәklif olunur:
 Yerli ixtisas dәrәcә strukturu vә onun tәkmillәşdirilmәsi  üçün 

mәsuliyyәt daşıyan orqan vә ya orqanlar yerli tәhsil nazirliyi 
tәrәfindәn yaradılmalıdır.

 Yerli ixtisas dәrәcә strukturundakı ixtisaslarla Avropa ali tәhsil 
strukturunun tәhsilin mәrhәlәlәri descriptoru arasındakı әlaqә 
açıq görünmәlidir.

 Milli ixtisas dәrәcәlәri strukturu vә onun tәklif etdiyi ixtisaslar 
tәlimin nәticәlәrinә әsaslanmalı vә ixtisaslar AKTS (Avropa 
Kredit Köçürmә Sistemi) ilә әlaqәli olmalıdır.

 İxtisasların ixtisas dәrәcәlәri strukturuna daxil edilmәsi 
prosesi şәffaf olmalıdır.

 Milli ali tәhsildә keyfiyyәt tәminatı sistemi  yerli ixtisas 
dәrәcә strukturuna şamil olunmalı vә Berlin Bәyannamәsi vә 
Bolonya prosesindә Nazirlәr tәrәfindәn sonralar qәbul edilmiş 
hәr hansı bir digәr bәyannamәyә uyğun olmalıdır. 

 Milli ixtisas dәrәcәlәri strukturu vә onun Avropa ixtisas 
dәrәcәlәri strukturu ilә eyni sәviyyәdә tutulması verilәn 
diplom әlavәlәrindә göstәrilmәlidir.

 Milli tәhsil strukturunun ölkәdaxili vahidlәrinin vәzifәlәri 
aydın müәyyәnlәşdirilib nәşr olunmalıdır. Tәklif olunur ki, hәr 
bir ölkә öz ixtisas dәrәcә strukturunun Avropa ixtisas dәrәcә 
strukturuna uyğunluğunu aşağıdakı prosedurlara uyğun şәkildә 
tәsdiq etsin:

 Sәlahiyyәtli milli orqanlar yerli ixtisas dәrәcә strukturun 
Avropa strukturu ilә uyğun olduğunu tәsdiq etmәlidir.
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 Bu prosesә Bolonya Prosesinә cәlb qolunmuş ölkәnin tәhsildә 
keyfiyyәtin tәminatına cavabdeh olan orqanlarının cәlb 
olunması vacibdir.

 Bu prosesә beynәlxalq ekspertlәr dә cәlb olunmalıdır.
 Sertifikatlaşma vә bunu tәsdiq edәn göstәricilәr qoyulmuş 

meyarların hәr birinә uyğun olmalı vә nәşr edilmәlidir.
 Avropa İnformasiya Mәrkәzlәri Şәbәkәsi vә Milli Akademik 

Tanınma İnformasiya Mәrkәzi (ENİC/NARİC) sertifikatlaşma 
prosesini tamamlamış ölkәlәrin siyahısını hazırlamalıdır. 

 Sertifikatlaşma prosesinin tamamlandığı Diplom Әlavәlәrindә 
qeyd olunmalı vә yerli ixtisas dәrәcә strukturunun Avropa 
ixtisas dәrәcә strukturu ilә әlaqәli olduğu göstәrilmәlidir. 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsi proqramını reallaşdırmağın әsas 

vasitәsi ixtisas dәrәcә strukturları hesab olunur. Bu sәbәbdәn bu 
prosesә qoşulmuş bütün ölkәlәrin sertifikatlaşma prosesini 2010-
cu ilә qәdәr başa çatdırmaları tövsiyә olunur.

Beşinci fәsil ali tәhsil sistemi xaricindә mövcud olan 
strukturları vә onlarla bağlı atılmış addımları tәhlil edir. Bu fәsil 
ali tәhsilin dә ayrılmaz tәrkib hissәsi olduğu Avropa hәyat boyu 
tәlim müәssisәlәrini, Lissabon prosesindә vә burada qarşıya 
qoyulan mәqsәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәri, elәcә dә peşә tәhsili 
vә tәlimindә Avropa ölkәlәrinin әmәkdaşlığını inkişaf etdirmәyә 
dair Kopenhagen prosesindә edilmiş düzәlişlәri nәzәrә alır.  

Bu işlәrlә bağlı gündәmdә olan mәsәlәlәrdә düzәlişlәr 
edilmәsi milli ixtisas dәrәcә strukturlrı vә Avropa Ali tәhsil 
Sahәsindә ixtisas dәrәcә strukturlarında olduğu kimi Bolonya 
prosesinin tәlәb etdiyi dәyişikliklәrlә sıx әlaqәdardır. Tәklif 
olunur ki, 

> milli ixtisas dәrәcә strukturları qeyri-rәsmi vә qeyri formal  
tәlim formalarını tanıyan diplomlar versin.              

Bu fәsildә hәmçinin  qeyd olunur ki, әsas diqqәt  tәlim 
sistemlәri vә institutlarına deyil, individual tәlәbәyә 



10

yönәldilmәlidir ki, bu da tәhsilin müxtәlif pillәlәri arasında 
mövcud olan әnәnәvi sәrhәdlәri sual altına qoyur. Avropa 
Komissiyasının Avropa Ali Tәhsil Sahәsi üçün hazırladığı planın 
vacib vә faydalı olduğu göstәrilir vә hesab edilir ki, bu hesabatda 
tәqdim olunan yanaşmalar bu strukturlara uyğun olacaq vә onu 
dәstәklәyәcәk.

Altıncı fәsildә  hesabatda әldә olunmuş nәticәlәrin yekunu 
verilir. Ali Tәhsil Nazirlәrinin Berlin Konfransının (Sentyabr 
2003) yekun nәticәlәrindә deyilir:

 Nazirlәr üzv dövlәtlәri işin hәcmini, pillәlәri, tәlim prosesinin 
nәticәlәrini, ixtisas vә profillәri tәsvir edәn vә bir-birinә uyğun 
olan ixtisas dәrәcәlәri strukturları yaratmağa çağırır. Onlar eyni 
zamanda Avropa  ixtisas dәrәcә strukturlarını  tәkmillәşdirmәyә 
dә qәrarlıdırlar.

Hazırkı hesabat Bolonya Nәzarәt Qrupunun sifarişi ilә 
göstәrilәn işlәrin yerinә yetirilmәsinә yardım etmәk mәqsәdilә 
hazırlanmışdır. Hesabat  aşağıdakı mәsәlәlәri әhatә edәn beş 
fәsildәn ibarәtdir:
> Mövzu – Avropanın ixtisas dәrәcә strukturları
> Milli ixtisas dәrәcә strukturları
> Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә ixtisas dәrәcә strukturları
> İxtisas dәrәcә strukturlarının әlaqәlәndirilmәsi 
> Ali tәhsil vә digәr tәhsil sahәlәrinin ixtisas dәrәcә strukturu

2004-cü il Dublin görüşündә Bolonya Nәzarәt Qrupu Avropa 
Ali Tәhsil Sahәsindә vahid ixtisas dәrәcә strukturunun 
hazırlanması üzrә işçi qrupunun yaradılması tәklifini qәbul etdi vә 
aşağıda adı çәkilәnlәri bu qrupun üzvlәri tәyin etdi: Mogens Berq 
(Danimarka) – sәdr, Yan MakKenna (İrlandiya) 1 İyul 2004 qәdәr 
vә İyulun 1-dәn etibarәn Marlis Liquoter Bolonya Nәzarәt 
qrupunun sәdrlәri, Jak Filip Sen-Jeran (Fransa), Yeva Qonczi 
(Macarıstan) vә Andreş Rauhvarqer (2006).
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G I R I Ş

İşçi qrupuna bir neçә ekspertlәr dә qoşulmuşdur (siyahı bu 
hesabatda Әlavә 1-dә verilib).

Bolonya Nәzarәt Qrupunun İşçi Qrupuna verdiyi sәlahiyyәtlәr 
(Әlavә 2) aşağıdakılardır:
> öz ixtisas dәrәcә strukturlarını yaratmaq istәyәn üzv dövlәtlәrә 
ixtisas dәrәcә strukturu yaratmaqda yardımçı ola bilәcәk 
istiqamәtlәr vermәk (işin hәcmi, tәlimin pillәlәri vә nәticәlәri, 
ixtisas vә profillәr baxımından);
> Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә geniş әhatәli ixtisas dәrәcәlәri 
strukturu yaratmaq;
> milli vә Avropa sәviyyәsindә ixtisas dәrәcә strukturunun әsas 
prinsiplәrini müәyyәn etmәk.
İşçi Qrupu Kopenhagen Prosesi çәrçivәsindә vә “Tәlim vә 

tәhsil 2010”1  sәnәdindә ifadә olunmuş Lissabon prosesinin 
gündәliyindә mövcud olan digәr siyasәt  sahәlәrini dә nәzәrә 
almışdır. İşçi Qrupu ekspertlәrlә 6 dәfә görüşmüşdür: Dublindә, 
Kopenhagendә, Edinburqda, Stokholmda, Budapeştdә vә Riqada. 
Bundan öncә isә Danimarka, İrlandiya, Böyük Britaniya 
(Şotlandiya da Daxil olmaqla) vә Ali Mәktәblәrin Tanınmasına 
dair Razılaşma Komitәsinin Prezidenti tәrәfindәn hazırlıq qrupu 
yaradılmışdır. Bu hazırlıq qrupu İşçi Qrupu rәsmi olaraq 
yaradılana qәdәr müәyyәn әlaqәlәndirmә işlәri görmüşdür.
İşçi Qrupu başqaları tәrәfindәn, xüsusilә dә “Dublin 

Deskriptorları”nı yaradan vә tәkmillәşdirәn, 2004-cü il Yanvar 
ayında Londonda ilk konfransın keçirilmәsini tәşkil edәn Tәlimin 
Keyfiyyәtin Yaxşılaşdırılmasına dair Birgә Tәşәbbüs2  tәrәfindәn 
görülmüş çox böyük işlәrdәn yararlanmışdır. O, hәmçinin öz milli 

1 Adı: www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/
jir_coucil_final.pdf

2 www.jointquality.org

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/
http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/
http://www.jointquality.org
http://www.jointquality.org
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ixtisas dәrәcә strukturunu qurmuş vә mövcud ixtisas dәrәcә 
strukturları arasında müqayisәli araşdırma aparmış ölkәlәrin 
tәcrübәsindәn dә istifadә etmişdir. 
İşçi Qrupu müzakirәlәrdә iştirak etmiş digәr tәşkilatlar vә 

cәmiyyәtlәrin tәcrübәsinә dә müraciәt etmişdir; bunlardan Avropa 
Universitetlәr Assosiasiyası (AKTS mәslәhәt şurasının 
әlaqәlәndiricisi olmuş), Avropa Tәlәbәlәrinin Milli Birliyi (ESİB), 
Avropa Ali Tәhsil İnstitutları Assosiasiyası, Avropa İnformasiya 
Şәbәkәlәri Mәrkәzi (ENİC), Milli Akademik Tanınma 
İnformasiya Mәrkәzlәri (NARİC) vә Avropa Akkreditasiya 
Konsorsiumunun (ECA) adını çәkmәk olar. Avropa Komissiyası 
Bolonya Prosesindәki maraqlarına uyğun olaraq vә “Tәhsil vә 
tәlim 2010” adlı sәnәddә göstәrildiyi kimi Lissabon vә 
Kopenhagen proseslәrinin әlaqәlәndiricisi kimi bu işә öz töhfәsini 
vermişdir.  

Müzakirәlәrә qatqıları genişlәndirmәk üçün İşçi Qrupunun 
sәdri qrupun işinin aralıq nәticәlәrini Avropa Tәlәbәlәrinin Milli 
Birliyi,  Avropa Ali Tәhsil İnstitutları Assosiasiyası , Avropa 
İnformasiya Şәbәkәlәri Mәrkәzi vә Mili Akademik Tanınma 
İnformasiya Mәrkәzlәri kimi tәşkilat  vә cәmiyyәtlәrin tәşkil etdiyi 
müxtәlif konfranslara tәqdim etdi. O, hәmçinin Vyanada Bolonya 
prosesi vә Avropa Şurasında sәdrliklә bağlı Avstriya rәsmilәrinin 
vә tәşkilatlarının iştirak etdiyi seminarı tәşkil etmişdir (2006).
İşçi qrupunun üzvlәri Edinburq, Santander vә Riqa 

şәhәrlәrindә keçirilәn Bolonya seminarlarında mәruzәlәr etmiş vә 
Avropa İxtisas Dәrәcә Strukturlarının Tәkmillәşdirilmәsi. 2-ci 
Mәrhәlә adlı yekun konfransında iştirak ediblәr.

Bu hesabat 13-14 Yanvar 2005-ci ildә Kopenhagendә keçirilәn 
Bolonya3 seminarında әtraflı müzakirә olunub vә orada seminarda 
edilәn tәklif vә iradlar nәzәrә alınmaqla düzәlişlәr edilib. 
Seminarda әldә olunan nәticәlәr vә edilәn tövsiyәlәri nәzәrә almış 

3 Әlavә 7
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hesabat bu işi sifariş edәn Bolonya Nәzarәt Qrupuna tәhvil 
olunacaq. Hesabat 2005-ci il may ayında Berqendә Nazirlәr 
sәviyyәsindә keçirilәn Bolonya konfransına tәqdim olunacaq. 

Bu işin yerinә yetirilmәsi Avropa Komissiyasının Sokrat 
Proqramı vasitәsilә göstәrdiyi maliyyә dәstәyi sayәsindә mümkün 
olmuşdur. Avropa Şurası  Ali Mәktәblәrin Tanınması  dair 
Lissabon Razılaşma Komitәsinin Prezidentinin bu işdә iştirak 
etmәsilә buna öz töhvәsini vermişdir.

.1Bolonya Prosesi, Avropa Ali Tәhsil Sahәsi vә ali 
istisas dәrәcәlәri sistemi

Bolonya Bәyәnnamәsindә (1999) ali tәhsilin birinci vә ikinci 
mәrhәlәlәrә bölünmәsi Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә geniş әhatәli 
ixtisas dәrәcәlәri strukturunun yaradılmasına doğru atılan ilk 
addım oldu. Tәhsilin bu cür mәrhәlәlәrә bölünmәsi ilә ali tәhsil 
strukturunun ilk elementi yaradıldı. Növbәti addımlar isә 
Keyfiyyәtin Yaxşılaşdırılmasına dair Birgә Tәşәbbüs tәrәfindәn 
hazırlanan “Dublin Deskriptorları”, Trans-Avropa 
Qiymәtlәndirmә Layihәsi vә Tәkmillәşdirmә Layihәsi kimi bir 
sıra milli vә beynәlxalq tәşәbbüslәr vә Danimarkada, İslandiyada, 
Şotlandiyada ayrıca vә Böyük Britaniyanın bütün qalan әrazisi 
üçün vahid milli ixtisas dәrәcә strukturlarının yaradılması oldu.  
Helsinki, Lissabon vә Zurix şәhәrlәrindә keçirilәn Bolonya 
seminarlarında bu mәsәlә vә әldә olan mәlumatlar tәfәrrüatı ilә 
müzakirә olundu. Daha sonra 27-28 Martda Kopenhagen 
şәhәrindә (Danimarka) Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә İxtisas 
Dәrәcә Sturkturları mövzusunda Bolonya seminarı keçirildi. 
Avropa ali  tәhsilindә mәrhәlә vә pillәlәrә aydınlıq gәtirmәk üçün 
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alternativ yanaşmaları araşdıran ilkin hesabat 4 seminar 
iştirakçılarına tәqdim olundu. Seminar iştirakçıları ixtisas 
dәrәcәlәrini tәsvir etmәk üçün faydalı olan konsepsiyalarla bağlı 
problemlәri vә mübahisәli mәsәlәlәri müzakirә etdilәr. Ali tәhsil 
strukturlarına mövcud Avropa yanaşmaları, hәyat boyu tәlim dә 
daxil olmaqla müxtәlif tәhsil pillәlәrinin dәrk olunmasının nәzәri 
әsasları vә alternativ metodologiyalar da onların diqqәt 
mәrkәzindә olan mәsәlәlәr olmuşdur.  

1 Mövzu – Avropada Ali Tәhsil İxtisasları
2003-cü il Danimarka seminarı Berlin görüşündә tәhsil 

nazirlәri tәrәfindәn qәbul olunmuş ali tәhsildә maraqlı olan 
tәrәflәrә әtraflı tövsiyәlәrin verilmәsi ilә yekunlaşdı; bu haqda 
mәlumat Әlavә  3-dә verilib. 2003-cü il Berlin Bәyannamәsi 
Nazirlәri  Avropa Ali tәhsil Sahәsindә geniş әhatәli bir ixtisas 
dәrәcә strukturu yaratmağa  çağırdı. Bununla bağlı aşağıdakı 
bәyanatlar xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir:
İxtisas dәrәcә strukturu: Nazirlәr üzv dövlәtlәri öz ali tәhsil 

sistemlәri üçün nәzәrdә tutulmuş vә tәliminin pillәlәri, işin hәcmi, 
tәlimin nәticәlәri, ixtisas vә profillәr baxımından  ixtisas 
dәrәcәlәrinin tәsvirini verәn vә bir-birinә uyğun olan ixtisas 
dәrәcә strukturlarını yaratmağa çağırır. Onlar hәmçinin, Avropa 
Ali Tәhsil  Sahәsindә geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu 
yaratmaq vәzifәsini öz üzәrinә götürürlәr. Bu cür strukturlar 
daxilindә ixtisas dәrәcәlәrinin öncәdәn müәyyәn olunmuş 
nәticәlәri olmalıdır. Tәhsilin birinci vә ikinci mәrhәlәsinin verdiyi 
dәrәcәlәr fәrdi, akademik vә әmәk bazarı ehtiyaclarını ödәmәk 
üçün fәrqli istiqamәtlәr vә profillәrә malik olmalıdır. Ali 
Mәktәblәrin Tanınmasına dair Lissabon Konvensiyasına uyğun 

4 Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә Ali Tәhsil Strukturları – Avropa ali tәhsil ixtisaslarının mәrhәlә vә 
sәviyyәlәrinә aydınlıq gәtirmәk üçün tәtbiq olunan alternativ yanaşmaların öyrәnilmәsi – adlı 
hesabatı http:///www.bologna.dk internet sәhifәsindәn ıldı edә bilәrsiniz.

http:///www.bologna.dk
http:///www.bologna.dk
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olaraq tәhsilin birinci mәrhәlәsinin verdiyi dәrәcә ikinci mәrhәlә 
proqramlarına başlamaq hüququ verir. İkinci mәrhәlәnin verdiyi 
dәrәcә isә doktorluq dәrәcәsi araşdırmalarına başlamaq hüququ 
verir. Nazirlәr Nәzarәt Qrupunu daha qısamüddәtli ali tәhsil 
mәrhәlәsinin Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә ixtisas dәrәcә 
strukturunun birinci mәrhәlәsi ilә әlaqәlәndirmәyin 
mümkünlüyünü vә bunun necә edilәcәyini araşdırmağa dәvәt 
edir.5

Hәyat boyu tәlim: “...Daha sonra Nazirlәr Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsindә ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılmasında çalışanları 
geniş çeşiddә çevik  tәlim yolları,  imkanları vә texnikasını bu 
struktura daxil etmәyә vә AKTS (Avropa Kredit Köçürmә Sistemi) 
kreditlәrindәn müvafiq qaydada istifadә etmәyә çağırır.”6 

 Әlavә tәdbirlәr: “...Nazirlәr hazırkı iki mәrhәlәli ali tәhsil 
sistemindәn bir az da irәli gedәrәk doktoranturanı  Bolonya 
prosesinin üçüncü mәrhәlәsi kimi qәbul edilmәsini vacib hesab 
edir.”7

Belәliklә dә, әsas çәtinlik milli ixtisas dәrәcә strukturlarının 
bir-biri ilә әlaqәsini tәmin edәn Avropa strukturunun yaradılması 
idi ki, burada da mәqsәd müxtәlif ixtisas dәrәcә strukturlarının 
Avropa ilә әlaqәsini daha da dәqiqlәşdirmәk üçün bir özül 
yaratmaqdı. Ali tәhsil ixtisasları milli sistemlәr daxilindә 
yarandığı vә mövcud olduğu üçün yeni yaradılan struktur Avropa 
Ali Tәhsil Sahәsindә İxtisas Dәrәcә Strukturu adlandırılmalıdır. 
Effektiv Avropa İxtisas Dәrәcә Strukturunun olması bir çox 
sәbәblәrdәn vacibdir. İlk növbәdә o, ali tәhsil sistemlәri vә onların 
tәklif etdiyi ixtisaslar haqqında mәlumatları paylaşmaq yolu ilә 
Avropanın mövcud ali tәhsil sistemlәri arasında hәqiqәtәn şәffaf  

5 Berlin Bәyannamәsi

6 Berlin Bәyәnnamәsi 2003

7 Berlin Bәyәnnamәsi 2003
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әlaqәlәrin yaradılmasında Bolonya Prosesinә yardım edәcәk. 
Nәticәdә xarici ölkәdә qazanılan ixtisasın tanınması prosesi vә 
vәtәndaşların çevikliyi artacaq, tәhsil haqqında sәnәdlәrin 
dәyәrlәndirilmәsi daha dәqiq olacaq. Geniş әhatәli ixtisas dәrәcә 
strukturu öz milli ixtisas dәrәcә strukturunu yaratmaq istәyәn 
ölkәlәri istiqamәtlәndirmәlidir. Nәhayәt, yüksәk keyfiyyәtin 
tәminatı üçün şәrait yaratmalıdır.

Bolonya gündәliyi ilә Avropa ali tәhsil ixtisaslarının 
yerlәşmәsi haqda mәlumat vә onların tәsvirini verәn effektiv 
sistemin yaradılması arasında birbaşa vә dolayı әlaqәlәr var. Geniş 
әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә son 
dәrәcә vacib rol oynayacaq. Bolonya Prosesinin Siyasәtini әks 
etdirәn sәnәdlәrdә müәyyәn olunmuş on әsas fәaliyyәt xәtti 
ümumi metodoloji deskriptorlara malik olan aydın vә nәticә-yönlü 
ixtisas dәrәcә strukturlarının yaradılmasına әsaslı şәkildә vә 
müsbәt tәsir göstәrәcәk. Tanınma prosesinә yardım edәn asan 
anlaşılan vә müqayisәyә gәlәn ixtisas dәrәcәlәri sisteminin qәbul 
edilmәsi ümumi vә aydın deskriptorların olmasını zәruri edir. Bu 
fәaliyyәt xәtti ilә әlaqә aşağıdakı vasitәlәrlә hәyata keçirilә bilәr:

> Tәhsilin üç8  әsas mәrhәlәsinә әsaslanan bir sistemin 
yaradılması müxtәlif mәrhәlә/pillәdә qazanılan dәrәcәlәrin 
mahiyyәti vә rolu haqda öncәdәn müәyyәn razılaşmaların 
olmasını tәlәb edir vә bu sistem artıq ixtisas dәrәcә strukturunun 
әsasını tәşkil edir.

> Kredit sisteminin yaradılması özü özlüyündә  ixtisas 
dәrәcәlәrinin müәyyәn olunması vә tәsvir edilmәsinә, onların 
daha şәffaf olmasına yardım edәn bir yanaşmadır.

8 Bolonya Bәyannamәsi tәhsilin birinci vә ikinci mәrhәlәlәri ilә bağlı mәqsәd ifadә etmiş, Berlin 
Bәyannamәsi isә doktorluq dәrәcәsini tәhsilin üçüncü mәrhәlәsi kimi buraya әlavә etmişdir



18

> Yalnız ali tәhsil ixtisaslarının hamılıqla tanınması vә düzgün 
anlaşılması hesabına müәllim heyәtinin, tәlәbә vә alimlәrin 
mobilliyini artırmaq olar.

> Tәhsildә keyfiyyәtin tәmin olunması üçün Avropa 
sәviyyәsindә әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi ali ixtisasların 
sadalanmasına vә tәsvir olunmasına, hәmçinin digәr xarici 
keyfiyyәt vә standart göstәricilәrinә şәffaf yanaşma, mümkün 
olduqda isә ümumi Avropa yanaşmalarının olmasını tәlәb edir.

> Ali tәhsil sahәsindә, xüsusilә inteqrasiya olunmuş tәhsil 
proqramları vә birgә dәrәcәlәrdә Avropa meyarlarının daha geniş 
tәtbiq olunmasına mövcud fәnlәr, fәnn proqramları vә “pillәlәr” 
arasında şәffaflığı artırmaqla tәkan vermәk olar.

> Hәyat boyu tәlimә gәldikdә isә ixtisas dәrәcәlәrinin vә 
pillәlәrin tәsvir olunmasında әldә olunan  hәr hansı bir  razılıq 
ixtisas dәrәcә strukturları, başqa ali tәhsil ixtisasları,    alternativ 
tәlim yolları vә dәrәcәlәri, ümumi götürdükdә tәlimin bütün 
növlәri vә mәrhәlәlәri üçün faydalı olacaq.

> Ali tәhsil müәssisәlәri vә tәlәbәlәr effektiv milli vә Avropa 
ixtisas dәrәcә strukturlarının yaradılmasından faydalanan başlıca 
maraqlı tәrәflәrdir. Ali tәhsil müәssisәsinin müstәqilliyini o vaxt 
artırmaq mümkündür ki, çox da sәrt olmayan vә çevik olmağa 
imkan yaradan ali tәhsil strukturu mövcud olsun.

> Müxtәlif keçid mәqamlarını tәmin edәn milli vә Avropa 
ixtisas dәrәcә strukturları qeyri-әnәnәvi tәlәbәlәrin qәbul 
olunmasına imkan yaradır vә belәliklә dә, sosial cәhәtdәn daha sıx 
birliyә nail olmağa yardım edir.

> Real ümumi  ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılması Avropa 
ixtisas dәrәcә dәrәcәlәrini  şәffaf vә bir-birinә uyğun etdiyi halda 
Avropa ali tәhsili daha da cazibәli olacaq. Ali tәhsil dәrәcәlәrinin 
vә pillәlәrinin tәsvir edilmәsi üsullarının tәkmillәşdirilmәsi 
Bolonya prosesi üçün fundamental әhәmiyyәt kәsb edir.
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> Şәffaf, aydın müәyyәn olunmuş vә milli strukturlarla 
dәstәklәnәn geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu Bolonya 
islahatlarının nәticәsi kimi ortaya çıxan ixtisasların dünyanın 
başqa yerlәrindә dә tanınmasına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir 
edәcәk.

Ali tәhsil ixtisaslarının tәsvir edilmәsi üçün konseptual 
yanaşmaların hazırlanması Bolonya prosesinә uyğun tәhsil 
islahatları hәyata keçirәn ölkәlәr üçün hazırda vacib prioritet 
mәsәlәlәrdәndir. Bu işlәr yalnız Avropa әrazisi vә ali tәhsil sahәsi 
ilә mәhdudlaşmayıb, tәlim vә tәhsilin digәr sahәlәrindә vә 
dünyanın başqa hissәlәrindә dә mәs. Avstraliya, Yeni Zelandiya vә 
Cәnubi Afrikada müşahidә oluna bilәr. Tәәssüf ki, bәzi alternativ 
vә rәqib yanaşmaların mövcudluğu vәziyyәti mürәkkәblәşdirir. 
Avropa ali tәhsil sektorunda bәzi maraqlı tәrәflәr hazırkı 
vәziyyәtlә bağlı problemlәrdәn xәbәrdardır vә bu problemlәri hәll 
etmәk vә ümumi anlaşmaya doğru getmәk üçün milli vә 
beynәlxalq sәviyyәdә bir sıra addımlar9 atılmışdır.

Tәhsil müddәti (illәr), kredit göstәricilәri, tәlimin nәticәlәri vә 
ixtisaslar, ixtisaslar vә tәhsil pillәsi göstәricilәri vә fәnlәrin 
mürәkkәblik dәrәcәsi10  dә da daxil olmaqla tәdris proqramlarını 
tәrtib etmәyin vә dәyәrlәndirmәyin müxtәlif üsulları var. Ali tәhsil 
strukturlarını tәsvir etmәyin әnәnәvi model vә üsulları  tәlimin 
nәticәlәri vә qazanılan ixtisasları, pillәlәri vә onların 
göstәricilәrini, fәnlәrin mürәkkәblik dәrәcәsi vә ali ixtisas 
dәrәcәlәri deskriptorlarını açıq şәkildә ifadә edәn sistemlәrlә әvәz 
olunur. Bu sistemlәr daha yüksәk dәqiqliyi tәmin edir vә şәffaflığı 

9 Mәsәlәn, Keyfiyyәtin Yaxşılaşdırılmasına dair Birgә Tәşәbbüs Qrupu, Keyfiyyәt Tәminatı üzrә 
Avropa Şәbәkәsi, Tәkmillәşdirmә vә s.

10  Fәnlәrin mürәkkәblik dәrәcәsinin göstәrilmәsi Böyük Britaniya yanaşmasıdır. Bu yanaşma 
akademik ictimaiyyәtә konkret bir fәnn proqramının mahiyyәtini, standartlarını vә sәciyyәvi 
cәhәtlәrini tәsvir etmәk üçün bir vasitә yaradır. Bu yanaşma hәmçinin “Avropada Tәhsil 
Strukturlarının Tәkmillәşdirilmәsi “ layihәsi  tәrәfindәn dә qәbul olunmuşdur.
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vә müqayisә edә bilmәk imkanlarını artırır. Ümumi yanaşmalar, 
hamılıqla tanıma, hәqiqi şәffaflıq olmadan effektiv Avropa Ali 
Tәhsil Sahәsi yaratmaq daha da çәtin olacaq.

1.2 İxtisas Dәrәcә strukturları vә ali tәhsilin 
mәqsәdlәri
İstәr milli, istәrsә dә Avropa ixtisas dәrәcә strukturunun 

yaradılmasını ali tәhsilin әsas mәqsәdlәrindәn, prioritetlәrindәn vә 
ideyalarından ayırmaq mümkün deyil. Bu sәbәbdәn İşçi  Qrupu  
öz   fәaliyyәtini   hansı   mülahizәlәr   üzәrindә  qurduğunu  qısa  
bir formada

bildirmәyin vacib vә faydalı olduğunu hesab edir. Bu fәsildә 
qaldırılmış problemlәrә Bolonya Bәyannamәsindә, elәcә dә Praqa 
vә Berlin Bәyannamәlәrindә dә toxunulmuşdur.

Bu mәsәlәlәr Bolonya seminarlarında, ali tәhsilin sosial 
meyarlarına dair Yunanıstan seminarında (Fevral 2003), ixtisas 
dәrәcә strukturlarına dair Danimarka seminarında (Mart 2003), 
hәyat boyu tәlim haqqında Çexiya seminarında (İyun 2003) vә ali 
tәhsil ixtisaslarının tanınmasına dair Avropa Şurası/Portuqaliya 
seminarında da (Aprel 2002)11  qaldırılmışdır. Onlar Avropa 
Şurasının ali tәhsil vә elmi tәdqiqatlara görә ictimaiyyәtin 
mәsuliyyәti seminarında (Sentyabr 2004), mәşğulluq haqqında 
Sloveniya, Avropa Universitetlәri Assosiasiyası vә Avropa 
Tәlәbәlәrinin Milli Birliyi tәrәfindәn tәşkil olunan (Oktyabr 2004) 
seminarında, Latviyanın rәhbәrlәri ilә Avropa Şurasının 2004-cü 
ilin Dekabrında Riqada tәşkil etdiyi  seminarda da müzakirәyә 
çıxarılıb.12

11 Bu seminarlar haqda mәlumat http://www.bologna-berlin2003.de/en/bologna_seminars/index/
hpm saytında

12 Bu seminarlar haqda mәlumat http://www.bologna-bergen2002.no/ saytında    

http://www.bologna-berlin2003.de/en/bologna_seminars/index/hpm
http://www.bologna-berlin2003.de/en/bologna_seminars/index/hpm
http://www.bologna-berlin2003.de/en/bologna_seminars/index/hpm
http://www.bologna-berlin2003.de/en/bologna_seminars/index/hpm
http://www.bologna-bergen2002.no/
http://www.bologna-bergen2002.no/
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Bolonya Bәyannamәsi hәyata keçirilmәsi ilә bağlı milli vә 
Avropa sәviyyәsindә, xüsusilә dә Avropa Şurasında müxtәlif 
maraqlı tәrәflәr arasında müzakirәlәr nәticәsindә ali tәhsilin  
mәqsәdlәri hamılıqla qәbul edilmişdir. Başqa sözlә, ali tәhsilin 
aşağıdakı  әsas mәqsәdlәri var:
>  әmәk  bazarına hazırlıq;
> demokratik cәmiyyәtdә fәal vәtәndaş mövqeyi tutmağa 
hazırlamaq;
>  fәrdi inkişaf;
>  dәrin vә müasir biliklәr bazası yaratmaq.

Bu dörd elementin hәr birini  ayrılıqda müzakirә etmәk daha 
mәqsәdәuyğundur. Lakin qeyd etmәk lazımdır ki, bu dörd element 
bir-biri ilә әlaqәlidir vә onları ayırmaq olmaz. 
Әmәk Bazarına Hazırlıq
Hәmçinin, qeyd edilmәlidir ki, ilk üç element ixtisas 

dәrәcәsinә sahib olmaqla bağlı fәrdi şәxsin mәsuliyyәtini ifadә 
edir, dördüncü element isә ixtisasların işә  alınma vә başqa sosial 
mәqsәdlәrlә әlaqәlәndirmәyәrәk mәsuliyyәti cәmiyyәtin üzәrinә 
qoyur. Buna baxmayaraq, hәr dörd elementin hәm fәrdi, hәm dә 
ictimai cәhәtlәri var.
Әmәk bazarına hazırlıq sonuncu nәslin tәhsil haqqında 

mülahizәlәrindә әn çox üstünlük verilәn meyar olmuşdur. İşә 
götürәnlәr Avropanın hazırkı tәhsil sistemlәrinin çoxunun 
tәlәbәlәri әmәk bazarına yetәrincә hazırlaya bilmәmәsindәn 
şikayәtlәnirlәr. Bu narazılıq Bolonya Prosesini hәrәkәtә gәtirәn 
әsas qüvvәlәrdәn biri olmuşdur.

Demokratik cәmiyyәtdә  fәal vәtәndaş mövqeyi tutmağa 
hazırlama

Demokratik institutlar vә qanunlar demokratik cәmiyyәtin 
ayrılmaz tәrkib hissәsi olduğundan onlar yalnız demokratiya 
mәdәniyyәti olan ölkәlәrdә, yәni tolerant, fәrqliliyi qәbul edәn vә 
müzakirәlәr üçün açıq olan cәmiyyәtlәrdә fәaliyyәt göstәrә bilәr. 
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Demokratiya isә tamamilә savadlı vәtәndaşların fәal iştirakından 
asılıdır. Bu sәbәbdәn demokratiya mәdәniyyәtinin yaradılmasında 
tәhsilin bütün pillәlәri vacib rol oynayır. Ötürülә bilәn 
qabiliyyәtlәrin yaradılmasından başqa vәtәndaşların cәmiyyәtin 
hәyatında fәal iştirakı müxtәlif sahәlәrdә geniş biliklәrin olmasını, 
elәcә dә demokratik dәyәrlәrin vә yanaşmanın tәrbiyә olunmasını, 
tәnqidi düşüncә qabiliyyәtinin olmasını tәlәb edir. Bolonya 
Prosesi ali tәhsilin bu aspektinә toxunub. Praqa vә Berlin 
Bәyanatları vasitәsilә bu aspekt Bolonya Prosesindә daha aydın 
ifadә olunub. 

Fәrdi inkişaf 
Bolonya Prosesinin siyasәti ali tәhsilin bu aspektinә birbaşa 

toxunmayıb. Fәrdi inkişaf әvvәlki nәsillәrin tәhsilә vә ali tәhsilә 
münasibәtdә әn vacib hesab etdiyi mәqsәd idi vә Avropa ali tәhsili 
dә bu mәsәlәyә önәm verir. Kütlәvi tәhsil ideyası bәlkә dә bu 
cәhәti müәyyәn qәdәr sual altına almışdır, lakin açıq demәk 
lazımdır ki, әmәk bazarına hazırlığın tәhsilin vacib mәqsәdi 
olduğu tәqdirdә fәrdi inkişaf mәqsәdi heç bir vәchlә aradan 
qaldırıla bilmәz.

Dәrin vә müasir biliklәr bazasının yaradılması
Bütövlükdә cәmiyyәtin müxtәlif bilim sahәlәrindә dәrin vә 

müasir biliklәrә sahib olması vacibdir. Әn çox inkişaf etmiş 
sahәlәrdә bu, elmi tәdqiqat işlәrinin aparılması demәkdir. Lakin 
bu iş, elmi tәdqiqatla mәhdudlaşmır, çünki әn yeni biliklәr vә 
onların ötürülmәsi elmi tәdqiqatdan aşağı olan bir çox sahәlәrdә 
dә mühüm rol oynayır. Yәni, mәs. qaynaq işinin әn müasir üsulu, 
bu qabiliyyәtә sahib olmaq vә sonralar inkişaf etdirmәk “elmi 
tәdqiqat” hesab olunmasa da, bu bacarıq vә onun ötürülmәsi 
müasir vә texnoloji cәhәtdәn inkişaf etmiş cәmiyyәt üçün 
yetәrincә vacib ola bilәr. Ali tәhsilin bu cәhәti Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsi ilә Avropa Tәdqiqatlar Sahәsini özündә birlәşdirәn, 
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doktoranturanı 3-cü “Bolonya mәrhәlәsi “ kimi Bolonya Prosesinә 
daxil edәn Berlin Bәyanatında öz әksini tapmışdır. 

.3Milli vә Avropa sәviyyәsindә vә tәlimin müxtәlif 
sahәlәrindә ixtisas dәrәcә strukturları
Tәhsil strukturu verilmiş ali tәhsil sistemi daxilindә bütün 

ixtisasların tam tәsvirini vermәli, elәcә dә tәlәbәlәrin ixtisas 
seçmәk vә dәyişmәk yollarını göstәrmәlidir. Bu sәbәbdәn 
ixtisaslar elә tәsvir olunmalıdır ki, tәhsilin mәqsәdlәrini tam әhatә 
etmiş olsun. Demәli, ixtisas dәrәcә strukturu geniş әhatәli 
olmalıdır. Bu hәm milli, hәm yeni yaranmaqda olan Avropa Ali 
Tәhsil Strukturuna münasibәtdә keçәrlidir. Sonuncunun 
tәfәrrüatları milli ixtisas dәrәcә strukturu ilә müqayisәdә çox 
xırdalanmasa da onun әsas mәqsәdlәrindәn biri milli tәhsil 
sistemlәri arasında çevikliyi, şәffaflığı vә tanınmanı sadәlәşdirәn 
geniş әhatәli bir strukturun yaradılmasıdır. Eyni zamanda milli 
ixtisas dәrәcә strukturlarının ali tәhsilin mәqsәdlәri haqda öz 
mülahizәlәri vә ali tәhsil siyasәtinin gündәliyinә fәrqli mәsәlәlәr 
gәtirәcәyini dә dәrk etmәk vacibdir. Milli tәhsil strukturlarının 
müxtәlifliyi vә onların sıx әlaqәlәndirilmәsinin faydası arasında 
düzgün balans yaratmaq geniş әhatәli tәhsil strukturu yaratmağın 
әn böyük çәtinliyidir. 

ixtisas dәrәcә strukturu yaratmaq yalnız ali tәhsil sahәsinin vә 
Bolonya Prosesinin vәzifәsi deyil. Kopenhagen Prosesi peşә 
tәlimi vә ixtisasları sahәsindә şәffaflığı artırmaq, pesә tәlimi vә 
tәhsili sahәsindә әmәkdaşlığı güclәndirmәk mәqsәdi daşıyır. Buna 
informasiya bazasının, diplomların verilmәsinin ümumi 
prinsiplәrinin vә peşә tәhsili sahәsindә kredit köçürmә sistemi dә 
daxil olmaqla ümumi meyarlarının yaradılması ilә nail olmaq olar. 
Çox as sayda ölkәlәr hәm ali tәhsil, hәm dә peşә tәhsilini әhatә 
edәn geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu yaradıb. Avropada belә 
bir struktur yoxdur. Avropa Komissiyası vә Tәhsil Nazirlәrinin 
Avropa Şurası hesab edir ki, Avropa әmәk bazarı ixtisasların 
tanınması üçün vahid dayaq nöqtәsi olan  Avropa ixtisas dәrәcә 
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strukturu olmadan effektiv vә sәlis fәaliyyәt  göstәrә bilmәz. Onlar 
Lissabon prosesi13  çәrçivәsindә belә bir struktur yaratmağa 
çağırırlar. Bu mәsәlәlәrdәn 5-ci fәsildә bәhs olunur.

2.1 Giriş
Milli ixtisas dәrәcә strukturu ilә bağlı vә onun dәrk olunması 

üçün vacib olan bir sıra konsepsiyalar var, lakin tәlimin mәrhәlәsi, 
pillәsi, işin hәcmi, tәlimin nәticәlәri, tәhsil strukturu vә s. kimi 
terminlәrin istifadә üçün qәbul  olunması haqda beynәlxalq 
razılaşma tәәssüf ki, yoxdur. Müxtәlif terminlәrdәn istifadә 
olunması milli ixtisas dәrәcә strukturlarının izahını vә onların 
әlaqәlәndirilmiş inkişafını çәtinlәşdirir. Bu çәtinliklәri aradan 
qaldırmaq üçün bu fәsildә vә hesabatın tam mәtnindә aşağıdakı 
terminlәrdәn istifadә olunub:

Kredit: tәlimin mәqsәdlәrinә nail olma vә onunla bağlı 
görülәn işin hәcminә әsaslanaraq öyrәnmәnin hәcmini ifadә edәn 
kәmiyyәt göstәricisi

Mәrhәlә: Bolonya Prosesi tәrәfindәn müәyyәn olunmuş vә 
bütün Avropa ali tәhsil ixtisaslarını әhatә edәn  üç ardıcıl mәrhәlә 
(birinci mәrhәlә, ikinci mәrhәlә vә üçüncü mәrhәlә)

Avropa: “Avropa” dedikdә Bolonya Bәyannamәsini imzalamış 
ölkәlәr, “milli” dedikdә isә bu ölkәlәrin hәr biri ayrılıqda nәzәrdә 
tutulur.

Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә İxtisas Dәrәcә Strukturu: 
Avropanın milli İxtisas dәrәcә strukturları vә onların verdiyi 
ixtisaslar arasında şәffaf münasibәtlәr yaradan geniş әhatәli 
struktur. Bu, milli strukturların bir-biri ilә әlaqәlәndirilmәsi 
mexanizmidir.

Tәlimin nәticәlәri: tәlim müddәti başa çatdıqda tәlәbәnin nәyi 
bilmәli vә hansı qabiliyyәtә sahib  olduğunun yazılı ifadәsi.

13 Birgә Aralıq Hesabat: Tәlim vә Tәhsil 2010 (Fevral  2004)
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2 Milli İxtisas Dәrәcә Strukturları
Pillәlәr: tipik ixtisaslara qarşı qoyula bilәn vә tәlim 

nәticәlәrini sadalayan ardıcıl etaplar.
Milli İxtisas dәrәcә strukturları(ali tәhsil): milli tәhsil 

sisteminin beynәlxalq sәviyyәdә anlaşılan  tәsviri. Bunun 
vasitәsilә ali tәhsilin verdiyi ixtisaslar vә digәr tәhsil nailiyyәtlәri 
anlaşılan tәrzdә tәsvir olunur vә bir-biri ilә әlaqәlәndirilir ki, bu 
da ali tәhsil ixtisasları arasındakı münasibәtlәri müәyyәn edir.

Profil: ya konkret (fәnn) tәlim sahәsinin verdiyi ixtisas, ya da 
müxtәlif sahәlәrә aid, lakin ümumi mәqsәdlәri olan ixtisas 
qruplarının vә ya  proqramların toplumu (mәs. daha nәzәri 
tәlimdәn fәrqli olan   peşә tәlimindә).
İxtisaslar dәrәcәlәri: tanınan ali tәhsil proqramını  

müvәffәqiyyәtlә tamamlandıqda  müәyyәn tәlim nәticәlәrinә nail 
olunduğunu tәsdiq edәn vә sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn verilәn 
hәr hansı bir dәrәcә, diplom vә ya sertifikat.
İxtisas deskriptorları: tәhsilin nәticәlәrinin ümumi qaydada 

ifadәsidir. Onlar adәtәn milli tәhsil pillәlәrinә istinad edәrәk  
ixtisas  dәrәcәlәri tәliminin nәticәlәrini tәsvir edәn aydın bir 
sәnәd olur.

Oriyentirlәr: ixtisasları, tәlimin nәticәlәrini vә/vә ya onunla 
bağlı mәsәlәlәrdә ifadә olunanları  tәsdiq edәn qeyri-normativ 
sәnәd.
İşin hәcmi: tәlimin nәticәlәrinә nail olmaq üçün tәlәb olunan 

tәlim fәaliyyәtlәrinin (mәs. seminarlar, mühazirәlәr, praktik 
mәşğәlәlәr, fәrdi tәlim, tәdqiqat işlәri vә imtahanlar) toplumu.

2.2 Ali tәhsil sistemlәri vә milli İxtisas dәrәcә strukturları
Bolonya Prosesinә daxil ölkәlәrin hәr birinin ali tәhsilin, ali 

tәhsil institutlarının, bu institutların heyәti vә tәlәbәlәri, sosial 
partnyorları kimi maraqlı tәrәflәr rolunu anlayan ali tәhsil sistemi 
olmalıdır. Bu cür ali tәhsil sistemlәrinin elementlәri bir qayda 
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olaraq rәsmi şәkildә müәyyәn  olunur. Lakin ali tәhsil sisteminin 
dәqiq müәyyәn edilmәmiş, amma hәmin sistemin işlәdiyi 
cәmiyyәt  tәrәfindәn anlaşılan  bir sıra aspektlәri dә ola bilәr. Ali 
tәhsil sistemlәri daxilindә әsas element elә ixtisas dәrәcәlәrinin 
özlәridir vә bir çox hallarda onların tәrifi onları qazandıran tәhsil 
proqramlarından aydın şәkildә fәrqlәndirilmir. 

Son illәrdә ali tәhsil ixtisaslarına, xüsusilә dә onların tәşkil 
olunması vә tanınmasına, milli vә beynәlxalq әsaslarda 
әlaqәlәndirilmәsinә dair çox sayda milli vә beynәlxalq 
müzakirәlәr keçirilmişdir. Xüsusilә, Bolonya Prosesi Çәrçivәsindә 
yaranan qurumlar bu müzakirәlәrә tәkan verәn әsas amil 
olmuşdur. Avropa İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf tәşkilatının 
Hәyat Boyu Tәlimi Dәstәklәyәn Milli Ali Tәhsil Sisteminin Rolu 
adlı layihәsi ilә bu sahәdә müәyyәn irәlilәyiş әldә edilmiş oldu. 
Bu müzakirәlәrin nәticәsindә etiraf olundu ki, müxtәlif tipli 
proqramlarda müvәffәqiyyәtlә  iştirak etmiş tәlәbәlәr tәrәfindәn 
qazanılan ixtisas dәrәcәlәrinә yönәldilmiş spesifik bir siyasәtin 
olması vacibdir. Daha sadә şәkildә ixtisas dәrәcә strukturuna 
aşağıdakı tәrif verilir: 
İxtisas dәrәcәlәri strukturu milli tәhsil sisteminin beynәlxalq 

sәviyyәdә anlaşılan  tәsviridir. Bunun vasitәsilә ali tәhsilin verdiyi 
ixtisaslar vә digәr tәhsil nailiyyәtlәri anlaşılan tәrzdә tәsvir 
olunur vә bir-biri ilә әlaqәlәndirilir ki, bu da ali  tәhsil ixtisasları 
arasındakı münasibәtlәri müәyyәn edir.

Belә milli strukturlar adәtәn bir neçә elementdәn ibarәt olur; 
onlardan bu fәsildә әtraflı bәhs olunur. Bura konkret struktur 
meyarları, tәlimin nәticәlәrinin sәviyyәlәri vә  ixtisas dәrәcәsinin 
deskriptorları daxildir. Bu cür strukturların bәzilәri tәlimin bir çox 
sahәlәrini әhatә etdiyi halda digәrlәri yalnız ali tәhsil sahәsi ilә 
mәhdudlaşır. Bәzi strukturların başqaları ilә müqayisәdә daha çox 
tәrkib elementi vә daha mürәkkәb quruluşu ola bilәr; bәzilәrinin 
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hüquqi әsası olduğu halda, digәrlәri sosial partnyorların 
fikirlәrinin consensusunu tәmsil edә bilәr.

2.3 Milli ixtisas dәrәcә strukturlarının mәqsәdlәri
Avropa mәkanında ali tәhsilin әsaslı şәkildә yenidәn 

qurulması prosesi başlayıb vә ali tәhsil ixtisasları onların mәnası 
vә 21-ci әsr reallıqları ilә uyğunluğu baxımından müzakirә 
olunduğu üçün  diqqәt  mәrkәzindә olan mәsәlәlәrdәndir. Bu 
prosesin bir hissәsi ali ixtisas dәrәcәlәrinin tәsvirini verәn, 
müxtәlif ixtisasların mәqsәdlәrini vә onlar arasında әlaqәni izah 
edәn daha aydın sistem yaratmaq  tendensiyadır.  

Milli ixtisas dәrәcә strukturlarının bir necә forması var: 
bәzilәri bütün pillәlәri vә ixtisas dәrәcәlәrini әhatә etdiyi halda, 
digәrlәri ali tәhsil ixtisaslarını başqa ixtisaslardan ayırır. Belәliklә, 
bәzi milli sistemlәr vahid strukturdan istifadә edir, başqaları bir 
qayda olaraq müәyyәn dәrәcәdә formal tәrzdә inteqrasiya 
etdirilmiş bir neçә struktura malikdir. İxtisas dәrәcә strukturları 
tәrkiblәrinә vә mәqsәdlәrinin detallarına görә bir-birindәn çox 
fәrqlәnir14.

Bәzi strukturların qanuna әsaslanan güclü tәnzimlәmә 
funksiyası var, digәrlәri isә maraqlı tәrәflәrin razılığı nәticәsindә 
yaranıb15. Müasir milli ixtisas dәrәcә strukturları bir qayda olaraq 
yalnız tәhsilin iki mәrhәlәyә bölünmәsi ilә kifayәtlәnmir vә 
adәtәn ixtisasların tam siyahısını, aralıq ixtisasları vә sәviyyәlәri 
әhatә edir. Yaradılan  hәr hansı bir geniş әhatәli Avropa modeli bu 
müxtәlifliyi nәzәrә almaq üçün yetәrincә çevik olmalıdır. Milli 
ixtisas dәrәcә strukturları iki yolla hәrәkәt edә bilәr: birinci, 

14  Mәs. bәzilәri ECTS kredit sistemindәn istifadә edir, digәrlәri başqa kredit sistemlәrindәn 
istifadә edir, bәzilәri isә ümumiyyәtlә kredit sistemindәn istifadә  edir.

15 Mәsәlәn. Şotlandiyadakı Şotland Kredit vә İxtisaslar Strukturu maraqlı tәrәflәrin hәrtәrәfli 
razılaşmasıdır vә qanunvericiliyә әsaslanmır.
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müәyyәn şeylәrә birbaşa nail olmaq; ikincisi, başqa qurumların 
yaradılmasını dәstәklәmәk vә yardım etmәk. Sonuncunun daha 
vacib olduğu göstәrilir, çünki o, tәhsil sisteminin dәyişmәsinә vә 
tәkmillәşmәsinә kömәk edir. Bu fәrqli meyarları  bir-birindәn 
ayırmaq  vә izahını vermәklә daha yaxşı nümayiş etdirmәk olar. 
Milli ixtisas dәrәcә strukturları aşağıdakılara nail ola bilәr:

> tәlimin nәticәlәrini göstәrmәk, peşәkar fәaliyyәt sahәsi vә 
onunla bağlı qanunları müәyyәnlәşdirmәk yolu ilә  ixtisasların 
mәqsәd vә hәdәflәrini ifadә etmәk;

> müxtәlif ixtisaslar arasında müәyyәn oxşar cәhәtlәri vә 
inteqrasiya mәqamlarını tәsvir etmәk – bununla da ixtisasları bir-
biri ilә әlaqәlәndirmәk vә inkişaf yollarını (vә maneәlәri) 
göstәrmәk;

> tәhsildә maraqlı tәrәflәrin razılaşmasını әks etdirәn vә 
istiqamәtlәndirәn milli sәviyyәdә razılaşdırılmış struktur 
yaratmaq;

> mövcud ixtisasların yenidәn baxılmasına, tәsvir olunmasına 
vә inkişaf etdirilmәsinә şәrait yaratmaq;

>yeni ixtisasların yaradılmasına şәrait yaratmaq. 
Milli ixtisas dәrәcә strukturları aşağıda göstәrilәnlәrә yardım 

etmәklә dәyişikliklәrin aparıcı qüvvәsi ola bilәr:
> ixtisasların rolunu, onların vәtәndaşlara, işәgötürәnlәrә vә 

ümumiyyәtlә, bütün cәmiyyәtә faydasını göstәrmәklә bu 
ixtisasları qazanmağa hәvәslәndirmәk;

> ixtisasların milli sәviyyәdә әhәmiyyәti vә onlar arasında 
әlaqәni, onların tanınması vә çevikliyini izah etmәklә milli vә 
beynәlxalq sәviyyәdә vәtәndaşların vә işәgötürәnlәrin bu 
ixtisaslarla bağlı mәlumatlılığını artırmaq;

> aralıq ixtisaslar da daxil olmaqla bütün ali tәhsil 
ixtisaslarının tam siyahısını, mümkün olduqda kredit dәyәrlәrini 
göstәrmәklә tәlәbәlәrә yardım etmәk vә dәstәk vermәk, mövcud 
tәhsil imkanlarını onlara izah etmәk;
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> daxil olma vә bitirmә ballarını göstәrmәklә ixtisas 
dәrәcәsinin tanınmasının alternativ yollarını yaratmaqla bu ixtisas 
dәrәcә strukturuna giriş imkanlarını vә onun sosial әhatә dairәsini 
genişlәndirmәk;

> cәmiyyәtin dәyişәn ehtiyaclarını әks etdirmәk üçün  yeni 
ixtisasların yaranması da daxil olmaqla ixtisasların islahatına tәsir 
etmәk;

> tәdris proqramlarının dәyişdirilmәsinә kömәk etmәk;
> tәlәbәlәr vә digәr maraqlı tәrәflәrin öz vәzifәlәrini yerinә 

yetirmәsindә (müstәqil) ali tәhsil  institutlarına dәstәk olmaq;
> ölkә  xaricindәn ali tәhsilә tәlәbәlәr cәlb etmәk.
Milli ixtisas dәrәcә strukturunun necә yaradılmalı olduğunu 

göstәrәn dәqiq bir model yoxdur. Onların aşağıdan-yuxarı,  yaxud 
yuxarıdan-aşağı yanaşma, vә ya hәr ikisinin birlәşmәsindәn 
istifadә etmәklә yaradılması geniş yayılmış bir haldır. İxtisas 
dәrәcә strukturlarının maraqlı tәrәflәrin razılığı әsasında 
yaratmağın özü dә (2.6 bölmәsinә bax) bir çox halda asan 
prosedur olub, bu işdә iştirak edәnlәr üçün dinamik öyrәnmә 
tәcrübәsidir. Milli ixtisas dәrәcә strukturuna sahib olmaq, ona 
nәzarәt vә onun inkişafı eyni bir model әsasında baş vermir. Bu da 
belә bir reallığı әks etdirir ki, bu strukturlar milli müstәqillik vә 
siyasi qәrar vermә sahәsidir. Bununla belә, Avropa 
metodologiyalarının qәbul etdiyi bәzi elementlәri, elәcә dә 
ixtisasları vә tәhsil strukturlarını ifadә vә tәsvir etmәk üçün 
istifadә olunan terminologiyanı araşdırmağa ehtiyac var. Lakin bu 
o anlama gәlmir vә gәlmәmәlidir ki, strukturların mәzmunu, 
mәqsәdi, quruluşu vә işlәmәsi standartlaşdırılmalıdır. Bundan 
başqa milli ixtisas dәrәcә strukturlarının milli şәrait vә prioritetlәr 
dәyişdikcә inkişaf etdirilmәli olan dinamik strukturlar olduğunu 
anlamaq vacibdir.

Milli ixtisas dәrәcә strukturları akademik strukturun  vacib 
tәrkib hissәsidir. Müstәqil ali tәhsil institutları onların daxilindә 
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inkişaf edir vә dәstәklәnir. Onlar vәzifәlәr vә xarici oriyentirlәr 
sistemi daxilindә akademik müstәqilliyin yaradılmasına kömәk 
edir. Ali tәhsil institutlarına inkişaf etmәk vә verdiyi ixtisas 
dәrәcәlәrini tәsdiq etmәk üçün  aydın parametrlәr tәqdim olunur. 
Onlar öz tәdris proqramlarını saxlayaraq (daxili vә xarici 
keyfiyyәt tәminatı proseslәrilә) fәaliyyәtlәri üçün mәsuliyyәt  vә 
cavabdehlik daşıyırlar. Müstәqil ali tәhsil institutları göstәrә bilәr 
ki, onların verdiyi ixtisasların hәr biri istәnilәn milli ixtisas dәrәcә 
strukturunun uyğun pillәsinә yerlәşdirilә bilәr.

Avropada bir çox ölkәlәr islahat vasitәsi kimi öz milli ixtisas 
dәrәcә strukturlarına nәticә yönlü yanaşma tәtbiq etmişlәr. Onlar 
tәlim faktorları vә fәnlәrin formal xarakteristikasını vurğulayan 
әnәnәvi sistemdәn irәli gedәrәk, tәlimin nәticәlәrini dә müәyyәn 
etmişlәr. Avropa Ali Tәhsil Sahәsi vә milli ixtisas dәrәcә 
strukturlarının yaradılmasına mәhz bu cür yanaşma tәtbiq 
olunmalıdır. Belә tәhsil strukturu  aydın oriyentirlәrdәn (tәlimin 
nәticәlәri, fәnlәr üzrә oriyentirlәr әn yüksәk  göstәrici; sәviyyәlәr/
mәrhәlә deskriptorları, işin hәcmi, ixtisas deskriptorları vә s.)  
istifadә edir, mahiyyәt, funksiya vә öyrәdilәn bacarıqlar 
baxımından dәqiq vә aydın tәsvir edilmiş ixtisaslara şәrait yaradır.  

2.4 Milli ixtisas dәrәcә strukturlarının elementlәri
Milli ixtisas dәrәcә strukturları bir qayda olaraq Berlin 

Bәyannamәsindә göstәrilәnlәrә bәnzәr elementlәrdәn ibarәt  olur. 
İxtisas dәrәcәlәrinin aydın tәsvir olunması onların özlәri üçün dә 
faydalıdır. Bu hesabatda ixtisas dәrәcәsinә aşağıdakı tәrif verilir:

tanınan ali tәhsil müәssisәsindә tәdris proqramını  
müvәffәqiyyәtlә tamahlandıqda  tәlәbәnin müәyyәn tәlim 
nәticәlәrinә nail olunduğunu tәsdiq edәn vә sәlahiyyәtli orqan 
tәrәfindәn verilәn hәr hansı bir dәrәcә, diplom vә ya sertifikat16

16  Bu tәrif 1977-ci il Lissabonda qәbul olunmuş Avropa Şurası/UNESCO Tanınma 
Konvensiyasının 1.1 Maddәsindәn götürülmüşdür.
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Tәlәbәyә müәyyәn bir ixtisas dәrәcәsinin verilmәsi onun 
verilmiş standarta uyğun fәnlәrin tәlimini başa çatdırdığını vә/ vә 
ya müәyyәn bir işi, tapşırığı, vәzifәni icra edәcәk şәxsin ixtisas 
dәrәcә әldә etdiyi nailiyyәtlәri göstәrәr. 

Tәlәbәdәn tәhsili tamamladıqda nәyi bilmәsi, dәrk etmәsi vә/
vә ya  tәsdiq edilmiş tәdris proqramı müvәffәqiyyәtlә 
tamamlananda hansı qabiliyyәtlәrә malik olması gözlәnildiyi 
ixtisas dәrәcәlәrindә getdikcә daha aydın ifadә olunur. 

Ali tәhsil ixtisaslarının mәqsәd vә funksiyalarını tәsvir edәn, 
onların beynәlxalq sәviyyәdә müqayisә olunması vә tanınmasına 
yardım edәn әtraflı tәsviri onların özü üçün dә çox faydalıdır. 
“Yeni tәrzdә” ixtisas dәrәcә strukturları, ixtisaslar bir qayda olaraq 
işin hәcmi, tәhsilin mәrhәlәsi vә pillә ixtisas dәrәcә si, tәlimin 
nәticәlәri, ixtisas vә profil baxımından tәsvir olunur. Bu 
elementlәrdәn növbәti fәsillәrdә geniş bәhs olunur. Şәffaflığı vә 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin tәlәb etdiyi tanınmanı tәmin edәn dә 
mәhz bu elementlәrdir.

2.4.1 Qabiliyyәtlәr dә daxil olmaqla tәlimin nәticәlәri
Ali tәhsil sistemlәri vә ixtisas dәrәcәlәri daxilindә şәffaflığı 

tәmin edәn әn vacib elementlәrdәn biri tәlimin nәticәlәridir. Bu 
mәsәlә 1-2 İyunda Edinburqda keçirilmiş Bolonya konfransının 
mövzusu olmuşdur. Orada Bolonya prosesi daxilindә yaradılan 
yeni strukturlarda tәlim nәticәlәrinin tәtbiq olunmasının bütün 
aspektlәri hәrtәrәfli araşdırılmışdır. İlkin araşdırmalar vә 
konfransın hesabatı bütün Avropa ölkәlәrindә tәlim nәticәlәrinin 
hәyata keçirilmәsi haqqında geniş mәlumat verir. Orada tәlim 
nәticәlәrinin aşağıdakı tәrifi verilir:
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Tәlim nәticәlәri tәlim müddәti başa çatdıqda orta tәlәbәnin 
nәyi bilmәli vә hansı qabiliyyәtә sahib  olduğunun yazılı 
ifadәsidir17

Tәlimin nәticәlәri bir çox sahәlәrdә tәtbiq edilә bilәr: (i) 
individual ali tәhsil müәssisәsi (tәhsil vahidi/modullar vә 
proqramlar18   üçün); (ii) milli sәviyyәdә (ixtisaslar, ixtisas dәrәcә 
strukturları vә tәhsildә keyfiyyәtin tәmin olunması qaydaları 
üçün);  (iii) beynәlxalq sәviyyәdә (daha çox tanınma vә şәffaflıq 
üçün)

 Tәlimin nәticәlәrini ifadә olunmasında bilik, qavrama, tәtbiq 
etmәk, analiz vә sintez etmәk qiymәtlәndirmә vә. s ifadә edәn 
fellәrdәn istifadә olunur. “Tәlim nәticәsinә әsaslanan tәhsil 
yanaşmasında” onlardan ixtisas dәrәcәlәrinin tәsvirindә, fәnn 
proqramının yaradılmasında, tәdrisin vә tә l imin 
qiymәtlәndirilmәsindә, elәcә dә keyfiyyәtin tәmin olunması 
mәqsәdilә istifadә olunur. Bu sәbәbdәn çox güman ki, tәlim 
nәticәlәri 21-ci әsr ali tәhsil yanaşmalarının, elәcә dә kimә, nәyi, 
necә, harada, nә vaxt  öyrәtmәk vә qiymәtlәndirtmәk kimi 
әhәmiyyәtli mәsәlәlәrә yenidәn baxmanın vacib tәrkib hissәsi 
olacaq. Tәhsilin mahiyyәti vә rolu indi әvvәlkindәn daha çox sual 
altına qoyulur. Tәlimin nәticәlәri tәlәbәlәr, vәtәndaşlar, 
işәgötürәnlәr vә tәhsil işçilәrinin tәhsilin sonunda әldә olunanları 
aydınlaşdırmasının vacib alәtidir. 

Tәdris proqramları yaratmaq vә tәkmillәşdirmәk baxımından 
tәlim nәticәlәri tәhsil dәyişikliklәrinin önündә gedir. Tәlim 

17  Mәnbә: 1-2 İyun Edinburqda keçirilmiş Bolonya Seminarına Böyük Britaniya tәrәfindәn 
hazırlanmış “Tәlim nәticәlәrindәn istifadә olunması” adlı hesabat, bölm. 1.2 Bu bölmә tәlim 
nәticәlәrini bir neçә tәrifini araşdırır. Yuxarıdakı tәrifdә işlәnәn “etmәk” feli qabiliyyәtin necә 
nümayiş etdirilmәsini deyil, hansı bacarıq vә qabiliyyәtin olmasını ön plana çәkir.

18 Bura müәyyәn bir ixtisasın qazanılması üçün lazım olan bütün fәnlәr aiddir.
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nәticәlәri ixtisasların mәqsәdlәri vә bir-biri ilә әlaqәsini, onları 
tәsis edәnlәrin fikirlәrini, ixtisasların әnәnәvi fәnlәrә necә 
uyğunlaşdığını diqqәt mәrkәzindә saxlayır. Tәlim nәticәlәri indi 
“öyrәtmәyә” deyil “öyrәnmәyә” çox diqqәt yetirdiyini,  tәlimin 
mәrkәzindә müәllimin deyil, tәlәbәnin durması yanaşmasına 
keçidi tәmsil edir. Tәlәbә-yönlü tәlim diqqәti öyrәtmә-öyrәnmә vә 
qiymәtlәndirmә münasibәtlәrinә, elәcә dә öyrәnmәnin tәşkil 
olunması, hәyata keçirilmәsi vә meyarları arasında fundamental  
әlaqәyә yönәldir. 

Tәlim nәticәlәri  tәdris proqramı yaratmaq üçün bir vasitә 
olmayıb, aşağıda göstәrilәnlәri әhatә edәn daha geniş kontekstdә 
әhәmiyyәtli rol oynayan bir yanaşmadır: akademik tәhsilin peşә 
tәhsili vә tәlimi ilә inteqrasiyası; әvvәl görülmüş tәlimin 
tanınmasına әsaslanan tәlimin qiymәtlәndirilmәsi; hәyat boyu 
tәlimi özündә birlәşdirәn ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılması; 
kredit toplama vә köçürmә sistemlәrinin yaradılması.

Tәlim nәticәlәrinә nail olmaq
Tәlim nәticәlәri anlayışı o demәkdir ki,  bir ixtisas dәrәcәsinin 

qazanılması faktı onun necә qazanıldığından daha vacibdir. Bu, 
әvvәl görülmüş tәlimin tanınması ilә sıx әlaqәdardır. Tәlim 
nәticәlәrindәn daha geniş istifadә olunduğu bir şәraitdә bu proses 
irәlilәyir. Müәyyәn ixtisasla bağlı әvvәlki tәlimin tanınmasını 
aşağıdakı mәqsәdlәrlә istifadә etmәk olar:

> ixtisas dәrәcәsi qazandıran proqrama başlamaq;
> ixtisas üçün müәyyәn qәdәr kredit ayırmaq vә ya proqramın 

bәzi tәlәblәrindәn azad olmaq;
> tam ixtisas almaq hüququ qazanmaq.
Әvvәl keçilәn tәlimin tanınması әmәk mәşğulluğu mәsәlәlәri 

ilә dә birbaşa әlaqәlәndirilә bilәr. Әvvәlki tәlim әsasında tam 
ixtisas qazanmaq nisbәtәn yeni bir ideyadır. Bir çox ölkәlәr 
әvvәlki tәlimin davam etdirilmәsi,  genişlәndirilmәsi vә gәlәcәkdә 
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davam etdirilmәsi ideyasını dәstәklәyir. Fransanın milli tәhsil 
sistemi bu mәsәlәdә bir müddәt  düzgün mövqe tutmuşdur; Әlavә 
4-dә bu barәdә izahat verilir. Böyük Britaniyada bir çox ali tәhsil 
institutları әvvәlki tәlimi qәbul edib ona istinad etsә dә, bu sahәdә 
dövlәt  sәviyyәli direktivlәr yalnız bu yaxın zamanda nәşr 
olunub19.

2004-cü ilin İyun ayında Avropa Nazirlәr Şurası vә Üzv 
Dövlәtlәrin nümayәndәlәri

Avropa Şurasındakı görüşdә qeyri-rәsmi vә qeyri-formal 
tәlimin tanınması vә tәsdiq edilmәsi üçün Vahid Avropa 
prinsiplәrini qәbul etdilәr20.

Tәlim nәticәlәri, sәviyyәlәri, sәviyyә deskriptorları vә 
kreditlәri ilә öyrәtmә, öyrәnmә vә qiymәtlәndirmә arasındakı 
geniş әlaqәlәrin dәrk olunaraq qәbul edilmәsi Avropa ixtisas 
dәrәcә strukturunun yaradılması vә işlәmәsi üçün mühüm 
әhәmiyyәt  kәsb edir. Tәlimin nәticәlәri tәhsil quruculuğunun 
tәmәl daşı kimi tәsvir olunur vә bu sәbәbdәn digәr tәhsil  
elementlәri ilә birbaşa vә güclü әlaqәsi olduğu göstәrilir. Tәlim 
nәticәlәri sadәcә tәlim nailiyyәtlәrini sadalamır, onlar eyni 
zamanda pillәlәrlә vә onların göstәricilәri ilә birbaşa әlaqәdardır.  
Tәlim nәticәlәri yazılı formada göstәrildikdә tәhsil standartlarının 
yaradılması vә keyfiyyәtin tәmin olunmasına yardım edәn 
oriyentirlәrә daxil edilir. Bu baxımdan tәlim nәticәlәri  daxil 
edilmiş tәdris proqramlarının yaradılması boş yerdә baş vermir. 
Müvafiq oriyentirlәr modul/bölmә  vә proqramın tәliminin 
nәticәlәrinin necә tәtbiq  edilmәsinә dair göstәrişlәr verir.

19 http://www.qaa.ac.uk/public/apel/guidance.htm
20 Şura 9600/04
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Tәlim nәticәlәri   deskriptorları  
Tәlim nәticәlәri (tәhsil müddәti başa çatdıqda tәlәbәnin nәyi 

bilmәsi, dәrk etmәsi vә hansı qabiliyyәtlәrә malik olması) haqda 
yuxarıda deyilәnlәrdәn başa düşmәk olar ki, müxtәlif  ölkәlәrin 
tәlimin nәticәlәrini başa düşmәyә vә tәrifini vermәyә nә dәrәcәdә 
ümumi yanaşma tәtbiq etdiyini araşdırmağa ehtiyac var. 
Tәkmillәşdirmә layihәsindә ixtisasların tәsviri üç aspekti әhatә 
edir: “bilmәk vә dәrk etmәk” (akademik sahә üzrә bilik, bu sahәni 
yaxşı bilmәk vә dәrk etmәk), “necә hәrәkәt etmәyi 
bilmәk” (konkret vәziyyәtdә bu biliyin tәtbiqi), “necә olmağı 
bilmәk” (sosial kontekstin vә başqa insanlarla münasibәtin әsas 
elementi). İrlandiya21 vә Danimarka22 daxil olmaqla bәzi ölkәlәrin 
tәlim nәticәlәrinә yanaşmasında vә verdiyi tәrifdә ilk baxışdan 
bәlli olmayan fәrqlәr var. 

Daha sonra ixtisas qazanmış adamların ümumi tәsviri ilә 
fәnlәrin, tәlim sahәsi vә onun verdiyi ixtisasın konkret tәsvirini 
bir-birindәn fәrqlәndirmәk. gәrәkdir. Hәm Tәkmillәşdirmә 
layihәsi, hәm dә Tәhsildә Keyfiyyәtin Yaxşılaşdırılmasına dair  
Birgә Tәşәbbüs ümumi ixtisas deskriptorlarına (Dublin 
deskriptorları) ümumi ixtisasları vә öyrәnmәk, analiz vә sintez 
etmәk vә s. kimi bacarıqları daxil edib. Tәkmillәşdirmә Layihәsi 
30 ümumi ixtisasın vә araşdırdığı hәr bir tәdris sahәsinin konkret 
tәlim nәticәlәrinin siyahısını hazırlayıb. 

Ali tәhsil sahәsindә vә ümumiyyәtlә, tәhsildә tәlim 
nәticәlәrinin mahiyyәti uzun müddәt müzakirә olunmuşdur. Lakin 
tәlim nәticәlәrinin tәsvir olunmasına tәtbiq olunan ümumi bir 
yanaşma hәlә dә yoxdur. Bu hesabatda tәlim nәticәlәri әn geniş 
mәnada başa düşülür, Dublin deskriptorları vә Tәkmillәşdirmә 
layihәsi isә bu tәsvirә ixtisasları da daxil edir.  Müәyyәn 

21 Bax әlavә 5

22 Bax әlavә 5
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kontekstlәrdә qabiliyyәtlәr daha dәqiq göstәrilir, mәs. 
qiymәtlәndirmәdә qabiliyyәtlәr müәyyәn bir işlә bağlı tapşırığın 
yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәlәndirilә bilәr. 
İxtisas dәrәcә strukturları yaradılarkәn  tәlim nәticәlәrini 

deskriptorlarda onların daxil olmaq üçün minimum tәlәblәri 
göstәrәn yazılı sәnәdmi vә yaxud ümumi (mәzunların nәyә nail 
olduğunu göstәrәn) oriyentir olduğunu dәqiq ifadә etmәk lazımdır. 

Yanaşmaların hәr ikisi qanuna uyğundur, lakin milli vә 
beynәlxalq sәviyyәdә anlaşılmaq mәqsәdilә hәr bir ali tәhsil 
müәssisәsi hansı yanaşmadan istifadә etmәsini özü üçün tam 
aydınlaşdırmalıdır.   

2.4.2 Tәhsil pillәlәri vә xarakterik/sәciyyәvi ixtisaslar
Pillәlәr әnәnәvi olaraq milli ixtisas dәrәcә strukturlarının 

ibarәt olduğu әsas struktur elementlәdir. Pillәlәrә aşağıdakı kimi 
tәrif vermәk olar:

tipik ixtisaslarla müqayisә oluna bilәn vә tәlim nәticәlәrini 
sadalayan ardıcıl (inkişaf ardıcıllığını  göstәrәn)  etaplar.

Pillәlәr praqmatik bir konstruksiyadır, onların yaradılmasına 
uzun illәr sәrf olunub. Müxtәlif ölkәlәr pillәlәrin sayının müәyyәn 
olunmasına, onların tәsvir olunmasına, pillәlәrin tamamında tәlim 
nәticәlәrinin tәsvirinә, onların müddәtini vә әhatә dairәsini 
müәyyәn etmәyә fәrqli yanaşmalar tәtbiq edirlәr.

Bәzi milli ixtisas dәrәcә strukturlarında pillәlәr olduğu halda 
onlarla bağlı tәlim nәticәlәri dәqiq müәyyәn olunmayıb (mәs. 
İngiltәrә, Uels vә Şimali İrlandiya ixtisas dәrәcә strukturu). 
Başqaları   tәhsil pillәlәri deskriptorları vә ya göstәricilәri 
adlanan sәnәd hazırlayıb (mәs. İrlandiya) vә orada hәr bir pillә 
üçün tәlim nәticәlәri dәqiq müәyyәn olunub. Deskriptorlar vә 
göstәricilәrin olmadığı tәqdirdә onlar sәciyyәvi ixtisasların 
tәliminin tәrkib hissәsi kimi başa düşülür. 
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Milli ixtisas dәrәcә strukturlarının әksәriyyәti ixtisaslar 
arasında şәffaflığı vә onların anlaşılmasını artırmaq üçün uzun 
Bolonya mәrhәlәlәri daxilindә öz tәhsil pillәsi sistemlәrindәn 
istifadә edir. Bu pillәlәr çoxillik  tam tәhsillә hәm ixtisas, hәm dә 
kredit strukturları ilә birbaşa әlaqәli olmalıdır. Mәs. Şotland 
Kredit vә İxtisaslar Strukturunda tam tәhsil müddәtini әhatә edәn 
12 pillәnin hәr biri bir vә daha çox  tipik ixtisas verir vә hәr bir 
tәhsil pillәsi verdiyi biliyin hәcmi vә mürәkkәbliyi, sәrbәstlik vә 
yaradıcılıq dәrәcәsi, ümumi tәlim vәrdişlәri, praktik işin hәcmi vә 
çәtinliyi vә s. baxımından tәsvir olunur. Tәhsil pillәlәrinin dәqiq 
tәsviri istәnilәn ixtisas dәrәcә strukturunun vacib cәhәtidir. Onlar 
ixtisas dәrәcә strukturu yaradılarkәn qarşıya qoyulan ümumi 
mәqsәdlәrә nail olmağa bilavasitә yardım edir. Xarakterik/
sәciyyәvi ixtisaslar konsepsiyası bir çox ali tәhsil strukturlarına 
daxil edilib. Tәhsil pillәsi göstәricilәri/deskriptorları xarakterik/
sәciyyәvi ixtisasları pillәlәrә uyğun yerlәşdirmәyә kömәk edir. Bu 
xarakterik/sәciyyәvi ixtisaslar hәr bir pillә daxilindә olan әsas 
ixtisaslar qrupudur. Bir çox pillәlәrdә bir xarakterik/sәciyyәvi 
ixtisas  hәmin sәviyyәyә xas olan nailiyyәtlәrin әldә olunmasını 
tәlәb edә bilәr. Hәr pillәdә bir neçә belә ixtisas ola bilәr. 

Buraya milli strukturlarda göstәrilmiş tәlim nәticәlәri dә 
daxildir. Mәsәlәn, bir çox milli ixtisas dәrәcә strukturları tәhsilin 
1-ci, 2-ci vә 3-cü mәrhәlәlәrinin verdiyi dәrәcәlәri sәciyyәvi 
ixtisaslar kimi qәbul edir.

Sәciyyәvi ixtisaslar tәlәbәlәrin qarşısında hansı tәlәblәri 
qoymaq üçün tәlimat rolunu oynayır. Sәciyyәvi ixtisasların çox 
vaxt öz tәlim nәticәlәrini әks etdirәn deskriptorları olur. Bunlar 
adәtәn ümumi tәsvir olub, tәdris fәnlәrindә vә tәlim üsullarında 
istifadә oluna bilәr. Ali mәktәblәrdә onlardan әsasәn yeni fәnn 
kursu yaradanlar (tәlimin nәticәlәrini vә qiymәtlәndirmә 
kriteriyalarını hazırlayarkәn), tәlimin keyfiyyәtini tәmin edәnlәr 
(tәdris proqramlarına yenidәn baxanda vә tәsdiq edәndә), tәhsil 
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şәhadәtnamәlәrini qiymәtlәndirәnlәr (milli vә beynәlxalq 
sәviyyәdә diplomların  tanınması haqda düzgün qәrar vermәk 
üçün oriyentir kimi) istifadә edirlәr.

2.4.3 Kreditlәr vә işin hәcmi
Bolonya prosesinә daxil olan ölkәlәr Avropa Kredit Köçürmә 

Sisteminin  Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin vacib komponenti 
olduğunu   qәbul edirlәr vә tәlәbәlәrin beynәlxalq miqyasda 
mobilliyinә, beynәlxalq tәdris proqramlarının yaradılmasına 
yardım etmәk üçün “kredit sistemindәn” istifadә etmәyә çağırır. 
Artıq bir çox ölkәlәr qanun qәbul edәrәk Avropa Kredit Köçürmә 
Sistemini kredit toplama sistemi kimi qәbul etmişlәr. 2002-ci ilin 
Oktyabr ayında Avropa Universitetlәri Assosiasiyası tәrәfindәn 
keçirilәn kredit toplama vә köçürmә mәsәlәlәrinә hәsr olunmuş 
Sürix konfransı AKTS-in ali tәhsildәki mәrkәzi rolunu vurğulamış 
vә bu fikir Berlindә nazirlәr tәrәfindәn tәsdiq edilmişdir. 

Kredit sistemi tәhsil nailiyyәtlәrini ölçmәk, qiymәtlәndirmәk, 
tәsvir vә müqayisә etmәk üsuludur. Kreditlәrin özü isә tәlim 
nәticәlәrinә nail olma vә onunla bağlı işin hәcminә әsaslanaraq 
öyrәnmәnin hәcmini kәmiyyәtlә ifadә vasitәsidir. Kreditlәr vә 
sәviyyәlәr tәlimi tәmsil etmәk vә qavramanın hәcmini müәyyәn 
etmәk üçün istifadә olunan alәtlәrdir. Milli kredit  sistemlәri ali 
tәhsil müәssisәlәri vә onların maraqlı tәrәflәrinin qәbul etdiyi 
prinsiplәrlә tәmin edir. Fәrdi qaydada qәbul edilmiş kredit cәdvәli 
isә tәhsil müәssisәsi sәviyyәsindә fәaliyyәt göstәrә bilәr vә onun 
daxilindәki prosedurları vә müvәffәqiyyәt göstәricilәrini ifadә edә 
bilәr.

Kreditlәrin istifadә olunmasına tәkan verәn әsas sәbәb odur ki, 
onlar tәhsil sistemlәri daxilindә çevikliyi artırmağa kömәk edir. 
Onlar fәrqli tәhsil növlәrini vә formalarını bir-biri ilә әlaqәlәndirә 
bilir. Kreditlәrin milli vә Avropa tәhsil strukturlarına töhfәsi ondan 
ibarәtdir ki, onlar tәhsilin miqyaslarını genişlәndirib, ona әlavә 
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dәyәr verә bilәr, (müәllim, tәlәbә vә tәdris proqramlarının) 
çevikliyi, ali tәhsil müәssisәlәrinin tanınmasını vә şәffaflığı artıra 
bilәr.

Milli ixtisas dәrәcә strukturları vә ali tәhsil müәssisәlәri 
müxtәlif ölkәlәrdә fәrqli olduğu kimi kredit  sisteminin ölkәdaxili 
rolu da ölkәdәn ölkәyә fәrqlәnir. Eyni qaydada, milli kredit 
sistemlәrini mahiyyәti, mәqsәdlәri vә bu sistemlәrin daxilindәki 
qaydalar hәr bir ölkәnin öz daxili işi olduğundan müstәqil vә bir-
birindәn fәrqlidir. Milli sәviyyәdә kreditlәr aşağıda göstәrilәn 
mәqsәdlәrdәn birinә yaxud hamısına nail olmaq mәqsәdilә 
yaradılır:
> tәlәbәlәrin çevikliyini artırmaq (ölkә institutları daxilindә vә ya 
beynәlxalq sәviyyәdә);
> tәdris proqramlarını tәkmillәşdirmәk (vә yenilәmәk), fәndaxili 
vә fәnlәrarası çevik әlaqәlәr yaratmaq;
> milli ali tәhsil ixtisasları vә müәssisәlәrinin müxtәlifliyini 
artırmaq;
> ali mәktәblәrә daxil olmaq vә bitirmәk üçün tәlәb olunan bal 
sistemini yaratmağa kömәk etmәk ;
> tәhsil mәsәlәlәrindә iştirak edәnlәrin әhatәsini genişlәndirmәyә 
vә hәyat boyu tәlimә hәvәslәndirmәyә kömәk etmәk;
> tәlim üsulları, müxtәlif tәlim növlәri vә üsulları, tәhsil 
müәssisәsinin yerlәşdiyi yer dә daxil olmaqla tәhsil 
nailiyyәtlәrinin tanınmasına kömәk etmәk (mәs. mәsafәdәn 
(qiyabi) tәhsil vә Әvvәl Görülmüş Tәlimin Qiymәtlәndirilmәsi 
(APEL) yanaşması);
> keyfiyyәtin  tәminatı üçün oriyentir yaratmaq;
> maliyyәlәşmә mәsәlәlәri üçün oriyentir yaratmaq;
> maraqlı tәrәflәrә mәlumatları aydınlaşdırmaqda yardımçı 
olmaq;
> tәdris proqramlarının vә tәlәbәlәrin hәddәn artıq yüklәnmәsinin 
qarşısını almaq.
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Hal-hazırda bir çox Avropa ölkәlәri öz tәhsil sistemlәrini 
yenilәmәk mәqsәdilә milli, regional vә lokal kredit sistemlәrini 
artıq qәbul edib vә ya etmәkdәdir. Bu ölkәlәr sırasına qoşulmaq 
istәyәnlәr tam bir tәdris ilinә 60 kredit  tarifi qoyan Avropa Kredit 
Köçürmә Sistemini әsas götürmәlidir. Bu yenilik Avropa Kredit 
Köçürmә Sisteminin kredit köçürmәk vә tәhsilini başqa ölkәdә 
davam etdirmәk istәyәn tәlәbәlәrin tamamlamış olduğu tәhsil 
mәrhәlәsinin tanınması ilә bağlı әnәnәvi roluna әlavәlәr etdi. İndi 
o, inkişaf edәrәk bütün ali tәhsil proqramlarına tәsir edәn pan-
Avropa kredit toplama vә köçürmә sisteminә çevrilib. Milli ixtisas 
dәrәcә strukturu yaradarkәn onun Avropa Kredit Köçürmә Sistemi 
ilә uyğun kredit sisteminә malik olduğunu göstәrmәk vә 
kreditlәrlә ixtisasların tәlim nәticәlәri, sәviyyәlәr vә onlarla bağlı 
işin hәcmi baxımından tәsvir etmәk vacibdir. Bu hesabatda işin 
hәcmi aşağıdakı kimi izah olunur:

tәlimin nәticәlәrinә nail olmaq üçün tәlәb olunan tәlim 
fәaliyyәtlәrinin (mәs. seminarlar, mühazirәlәr, praktik mәşğәlәlәr, 
fәrdi tәlim, tәdqiqat işlәri vә imtahanlar) toplusu

Orta sәviyyәli tәlәbәyә işin hәcmini yerinә yetirmәk üçün 
tәlәb olunan vaxt mili kredit sistemindә göstәrilmәlidir. Proqram 
daxilindә kreditlәrin  tәlәb etdiyi tәlim nәticәlәrinә nail olmanın 
mümkünlüyü ixtisas dәrәcә strukturunun etibarlılığı vә tәlәbәlәrә 
faydalılığı baxımından әhәmiyyәtlidir. Çaşqınlıq yaratmamaq 
üçün hәm milli, hәm Avropa sәviyyәsindә kreditlәrdәn 
razılaşdırılmış şәkildә istifadә olunması vacibdir.

2.4.4 Profil
Milli ixtisas dәrәcә strukturlarına bir qayda olaraq “profil” dә 

daxil edilir; bu, istәnilәn milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
yaradılmasında nәzәrә alınmalı olan vacib elementdir. Profil 
dedikdә ya konkret (fәnn) tәlim sahәsinin (-lәrinin) verdiyi bir 
ixtisas, ya da müxtәlif sahәlәrdәn olan, amma ümumi mәqsәdlәri 
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olan ixtisaslar toplusu başa düşülür, mәs. nәzәri akademik tәhsillә 
müqayisәdә peşә tәhsili sahәsindә. 

Tәlim sahәlәri әnәnәvi Avropa ali tәhsilinin mәrkәzi 
mәsәlәsidir. Tәlәbәlәr adәtәn müәyyәn bir sahә  üzrә diplom alır. 
Tәkmillәşdirmә layihәsi üzrә görülmüş işlәr tәlim sahәlәrindә 
transmilli әmәkdaşlıq etmәklә nә qәdәr ortaq mәqamların 
olduğunu aşkar etmәyin mümkünlüyünü nümayiş etdirdi. Bu iş 
davam edәcәk vә ali tәhsil anlayışı daim dәyişdiyi üçün bu iş heç 
vaxt dayanmayacaq. Müxtәlif tәlim sahәlәri arasında sәrhәdlәri 
göstәrәn detalların sayı fәrqli olur. Bәzi hallarda bir ixtisasın hansı 
tәlim sahәsinә aid olduğunu dәqiq göstәrmәk tәlәb olunduğu 
halda, başqa bir halda ixtisasın hansı sahәyә aid olması haqda 
qeyri-müәyyәn mәlumat vermәk mәqbul sayıla bilәr. Tәhsil 
sahәlәrinin müxtәlif  növlәri mövcuddur. Son illәrdә bir neçә 
fәnni әlaqәlәndirәn bir sıra tәdris proqramları yaradılmışdır. 
Hesab olunur ki, mәzunun bacarıqlılığını, onun әmәk bazarı üçün 
maraqlı olmasını tәlәbәyә öz sahәsi üzrә tәmәl bilik vә bacarıqlar 
toplumu vermәklә, (mәs. iqtisadiyyat  vә siyasәt sahәsindә), xarici 
dil, hüquq, tarix, statistika kimi sahәlәrdә isә daha konkret  bilik vә 
vәrdişlәr vermәklә artırmaq olar. 

Ümumi mәqsәdlәri olan ixtisaslar toplumu anlamında profil 
bәzi tәhsil sistemlәrinin gözәl bir xüsusiyyәti olduğu halda, 
digәrlәrindә ümumiyyәtlә yoxdur. Bir çox halda fәrqliliyin kökü 
ikili sistemin olmasından qaynaqlanır. Bәzi hallarda isә bu 
müxtәliflik  tәlim nәticәlәrinin göstәricilәrinә çevrilib vә yeni 
post-Bolonya sisteminin sәciyyәvi bir cәhәtinә dönüb. Bәzi 
sistemlәr isә bu fәrqliliyi azaldıb vә ya tamamilә aradan qaldırıb. 
Profillәr arasındakı bu mövcud fәrqlәr tәhsil strukturunun 
mәqsәdlәrilә әlaqәdardır, çünki onlar hәtta bir ölkә daxilindә dә 
tәhsil mәrhәlәlәri arasında mobillik mәsәlәlәrinә tәsir edir. 
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2.5 Keyfiyyәt tәminatı vә milli kontekstdә milli tәhsil 
strukturu

Keyfiyyәtin tәmin olunmasının iki aspekti var: ali tәhsil 
müәssisәsinin daxilindә keyfiyyәtin tәmin olunması; vә bu işlә 
mәşğul qurum vә orqanlar tәrәfindәn hәyata keçirilәn  keyfiyyәtin 
xaricdәn tәmin olunması. Son illәrdә tәhsil müәssisәsindәn 
xaricdә vә tәnqidә açıq olan keyfiyyәt tәminatı qurumlarının vә 
kriteriyalarının yaradılmasına böyük әhәmiyyәt verilir. Bolonya 
prosesinә daxil olan ölkәlәrin әksәriyyәtinin ali tәhsildә 
keyfiyyәtin tәminatı ilә mәşğul olan orqanları var. Berlin 
bәyannamәsi çәrçivәsindә tәhsil nazirlәri tәhsil müәssisәlәrindә 
ölkә vә Avropa sәviyyәsindә keyfiyyәtin tәmin olunmasını  daha 
da yaxşılaşdırmaq öhdәçiliyini qәbul etmişlәr. Onlar qeyd edirlәr 
ki, “tәhsil müәssisәsinin müstәqilliyi prinsipinә uyğun olaraq hәr 
bir müәssisәdә keyfiyyәtin tәmin olunması vәzifәsi ilk növbәdә 
hәmin müәssisәnin öz üzәrinә düşür vә bununla da milli tәhsil 
sistemlәri daxilindә akademik sistemin cavabdehliyinin әsası 
yaranır.” Onlar 2005-ci ildә minimum kriteriyaları qәbul etmәk 
üçün görüşәnә qәdәr yerlәrdә milli keyfiyyәt tәminat sistemlәri 
yaratmaq öhdәçiliyini qәbul etmişlәr23 .   Nazirlәr Avropa 
sәviyyәsindә keyfiyyәt tәminatına dair ümumi kriteriyaların vә 
metodologiyaların qәbul olunması zәrurәtinin olduğunu qeyd 
etdilәr. 

Keyfiyyәtin tәminatı üçün ümumi vә hamılıqla qәbul olunan 
prinsiplәr yaranmaqdadır; bu, effektiv olduqda yerli şәraiti vә 

23 Milli keyfiyyәt tәminatı sisteminә aşağıdakılar daxil olmalıdır:
Bu işә cәlb olunmuş tәhsil müәssisәsi vә qurumların vәzifәlәrinin müәyyәn olunması.
Daxili qiymәtlәndirmә, xarici rәy, tәlәbәlәrin iştirakı vә nәticәlәrin dәrc olunması da daxil olmaqla 
tәdris proqramlarının vә müәssisәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi.
Akkreditasiya, sertifikatlaşma vә ya müqayisә edilә bilәn prosedurlar  sistemi.
Müxtәlif ölkәlәrin iştirakı vә әmәkdaşlıq.
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mәdәniyyәti tәtbiq edilmә detallarında әks etdirәn müxtәlif 
yanaşmaların mövcudluğundan asılı olmayaraq keyfiyyәtin 
tәminatına kömәk edәcәk. Keyfiyyәt tәminatının ümumi bazası 
Ali Tәhsildә Keyfiyyәtin Tәminatı üzrә Avropa Şәbәkәsi (ENQA) 
ilә Nazirlәrin Berlin Bәyannamәsinin mandatına uyğun olaraq 
Avropa Universitetlәri Assosiasiyası, Avropa Ali Tәhsil İnstitutları 
Assosiasiyası vә Avropa Tәlәbәlәrinin Milli Birliyi tәrәfindәn 
yaradılan “standartlar vә tәlimatlar”da әtraflı tәsvir olunur. 

Avropa Ali Tәhsil Sahәsi daxilindә dә keyfiyyәt tәminatına 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә fәrqli yanaşmalar var. Bәzi ölkәlәrdә fәrdi 
proqramlar birbaşa Nazirlik tәrәfindәn tәsdiqlәnir, digәrlәrindә  
akkreditasiya tәhsil müәssisәlәri tәrәfindәn hәyata keçirilir. Başqa 
ölkәlәrdә isә keyfiyyәt tәminatı prosesi ya individual tәdris 
proqramlarına yenidәn baxılması, ya da tәhsil müәssisәsinin 
yoxlanması formasında hәyata keçirilir. Lakin bütün bu 
sistemlәrdә “kәnarlıq” elementi var, yәni kәnardan gәlmiş 
müfәttiş vә ya alimlәr qrupu. Hәmçinin, keyfiyyәti tәmin etmәk 
üçün tәlәbәlәrә vә tәhsildә digәr maraqlı tәrәflәrә verilәnlәrin 
artırılması tendensiyası da mövcuddur.

Keyfiyyәt  tәminatı getdikcә daha dәqiq müәyyәnlәşdirilәn 
prosedurları әhatә etmәyә başlayıb. Bu, milli ixtisas dәrәcә 
strukturlarının yaratdığı dәqiq kriteriyalardan istifadә edilmәsi 
әsasında gerçәklәşir. Çox sayda daxili vә bәzi halda beynәlxalq 
oriyentirlәrin yaradılması da keyfiyyәt tәminatında şәffaflığın 
artmasına tәsir edәn amillәrdәndir. 
İstәr ümumi, istәrsә dә peşә tәhsili vә ya ali tәhsil üçün 

nәzәrdә tutulmuş milli tәhsil strukturları yaradılanda onların ilk 
vәzifәsi ixtisaslar vә özәlliklә ixtisaslar daxili әlaqәlәr haqda 
mәlumat vermәkdir, lakin onlar keyfiyyәtin tәminatında da iştirak 
edә bilәr. Bununla yanaşı, ixtisas dәrәcә strukturlarının hansı 
mәqsәdlәrlә yaradılması vә necә fәaliyyәt göstәrmәsi arasında 
fәrqlәr var. Tәhsil proqramlarının yerinә yetirilmәsinә nazirlik vә 
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ya tәhsil müәssisәsi xaricindә hәr hansı bir qurum nәzarәt etdikdә 
qoyulmuş minimum standartlara әmәl olunduğuna әmin olmaq 
üçün ixtisas dәrәcә strukturu vә onun komponentlәrindәn istifadә 
oluna bilәr. Bu, akkreditasiya üçün dә әsas ola bilәr, baxmayaraq 
ki, proqramların tәnzimlәnmәsi minimum standartlarla әlaqәli 
olmaya da bilәr. Akademik müәssisәlәrin öz proqramlarını 
yaratmaq vә standartlarını müәyyәnlәşdirmәk üçün müstәqil 
hüququ olan ölkәlәrdә ixtisas dәrәcә strukturlarından keyfiyyәt 
tәminatı sistemi daxilindә ümumi istiqamәtlәr verәn oriyentir kimi 
istifadә edilir. Bu halda ixtisas dәrәcә strukturunun komponentlәri 
bir qayda olaraq daha az normativ xarakter daşıyır. 

“Kәnarlıq” keyfiyyәt tәminatının әsas elementi kimi getdikcә 
daha çox qәbul olunur vә milli ali tәhsil sistemi daxilindә mәhz 
belә olmalıdır. Bu cür strukturun hazırkı vә gәlәcәk tәlәbәlәr, 
gәlәcәkdә onları işә götürәnlәr dә daxil olmaqla maraqlı tәrәflәrә 
faydalı olması üçün ixtisas dәrәcә strukturu konkret vә anlaşılan 
bir tәrzdә tәsvir olunmalıdır. Lakin bәzәn onlar tәnzimlәmә 
prosesi üçün zәruri hesab olunan dәqiq vә anlaşılan bir dildә 
yazılmır.

Pedaqoji sәbәblәrdәn vә maraqlı tәrәflәrin ehtiyacını ödәmәk 
üçün milli ixtisas dәrәcә strukturları daxilindә istifadә olunan 
deskriptorlar birbaşa “öyrәdilәnlәri”  göstәrmәkdәnsә 
“nailiyyәtlәri” vә tәlim nәticәlәrini göstәrmәyә getdikcә daha çox 
üstünlük verirlәr. Ali tәhsil sistemi bütün maraqlı tәrәflәrin 
tәlәbatlarını ödәmәli olduğu üçün bu cür nailiyyәt/tәlim nәticәlәri 
yanaşmasının ora daxil edilmәsi zәruridir. Diqqәtin buraya 
yönәldilmәsi keyfiyyәt tәminatı prosesinә birbaşa tәsir edir vә 
xüsusilә, yalnız “öyrәdilәnlәr” (mәs. tәdris olunan material, 
saatların miqdarı vә s.) yanaşması tәtbiq olunan mexaniki 
yanaşmadan әl çәkmәk üçün  mәntiqi vә tutarlı bir sәbәb yaradır. 
Әnәnәvi olaraq, ali tәhsildә milli durumdan asılı olmayaraq tәdris 
proqramları   istәr birbaşa/obyektiv, istәrsә dә dolayı/subyektiv 
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kriteriyalara әsaslanan hәr hansı bir keyfiyyәt tәminatı sistemi ilә 
uyğunlaşdırılaraq rәhbәr qurumlar tәrәfindәn hazırlanır. Hәyat 
boyu tәlimin Avropa Ali Tәhsil Sahәsi vasitәsilә gündәmә 
gәlmәsilә maraqlı tәrәflәrin (tәlәbә vә müәllim) proqramların  
planlaşdırılmasında iştirakına getdikcә daha çox әhәmiyyәt verilir. 
Bu cür yeniliklәr üçün keyfiyyәt tәminatına yeni yanaşmalar 
tәtbiq etmәk lazım gәlir.

Müxtәlif mәqsәdlәri vә keyfiyyәt tәminatı tәcrübәsindә aşkar 
fәrqlәr olduğu üçün keyfiyyәt tәminatı sistemindә milli ixtisas 
dәrәcә strukturlarının fәaliyyәtinin diqqәt mәrkәzi vә prosedur 
detalları baxımından fәrqlәnmәsi labüd olacaq. Buna baxmayaraq, 
milli vә beynәlxalq sәviyyәdә hәr kәs “etimad qazanmaq” vә 
qarşılıqlı inam yaratmağa çalışır. Milli ixtisas dәrәcә strukturları 
ixtisaslar arasında yerdәyişmә mәsәlәlәrinә daha çox aydınlıq 
gәtirә bilәr vә gәtirmәlidir. Nә ixtisasların standartlarının, nә dә bu 
standartların tәmin olunmasının keyfiyyәtini qiymәtlәndirmәk 
üçün milli ixtisas dәrәcә strukturlarının keyfiyyәt tәminatı 
sistemindә tәtbiq olunmasının vahid modeli yoxdur. Milli ixtisas 
dәrәcә strukturlarını yaratmış ölkәlәrin tәcrübәsi açıq-aydın 
göstәrir ki, onlar keyfiyyәt tәminatı sisteminin zәruri tәrkib hissәsi 
ola bilәr vә olmalıdır. Milli ixtisas dәrәcә strukturlarının 
ixtisaslara “etimad” vә inam yaratmaq rolunu uğurla yerinә yetirә 
bilmәsi üçün onların formasının, tәrkib hissәlәrinin vә tәsvirinin 
ali tәhsil ictimaiyyәtinin “keyfiyyәt mәdәniyyәti” vә ixtisas dәrәcә 
strukturunun maraqlı tәrәflәrin ehtiyaclarını necә ödәmәsi dә daxil 
olmaqla  işlәdiklәri milli şәraitin xüsusiyyәtlәrini әks etdirdiyini  
başa düşmәk lazımdır. 

2.6 Milli ixtisas dәrәcә strukturlarında maraqlı
tәrәflәrin rolu
İxtisaslar onları işlәdәn müxtәlif tәrәflәr arasında etimad 

yaratmaq alәtidir. Etimad yaratmaq prosesinin bir çox elementlәri 
var. Tarixәn bir ixtisasın yaşaması  hәmin ixtisası işlәdәn nisbәtәn 
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kiçik qrup insanlar arasında yaranan etimada әsaslanırdı. Mәs. 
belә kiçik qruplara eyni peşә vә ya vәzifә sahiblәrini, tәlim vә 
tәhsilin müәyyәn mәrhәlәsi ilә maraqlanan insanlar vә s. aid 
etmәk olar. Hәyat boyu tәlimdә ixtisaslara olan etimadı artırarkәn 
elә etmәk lazımdır ki, әhalinin ixtisaslara inamı zәiflәmәsin. 
İxtisaslara inamı artırmağın tәhsildә standartlar tәtbiq etmәk vә 
keyfiyyәti tәmin etmәk kimi mexanizmlәri var,  lakin bu, texniki 
olduğu qәdәr dә fundamental ictimai vә siyasi bir prosedurdur. 

Etimadın ixtisaslar üçün hәlledici mәsәlә olması 2002-ci ilin 
Aprel ayında Cәnubi Afrikada Milli İxtisas Dәrәcә Strukturunun 
hәyata keçirilmәsi üzrә İşçi Qrupunun hesabatında dәqiq ifadә 
olunmuşdur:

“İxtisas dәrәcә strukturunun müvәffәqiyyәti onun 
standartlarının nә dәrәcәdә işlәk olması ilә ölçülür. Tәhsil 
strukturu onları tәmin etmәsә vә işәgötürәnlәr onları başa düşüb 
tәlәb etmәsә bu standartlar öz-özlüyündә inert vә lazımsız olacaq. 
Bu sәbәbdәn ixtisas dәrәcә strukturu olduğu yerdә qalmamalı, 
tәhsil tәminatçılarının vә ixtisas istifadәçilәrinin cәmiyyәtinә 
nüfuz etmәlidir. İnam istәr әnәnәvi, istәrsә dә  müasir ixtisas 
dәrәcә strukturunda uğurlu ixtisasların әsas atributudur. Әgәr 
tәlim nәticәlәrinә әsaslanan ixtisas tәlimi  hәmin ixtisasın 
işlәdilәcәyi mәkandakı real şәraitdәn uzaq düşübsә, bu ixtisaslar 
diqqәtdәn kәnarda qalacaq vә ya qәbul olunmayacaq24.
İstәnilәn ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılmasında müxtәlif 

maraqlı tәrәflәr arasında etimad vә  tәhsil sisteminә inam 

24 Afrikada Milli Tәhsil Strukturunun hәyata keçirilmәsi üzrә İşçi Qrupunun hesabatı, Aprel 2002, 
sәh. 58
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yaratmaq zәrurәti nәzәrә alınmalıdır.25    İxtisas dәrәcә 
strukturunda maraqlı tәrәflәri müәyyәn etmәk vә konsensusa nail 
olma mexanizmlәrini tәkmillәşdirmәk çox vacibdir. İxtisaslara 
inam yaratmaq vә onların qәbul olunmasını tәmin etmәyin әsas 
yolu yuxarıdan-aşağı vә aşağıdan-yuxarı yanaşmalarının hәr 
ikisindәn istifadә etmәkdir. Buna nail olmağın mükәmmәl bir yolu 
yoxdur vә müxtәlif ölkәlәr fәrqli üsullardan istifadә edir. Hansı 
yanaşmanın tәtbiq olunmasından asılı olmayaraq konsensusa nail 
olmaq üçün müxtәlif maraqlı tәrәflәri vә fәrqli üsulları bu işә cәlb 
etmәk lazımdır. Maraqlı tәrәflәr dedikdә bunlar nәzәrdә tutulur: 
öyrәnәnlәr/tәlәbәlәr, tәlim vә tәhsil prosesini tәmin edәnlәr, 
hökumәt  vә әlaqәdar hökumәt  orqanları, diplom vә dәrәcә verәn 
orqanlar, ali mәktәb müәllimlәri/professorlar, işәgötürәnlәr vә 
biznes sektoru, hәmkarlar ittifaqı, ictimai vә könüllü tәşkilatlar, 
peşәkar tәşkilatlar vә s. Hökumәtin, ali tәhsil müәssisәlәrinin vә 
tәlәbәlәrin birgә çalışmasına әsaslanan әmәkdaşlıq Bolonya 
prosesinin tәmәl prinsipidir. İxtisas dәrәcә strukturunun 
yaradılmasında konsensusa nail olmaq mexanizmlәri aşağıdakıları 
әhatә edә bilәr: qanunla yaradılan orqanın vә onun işçi heyәtinin 
böyük olması; ictimaiyyәtin müzakirәsinә verilmә fazası; 
sәnәdlәrin vә tәqdimatların dәrc olunması; beynәlxalq araşdırma 
vә mәslәhәtlәşmә aparmaq; tәlәbәlәr vә işәgötürәnlәr arasında 
rәsmi rәy sorğusu keçirmәk; müntәzәm olaraq görüşüb bu işlә 
bağlı sәnәdlәri hazırlayan mәslәhәt  qrupu yaratmaq; ali tәhsilin 
mәqsәdlәrini vә standartlarını sual altına qoyanlara qarşı açıq 
yanaşma tәtbiq etmәk; bölmә daxili görüşlәr (mәs. mәşğulluq 
mәsәlәlәrini, könüllü sahәnin perspektivlәrini vә  ictimaiyyәtin 

25 “Qarşılıqlı etimad zonası” konsepsiyasına Peşә Tәlimi vә Tәhsilinә dair Kopenhagen prosesini 
dәstәklәyәn CEDEFOP  son hesabatlarında  yaxından baxılır. Hesabatın müәlliflәri Mayk Koulz vә 
Tim Outs: Tәlim vә tәhsilin Avropa sәviyyәlәri , Mart 2004.
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fikrini müzakirә etmәk üçün görüşlәr keçirmәk); bu tәşәbbüsә 
davamlı siyasi dәstәyin tәmin etmәk; ölkәdәn kәnar, xüsusilә dә 
qonşu ölkәlәrin qanunvericiliyi ilә mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq; 
Avropa vә beynәlxalq tәşkilatlarına qoşulmaq vә onların 
tәdbirlәrindә iştirak etmәk.

2.7 Nәticәlәr – İxtisas dәrәcә strukturunun 
yaradılması sahәsindә müsbәt tәcrübә
Mövcud “yeni tәrzdә “ixtisas dәrәcә strukturlarının 

mәzmununun,  yaradılmasının vә sәmәrәliliyinin tәhlili bu sahәdә 
müxtәlif tәcrübәlәrin olduğunu aşkara çıxardı. Bunların arasından 
bәzi müsbәt  tәcrübә modellәrini ayırıb tövsiyә etmәk olar. Yeni vә 
sәmәrәli ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılmasına kömәk edәn әn 
faydalı bir neçә cәhәt aşağıda qeyd olunub:
> İxtisas dәrәcә  strukturunun yaradılması vә ona yenidәn 
baxılması o zaman effektiv olur ki, ali tәhsil daxilindә vә ondan 
kәnarda bütün maraqlı tәrәflәr bu işә cәlb olunsun. İxtisas dәrәcә 
strukturları tәbii ki, peşә tәhsili vә orta mәktәbdәn sonrakı tәlim 
növlәrilә әlaqәdardır. Belә olduğu üçün ixtisas dәrәcә 
strukturunun yaradılması  milli bir tәşәbbüs hesab olunur. Bu, 
hәmçinin ali tәhsil sahәsini ondan kәnarda olan tәhsil sahәlәri ilә 
әlaqәlәndirmәyә vә onları ixtisas dәrәcә strukturuna daxil etmәyә 
imkan verir. 
> İxtisas dәrәcә strukturlarının açıq şәkildә ifadә olunmuş vә milli 
sәviyyәdә razılaşdırılmış mәqsәdlәri olmalıdır (hesabatın 2.3 
bölmәsi mümkün imkanları tәhlil edir).
> İxtisas dәrәcә strukturu tәhsil mәrhәlәlәrinin vә / vә ya 
pillәlәrinin, elәcә dә  ixtisasların göstәricilәrinin/deskriptorlarının 
ora daxil edilmәsindәn faydalanır.
> Bölmәlәrin, modulların vә tam ixtisasların tәsvir olunmasında 
tәlim nәticәlәrindәn istifadә edilmәsi şәffaflığa, qarşılıqlı şәkildә 
tanınmaya vә son nәticәdә tәlәbә  vә vәtәndaşın mobilliyinә 
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yardım edir. Tәlim nәticәlәrilә rәsmi әlaqәlәrin müәyyәn edilmәsi  
ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılmasında әhәmiyyәtli rol 
oynayır.
> Daha çevik ixtisas dәrәcә strukturu ali tәhsilә aparan vә onun 
daxilindә  müxtәlif yolların olmasından faydalana bilәr. Bununla 
da, hәyat boyu tәlimi dәstәklәmәk vә resurslardan sәmәrәli 
istifadә etmәk daha sıx sosial birliyә nail olmağa yardımçı olar.
> İxtisas dәrәcә strukturlarının kredit toplama vә köçürmә 
sistemlәrilә birbaşa әlaqәlәndirilmәsi onlar üçün faydalıdır. 
Kreditlәr tәlim nәticәlәri ,  pillә/mәrhәlә vә için hәcmi 
baxımından tәsvir olunduqda tәhsil sistemlәrinin 
uyğunlaşdırılması vә onların davamlılığını, çevikliyini  vә 
anlaşıqlı olmasını  artıran tәlәbә-yönlü bir vasitәdir. Kredit 
sistemlәri müxtәlif tәlim növlәri, üsulları, pillәlәri vә sektorları 
arasında körpü salır vә әlaqә yaradır. Onlar hәyat boyu tәlim dә 
daxil olmaqla bütün tәhsil müәssisәlәrinә daxil olmağı 
asanlaşdırır.
>  İxtisas dәrәcә strukturları akademik standartlarla, milli vә 
beynәlxalq keyfiyyәt tәminatı sistemlәri ilә, ümummilli 
ixtisasların ünvanı vә sәviyyәsi haqda ictimaiyyәtin anlayışının 
olması ilә sıx әlaqәlidir. 
> İctimaiyyәtin akademik standartlara etimad göstәrmәsi müxtәlif 
ali tәhsil ixtisaslarının vә dәrәcәlәrinin tәmsil etdiyi nailiyyәtlәrin 
cәmiyyәt  tәrәfindәn anlaşılmasını tәlәb edir.  Müvafiq ali tәhsil 
müәssisәsinin yoxlanması vә/vә ya fәnn proqramına yenidәn 
baxılması haqda hesabatların dәrc olunması ictimaiyyәtin ali tәhsil 
strukturunu daha yaxşı anlamasına vә etimad göstәrmәsinә tәsir 
edir.
> “Yeni tәrzdә” ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılması vә istifadә 
olunması tәhsil müәssisәlәrinin yüksәk keyfiyyәtli, mәsuliyyәtli 
vә hәssas olmasına yardım edәn vә asan anlaşılan xarici 
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oriyentirlәr yaradaraq müstәqil ali tәhsil müәssisәlәri yaratmağa 
imkan verir.
> Milli ixtisas dәrәcә strukturu geniş әhatәli Avropa strukturuna 
uyğun olmalıdır. Uyğunlaşma prosesindә milli ixtisasların (onların 
pillәlәri, tәlim nәticәlәri vә deskriptorları) geniş әhatәli Avropa 
strukturu üçün müәyyәn edilmiş tәhsil mәrhәlәlәrinin 
deskriptorlarına uyğun şәkildә tәsviri verilmәlidir ( bu mәsәlәlәrlә 
bağlı müzakirәlәrin protokolları 4-cü fәsildә verilib)
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3.1 Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas 
dәrәcә strukturunun mahiyyәti vә mәqsәdlәri
Tәhsil strukturunun  müxtәlif mәqsәdlәri ola bilәr. Artıq 

yaradılmış vә yaradılmaqda olan milli ixtisas dәrәcә 
strukturlarının mәqsәdlәri dә bir-birindәn fәrqlәnir. Avropa Ali 
Tәhsil Sahәsinin İxtisas dәrәcә strukturu öz dәqiq mәqsәdlәrini 
Bolonya Prosesinin aydın ifadә olunmuş mәqsәdlәrindәn götürüb. 
Bunların arasında әn  çox әhәmiyyәt kәsb edәni beynәlxalq 
tanınma, şәffaflıq vә mobillikdir. 
> Beynәlxalq sәviyyәdә şәffaflıq Bolonya Bәyannamәsinin asan 
başa düşülәn vә müqayisә olunan ali ixtisas dәrәcәlәri sistemi 
yaratmaq  çağırışının mәrkәzindә durur. Diplom Әlavәlәri kimi 
digәr vasitәlәrin dә bu mәqsәdә nail olunmasında rolu olsa da, 
ixtisas dәrәcә strukturu vә qarşılıqlı anlaşmanı asanlaşdıran bir 
qurum olmadan ixtisasların ölkәdәn kәnarda anlaşılmasını vә 
tanınmasını tәmin etmәk çәtin olacaq. Bundan başqa, Avropa Ali 
Tәhsil Sahәsinin әksәriyyәtindә iki mәrhәlәli tәhsil modelinin 
nisbәtәn sürәtlә qәbul olunması müәyyәn mәnada göstәrmişdir ki, 
ixtisasların müqayisәli strukturu hәqiqәtәn müqayisә edilә bilmәk 
vә şәffaflığa nail olmaq üçün yetәrli deyil. Bunun dәrk edilmәsi 
nәticәsindә milli ixtisas dәrәcә strukturlarını bir-biri ilә 
әlaqәlәndirәn geniş әhatәli Avropa strukturunun yaradılmasına 
çağıran Berlin Bәyannamәsi ortaya çıxdı:
> İxtisasların beynәlxalq sәviyyәdә tanınmasının әsasında 
şәffaflıq durur. Sadәcә uyğunluğu tәsdiq etmәklә kifayәtlәnmәyib, 
ixtisasların, tәlim nәticәlәrinin hamılıqla başa düşülmәsini tәmin 
edәn bir struktur  Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә ali tәhsil 
ixtisaslarının faydalılığını artıracaq. İxtisasların tanınması 
mәşğulluq vә müxtәlif maraqlı tәrәflәri әhatә edәn  davamlı tәhsil 
imkanları da daxil olmaqla müxtәlif mәqsәdlәr daşıyır.  
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3. Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas dәrәcә strukturu
Bütün Avropada tәhsildә maraqlı tәrәflәrin birgә işi sayәsindә 

ümumi vә geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturunun  yaradılması  
bu mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsi naminә tanınma prosesini 
inkişaf etdirәn digәr tәdbirlәri dә genişlәndirdilәr. 

> Beynәlxalq sәviyyәdә tәlәbә vә mәzunların  mobilliyi  
onların әvvәl görülәn tәlimin vә alınan ixtisasların 
tamamlanmasından asılıdır. Fәnlәr vә tәhsil mәrhәlәlәri arasında 
hәrәkәt edәn tәlәbәlәr daha müasir tәdris proqramlarına qoşulmaq 
üçün tamamlanmış tәhsil mәrhәlәsinin tanınmasını tәlәb edir. Öz 
ixtisası üzrә tәhsil alan tәlәbә tәdris proqramının mәzmununun vә 
mәrhәlәlәrinin açıq tәsvir edilmәsindәn faydalana ilәr. Bunlar 
tәlәbәnin mobilliyinә müsbәt tәsir edәr, çünki tәlәbәlәr inanır ki, 
xaricdә alacağı tәhsilin nәticәlәri öz ölkәsindә aldığı  ixtisas 
tәliminin davamı olacaq. 

Birdәn çox ölkәnin verdiyi birgә ixtisasın yaradılması vә 
tanınmasında ixtisas dәrәcә strukturunun xüsusi rolu olacaq. 
Geniş әhatәli Avropa ixtisas dәrәcә strukturunun bәzi mәqsәdlәri 
milli strukturların mәqsәdlәrindәn fәrqlidir. O, meta-struktur kimi 
milli ixtisas dәrәcә strukturlarının uyğunlaşan mәqamlarını 
müәyyәn etmәk mәqsәdilә yaradılıb. Milli ixtisas dәrәcә 
strukturlarını yaradan vә yenilәyәn ölkәlәr isә ondan oriyentir 
kimi istifadә edirlәr.

Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas dәrәcә strukturu geniş 
әhatәli struktur hesab olunur. Yәni, bu meta-struktur daxilindә 
milli ixtisas dәrәcә strukturları yaradılır, daha aydın desәk o, milli 
ixtisas dәrәcә strukturlarının quruluşunu vә әhatә dairәsini 
göstәrir. Bu, Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә müxtәlif ixtisasların bir-
biri ilә necә uyğun gәldiyini göstәrәn әsas vasitәdir. O, müxtәlif 
ölkәlәrdә, xüsusilә milli tәhsil sistemlәri formal ixtisas dәrәcә 
strukturu yaratmış dövlәtlәrdә ixtisasların bir-biri ilә necә 
әlaqәlәndirildiyini göstәrir. Geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu 
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hәr mәrhәlәnin deskriptorları ilә birlikdә ümumi mәrhәlәlәr vә 
pillәlәr tәklif edir. Milli ixtisas dәrәcә strukturlarında göstәrilmiş 
detalların әksәriyyәti geniş әhatәli struktur üçün gәrәksiz vә  
arzuolunmazdır. Hәqiqәtәn dә, milli ixtisas dәrәcә strukturları 
inkişaf etdiyi üçün ölkәlәrin milli ehtiyaclarını әks etdirdiyini başa 
düşmәk olar. Bura tәhsil mәrhәlәsinin bir hissәsinin 
tamamlanması vә mәrhәlә daxilindә qazanılan nailiyyәt  aid edilә 
bilәr. Avropa ixtisas dәrәcә strukturu milli ixtisas dәrәcә 
strukturlarını әvәz etmir. O, milli ixtisas dәrәcә strukturlarını bir 
sıra oriyentirlәrlә tәmin edir vә  belәliklә dә, milli tәhsil 
strukturları bir-biri ilә uyğunluğunu nümayiş etdirә bilir. Geniş 
әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
mәzmunu vә forması haqda göstәrişlәr vermir. Bu, sәlahiyyәtli 
milli orqanların işidir vә buna milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
detallarını daha dәqiq tәsvir  etmәklә nail olmaq olar. Milli ixtisas 
dәrәcә strukturuna daxil edilmiş ixtisasların heç dә hamısının 
geniş әhatәli Avropa strukturunun әsas mәrhәlәsinin 
tamamlanmasına uyğun gәlmәsi vacib deyil. Bәzi ixtisaslar tәhsil 
mәrhәlәlәrinә uyqun gәlmir. Lakin struktur belә ixtisasların 
qiymәtlәndirilmәsi üçün dә dolayı yolla bәzi tәlimatlar verir. Elә 
ixtisaslar var ki, onlar az әhәmiyyәtli olub tәhsil mәrhәlәlәrinin 
heç biri ilә uyğun gәlmir. Milli ixtisas dәrәcә strukturlarının 
daxilindә bәzi ixtisasların göstәricilәri vә xüsusiyyәtlәrinin başqa 
ölkәlәrdә bәnzәri olmaya da bilәr. Geniş әhatәli Avropa ixtisas 
dәrәcә strukturu bu xüsusiyyәtlәri әhatә etmir, nә dә onları milli 
ixtisas dәrәcә strukturlarından kәnarlaşdırmır. Belә 
xüsusiyyәtlәrin bir nümunәsi dә 2.4.4 bölmәsindә bәhs edilәn, bir 
ixtisas dәrәcә strukturunun vacib elementi hesab edilәn digәrindә 
isә ümumiyyәtlә olmayan “profil”dir. Geniş әhatәli Avropa 
strukturu milli ixtisas dәrәcә strukturunun belә cәhәtlәrinә 
toxunmur; onun milli ixtisas dәrәcә strukturlarından  bu cәhәtlәri 
kәnarlaşdırmağa/daxil etmәyә nә niyyәti, nә dә sәlahiyyәti var.
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3.2 Tәlim mәrhәlәlәri vә pillәlәri
Hәr hansı bir  ixtisas dәrәcә strukturu üçün fundamental 

mәsәlә onun quruluşu vә orada olan bölmәlәrin sayıdır. Avropa 
ixtisas dәrәcә strukturu bu mәsәlәni özü üçün hәll edib. Bolonya 
Prosesi burada iki mәrhәlәnin olduğunu göstәrib, Berlin 
bәyannamәsi isә onu inkişaf etdirәrәk, elmi tәdqiqatla bağlı 
üçüncü mәrhәlәni dә bura әlavә edib. Birinci mәrhәlә 
proqramlarının müvәffәqiyyәtlә tamamlanması ikinci mәrhәlә 
proqramların başlaya bilmәk hüququ verir vә ikinci mәrhәlәnin 
müvәffәqiyyәtlә bitirmәk üçüncü mәrhәlәyә keçmәk hüququ verir. 
Burada “keçmәk” sözü Lissabon Tanınma Konvensiyasında 
olduğu kimi ali tәhsil proqramına başlamaq üçün müraciәt etmәk 
vә qәbul olunmaq hüququ kimi başa düşülür. Lakin bu, avtomatik 
olaraq qәbul olunma vә proqrama başlamaq üçün yer qazanmaq 
kimi başa düşülmәmәlidir.

Bundan başqa, Berlin bәyannamәsi Bolonya Prosesinin 
Nәzarәt Qrupuna müraciәt edәrәk, ali tәhsilә daha qısa tәhsil 
proqramlarının  daxil edilmәsinin mümkünlüyünü vә bunun necә 
edildiyini araşdırmağı xahiş etdi. Daha qısa tәhsil mәrhәlәsinin 
verdiyi ixtisaslar ya birinci mәrhәlә ixtisaslarıdır, ya da onlarla 
әlaqәlidir. 

Bәzi milli ixtisas dәrәcә strukturları üç Bolonya mәrhәlәlәri 
daxilindә dә bölqülәr aparıblar. Hәmin milli ixtisas dәrәcә 
strukturları daxilindә bölmә ixtisaslarının tam mәrhәlә ixtisasları 
ilә әlaqәsi Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә onların tәxmini yerini 
müәyyәn etmәk üçün qeyri-rәsmi qaydada istifadә oluna bilәr vә 
güman ki, istifadә olunacaq. Belә ixtisaslara növbәti mәrhәlәnin 
ixtisaslarını qazanmağa kömәk edәn kreditlәr dә verilә bilәr. 
Geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu qismәn tanınma prosesi 
daxilindә bu cür ixtisaslara uyğun ixtisasları olmayan ixtisas 
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dәrәcә strukturlarının hәmin ixtisasları әdalәtli yolla tanıması 
işindә әhәmiyyәtli rol oynaya bilәr26.

“Mәrhәlә” anlayışı Bolonya Prosesindә ali tәhsilin etaplarını 
ifadә edir vә ixtisaslar, tәdris proqramları, tәlim fazalarını әhatә 
edir. “Pillә” sözünә isә beynәlxalq  strukturu haqda sәnәdlәrdә 
daha çox rast olunur.

“Pillә” sözü, mәs. UNESCO-nun Tәhsilin Beynәlxalq  
Standartlarla Tәsnifatı sәnәdindә olduğu kimi tәhsilin tәmin 
olunması kontekstindә işlәnir. İxtisas dәrәcә strukturundan fәrqli 
olaraq Tәhsilin Beynәlxalq Standartlarla Tәsnifatı statistik tәsnifat 
aparmaq vasitәsidir. 27 Berlin Bәyannamәsi tәhsilin “pillәlәrә” 
bölünmәsini tәklif edir. Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisaslar 
toplusunu başqa cür adlandırmaq niyyәti yoxdur. Güman  edilir ki, 
milli ixtisas dәrәcә strukturlarının hamısında olmasa da 
әksәriyyәtindә istifadә olunan “bakalavr dәrәcәsi ixtisasları” vә 
“magistr  dәrәcәsi ixtisasları” kimi ixtisas toplusu adlarının 
işlәnmәsi mәqbul sayılacaq.  Tәhsil mәrhәlәlәrini sadәcә 
rәqәmlәrdәn istifadә edәrәk “Pillә 1” vә “Pillә 2” kimi göstәrmәk 
çaşqınlıq yarada bilәr, xüsusilә, ali tәhsildәn çox aşağı 
sәviyyәlәrdәn başlayaraq tәhsil pillәlәrini nömrәlәyәn ölkәlәrdә. 

Nәzәrә alsaq ki, ixtisas dәrәcә strukturunun dәqiq tәsviri işin 
hәcmini dә әhatә etmәlidir, pillәlәri tәhsil “mәrhәlәlәrinin” tәklif 

26 Qismәn Tanınma haqda әlavә mәlumat üçün Ali Tәhsil ixtisaslarının Tanınmasına Dair Lissabon 
Konvensiyası Komitәsi tәrәfindәn 2001-ci ildә qәbul edilmiş Xarici İxtisasların Qiymәtlәndirilmәsi 
Prosedurları vә Meyarları adlı sәnәdә baxın.

27 1999-cu il Tәhsilin Beynәlxalq Standartlarla Tәsnifatı  göstәrir ki, pillәlәrin tәhsilin mәzmununa 
uyğun tәsnifatını vermәk arzuolunan olsa da, proqramların vә strukturların müxtәlifliyi daxil olma 
tәlәblәri , tәhsilin müddәti vә milli ixtisas dәrәcә strukturunun quruluşu kimi әlavә kriteriyalardan 
istifadә etmәdәn bunu etmәyi mümkünsüz edir.  Tәsnifatın 5-ci vә 6-cı pillәlәri üçmәrhәhәli tәhsilә 
uyğun gәlir. 5-ci pillә üçmәrhәlәli  tәhsilin elmi tәdqiqatla bağlı 3-cü mәrhәlәsinә çıxış vermir. 
Daha sonra bu pillә bir neçә yardımçı kriteriyadan istifadә etmәklә 5A vә 5B pillәlәrinә bölünür. 6-
cı pillә üçmәrhәlәli  tәhsilin elmi tәdqiqatla bağlı 3-cü mәrhәlәsinә uyğun gәlir. 
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etdiyi proqramlarla әlaqәlәndirmәk mәsәlәsinin araşdırılması 
yerinә düşәr. 

Bu sәbәbdәn tәklif olunur ki, 3 tәhsil mәrhәlәsi onlar 
müvәffәqiyyәtlә tamamladıqda verilәn ixtisaslarla birlikdә tәsvir 
edilsin:
> Birinci mәrhәlә (ali tәhsil) bakalavr ixtisasları;
> İkinci mәrhәlә (ali tәhsil ) magistr  ixtisasları;
> Üçüncü mәrhәlә (ali tәhsil) ixtisasları.

Berlin bәyannamәsi daha qısa tәhsil mәrhәlәsinin ali tәhsilin 
birinci mәrhәlәsi ilә әlaqәlәndirilmәsini tәklif edir. Bu hesabatda 
o, qısa mәrhәlә (birinci mәrhәlә daxilindә vә ya onunla 
әlaqәlәndirilmiş) adlandırılıb. Qısa mәrhәlә (birinci mәrhәlә 
daxilindә vә ya onunla әlaqәlәndirilmiş) müvәffәqiyyәtlә 
tamamlandıqda verilәn ixtisaslar müәyyәn edilә bilәr. Bu cür qısa 
mәrhәlә (birinci mәrhәlә daxilindә vә ya onunla әlaqәlәndirilmiş) 
ixtisaslarından dünyanın hәr yerindә istifadә olunmur vә onlara 
uyğun ixtisaslar bütün ixtisas dәrәcә strukturlarında olmaya bilәr.  
Lakin qısa mәrhәlә ixtisasları çox ölkәlәrdә olduğu üçün ixtisas 
dәrәcә strukturunda onlara yer vermәk lazımdır. Bu, hәmin 
ixtisaslara malik olan ölkәlәrin onları qarşılıqlı şәkildә tanımasına 
kömәk edәr. Bu, hәmçinin tәhsil strukturunda hәmin ixtisaslar 
olmayan, lakin bu ixtisas sahiblәrini qәbul edәn ölkәlәrә dә 
yardımçı ola bilәr. Eyni zamanda qeyd edilir ki , bәzi ölkәlәrdә  
hәmin ixtisaslarla eyni vә ya onlara yaxın sәviyyәdә, lakin fәrqli 
mәqsәdlәri vә quruluşu olan müxtәlif ixtisaslar ola bilәr. Bunların 
bәzilәri ali tәhsil ixtisasları, digәrlәri isә ali tәhsildәn kәnarda ola 
bilәr. Qısa mәrhәlә deskriptorunun әsas mәqsәdi birinci mәrhәlәyә 
uyğun gәlәn, lakin onu tamamlamayan bütün ixtisasları tәsvir 
etmәk deyil.  Birinci tәhsil mәrhәlәsinin (mövcud olduğu yerdә 
birinci mәrhәlә ilә bağlı qısa mәrhәlәnin) ixtisaslarını qazandıran 
proqramların “başlanğıc nöqtәsi “ var. Buna bәzәn ali tәhsil 
müәssisәsinә daxil olmaq yolu deyirlәr. Bu, hәlә ixtisas demәk 
deyil vә demәli, Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin İxtisas dәrәcә 
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Strukturunun tәrkib hissәsi dә deyil. Bundan başqa da  müxtәlif 
dövlәtlәrdә ali tәhsilә aparan yollar fәrqli ola bilәr. Bu isә öz 
növbәsindә ali mәktәbә daxil olmaq üçün tәlәb olunan  “pillәni” 
müәyyәn etmәk işini çәtinlәşdirir. Bu mәqamda “pillә” tәtbiq 
olunması doğru olmayan bir termindir. Lakin hesab olunur ki, 
tәhsil strukturunun “başlanğıc nöqtәsi “  ilә bağlı bәzi istiqamәtlәr 
vermәsi faydalı olar. 

Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas dәrәcә strukturu üçün 
Lissabon Tanınma Konvensiyasının ali mәktәblәrә daxil olmaq 
hüququ verәn ixtisaslarla bağlı Maddә 6-ya müraciәt etmәk yetәrli 
sayılır:
İxtisas verәn Tәrәf ilә ixtisası tanımalı olan Tәrәfin ali 

mәktәbә daxil olma tәlәblәri arasında әhәmiyyәtli fәrqlәr 
olmadığı halda Tәrәflәrdәn hәr biri qarşı Tәrәfin verdiyi vә onun 
ali mәktәb proqramlarına qoşulmaq tәlәblәrinә cavab verәn 
ixtisası tanımalıdır.

3.3 Bacarıqlar da daxil olmaqla tәlim 
nәticәlәrinin deskriptorları
Müasir ixtisas dәrәcә strukturunun әsas elementlәrindәn biri  

dә tәlim nәticәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsidir. Tәlim nәticәlәrini 
müәyyәn etmәyin vә kateqoriyalara ayırmağın müxtәlif yolları 
var.  Әnәnәvi olaraq, ali tәhsildә әldә olunacaq bilik (nәticә) vә ya 
әn azından tәdris proqramının әhatә etdiyi bilik  müәyyәn qәdәr 
tәsvir olunurdu, lakin burada hәmin ixtisası almaq üçün tәlәb 
olunan bacarıq vә qabiliyyәtlәr haqqında dolayısıyla vә az 
mәlumat verilirdi. Tәnqidi qiymәtlәndirmә kimi bacarıqlar 
qiymәtlәndirmә kriteriyaları vә tәcrübәsindә birbaşa ifadә 
olunmurdu. Hazırda mümkün olduğu qәdәr çox tәlim nәticәlәri 
müәyyәn etmәk tәcrübәsi getdikcә daha çox yayılır. Bu isә 
ixtisasların müqayisә edilmәsini asanlaşdırır. 
İxtisasların ümumi tәsviri, yәni bir ixtisasa sahib olanlarının 

hamısının nail olduğu nәticәlәr “ixtisas deskriptorlarında” (ixtisası 
tәsvir edәn sәnәd) әks etdirilә bilәr. Avropa ixtisas dәrәcә 
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strukturu üçün nәzәrdә tutulan deskriptorların mәzmun etibarilә 
ümumi olması vacibdir. Onlar yalnız geniş sayda fәnn vә profillәri 
әhatә etmәmәli, mümkün olduğu qәdәr ixtisasların yaradılması vә 
tәsvir olunmasında milli sәviyyәdә baş vermiş dәyişikliklәri dә 
әks etdirmәlidir. Praktik sәbәblәrdәn deskriptorlar qısa vә asan 
başa düşülәn dildә yazılmalıdır. Onlar işin texniki tәrәfini әks 
etdirmәmәlidir. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, ali tәhsil sistemlәri 
müxtәlif dillәrdә tәsvir olunaraq onlardan istifadә olunacaq. 2001-
ci ildә Tәhsil Nazirlәrinin Praqa konfransından sonra mәlum oldu 
ki, şәffaflıq, tanınma vә mobillik kimi qarşıya qoyulmuş 
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün Bolonya sisteminin tәqdim etdiyi 
mәrhәlәli ixtisas dәrәcә strukturuna bu mәrhәlәlәrin nәticәlәri 
haqqında daha geniş mәlumat daxil edilmәlidir. Müxtәlif 
ölkәlәrdәn olan ali tәhsil mütәxәssislәrindәn ibarәt bir qeyri-rәsmi 
qrup Tәhsildә Keyfiyyәtin Tәminatına dair Birgә Tәşәbbüs 
tәşkilatının xәtti ilә görüşdülәr. (www.jointquality.org) Onlar 
“Dublun deskriptorları “ adı ilә tanınan bir qrup deskriptorlar 
hazırladılar. 1-ci vә 2-ci mәrhәlәlәr üçün hazırlanmış Amsterdam 
razılaşması Berlin görüşündә tәhsil nazirlәrinә tәqdim olundu. 
Sonra hәmin qrup 3-cü mәrhәlәnin dә deskriptorunu yaratdı. Bu 
yaxınlarda digәr tәhsil mәrhәlәlәrinin olduğu kimi qısa tәhsil 
mәrhәlәsinin dә (birinci mәrhәlәnin daxilindә vә ya onunla 
әlaqәlәndirilmiş) deskriptoru hazırlanıb. Bir çox milli keyfiyyәt 
tәminatı agentliklәri, ali tәhsil standartları vә ali tәhsil proqramı 
hazırlayanlar bu deskriptorların faydalı olduğunu düşünürlәr. Bu 
vaxta qәdәr onlarda heç bir nәzәrә çarpan düzәliş edilmәmişdir. 
İxtisas deskriptorları bir qayda olaraq tәhsil mәrhәlәsini 

müvәffәqiyyәtlә başa çatdıran tәlәbәlәrin әldә etdiyi sәciyyәvi 
nailiyyәtlәrin ümumi ifadәsidir. İxtisas verәn mәrhәlәnin 
deskriptorunun yaradılması ideyası Tәhsildә Keyfiyyәtin 
Tәminatına dair Birgә Tәşәbbüs tәşkilatına aiddir. Bu ideya daha 
geniş tәhsil pillәsi deskriptorlarından istifadә etmәk fikrinә 
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nisbәtәn daha çox qәbul edilmiş vә geniş yayılmışdır. Tәhsil 
pillәsi deskriptorları adәtәn daha geniş әhatәli olur. 

Dublin deskriptorları bir dәst olaraq yaradılmış vә bir-biri ilә 
әlaqәdә başa düşülür. Onların yaradılmasının başlıca mәqsәdi 
ixtisasları vә demәli, milli ixtisas dәrәcә strukturlarını bir-biri ilә 
әlaqәlәndirmәkdir. Milli ixtisas dәrәcә strukturlarının özlәrinin 
әlavә elementlәri, tәlim nәticәlәri, daha  dәqiq vә konkret 
funksiyaları ola bilәr.

Dublin deskriporları aşağıdakı elementlәr әsasında yaradılıb:
> bilmәk vә anlamaq
> biliyi vә anlaşılanları tәtbiq etmәk
> mülahizәlәr yürütmәk
> ünsiyyәt qabiliyyәti
> öyrәnmә qabiliyyәti

Dublin deskriptorları Bolonya mәrhәlәlәrinin hәr birinin 
sonunda verilәn ixtisaslarla bağlı әldә olunması gözlәnilәn bilik 
vә bacarıqların  ümumi tәsviridir. Onlar normativ kimi nәzәrdә 
tutulur. Onlar minimum tәlәblәri ifadә etmir vә onları azaltmaq 
olmaz, lakin oxşar vә ekvivalent  cәhәtlәr әlavә oluna bilәr. 
Deskriptorlar ixtisasın tam mәzmununun nәdәn ibarәt olduğunu 
tәyin etmәk mәqsәdi daşımır. Onlar konkret fәnlә әlaqәdar 
olmayıb akademik, professional vә peşә tәhsili sahәlәrindәn heç 
biri ilә mәhdudlaşmır. Hansı fәnlәrin tәdris olunacağı deskriptorun 
mәtninin mәzmunundan anlaşılır. Mümkün olduqda deskriptorları 
başqa alimlәr/müәllimlәr qrupu tәrәfindәn yaradılmış digәr 
nәticәlәr/bacarıqlarla qarşılıqlı şәkildә әlaqәlәndirmәk lazımdır. 
Dublin deskriptorlarını qәbul etmәklә İşçi Qrupu başa düşür ki, 
mövcud elementlәrin tәkmillәşdirilmәsi/yeni elementlәrin әlavә 
edilmәsi onların Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin oriyentirlәri kimi 
hazırlanması işinin tәrkib hissәsi olacaq.

Dublin Deskriptorlarında (Dekabr 2004) deyilir:
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Ali tәhsilin qısa mәrhәlәsinin (birinci mәrhәlә daxildә vә ya 
onunla әlaqәlәndirilmiş) tamamlanmasını tәlәb edәn ixtisaslar o 
tәlәbәlәrә verilir ki, onlar:
> ümumi orta tәhsil üzәrindә vә adәtәn, mürәkkәb dәrsliklәr 
әsasında qurulmuş tәlim sahәsindә bilik vә anlayış nümayiş 
etdirib; bu bilik müәyyәn peşә vә ya işdә çalışmağa, fәrdi inkişafa 
vә birinci mәrhәlә üzrә tәhsili tamamlamağa yardım edir;
> bilik vә bacarıqlarını çalışdığı sahәdә tәtbiq edә bilir;
> dәqiq müәyyәn edilmiş konkret vә abstrakt problemlәri hәll 
etmәk üçün informasiya toplayıb istifadә edә bilir;
> öz fikirlәri, qabiliyyәtlәri vә fәaliyyәti haqqında hәmkarları, 
rәhbәrlәri vә müştәrilәri ilә danışa bilir;
> gәlәcәkdә tәhsilini davam etdirmәk üçün müәyyәn qәdәr sәrbәst 
şәkildә öyrәnmәk qabiliyyәtinә malikdir;
Tәhsilin birinci mәrhәlәsinin tamamlanmasını tәlәb edәn 
ixtisaslar o tәlәbәlәrә verilir ki, onlar:
> ümumi orta tәhsil28  üzәrindә vә adәtәn, mürәkkәb dәrsliklәr 
üzәrindә qurulmaqla yanaşı tәlim sahәsinә aid dәrin biliklәr verәn 
tәlim sahәsindә bilik vә qavrayış nümayiş etdiriblәr;
> onun  bilik vә bacarıqlarını  tәtbiq etmәk üsulu  işinә vә 
vәzifәsinә peşәkar29  yanaşmasını göstәrir; vә o, öz sahәsindә 
problem qoymaq, onun müzakirәsindә iştirak etmәk vә hәll etmәk 
bacarığına30 sahib olsun;

28 Ümumi orta tәhsilә kifayәt qәdәr ümumi bilik vә bacarıqlar verәn peşә tәhsili dә daxildir.

29  Deskriptorlarda peşәkar sözü әn geniş anlamda, yәni bir işin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı tәlәb 
olunan xüsusiyyәtlәr mәnasında işlәnir vә yüksәk sәviyyәli tәlimin bәzi  cәhәtlәrinin tәtbiq 
edilmәsini әhatә edir. O, tәnzimlәnәn peşәlәrlә bağlı konkret tәlәblәr mәnasında işlәnmir.  Bu 
peşәlәri profil/konkretlәşmә (detallarını göstәrmәk) ilә dәqiqlәşdirmәk olar.

30 Bacarıq sözü әn geniş bacarıq vә qabiliyyәtlәri dәrәcәlәrә bölmәyә imkan verir. O, sadәcә  bәli/
xeyr cavabları ilә qiymәtlәndirilәn bacarıqlar mәnasında işlәnmir.
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> sosial, elmi vә etik mәsәlәlәrlә bağlı (adәtәn öz sahәsindә) 
mülahizәlәr yürütmәk üçün mәlumatlar toplamaq vә onları 
düzgün şәrh etmәk qabiliyyәti olsun;
> informasiya, ideyalar, problemlәr vә onların hәlli barәdә hәm 
peşәkarlar, hәm dә qeyri-peşәkarlarla danışa bilmәk qabiliyyәti 
olsun;
> gәlәcәkdә yüksәk dәrәcәdә sәrbәst sәkildә tәhsilini davam 
etdirmәk üçün sәrbәst öyrәnmәk qabiliyyәti olsun.
İkinci mәrhәlәnin tamamlanmasını tәlәb edәn ixtisaslar o 
tәlәbәlәrә verilir ki, onlar:
> birinci mәrhәlәnin üzәrindә qurulmuş vә genişlәndirilmiş, bir 
çox halda elmi-tәdqiqat31 kontekstindә yeni ideyalar yaratmaq vә 
tәtbiq etmәkdә orijinal olmaq üçün baza vә imkan yaradan bilik 
vә bacarıqları nümayiş etdirsin;
> öz bilik, bacarıq vә problem hәll etmәk qabiliyyәtlәrini tәhsillәri 
ilә әlaqәli olan yeni vә namәlum şәraitdә tәtbiq edә bilsin;
> biliklәrini artırmaq vә çәtinliyi aradan qaldırmaq, natamam vә 
ya mәhdud informasiya üzәrindә mülahizәlәr qurmaq bacarığı 
var; lakin buraya hәmin bilik  vә mülahizәlәrin tәtbiqi ilә bağlı 
sosial vә etik mәsuliyyәtlәr dә daxildir;
> gәldiyi nәticәlәr vә onların әsaslandığı bilik vә mәntiqi sәbәblәr 
barәdә ixtisasçılar vә ixtisasçı olmayanlarla acıq vә anlaşıqlı 
tәrzdә danışa bilir;
> gәlәcәkdә müstәqil vә sәrbәst şәkildә tәhsilini davam etdirmәyә 
imkan verәn sәrbәst öyrәnmәk qabiliyyәtlәrinә malikdir.
Üçüncü mәrhәlәnin tamamlanmasını tәlәb edәn ixtisaslar o 
adamlara verilir ki, onlar:

31 Tәdqiqat sözü tәhsil sahәsilә bağlı kontekstdә müxtәlif fәaliyyәt növü kimi başa düşülür: 
sistematik bilik vә tәnqidi yanaşmaya әsaslanan dәrin tәhsil vә ya araşdırma mәnasını daşıyır. Bu 
söz humanitar, әnәnәvi, ifaçılıq vә yaradıcı sәnәtlәri әhatә edәn akademik, professional vә 
texnologiya sahәsindә orijinal vә yaradıcı işi dәstәklәyәn fәaliyyәt növlәri kimi geniş mәna daşıyır. 
Bu termin yalnız әnәnәvi “elmi tәdqiqat” metodu kimi mәhdud vә dar mәnada işlәnmәyib.
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> tәhsil sahәsinә aid bilik vә bacarıqlara malikdir vә hәmin sahә 
ilә bağlı elmi tәdqiqat metodları haqqında sistematik  biliyi var;
> bir alim-tәdqiqatçı kimi tәdqiqat prosesinә başlamaq, onu 
qurmaq vә hәyata keçirmәk,
lazım gәldikdә yenidәn baxmaq qabiliyyәtinә sahibdir;
> bәzilәri milli vә beynәlxalq sәviyyәdә qiymәtlәndirilәn vә nәşr 
olunan elmi әsәrlәr yaratmaqla biliyin sәrhәdlәrini genişlәndirәn 
orijinal elmi-tәdqiqat işlәri aparıb;
> yeni vә mürәkkәb ideyaları tәnqidi tәhlil etmәk, qiymәtlәndirmәk 
vә sintez etmәk qabiliyyәtinә malikdir;
> öz ixtisas sahәsi barәdә hәmkarları, geniş elmi ictimaiyyәt vә 
cәmiyyәt üzvlәri ilә ümumi şәkildә danışmağı bacarır;
> onlardan akademik vә professional kontekstdә elmi biliklәrә 
әsaslanan cәmiyyәtin texnoloji, sosial vә mәdәni inkişafına tәsir 
edә bilmәlәri gözlәnir.
Bax Әlavә 6

3.4 Kredit vә işin hәcmi
Milli kredit  sistemlәrinin üstünlüklәri Avropa sәviyyәsindә dә 

müәyyәn qәdәr tәkrarlana bilәr. Tәhsil strukturunu dәstәklәyәn vә 
potensial olaraq aşağıda sadalananları hәyata keçirә bilәn ümumi 
kredit sisteminin qәbul edilmәsinin әlavә bir sıra müsbәt cәhәtlәri 
ola bilәr. Ümumi kredit  sistemi:
> milli tәhsil ixtisaslarını tәsvir etmәk vә onları yerlәşdirmәk üçün 
milli ixtisas dәrәcә strukturlarını ümumi kredit (tәlim nәticәlәri vә 
işin hәcminә әsaslanaraq) sistemi ilә tәmin edәr;
> tәlim nәticәlәri vә bacarıqları tәlim nailiyyәtlәrinin kәmiyyәtlә 
ifadә etmәk metodu olan kreditlәrin hәr yerdә yaradılması vә 
tәtbiq edilmәsinә kömәk edәr;
> Avropa  institutlarının zәngin  beynәlxalq kredit yaratmaq 
tәcrübәsi üzәrindә qurula bilәr; 
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> kreditlәri milli sәviyyәlәr sistemi vә Bolonya mәrhәlә 
deskriptorları ilә әlaqәlәndirәrәk tәlimin dәqiq yerini 
müәyyәnlәşdirә bilәr;
> Avropada keyfiyyәt tәminatı vә milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
anlaşılmasına kömәk edәn daha bir oriyentir rolunu oynaya bilәr;
> ali tәhsillә digәr tәhsil növlәri arasında, xüsusilә tәlimin bütün 
forma vә üsullarını әhatә edәn hәyat boyu tәlim üçün ümumi vә 
razılaşdırılmış Avropa strukturunun yaradılmasına imkan verәn 
tәhsil arasında birbaşa körpü yarada bilәr;
> çevik tәlim yolları vә müxtәlif ixtisas profillәri yaratmaqla 
beynәlxalq sәviyyәdә birgә ali ixtisas dәrәcәsi proqramları 
yaratmaq vә bu proqramlarla bağlı әmәkdaşlığa yardım edәr;
> Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin  digәr kreditә әsaslanan sistemlәrlә 
qlobal sәviyyәdә uyğunlaşmasına ( vә onun ixtisaslarının 
tanınmasına) yardım edә bilәr.

Berlin bәyannamәsindә qeyd edilir ki, Avropa Kredit Köçürmә 
Sistemi  AKTS tәdricәn milli kredit sistemlәri üçün ümumi bazaya 
çevrilir. Avropa Kredit  Köçürmә Sistemi 1989-cu ildә 
yaradılmışdır. Avropa Kredit Köçürmә Sisteminin başlanğıcda işin 
hәcmini әks etdirmәsi nәzәrdә tutulsa da, sonralar o 
tәkmillәşdirilmiş vә tәlim nәticәlәri dә ora daxil edilmişdir. Bәzi 
milli ixtisas dәrәcә strukturlarında Avropa Kredit Köçürmә 
Sistemi tәtbiq edilәrkәn AKTS tәlim nәticәlәrinin hәcmi ilә 
әlaqәlәndirmәk üçün “әsas tәlim müddәti”ndәn dә istifadә olunub. 
Bәzi milli ixtisas dәrәcә strukturları  kredit  vә ixtisaslar strukturu 
kimi yaradılıb. Burada ixtisasdan asılı olmayaraq tәlim 
bölmәlәrini tәhsil strukturu ilә birbaşa әlaqәlәndirmәk 
mümkündür. Avropa strukturunda bu cür yanaşmaya ehtiyac 
yoxdur vә bu, mümkün deyil. Avropa Ali Tәhsil Sahәsi milli 
ixtisas dәrәcә strukturlarının verdiyi  ixtisasların müqayisә 
edilmәsinә , bәzәn isә iki vә daha çox milli ixtisas dәrәcә 
strukturunun birgә ixtisas vermәsinә kömәk etmәk mәqsәdilә 
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yaradılıb. Kreditlәr milli ixtisas dәrәcә strukturunun daxilindәki 
ixtisaslara verilir. Milli ixtisas dәrәcә strukturu daxilindә yaradılan 
kredit sistemi AKTS ilә uyğun olmalıdır. 

Son illәrdә 1-ci vә 2-ci mәrhәlә ixtisasları haqda müzakirәlәr, 
xüsusilә 2001 vә 2003-cü illәrdә Helsinkidә keçirilәn Bolonya 
seminarları ixtisasları Avropa Kredit Köçürmә Sisteminin onlara 
bağladığı kreditlәr baxımından müzakirә etmişlәr. Qısa mәrhәlә 
kreditlәri  Tәhsildә Keyfiyyәtin Tәminatına dair Birgә Tәşәbbüs  
vә Avropa Ali Tәhsil İnstitutları Assosiasiyası tәrәfindәn müzakirә 
olunub. 3-cü mәrhәlә vә ona kreditlәr qoymaq mәsәlәsinә hәlә 
hәll olunmayıb. Bu mәsәlә 2005-ci il Fevral ayında Zalsburqda 
keçirilәn Avstriya-Almaniya-Avropa Universitetlәri Assosiasiyası 
seminarında müzakirә olunsa da bir nәticә әldә olunmamışdır.32 
Bu müzakirәlәr әsasında kreditlәrin milli ixtisas dәrәcә strukturu 
ixtisasları ilә әlaqәlәndirilmәsi üçün aşağıdakılar tәklif edilmişdir:

> qısa mәrhәlә ixtisasları bir qayda olaraq tәxminәn 120 ECTS 
krediti daxildir/tәmsil olunur;

> 1-ci mәrhәlә ixtisaslarına tәxminәn 180-240 ECTS krediti 
daxildir/tәmsil olunur;

> 2-ci mәrhәlә ixtisaslarına tәxminәn 90-120 ECTS krediti 
daxildir/tәmsil olunur vә 2-ci mәrhәlә sәviyyәsindә minimal 
kredit 60 kredit olmalıdır;

> 3-cü mәrhәlә ixtisaslarının kreditlәrinin olması vacib deyil.

32 Avstriya, Almaniya, İsveçrә Rektorlar Konfransının birgә bәyanatında göstәrilir ki, doktorantura 
tәhsil müddәtinin uzunluğu bir qayda olaraq üç ildir. Böyük Britaniyada, Fransada vә Almaniyada 
da bu müddәt üç ildir.
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3.5 Profil 
Bu hesabatda profil dedikdә konkret tәlim sahәsi vә ya bir 

ixtisas başa düşülür. Әnәnәvi Avropa ali tәhsilindә tәlim sahәlәri 
mәrkәzi yer tutur vә tәlәbәlәr müәyyәn sahә üzrә ixtisas dәrәcәlәri 
alır. Tәkmillәşdirmә layihәsi üzrә görülmüş işlәr tәlim sahәlәrindә 
transmilli әmәkdaşlıq etmәklә nә qәdәr ortaq mәqamların 
olduğunu aşkar etmәyin mümkünlüyünü nümayiş etdirdi. Bu iş 
davam edәcәk vә ali tәhsil anlayışı daim dәyişdiyi üçün, bu iş dә 
heç vaxt dayanmayacaq. Müxtәlif tәlim sahәlәri arasında 
sәrhәdlәri göstәrәn detalların sayı fәrqli olur. Bәzi hallarda bir 
ixtisasın hansı bir tәlim sahәsinә aid olduğunu dәqiq göstәrmәk 
tәlәb olunduğu halda, başqa bir halda ixtisasın hansı sahәyә aid 
olması haqda qeyri-müәyyәn mәlumat vermәk mәqbul sayıla 
bilәr. Tәhsil sahәlәrinin, xüsusilә, Tәhsilin Beynәlxalq Standart 
Tәsnifatının   müxtәlif variantları olduğu halda, bu etapda belә 
müxtәlifliyin ixtisas dәrәcә strukturunun bir cәhәti olmasını 
demәk uyğun mәqam deyil. 

Avropa Ali Tәhsil Sahәsi daxilindә son zamanlar yeniliklәr 
edilmişdir. Akademik vә peşәkar qurumlar bir araya gәlәrәk  öz 
tәdris proqramlarını tәkmillәşdirmәk, bәzi hallarda isә onları 
uyğunlaşdırmaq üçün tәcrübә mübadilәsi aparmışlar. Bu yeniliklәr 
tanınmanın vә mobilliyin artmasına kömәk etsә dә, qeyd etmәk 
lazımdır ki, ixtisas profili hәr bir milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
özünün daxili işidir.  Avropa sәviyyәsindә könüllü surәtdә fәnn 
daxilindә yenilik edilmәsi milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
standartlar qoymaq hüququnu ondan ala bilmәz. Tanınma mәsәlәsi 
dә hәr ölkәnin öz işidir vә Avropa Ali Tәhsil Sahәsi 1999-2010 
proqramı isә buna yalnız kömәk edә bilәr.

3.6 Gәlәcәk inkişaf
Üzv ölkәlәrin tәhsil nazirlәri geniş әhatәli ixtisas dәrәcә 

strukturuna kollektiv şәkildә sahiblik edәcәklәr. Onu yaratmaq vә 
inkişaf etdirmәk vәzifәsi isә Bolonya Nәzarәt Qrupunun vә 
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Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin davam etmәsi mәqsәdilә tәhsil 
nazirlәri tәrәfindәn yaradılan hәr hansı bir davamçısının üzәrinә 
düşür. Struktur yaradıldıqdan sonra görülәsi işlәr milli ixtisas 
dәrәcә strukturunun Avropa Ali Tәhsil Sahәsi ilә әlaqәlәndirmәk 
üçün kriteriyalar yaratmaq, nәzarәt etmәk vә onlara müntәzәm 
olaraq yenidәn baxmaq, geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturunun 
quruluşuna (deskriptorlar da daxil olmaqla ) müntәzәm olaraq 
yenidәn baxmaq, Avropa әrazisindә peşә tәhsili vә tәlimi  vә digәr 
inteqrasiya etdirilmiş strukturlar üzәrindә çalışan qruplarla әlaqә 
yaratmaq olacaq. 

3.7 Nәticәlәr vә tövsiyәlәr
Bu fәsildә Avropa Ali Tәhsil Sahәsi ixtisas dәrәcә 

strukturunun mәqsәdlәri göstәrilmiş vә әsaslandırılmışdır. Bu 
struktura daxil olan dövlәtlәr başa düşmәlidir ki, yalnız hәr kәs öz 
öhdәçiliyinә sadiq olduğu tәqdirdә tanınmanı vә şәffaflığı 
artırmaq mümkün olacaq.  Avropa strukturu “geniş әhatәli” 
olduğu üçün milli ixtisas dәrәcә strukturlarının qurulmasına tәsir 
etmәk imkanına malik olmalıdır. 2.7 bölmәsindә milli ixtisas 
dәrәcә strukturu yaratmaq üçün tövsiyә olunan müsbәt tәcrübәnin 
elementlәri göstәrilib. Milli ixtisas dәrәcә strukturlarının bu  
prinsiplәr әsasında yaradıldığı yerlәrdә onlar Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsinin vacib  bir elementi kimi Avropa strukturunun rolunu 
asanlaşdıracaq.

Tövsiyәlәr:
Avropa Ali Tәhsil Sahәsi ixtisas dәrәcә strukturu son  dәrәcәdә 

ümumi, üç әsas mәrhәlәdәn ibarәt olan, birinci mәrhәlә daxilindә 
vә ya onunla әlaqәlәndirilmiş qısa mәrhәlә ilә bağlı әlavә 
müddәaları olan geniş әhatәli bir strukturdur.
İxtisas dәrәcә strukturuna ümumi ixtisas deskriptoru 

formasında olan vә oriyentir kimi istifadә olunacaq mәrhәlә 
deskriptorları daxildir. Dublin deskriptorlarının Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsi ixtisas dәrәcә strukturunun mәrhәlә deskriptorları kimi 
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qәbul edilmәsi tәklif olunur. Onlar hәr bir Bolonya mәrhәlәsinin 
sonunda ixtisaslarla bağlı әldә olunacaq nailiyyәtlәrin vә 
bacarıqların ümumi ifadәsidir.

Hәr bir mәrhәlәni tamamlamaq üçün lazım olan AKTS 
kreditlәrinin miqdarı haqqında tәlimatlar tәklif olunur. 
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4.1 Giriş
40 fәrqli milli ixtisas dәrәcә strukturu bir-bir ilә açıq sәkildә 

әlaqәlәndirilmәzsә, tәlәbәnin ixtisasların asanlıqla tanındığı  
Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin şәffaflığına vә mobilliyinә olan 
ümidlәrini doğrulda bilmәz. Buna görә dә milli ixtisas dәrәcә 
strukturunun geniş әhatәli Avropa strukturu ilә necә 
әlaqәlәndirilmәsi çox vacibdir. Tanınmanı asanlaşdırmaq üçün 
xarici tәrәfdaşlar inanmalıdır ki, milli ixtisaslar tәcrübәdә onların 
göstәrildiyi sәviyyәyә hәqiqәtәn uyğundur. Bu kontekstdә milli 
keyfiyyәt tәminatı sistemlәri  milli sәviyyәdә fәaliyyәt göstәrsә dә 
öz rolunu oynamalıdır. 

Tәlәbәlәrin,  ali tәhsil müәssisәlәrinin, işәgötürәnlәrin vә 
tanınma mәrkәzlәrinin әlindә artıq bәzi şәffaflıq alәtlәri var. 
İxtisas dәrәcә strukturları milli vә beynәlxalq sәviyyәdә işlәyәrsә , 
onlar daha effektiv olar. 

4.2 Keyfiyyәt tәminatı vә Avropa Ali  Tәhsil  Sahәsi 
kontekstindә milli ixtisas dәrәcә strukturları 

Tarixәn ali  tәhsilin hәmişә milli şәraiti әks etdirmәsinә 
baxmayaraq, ixtisaslar vә onların standartları yaradılarkәn 
beynәlxalq meyarlar da nәzәrә alınmışdır. Eyni qaydada, tәlәbә vә 
müәllimlәrin mobiliyinin yaradılması keyfiyyәt tәminatı prosesinә 
beynәlxalq elementi dә әlavә etdi, baxmayaraq ki, bu iş yenә dә 
milli kontekstdә hәyata keçirilir. Hәr iki sahәdә beynәlxalq 
elementin әlavә edilmәsi nәzәrә çarpmaya bilәr. Bu yaxınlara 
qәdәr keyfiyyәt  tәminatı sistemini әsaslandıran vә 
qiymәtlәndirmәni daha obyektiv edәn yazılmış, aydın vә 
beynәlxalq sәviyyәdә qәbul edilmiş standartlar yox idi.

4 Ali tәhsil ixtisaslarının әlaqәlәndirilmәsi
“Etimad” mәhdud bir cәmiyyәt daxilindә şәxsi mәlumata vә 

“reputasiyaya” әsaslanır. 
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Bolonya prosesinin yaradılması beynәlxalq “bazarda”  
tәlәbәlәr, işçilәr vә  işәgötürәnlәr üçün yeni imkanlar açır. Әgәr bu 
proses uğurlu olarsa, “etimad” sözünü daha geniş mәnada 
işlәtmәk zәrurәti yaranacaq, xüsusilә dә (milli) ixtisaslardan, 
onların standartlarından vә keyfiyyәt tәminatından daha çox  şey 
gözlәnilәcәk. Standartların tәsvir olunması vә onların tәmin 
edilmәsindә milli ixtisas dәrәcә strukturlarının rolu әvvәldә (Fәsil 
2.5) qeyd edilib, lakin ixtisasların mahiyyәtinә beynәlxalq 
sәviyyәdә maraq olduqda onlar xüsusi rol oynaya bilәr. Güman ki, 
milli ixtisas dәrәcә strukturlarının vә onlara daxil olan ixtisasların 
müqayisә edilmәsinә dә beynәlxalq sәviyyәdә maraq olacaq. 
Müqayisә edilә bilmәk çox vacib elementdir, xüsusilә dә tәlәbәlәr 
öz ixtisaslarını beynәlxalq arenada tәtbiq etmәk istәdikdә. 
Bolonya prosesi bir-biri haqda mәlumatlı olmağı vә anlamanı 
artırmaq yolu ilә qarşılıqlı etimadın platformasını yaradır; çünki 
milli ixtisas dәrәcә strukturları onun ayrılmaz vә vacib tәrkib 
hissәsidir. Milli ixtisas dәrәcә strukturlarının vә onların 
tәrkibindәki ixtisasların müqayisә edilә bilmәsi üçün oriyentir 
yaradan geniş әhatәli Avropa strukturunun yaradılması mili ixtisas 
dәrәcә strukturlarının dәyәrini daha da artırır. Bu geniş әhatәli 
Avropa strukturu milli ixtisas dәrәcә strukturlarını vә onların 
ixtisaslarını müәyyәn qәdәr ümumi әsaslarla müqayisә etmәk 
üçün mexanizm yaradır. Nә Avropa, nә dә milli ixtisas dәrәcә 
strukturlarından konkret fәnnin tәlimi ilә bağlı detalları tәsvir 
etmәk tәlәb olunmur. Lakin onlar müәyyәn bir ixtisası 
qazananların әldә edәcәklәri bacarıqların әhatә dairәsini vә 
sәviyyәsini göstәrәn (bәzi hallarda isә zәmanәt  dә verilir ) ümumi 
mәlumat verirlәr. İxtisas dәrәcә strukturları müraciәt edәn şәxsin 
müәyyәn  sahәdә işlәmәsi vә bir sәviyyәdә tәhsilini davam 
etdirmәsi üçün tәlәb olunan qabiliyyәtlәrә malik olduğuna inam 
yaradır. 
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Milli ixtisas dәrәcә strukturları üçün bir model yaratmaqla 
yanaşı, Avropa strukturu milli vә transmilli kontekstdә keyfiyyәt 
tәminatı yaradaraq ixtisas standartlarına beynәlxalq sәviyyәdә 
etimad edilmәsini tәmin edә bilәr. İxtisas dәrәcә strukturunun özü 
bunu tәkbaşına edә bilmәz. Bunun üçün milli ixtisas dәrәcә 
strukturunun beynәlxalq sәviyyәdә hazırlanmış keyfiyyәt tәminatı 
prinsiplәrini başa düşmәsi vә tәtbiq etmәsi tәlәb olunur.

Bu cür ümumi prinsiplәr Bolonya prosesi daxilindә yaranır. 
Onlar milli sәviyyәdә müxtәlif yanaşmalar tәtbiq olunmasından 
asılı olmayaraq keyfiyyәt tәminatı prosesinә yardım etdiyini hәr 
kәs qәbul edir. Keyfiyyәt tәminatının bu ümumi prinsiplәrinin 
tәsvirini Ali Tәhsildә Keyfiyyәt Tәminatı üçün Avropa Şәbәkәsi 
(ENGA) vә Berlin Bәyannamәsindә Nazirlәrin verdiyi mandata 
uyğun olaraq Avropa Universitetlәr Assosiasiyası, Avropa Ali 
Tәhsil İnstitutları Assosiasiyası vә Avropa Tәlәbәlәrin Milli 
Birliyi ilә birgә hazırlanmış “standartlar, prosedurlar vә 
tәlimatlar” adlı sәnәddәn eldә etmәk olar.

4.3 İxtisas dәrәcә strukturunun Avropa Ali  Tәhsil 
Sahәsinin strukturu ilә uyğunluğunu tәsdiq edәn kriteriya vә 
standartlar
İxtisasların tәnzimlәnmәsi onları yaradan milli ixtisas dәrәcә 

strukturunun daxilindә baş verir. Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin 
ixtisas dәrәcә strukturu tәnzimlәmә alәti deyil. O, milli ixtisas 
dәrәcә strukturlarına öz ixtisaslarının Avropa Ali Tәhsil Sahәsi 
daxilindә digәrlәri ilә necә müqayisә etmәyi müәyyәnlәşdirmәk 
üçün bir orientir kimi xidmәt edir. Geniş әhatәli strukturun 
göstәrdiyi qaydada ixtisas dәrәcә strukturu yaratmaq vә ya 
tәkmillәşdirmәk gәlәcәkdә şәffaflıq, tanınma vә mobillik kimi 
mәqsәdlәrә nail olmağı asanlaşdıracaq.  Milli ixtisas dәrәcә 
strukturuna hansı ixtisasları daxil etmәk hәr ölkәnin öz işidir.     
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İxtisasların ixtisas dәrәcә strukturları ilә әlaqәlәndirilmәsi hәr 
bir ölkәnin öz işi olduğu üçün beynәlxalq sәviyyәdә qarşılıqlı 
inamın yaradılması bu işin milli sәviyyәdә nә dәrәcәdә ciddi vә 
şәffaf aparılmasından asılıdır. Bundan başqa, Avropa ixtisas 
dәrәcә strukturunun bir tam olaraq işlәmәsi vә reputasiya 
qazanması naminә Avropa ixtisas dәrәcә strukturu daxilindә milli 
strukturların tәnzimlәnmәsi üçün aydın vә әsaslandırılmış milli 
prosesin olması da vacibdir. Belәliklә, milli ixtisas dәrәcә 
strukturlarının Avropa strukturuna uyğun olduğunu tәsdiq edәn 
kriteriyaların yaradılması tәklifi ortaya atıldı. Daha sonra tәklif 
olundu ki, qәbul olunmuş kriteriyalar milli ixtisas dәrәcә 
strukturunun yerinә yetirmәli olduğu minimum tәlәblәri müәyyәn 
etmәlidir. Bu proses Avropa  strukturuna üzv olan ölkәlәrin vә 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin digәr maraqlı tәrәflәrinin hәmin 
ölkәnin Avropa strukturuna üzvlük mәsәlәsini müzakirә etmәzdәn 
әvvәl tamamlanmalıdır. Qeyd etmәk lazımdır ki, hesabatın 2.7 
bölmәsindә yeni vә sәmәrәli ixtisas dәrәcә strukturu yaratmaq 
istәyәn vә mövcud strukturu yenilәyәnlәrә kömәk etmәk üçün işçi 
qrupu tәrәfindәn müәyyәn edilmiş bәzi faydalı aspektlәrin siyahısı 
verilir. 

Uyğunlaşmanı tәsdiq etmәk üçün aşağıda bir neçә kriteriya 
(meyar) göstәrilmişdir. Әn vacib kriteriya odur ki, ali tәhsil 
mәsәlәlәrinә cavabdeh olan milli tәhsil nazirliyi ixtisas dәrәcә 
strukturunun yaradılması üçün mәsuliyyәt daşıyan bir qurum vә 
ya qurumlar yaratmalıdır. Bu, ona görә vacibdir ki, tәhsil nazirliyi 
bu iş üçün kimin konkret mәsuliyyәt  daşımasını tәyin etsin. Bu iş 
buradan başlamalıdır. Daha sonra milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
ixtisasları ilә Avropa strukturundakı mәrhәlә ixtisasları (Dublin 
deskriptorları) arasında  aydın vә nümayiş etdirilә bilәn әlaqәlәr 
olmalıdır. Daha bir vacib element odur ki, ixtisas dәrәcә strukturu 
vә ixtisaslar tәlim nәticәlәrinә, Avropa Kredit Köçürmә sistemi vә 
ya ona uyğun olan başqa kredit sistemi ilә әlaqәlәndirilmәlidir. 
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Hәr kәs başa düşür ki, bütün ali tәhsil ixtisaslarına tәlim 
nәticәlәrinә әsaslanan yanaşmanı tam hәyata keçirmәk müәyyәn 
qәdәr vaxt tәlәb edir. Bu sәbәbdәn milli ixtisas dәrәcә 
strukturunun özünün tәlim nәticәlәrinә әsaslanması vә kredit 
sistemlәri ilә әlaqәli olması vacib hesab olunur. İxtisasların milli 
tәhsil strukturuna  daxil edilmәsi üsulu milli ixtisas dәrәcә 
strukturlarından asılı olaraq fәrqli ola bilәr, mәs. bu prosesә 
gәlәcәkdә aşağıda göstәrilәn kriteriyalara uyğun olmaq üçün 
akkreditasiya mәsәlәsi daxil edilә bilәr. Qeyd etmәk lazımdır ki, 
milli ixtisas dәrәcә strukturunun bütün iştirakçı tәrәflәrinin 
vәzifәlәri aydın müәyyәn edilmәlidir vә bu da sәffaflığa nail 
olmağa kömәk edәr.

Milli ixtisas dәrәcә strukturları yerlәrdә Avropa ixtisas dәrәcә 
strukturunun etibar etdiyi ali tәhsildә keyfiyyәt tәminatı sisteminә 
müraciәt  etmәsinin vacib olduğu hesab edilir. Bu hesabat 
hazırlanan zaman Ali Tәhsildә Keyfiyyәt Tәminatı üçün Avropa 
Şәbәkәsi Berlin Bәyannamәsindәki keyfiyyәt tәminatı tәlәblәrinin 
yerinә yetirilmәsinә dair Bolonya Nәzarәt Qrupuna öz mәslәhәtini 
vermәmişdi.33   Hesabatın mәqsәdi bu mәslәhәti gecikmiş tәnqid 
etmәk deyil. Onun mәqsәdi milli ixtisas dәrәcә strukturlarının 
keyfiyyәt tәminatı sistemlәrinin Berlin Bәyannamәsinә vә  
Bolonya Prosesinin sonralar nazirlәr sәviyyәsindә qәbul etmiş 
olduğu hәr hansı bir başqa sәnәdә uyğun olduğunu yoxlamağa 
ehtiyac olduğunu göstәrmәkdir. Bu işlәr Avropa ixtisas dәrәcә 
strukturu ilә keyfiyyәt tәminatı arasında әlaqәni tәmin edәcәk. 
Avropa ixtisas dәrәcә strukturunun Bolonya Prosesindә yaranan 
digәr alәtlәrlә, mәs. diplom әlavәlәrinin әlaqәlәndirilmәsi vә bu 
alәtlәrin milli ixtisas dәrәcә strukturu üçün müәyyәn edilmiş 
kriteriyalara daxil edilmәsi әhәmiyyәtlidir. Bunlara әsaslanaraq, 
milli ixtisas dәrәcә strukturunun Avropa Tәhsil strukturu ilә 

33 Berlin bәyannamәsinin keyfiyyәt tәminatından bәhs edәn 2.5 bölmәsinә bax
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uyğunluğunu müәyyәn etmәk üçün aşağıdakı kriteriyalar tәklif 
olunur:

> Milli ixtisas dәrәcә strukturu vә onun yaradılmasına 
cavabdeh olan qurum vә ya qurumlar milli ixtisas dәrәcә nazirliyi 
tәrәfindәn yaradılır.
> Milli ixtisas dәrәcә strukturunun ixtisasları ilә Avropa Tәhsil 
Strukturunun mәrhәlә deskriptorlarındakı ixtisaslar arasında aydın 
әlaqә olmalıdır. 
> Milli ixtisas dәrәcә strukturu vә onun ixtisasları açıq şәkildә 
tәlim nәticәlәrinә әsaslanmalı vә ixtisaslar Avropa Kredit 
Köçürmә Sisteminә vә ya ona uyğunlaşan başqa bir kredit  sistemi 
ilә әlaqәli olmalıdır. 
> İxtisasların milli ixtisas dәrәcә strukturuna daxil  edilmәsi 
proseduru şәffaf olmalıdır. 
> Ali tәhsildә keyfiyyәt tәminatı sistemi milli ixtisas dәrәcә 
strukturuna daxildir vә Berlin Bәyannamәsinә vә Bolonya 
prosesindә nazirlәr tәrәfindәn sonralar qәbul edilmiş hәr hansı bir 
sәnәdә uyğun olmalıdır. 
> Milli ixtisas dәrәcә strukturunun Avropa tәhsil strukturu ilә 
әlaqәsi Diplom Әlavәlәrindә әks etdirilmәlidir. 
> Milli ixtisas dәrәcә  strukturu ölkә daxilindәki tәrәflәrin 
vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirib dәrc etdirmәlidir.
Hesab edilir ki, yuxarıdakı kriteriyalara tam әmәl olunduğunu 
sübut edәn vә bunu tәsdiq edәn şәhadәtnamә verәn bir transmilli 
tәşkilatın yaradılmasına ehtiyac yoxdur. Bundan başqa işçi qrupu 
ilә aparılmış mәslәhәtlәşmәlәrdәn  aydın oldu ki, yerlәrdә dә bunu 
etmәk arzusunda olan yoxdur. Hәqiqәtәn dә,  ümumi rәy belәdir 
ki, mövcud resurslar üzәrindә mümkün qәdәr az inzibati yük 
qoyulmalıdır vә yeni sistemlәr yaratmaq әvәzinә mümkün olduğu 
halda köhnәsindәn istifadә etmәk lazımdır.

Hәr bir ölkәnin öz strukturunun Avropa strukturuna 
uyğunluğunu tәsdiq edәn prosedurları gözdәn keçirmәk vacibdir. 
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Bundan başqa hesab olunur ki, hәr ölkә bunu necә etdiyini әks 
etdirәn mәlumatı nәşr etdirmәlidir. Belәliklә dә, tәklif olunur ki, 
bu cür uyğunlaşma prosedurları hәr bir ölkәnin sertifikatlaşmasına 
tәtbiq olunsun. Uyğunlaşma prosedurlarının belә sertifikatlaşması 
üçün bir neçә element tәklif olunur.

Tәklif olunan әn vacib prosedur sәlahiyyәtli milli orqan vә ya 
strukturunun yaradılmasına cavabdeh olan qurum vә ya qurumlar 
yaratmaq haqqındakı tövsiyә ilә üst-üstә düşür. Avropa 
strukturunu sәriştәliliyinә etibar etdiyi vә Bolonya Prosesi 
tәrәfindәn tanının keyfiyyәt tәminatı agentliklәrinin uyğunlaşma 
prosedurunun sertifikatlaşma mәrhәlәsindә iştirak etmәsi dә 
vacibdir. Ali Tәhsildә Keyfiyyәt Tәminatı üçün Avropa 
Şәbәkәsinin işinin dәqiq nәticәlәri müәyyәn edilmәsә dә, hesab 
olunur ki, bu işi birgә görmәk yerinә düşәr, çünki bu zaman milli 
keyfiyyәt tәminatı agentliklәri dә tanınar. Sertifikatlaşma 
prosesinә hәr hansı bir sәlahiyyәtә malik olan bütün qurumların 
cәlb olunması vacib hesab olunur. Başqa bir vacib element ondan 
ibarәtdir ki, sertifikatlaşma prosesindә beynәlxalq ekspertlәr dә 
iştirak etmәlidir.

Sertifikatlaşma prosesinin tәklif olunan kriteriyalardan hәr 
birinә uyğunluğunu tәsdiq edәn sübutların aşkarlanıb dәrc 
olunması da vacib hesab olunur. Ehtiyac olduqda bu sәnәd ingilis 
dilinә tәrcümә olunmalıdır. Bu dәlillәrin nәşr olunması ölkәlәrin 
bir-birinin qurumlarına olan etibarını  artırar. Hesab olunur ki,  
kriteriyaların hәr birinә ayrılıqda müraciәt olunmalı, verilәn 
qәrarların vә Avropa Strukturu ilә әlaqәli görülәn bütün işlәrin 
rәsmi qeydiyyatı aparılmalıdır.  Bu, bütün işlәrin yerinә 
yetirildiyini tәsdiq edәn sәnәd nazirlik tәrәfindәn göndәrilәn qısa 
bir mәktub formasında olmamalıdır. Әksinә,  bu, hәr bir 
kriteriyaya ayrılıqda baxan vә onlara aid sübutlar (mәs. mili 
ixtisas dәrәcә strukturunun Avropa strukturu ilә әlaqәsinin diplom 
әlavәlәrindә göstәrilmәsi üçün model) gәtirәn geniş bir sәnәd 



76

olmalıdır. Digәr bir vacib element ondan ibarәtdir ki, Avropa 
İnformasiya Mәrkәzlәri Şәbәkәsi vә Milli Akademik Tanınma 
İnformasiya Mәrkәzi sertifikatlaşma prosesini tamamlamış 
ölkәlәrin siyahısını nәşr etmәlidir. Milli ixtisas dәrәcә 
strukturunun Avropa strukturu ilә uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün 
diplom әlavәlәrindә sertifikatlaşma prosesinin tamamlandığını vә 
Milli ixtisas dәrәcә strukturu ilә Avropa ixtisas dәrәcә strukturu 
arasında әlaqәli olduğunu göstәrmәk lazımdır. 

Bu deyilәnlәrә әsaslanaraq, uyğunluğun tәsdiq edilmәsi üçün 
aşağıdakı prosedurlara әmәl etmәk tәklif olunur:
> Sәlahiyyәtli orqan/orqanlar milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
Avropa strukturu ilә uyğunluğunu tәsdiq etmәlidir;
> Sertifikatlaşma prosesinә Bolonya prosesinә qoşulmuş ölkәnin 
keyfiyyәt tәminatı agentliklәrinin qoşulmağa razılaşdığının 
bildirilmәsi da daxil olmalıdır;
> Sertifikatlaşma prosesindә beynәlxalq ekspertlәr dә iştirak 
etmәlidir;
> Sertifikatlaşma vә bunun  tәsdiq edilmәsi hәr bir kriteriya üzrә 
aparılmalı vә nәticәlәr nәşr olunmalıdır;
> Avropa İnformasiya Mәrkәzlәri Şәbәkәsi vә Milli Akademik 
Tanınma İnformasiya Mәrkәzi şәbәkәlәri sertifikatlaşma prosesini 
tamamladığını bәyan edәn ölkәlәrin siyahısını tәrtib etmәlidir;
> Sertifikatlaşma prosesinin tamamlandığı ixtisas dәrәcә 
strukturunun Avropa strukturu ilә әlaqәli olduğunu bildirmәk üçün 
diplom әlavәlәrindә göstәrilmәlidir.

Yalnız sertifikatlaşma prosesi tamamlandıqdan sonra Diplom 
Әlavәsinin “ali tәhsil müәssisәsi” haqqındakı 8-ci bәndi ilә 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu 
arasında әlaqә olduğunu göstәrmәk olar. İxtisas dәrәcә strukturu 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin reallaşmasının әsas elementi  hesab 
olunur.  Buna görә dә Bergen bәyannamәsindә tәhsil nazirlәri 
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tәklif etmişlәr ki, bu prosesә qoşulan ölkәlәr sertifikatlaşma 
prosesini 2010-cu ilә qәdәr tamamlasınlar. 

4.4 Milli    ixtisas dәrәcә  strukturları, tanınma vә  şәffaflıq 
alәtlәri

Milli ixtisas dәrәcә strukturları Avropa tanınma vә şәffaflıq 
alәtlәrinin çoxluğu ilә üzlәşirlәr. Bu alәtlәr hüquqi vasitә olmaqla 
yanaşı şәffaflığın artırılması mәqsәdinә dә xidmәt edir. Bunlar:

> Avropa Şurası/UNESCO Tanınma Konvensiyası vә ona 
әlavәlәr;

> Avropa İttifaqının Direktivlәri;
o cümlәdәn, Diplom Әlavәlәri, Avropa Kredit  Köçürmә 

Sistemi, Avropa İnformasiya Mәrkәzlәri Şәbәkәsi vә Milli 
Akademik Tanınma İnformasiya Mәrkәzi kimi milli tanınma 
mәrkәzlәridir.

Bu vasitәlәr mahiyyәt, tәtbiq olunma vә tәsiri baxımından bir-
birindәn fәrqlәnsә dә, onların hamısının müsbәt  tәcrübәni yaymaq 
vә tәhsil komponentlәrinin, ixtisasların, ali tәhsil müәssisәlәrinin 
vә tәhsil sistemlәrinin milli vә beynәlxalq sәviyyәdә tanınması vә 
anlaşılması işini asanlaşdırmaq kimi ümumi  mәqsәdi var. Onlar 
tәhsilli vәtәndaşların şәffaflığını vә mobilliyini artırmaq 
mәqsәdilә yaradılıb. Şәffaflıq alәtlәri ilә milli ixtisas dәrәcә 
strukturunun qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrmәsi çәtindir. Onların 
hamısı ixtisas sahiblәrinә, elәcә dә işәgötürәnlәr, tәhsil  haqqında 
sәnәdlәri qiymәtlәndirәnlәr, akademiklәr, dövlәt qulluqçuları vә s. 
daxil olmaqla maraqlı tәrәflәrә birbaşa vә ya dolayısıyla kömәk 
etmәk mәqsәdilә yaradılıb. Bolonya Prosesi bu alәtlәrin 
yaradılmasını dәstәklәyir. Onların yeni milli ixtisas dәrәcә 
strukturlarına, Avropa strukturuna necә tәsir etdiyini vә konkret 
şәxslә necә әlaqәlәndirildiyini araşdırmaq faydalı  olardı. 

Istәnilәn tәhsil sistemindә individual tәlәbәnin (hәmçinin 
işәgötürәnlәrin, valideynlәrin, gәlәcәk tәlәbәlәrin vә s) müxtәlif 
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ixtisasların (vә ali tәhsil müәssisәlәrinin) mahiyyәtini, 
nailiyyәtlәrini vә xüsusiyyәtlәrini başa düşmәyә ehtiyacı var. 
Fәrdlәrin mәlumatlı şәkildә seçim etmәsi vә aldığı tәhsilin 
qiymәtlәndirildiyini vә tanındığını bilmәsi vacibdir. Bundan 
başqa,  tәlәbәnin ardıcıl bir neçә ixtisas almaq yolu ilә perspektiv 
inkişaf yolunu müәyyәn etmәsi üçün geniş informasiyaya ehtiyacı 
var. Tәhsil strukturları tәlim imkanlarına aydınlıq gәtirmәklә 
onlara bu işdә yardım edirlәr. Daha sonra milli ixtisas dәrәcә 
strukturu ixtisas qazanmış tәlәbәyә onun nailiyyәtlәrinin yerli, 
milli vә beynәlxalq sәviyyәdә tanınmasına kömәk edir. 

Milli vә Avropa ixtisas dәrәcә strukturu ilә birgә fәaliyyәt 
göstәrәn müxtәlif sәffaflıq alәtlәri vacib rol oynayır. Şәffaflıq 
alәtlәrinin әsas rolu ondan ibarәtdir ki, onlar aşağıda göstәrilәnlәrә 
yardım edir:
> fәrdin nailiyyәtlәri haqda informasiyanı detalları ilә qeydә alır 
vә ötürür (mәs. Diploma Әlavә, Sertifikata Әlavә vә s.)I
> ixtisasların yerini vә rolunu tәrcümә vә izah edir (mәs. Avropa 
İnformasiya Mәrkәzlәri Şәbәkәsi vә Milli Akademik Tanınma 
İnformasiya Mәrkәzi)
> tәhsil şәhadәtnamәlәrini dәyәrlәndirәn vә qiymәtlәndirәnlәri 
müsbәt tәcrübә ilә tәmin edir (mәs. Lissabon Tanınma 
Konvensiyası);
> әsas informasiya mәnbәyi kimi çıxış edәrәk әlavә 
informasiyanın haradan әldә olunduğunu göstәrir (mәs. Avropa 
İnformasiya Mәrkәzlәri Şәbәkәsi vә Milli Akademik Tanınma 
İnformasiya Mәrkәzi )
> kreditlәrdәn istifadә etmәklә proqramların qiymәtlәndirilmәsi 
vә tәsvir edilmәsini, tәlim nәticәlәrinin müqayisә edilmәsini 
yaxşılaşdırır (mәs. AKTS);
> istәnilәn yerdә tәlimin qeydә alınması vә tanınmasına kömәk 
edir (mәs. Mobilipass).
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Bu alәtlәr sadalanan rollarda çıxış etmәklә tәlәbәnin 
imkanlarını artırırlar. Onlar hәmçinin tәlәbә ilә çox vaxt mürәkkәb 
vә bәzәn isә tәlәbәlәrә qarşı sәrt  olan tәhsil sistemi arasında 
vasitәçi rolu oynayır.

Yeni tәrzli milli ixtisas dәrәcә strukturları ötürülmәsi nәzәrdә 
tutulan informasiyanı sadәlәşdirmәklә mövcud şәffaflığı daha da 
artıra bilәr. Diplom әlavәlәrinin әhәmiyyәti artacaq, çünki onlar 
milli vә Avropa ixtisas dәrәcә strukturunda ixtisasların dәqiq 
yerini müәyyәnlәşdirәcәk. Onlar milli vә beynәlxalq sәviyyәdә 
anlaşılan tәlim nәticәlәri, sәviyyә vә ixtisas deskriptorları 
әlaqәlәndirilәndә daha tәsirli ola bilәcәklәr. Bu mәnada, milli 
tәhsil sistemini tәsvir edәn Diplom Әlavәlәri çox böyük 
әhәmiyyәtә malikdir: o, milli tәhsil sistemini bir ixtisas dәrәcә 
strukturu baxımından tәsvir edir. Eynilә, tәhsil modulları, 
bölümlәr vә proqramlar nәticәlәr baxımından tәsvir olunduqda 
beynәlxalq AKTS paketi daha şәffaf olacaq. 

Diplom verilmәsi onları verәn orqanlardan elә indidәn Diplom 
Әlavәlәrinin “milli ixtisas dәrәcә sistemindә “ olan ixtisasları 
әhatә etmәsini tәlәb edir (Diplom Әlavәsi 8-ci bәnd). Bu 
informasiya tәhsil sәnәdlәrini qiymәtlәndirәnlәrә yardım etmәk 
mәqsәdilә hazırlanıb. Mәlum olduğu kimi, milli ixtisas dәrәcә 
strukturunun yaradılması ixtisasların yerlәşdirilmәsi üçün daha 
geniş şәrait yaradır. Bundan başqa sertifikatlaşma prosesindәn 
sonra milli ixtisas dәrәcә strukturunun Avropa strukturu ilә, 
xüsusilә Bolonya mәrhәlәlәri ilә qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi 
mәqsәdәuyğun olar. Bu informasiyanın diploma daxil edilmәsi 
sertifikatlaşma prosesinin tamamlanmasını tәsdiq edәn bir sübut 
rolunu oynaya bilәr. 
İxtisas dәrәcә strukturunun tәsvir edilmәsinә eyni dil vә 

ümumi yanaşmadan istifadә edilmәsi mobilliyi, şәffaflığı vә 
tanınmanı artırmağa kömәk edәr. Mövcud şәffaflıq  alәtlәri vә 
ixtisas strukturları bir-birinә qarşılıqlı tәsir edәn bu proseslәrdәn 
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başlayır. Bu, 3-4 Dekabr Riqada keçirilmiş “Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsindә ali ixtisas dәrәcәlәrinin vә kredit göstәricilәrinin 
tanınma sisteminin tәkmillәşdirilmәsi” seminarında da etiraf 
edilmişdir.34

Bu seminar tanınma, şәffaflıq vә tәhsil strukturları arasında 
mövcud olan  bir çox güclü әlaqәlәri araşdırdı. İxtisasların 
beynәlxalq sәviyyәdә tanınması şәffaflığa әsaslanır. Sadәcә 
müqayisә edilә bilәn olduğunu tәsdiq etmәk әvәzinә ixtisasların 
tәmsil etdiyi tәlim nәticәlәrinin hamı tәrәfindәn anlaşılmasını 
tәmin edәn ixtisas dәrәcә strukturları Avropa Ali Tәhsil Sahәsi 
ixtisaslarının әhәmiyyәtini xeyli artırmış olacaq. 

Tәlәbәlәrin beynәlxalq mobilliyi onların әvvәl aldığı tәlimin 
vә ixtisasın tanınmasından asılıdır. 
İxtisaslar vә tәhsil mәrhәlәlәri arasında yerini dәyişәn 

tәlәbәlәr daha mükәmmәl proqramlara qatılmaq üçün tanınmanın 
olmasına ehtiyacları var. O zaman tәlәbә inanar ki, xarici ölkәdә 
aldığı tәhsil onun öz ölkәsindә istәdiyi ixtisası qazanmasına 
yardım edәcәk. Birdәn çox ölkәnin verdiyi birgә ali ixtisas 
dәrәcәsinin yaradılması vә tanınmasında ixtisas dәrәcә 
strukturlarının xüsusi rolu olacaq. Beynәlxalq tanınmanın 
tәkmillәşdirilmәsi mәşğulluq sahәsinә yeni ixtisaslar qazanmaq, 
tәhsilin müәyyәn hissәsindәn  azad olunmaq baxımından da  öz 
töhfәsini verәcәk.

Aydındır ki, ixtisas dәrәcә strukturu mövcud tanınma 
alәtlәrinә vә praktikasına böyük tәsir göstәrәcәk. İxtisas dәrәcә 
strukturları tәrәfindәn tanınmanın faydasını aşağıdakı kimi 
ümumilәşdirmәk olar. Tәhsil strukturları :
> ixtisasların şәffaflığını artırar, tәhsil haqqında sәnәdlәrin 
qiymәtlәndirilmәsini vә onlarla bağlı qәrarlar verilmәsini (ali 
tәhsil müәssisәlәri vә digәr maraqlı tәrәflәr üçün ) asanlaşdırar;

34 Riqa konfransının hesabatının tam mәtnini vә tövsiyәlәrini bu saytdan әldә edә bilәrsiniz: http://
www.bologna-bergen2005.no/ 



81

> tәhsil sistemlәri arasında beynәlxalq sәviyyәdә tanınma vә 
anlaşılma üçün ümumi dil/metodoloji yanaşma rolunu oynaya 
bilәr;
> müxtәlif ölkәlәrin әvvәllәr görülmüş tәlimin vә hәyat boyu 
tәlimin tanımasına yardım edәr;
> ümumi oriyentirlәrdәn istifadә etmәklә tәdris proqramlarının 
tәsvir olunmasını vә onların anlaşılmasını asanlaşdırar;
> Avropa İnformasiya Mәrkәzlәri Şәbәkәsi (ENİC) vә Milli 
Akademik Tanınma İnformasiya Mәrkәzi (NARİC)  şәbәkәsinin 
üzәrinә düşәn işi  azaldar;
> tәlim nәticәlәrinә vә pillәlәrinә әsaslanan Avropa Kredit 
Köçürmә vә Toplama sistemini daha effektiv edәr;
> ali tәhsil müәssisәlәrinә vә ali tәhsil sәnәdlәrini 
qiymәtlәndirәnlәrә formal prosedurlarla müşayiәt  olunan ölçü  
meyarlarından (qәbul etmә kriteriyaları, tәhsilin müddәti, 
ixtisasların adları, keçilmiş dәrs saatları/illәrı) uzaqlaşıb tәlim 
nәticәlәrinә fikir vermәk imkanı yaradar.

4.5 Nәticәlәr vә tövsiyәlәr
Milli ixtisas dәrәcә strukturunun geniş әhatәli Avropa ixtisas 

dәrәcә strukturu ilә uyğunluğunu tәsdiq edәn kriteriyalar tәklif 
olunur. Hәmçinin, üzv dövlәtlәrә sertifikatlaşma prosesinin 
şәffaflığını tәmin edәn prosedurlar paketi dә tәklif olunur. Qeyd 
olunur ki, üzv dövlәtlәr sertifikatlaşma prosesini 2010-cu ilә qәdәr 
başa çatdırmalıdır. Hәmin tarixdә Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin 
yaradılması planlaşdırılıb. 

Tövsiyәlәr:
Milli ixtisas dәrәcә strukturunun  Avropa Ali Tәhsil Sahәsi 

strukturu ilә uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün aşağıdakı 
kriteriyalar tәklif olunur:
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> Milli ixtisas dәrәcә strukturu vә onun yaradılması üçün 
mәsuliyyәt daşıyan orqan/orqanlar tәhsil nazirliyi tәrәfindәn 
yaradılmalıdır
> Milli ixtisas dәrәcә strukturunun ixtisasları ilә Avropa 
strukturunun mәrhәlә deskriptorları arasında aydın, birbaşa әlaqә 
olmalıdır
> Milli ixtisas dәrәcә strukturları vә onların ixtisasları aydın bir 
tәrzdә tәlim nәticәlәrinә әsaslanmalı vә ixtisaslar Avropa Kredit 
Köçürmә sistemi vә ya onunla uyğun olan başqa bir sistemlә 
әlaqәlәndirilmәlidir
> İxtisasların milli ixtisas dәrәcә strukturuna daxil edilmә 
proseduru şәffaf olmalıdır
> Ali tәhsildә milli keyfiyyәt tәminatı sistemi milli ixtisas dәrәcә 
strukturuna aid edilir vә o, Berlin bәyannamәsi ilә yanaşı Bolonya 
Prosesi daxilindә tәhsil nazirlәri tәrәfindәn sonralar qәbil 
olunmuş hәr hansı bir başqa sәnәdә uyğun olmalıdır
> Milli ixtisas dәrәcә strukturu vә onun Avropa strukturu ilә hәr 
hansı bir şәkildә әlaqәlәndirilmiş olması Diplom Әlavәlәrindә 
göstәrilmәlidir
> Milli ixtisas dәrәcә strukturunun ölkә daxilindәki vahidlәrinin 
vәzifәlәri aydınlaşdırılıb nәşr olunmalıdır. Tәklif olunur ki, hәr bir 
ölkә öz ixtisas dәrәcә strukturunun Avropa strukturu ilә 
uyğunluğunu özü tәsdiq etmәli vә sertifikatlaşma prosesinin 
detalları nәşr olunmalıdır

Uyğunlaşmanın  tәsdiq edilmәsi üçün aşağıdakı prosedurlar 
tәklif olunur:
> Sәlahiyyәtli orqan/orqanlar milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
Avropa strukturu ilә uyğunluğunu tәsdiq etmәlidir
> Sertifikatlaşma prosesinә Bolonya prosesinә qoşulmuş ölkәnin 
keyfiyyәt tәminatı agentliklәrinin razılığının bildirilmәsi da daxil 
olmalıdır
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> Sertifikatlaşma prosesindә beynәlxalq ekspertlәr dә iştirak 
etmәlidir
> Sertifikatlaşma vә bunun  tәsdiq edilmәsi hәr bir kriteriya üzrә 
aparılmalı vә nәticәlәr nәşr olunmalıdır
> Avropa İnformasiya Mәrkәzlәri Şәbәkәsi vә Milli Akademik 
Tanınma İnformasiya Mәrkәzi şәbәkәlәrinin sertifikatlaşma 
prosesini tamamladığını bәyan edәn ölkәlәrin siyahısını tәrtib 
etmәlidir
> Sertifikatlaşma prosesinin tamamlandığı ixtisas dәrәcә 
strukturunun Avropa strukturu ilә әlaqәli olduğu  diplom 
әlavәlәrindә göstәrilmәlidir.
İxtisas dәrәcә strukturu Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin 

reallaşmasının әsas elementi  hesab olunur.  Buna görә dә tәklif 
olunur ki, bu prosesә qoşulan ölkәlәr sertifikatlaşma prosesini 
2010-cu ilә qәdәr tamamlasınlar. 

Milli  tәhsil sistemi daxilindә ixtisas dәrәcә strukturu 
yaratmaq, yaxud ixtisasların tәsvirinә detallar әlavә edәrәk  
onları aydınlıq gәtirmәklә ixtisas dәrәcә strukturunu yenilәmәk 
vacibdir. İxtisasların Avropa strukturunun mәrhәlәlәrinә necә 
uyğunlaşdığı  göstәrilmәlidir.

Bütün ixtisaslar müvafiq keyfiyyәt tәminatı sistemlәri 
tәrәfindәn yoxlanmalıdır. 
İxtisasları tәsvir etmәk üçün hamı tәrәfindәn istifadә olunan 

ümumi dil vә vahid yanaşmanın  yaradılması vә istifadә edilmәsi 
mobilliyi, şәffaflığı vә tanınmanı artıracaq.
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5.1 Mövzu – Hәyat boyu tәlim perspektivlәri
Bolonya Bәyәnmәsindә hәyat boyu tәlimә toxunulduğu üçün 

Tәhsil Nazirlәri 2001-ci ildә Praqada görüşәrәk  hәyat boyu tәlim 
mәsәlәsi әtraflı müzakirә edәrәk onu bәyannamәyә daxil etdilәr. 
Orada deyilir:

Hәyat boyu tәlim Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin vacib 
elementidir. Elmә dayanan cәmiyyәt vә iqtisadiyyat üzәrindә 
qurulmuş gәlәcәk Avropada hәyat boyu tәlim strategiyaları 
rәqabәtә dözmәk, yeni texnologiyalardan istifadә etmәk vә sosial 
birlik, bәrabәr imkanlar  yaratmaq vә hәyatın keyfiyyәtini 
yaxşılaşdırmaq üçün zәruridir. 

2003-cü ildә Berlindә keçirilәn növbәti görüşdә qәbul edilmiş 
bәyәnmәdә hәyat boyu tәlimin vacibliyi bir daha  vurğulandı:

Nazirlәr hәyat boyu tәlimin reallığa çevrilmәsindә ali tәhsilin 
vacib rolunu qeyd edirlәr. Onlar öz milli siyasәtlәrini bu mәqsәdin 
hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәlәndirmәk üçün tәdbirlәr görürlәr. 
Nazirlәrin hamısı әvvәl alınmış tәlimin tanınması da daxil 
olmaqla ali tәhsil sәviyyәsindә hәyat boyu tәlim imkanlarını 
artırmaqda maraqlıdır. Daha sonra Nazirlәr Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsinin ixtisas dәrәcә strukturunu yaradanlara müraciәt edәrәk 
müxtәlif çevik tәlim yollarını, imkanlarını vә texnikasını ora daxil 
etmәyә vә AKTS kreditlәrindәn müvafiq qaydada istifadә etmәyә 
çağırılar. Onlar bütün vәtәndaşlar  üçün istәk vә qabiliyyәtlәrinә 
uyğun ali tәhsil sisteminә aparan vә ya onun daxilindә olan hәyat 
boyu tәlim yolları ilә getmәk imkanını genişlәndirmәyin 
vacibliyini vurğulayırlar. 
İki bәyannamәdә göstәrilmiş hәyat boyu tәlim konsepsiyası 

Nazirlәrin belә bir fikrini tәsdiq etdi ki,  tәlim fәaliyyәtlәrini 
müәyyәnlәşdirәrkәn hәyat boyu tәlim dә ora daxil edilmәlidir vә 
bu işdә ali tәhsil  çox böyük rol oynayır. Belә düşünmәk Avropa 
İttifaqı daxilindә әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi mәqsәdi ilә üst-
üstә düşür.
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5 Ali Tәhsil vә Digәr tәhsil Sahәlәrinin Strukturları
Avropa İttifaqının strukturuna baxdıqda qeyd etmәk lazımdır 

ki, Bolonya prosesinә qatılan ölkәlәrdәn 15-i Avropa İttifaqının 
üzvü deyil. Bolonya prosesinә 40 ölkә qatılıb ki, ondan yalnız 25 
Avropa İttifaqının üzvüdür. Daha sonra qeyd olunur ki, Avropa 
Mәdәniyyәt Konvensiyasına üzv olan daha 5 ölkә Bolonya 
prosesinә qoşulmaq üçün müraciәt etmişdir. Bergendә keçirilәn 
görüşdә nazirlәr bu ölkәlәrin qәbul olunması mәsәlәsinә baxacaq. 

1990-cı illәrin ortalarında Avropa İttifaqı daxilindә fasilәsiz 
hәyat boyu tәlim konsepsiyası canlanmağa başladı. İlk  dәfә bu 
mәsәlә 1970-ci illәrdә müzakirәyә çıxarılmış vә Avropa İttifaqı 
1996-cı ili  Avropada Hәyat Boyu tәlim ili adlandırmışdı . Avropa 
İttifaqının Müqavilәsindә peşә tәhsili vә tәlimi üçün ayrıca hüquqi 
bazanın olmasına baxmayaraq, hәmin mәrhәlәdә peşә tәhsili vә 
tәlimi ilә tәhsilin tәrkib hissәlәri arasında fәrqlәr aydın deyildi. 
Ümumi tәhsillә peşә tәhsili proqramları bir-birinә daha çox 
inteqrasiya etdirilirdi vә ümumi tәhsillә peşә tәhsili getdikcә bir-
birinә daha çox yaxınlaşırdı. Bundan başqa, iqtisadiyyat 
sektorunda, mәs. informasiya vә kommunikasiya texnologiyaları 
sahәsindә  bәzi qabiliyyәtlәrin öyrәdilmәsi kimi yanaşmalar 
ortaya çıxmağa başladı. Avropa İttifaqının hәyat boyu tәlimә 
verdiyi tәrif mәktәbәqәdәr yaşdan  başlayıb tәqaüddәn sonrakı  
yaşa qәdәr  tәhsilin formal, qeyri formal vә qeyri-rәsmi 
formalarını әhatә edir. Hәyat boyu  tәlim harada vә necә 
öyrәdilmәsindәn asılı olmayaraq bilik, bacarıq vә qabiliyyәtlәri 
tәkmillәşdirәn bütün hәyat fәaliyyәtlәrini әhatә edir.   Bu isә tәlim 
vә tәhsilin müxtәlif pillәlәri arasında vә onların öz daxilindә 
müәyyәnlәşdirilmiş sәrhәdlәri sual altına alır. Bu, eyni zamanda 
bilik vә bacarıqların yaradılması, çatdırılması vә 
qiymәtlәndirilmәsinin әsas prinsiplәrini, tәlim  müәssisәlәrinin, 
öyrәtmә vә öyrәnmә prosesinin mahiyyәtini vә tәlimin necә 
dәyәrlәndirildiyini dә sual altına qoyurdu. Hәyat boyu tәlim 
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konsepsiyası dәqiq olaraq o demәkdir ki, tәlimin nәticәlәri 
cәmiyyәtin bütün sәviyyәlәrindә rәsmi qaydada tanınır vә qәbul 
olunur. Bu, o demәkdir ki, ixtisasların mahiyyәti haqda bir dә 
düşünmәyә ehtiyac yarana bilәr. İxtisaslar vә onlarla  bağlı tәlim 
nәticәlәri haqqında tәsәvvürlәrimizi genişlәndirmәyә ehtiyacımız 
olduğu üçün  bu işi mümkün qәdәr dәqiq etmәk lazımdır vә bu da 
ali tәhsil ixtisasına sahib olmağa әlavәs dәyәr gәtirir. 

Hәyat boyu tәlimә  diqqәtin artması sistematik olaraq 
islahatların keçirilmәsinә sәbәb oldu. Bu , әsasәn tәlәbәlәrin 
ehtiyaclarının dәyişmәsi vә profillәrini dәyişdirmәk istәmәsi  ilә  
bağlı idi. Bu, hәmçinin, ümumi tәhsil vә peşә tәhsili vә tәlimi 
arasında, ali tәhsil vә peşә tәhsili arasında aralıq sektorun 
yaranmasına gәtirib çıxardı. Nәticәdә qeyri  formal şәraitdә 
keçirilmiş tәlimin nәticәlәri tanınmağa başladı vә bu tәlimin 
kimlәr tәrәfindәn vә necә qiymәtlәndirilmәsi vә sәnәdlәr 
verilmәklә tәsdiq edilmәsi ilә bağlı yeni çәtinliklәr ortaya çıxdı. 
Eyni zamanda  tәlәbәyә yardım etmәk mexanizmlәrinin 
tәkmillәşdirilmәsinә ehtiyac yarandı. Buraya tәlim imkanları 
haqqında informasiyanın tәmin olunması, tәlәbәlәrә düzgün seçim 
etmәyә kömәk etmәk vә onları istiqamәtlәndirmәk daxil idi. 1990-
cı illәrin sonunda Avropa Şurasına üzv dövlәtlәr  hәyat boyu tәlim 
prinsiplәrini yaratmaq zәrurәtini anlayaraq, bunu reallaşdırmaq 
üçün lazımi islahatlar hәyata keçirmәyә başladılar. 

Bu hesabat hәyat boyu tәlimin perspektivlәrinin әsasında 
hazırlanıb. Milli ixtisas dәrәcә strukturu ölkә daxilindә hәyat boyu 
tәlimә hәvәslәndirmәdә aparıcı rol oynayır. Hәqiqәtәn dә, milli 
ixtisas dәrәcә strukturu vә onun  kredit toplama vә köçürmә 
sistemi ilә әlaqәsinin tәlim nәticәlәrinә dayanan yanaşmaya keçid, 
qeyri formal vә qeyri-rәsmi tәlim formalarının tanınması  kimi bu 
işlә bağlı olan cәhәtlәri hәyat boyu tәlimi dәstәklәyir. Beynәlxalq 
araşdırmalar göstәrir ki,  bunlar bir çox ölkәlәrin hәyat boyu 
tәlimi dәstәklәmәsinin vacib elementlәridir. Avropa Ali Tәhsil 
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Sahәsindә bütün ixtisas dәrәcә strukturlarını bir araya gәtirmәklә 
bu qurumların hamısı Avropa әsaslarında bir yerә toplanır vә 
ölkәlәrin tәhsil sistemlәrinin bir-biri ilә әlaqәlәndirilmәsinә imkan 
yaranır.

.2“Tәhsil vә tәlim 2010” çәrçivәsindә irәli sürülәn 
tәşәbbüslәr (Lissabon Strategiyası)
Avropa İttifaqı Dövlәt vә Hökumәt başçıları 2000-ci il 

Lissabon görüşünün  nәticәlәrindә qarşıya belә bir strateji mәdsәq 
qoydular ki, Avropa İttifaqının iqtisadiyyatı bütün dünyada elmi 
biliyә әsaslanan әn rәqabәtli vә dinamik, davamlı inkişaf etmәklә 
daha çox vә daha yaxşı iş yerlәri yaratmağa, daha sıx sosial birliyә 
nail olmağa qadir olan bir iqtisadiyyat olmalıdır.  Bu mәqsәdә nail 
olmanın әsas faktoru tәhsil vә tәlim hesab olunur. Belә mütәrәqqi 
iqtisadiyyat vә ictimai quruluşu yaratmaq, inkişaf etdirmәk vә 
ondan faydalanmaq,  dünya sәviyyәli işçi olmaq  üçün Avropa 
İttifaqının vәtәndaşları  davamlı şәkildә öz sahәlәrinә aid bilik, 
bacarıq vә vәrdişlәr әldә etmәli vә onları  daim yenilәmәlidirlәr. 
Bu strategiyanın bir hissәsi kimi Avropa İttifaqı öz tәlim vә tәhsil 
sistemini 2010-cu ilәdәk dünya sәviyyәsinә qaldırmağı qarşısına 
mәqsәd qoyub vә bütün vәtәndaşların hәyatları boyu yeni vә 
tәkmillәşdirilmiş tәlim imkanlarından istifadә edә bilmәsi 
vәzifәsini öz üzәrinә götürmüşdür. 

Lissabonda qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün tәlim 
vә tәhsil siyasәti sahәsindә әmәkdaşlığı güclәndirmәk lazımdır. 
Avropa Şurasının  (Stokholm 2001) xahişi ilә tәhsil vә tәlim 
sisteminin gәlәcәk mәqsәdlәri müәyyәn edilmiş, yerinә yetirilmәsi 
Lissabon strategiyasının hәyata keçirilmәsi yolunda böyük bir 
addım olacaq iş proqramı tәrtib olunub razılaşdırılmışdır. Avropa 
Şurasının Mart 2002-dә Barselonada keçirilәn toplantısı bu 
mәqsәdlәrdәn danışarkәn qeyd etmişdir ki, tәhsil Avropanın 
“ictimai modelinin” әsaslarından biridir vә   Avropa tәhsil sistemi 
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2010-cu ilә qәdәr dünya sәviyyәli bir sistem olmalıdır. 
Mәqsәdlәrin müәyyәn olunması prosesinin vacib tәrkib hissәsi hәr 
bir ölkәnin vә bütövlükdә Avropanın 2010-cu ilә qәdәr yerinә 
yetirilәsi hәdәflәrә doğru tәrәqqisinin göstәricilәrini 
müәyyәnlәşdirmәk vә әn yüksәk sәviyyә göstәricilәrinin nәdәn 
ibarәt olduğunu tәyin etmәkdir. 

Avropa Tәhsil Nazirlәrinin Şurası vә Avropa Komissiyası 
2004-cü ilin Fevral ayında Birgә Aralıq Hesabat qәbul etdilәr; 
“Tәhsil vә tәlim 2010” iş proqramının hәyata keçirilmәsindә әldә 
olunan nailiyyәtlәri nәzәrdәn keçirdi vә gәlәcәk işlәr üçün bәzi 
prioritet sahәlәrini müәyyәn etdi. Hesabat ixtisasların tanınması 
üçüm ümumi oriyentir kimi istifadә olunacaq Avropa ixtisas 
dәrәcә strukturunu yaratmağa çağırdı. Daha sonra hesabatda 
göstәrildi ki, Avropa ölkәlәrindә struktur vә tәşkilati müxtәlifliyi 
nәzәrә alaraq ixtisasların tәsvir olunmasında sәviyyә göstәricisi 
kimi tәhsil proqramları vasitәsilә tәlim müddәtindә әldә olunan 
bilik vә bacarıqlara әsaslanmaq lazımdır. Hesabatda qeyd olunur 
ki, bu cür Avropa strukturu milli strukturlar әsasında 
yaradılmalıdır. Milli strukturların özlәri isә hәm ali tәhsili, hәm dә 
peşә tәhsili vә tәlimini әhatә etmәli vә öz aralarında 
әlaqәlәndirilmәlidirlәr. Lissabon strategiyasına nisbәtәn Bolonya 
prosesinin elementlәrinin daha geniş olması sәbәbindәn  Bolonya 
prosesi Avropa İttifaqına daxil olmayan ölkәlәri dә әhatә edir. Bu 
iki proses arasında bir çox paralellәr var. Bundan başqa Lissabon 
strategiyası özünün hәyata keçirilmәsindә  Bolonya prosesinin 
qurumlarından istifadә edir. Lissabon strategiyasının  Avropa 
İttifaqının tәhsil vә tәlim sistemini 2010-cu ilә qәdәr dünyanın әn 
yaxşı  tәhsil sisteminә çevirmәk mәqsәdi ilә Bolonya prosesinin 
bütün üzv ölkәlәr üçün bunu etmәk mәqsәdilә üst-üstә düşür. 
Artıq Bolonya prosesi çәrçivәsindә geniş islahatlar hәyata 
keçirilib. Keyfiyyәt tәminatı ilә bağlı tәşәbbüslәr, şәffaflığın 
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yaradılması, beynәlxalq sәnәdlәrin qәbul edilmәsi mәqsәdilә 
yaradılmış qurumlar, milli ixtisas dәrәcә strukturlarının 
yaradılması artıq başa çatdırılıb vә indi isә  geniş әhatәli Avropa 
ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılması prosesi gedir. Bu, Bolonya 
prosesinә daxil olan ölkәlәrdә Avropa әmәk bazarını 
genişlәndirmәyә çox yardımçı olacaq. Bolonya prosesinin 
Lissabon strategiyasının Avropa İttifaqından daha geniş bir 
әrazidә hәyata keçirilmәsi üçün әsas vasitә olması ilә 
razılaşmamaq da olar. 

.3Kopenhagen Prosesi daxilindә tәşәbbüslәr
Tәhsil Şurası Avropa İttifaqında 12 Noyabr 2003-cü ildә siyasi 

sәviyyәdә “Peşә tәhsili vә tәlimi sahәsindә Avropa әmәkdaşlığının 
genişlәndirilmәsi” adlı Qәtnamә qәbul etdi. Bunun ardınca 29-30 
dekabr 2003-cü ildә Nazirlәrin qeyri-rәsmi görüşündә qәbul 
edilmiş Qәtnamәdәki әmәkdaşlığı genişlәndirmәk prinsiplәri vә 
prioritetlәrini dәstәklәyәn Kopenhagen Bәyannamә qәbul olundu. 
Bu Bәyannamә 31 ölkәnin vә Sosial Әmәkdaşların qarşısında 

sәviyyә göstәricilәri, ümumi sertifikatlaşma prinsiplәri  
yaratmaq, peşә tәhsili vә tәlimi sahәsindә kredit köçürmә 
sisteminin tәtbiqi dә daxil olmaqla  ümumi tәdbirlәr hәyata 
keçirmәk,  müxtәlif sәviyyәlәr vә ölkәlәr arasında ixtisasların vә 
bacarıqların  şәffaflığına, müqayisә edilmәsinә, köçürülmәsinә vә 
tanınmasına necә tәsir etdiyini araşdırmağa prioritet kimi baxmaq 
öhdәçiliyini qoyur. Buna cavab olaraq, 2002-ci ilin Noyabr ayında 
peşә tәlimi vә tәhsilindә kredit köçürmә mәsәlәsinә dair texniki 
işçi qrupu yaradıldı.  Bu qrupa peşә tәhsili vә tәlimi üçün ümumi 
sәviyyә göstәricilәrinә dair tәkliflәr hazırlamaq tapşırıldı. Qrup 
sәviyyә göstәricilәri ilә bağlı aşağıdakı әhәmiyyәtli konsepsiyaları 
irәli sürdü:
> şaquli qaydada düzülmüş vә hәr biri 3 pillәdәn ibarәt sәkkiz 
tәhsil pillәsi. Pillәlәrin daxilindәki sәviyyәlәr ixtisasın sәviyyә 
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göstәricisi ilә nә dәrәcәdә uyğun olmasını qiymәtlәndirәrkәn 
praqmatik “tam uyğunlaşma” yanaşmasını tәtbiq etmәk alәti kimi 
yaradılmışdır;
> üfüqi qaydada isә hazırda üzәrindә işlәnilәn çoxsaylı peşә 
profillәri vә iş proseslәri ilә әlaqәdar olan bilik, bacarıq vә 
vәrdişlәr deskriptorunun bәnzәri yerlәşdirilәcәk;
> mövcud ixtisaslarla bağlı ümumi deskriptorlar.

Qeyd etmәk lazımdır ki, tәhsil pillәlәri göstәricilәri peşә 
tәhsili vә tәliminin geniş izahıdır. Bura  bir çox insanların ali 
tәhsil haqda peşә perspektivi baxımından ifadә olunmuş 
anlayışları da daxildir. Kopenhagen prosesinin әsaslı surәtdә 
tәnqidi tәhlili 2004-cü iln payızında aparıldı vә 2004-cü ilin 
Dekabr ayında  üzv ölkәlәrin Nazirlәrinin Maastrix görüşünә 
qәdәr başa çatdırıldı. Tәhlil nәticәsindә hazırlanan hesabatda milli 
tәhsil vә peşә tәlimi sistemlәrindә Lissabon mәqsәdlәrinә doğru 
aparan nailiyyәtlәr, tәlim vә tәhsil sahәsindәki yeniliklәr vә 
Avropa әmәk bazarı üçün yeni qabiliyyәtlәr yaratmaq işindә әldә 
olunan nailiyyәtlәr qeyd olunub.  Maastrixdәki görüşdә Nazirlәr 
bu tәrәqqini qeyd edәn bәyannamә qәbul etdilәr vә növbәti iki il 
üçün prioritet sahәlәrini müәyyәn etdilәr. Bunlardan biri sәffaflığa 
vә qarşılıqlı inama әsaslanan açıq vә çevik Avropa ixtisas dәrәcә 
strukturunun yaradılması idi. Bununla yanaşı, Nazirlәr Peşә 
Tәhsili vә Tәlimi üçün Avropa Kredit Köçürmә Sistemini 
yaratmağı vә tәtbiq etmәyi dә prioritet sahә elan etdilәr.

5.4 Avropa İttifaqı üçün Avropa ixtisas dәrәcә  strukturuna 
doğru
Avropa Şurası vә Avropa Komissiyasının  “Tәhsil vә Tәlim 

2010” Birgә Aralıq Hesabatındakı ixtisasların tanınması üçün 
ümumi oriyentir rolu oynayan Avropa ixtisas dәrәcә strukturunu 
yaratmaq çağırışı yuxarıda qeyd olunmuşdu. 
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Bundan başqa 2004-cü il Mart ayında  İrlandiyanın 
Prezidentliyi ilә keçirilәn “ Ali tәhsillә peşә tәhsili vә tәliminin 
ümumi mövzuları konfransında tövsiyә olundu ki, Avropa ixtisas 
dәrәcә strukturu ali tәhsil ixtisasları ilә peşә tәhsilinin ümumi pillә 
göstәricilәrini bir-biri ilә әlaqәlәndirmәk mәqsәdilә “Tәhsil vә 
tәlim 2010” iş proqramı çәrçivәsindә inkişaf etdirilmәlidir.

Avropa ali ixtisas dәrәcә hazırda yaradılmaqdadır. 
Birgә Aralıq Hesabatın mandatına uyğun olaraq 2004-cü ilin 

Noyabr ayında Avropa Komissiyası Avropa İxtisas Dәrәcә 
Strukturuna dair Ekspertlәr qrupu yaratdı. Bu qrup aşağıdakı 
vәzifәlәri yerinә yetirmәk mәqsәdilә öz işini Bolonya Prosesinin 
ali tәhsil sahәsindә vә Kopenhagen Prosesinin peşә tәhsili vә 
tәlimi sahәsindә әldә etdiyi nәticәlәr üzәrindә qurulmalı vә 
mövcud milli, Avropa vә beynәlxalq ixtisas dәrәcә strukturlarını 
nәzәrә almalı idi:
> Avropa ixtisas dәrәcә strukturunun konseptual bünövrәsini 
aydınlaşdırmaq;
> Avropa ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılması ilә bağlı Avropa 
Komissiyasına    mәlumat toplamaq vә tәhlil etmәkdә kömәk 
etmәk;
> Avropa ixtisas dәrәcә strukturunun әsas komponentlәrini 
müәyyәnlәşdirmәk , xüsusilә dә ümumi sәviyyә göstәricilәri, 
tәlim nәticәlәri, ümumi prinsiplәr vә yardımçı vasitәlәrin 
funksiyalarını vә onlar arasında әlaqәni müәyyәn etmәk;
> Komissiyaya 2005-ci il Aprelin ortalarına qәdәr Avropada bütün 
aidiyyәtli maraqlı tәrәflәrin müraciәt edәcәyi Avropa Tәhsil 
Strukturunun layihәsini hazırlamağa yardım etmәk; 
> Avropa Komissiyasına Avropa ixtisas dәrәcә strukturuna dair 
2005-ci ildә keçirilәcәk mәslәhәtlәşmәlәrin planlaşdırılmasında vә 
keçirilmәsindә yardım etmәk.

Avropa Komissiyasına Avropa ixtisas dәrәcә strukturunu 
yaratmaqda yardım etmәk mәqsәdilә yaradılmış bu ekspert qrupu 
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çox faydalı bir qurum hesab olunur. Hesab olunur ki, bu mәruzәdә 
әks olunan hәrtәrәfli vә dәrin razılaşma Avropa Komissiyasının 
Avropa ixtisas dәrәcә strukturu üçün hazırladığı tәkliflәrә 
yanaşmada da öz ifadәsini tapacaq. Hazırkı  hesabat bu tәkliflәrә 
dәyәrli vә vacib töhfә verәcәk  vә Avropa Komissiyasının 
tәkliflәri üçün bir model rolunu oynayacaq.  

Avropa Komissiyası bu sahәdә işini davam etdirdiyi müddәtdә 
bu qarşılıqlı yardımın  davam etmәsi vacibdir. Avropa 
Komissiyasının ilkin hesabatının Nazirlәrin Bergendә keçirilәcәk 
görüşündә tәqdim olunacağı gözlәnilir. Avropa Komissiyasının 
planı 2007-ci ildә Avropa Tәhsil Strukturu yaradılmazdan әvvәl  
geniş mәslәhәtlәşmәlәr keçirmәkdәn ibarәtdir. 

5.5 Nәticә
Bu  mәruzәni hazırlayarkәn işçi qrupu Avropadakı geniş hәyat 

boyu tәlim qurumlarını (ali tәhsil dә onun ayrılmaz tәrkib hissәsi 
olmaqla) nәzәrә almışdır. Buraya, hәmçinin Lissabon prosesi 
çәrçivәsindә vә onun gәlәcәk mәqsәdlәri ilә bağlı yaradılan 
qurumlar, elәcә dә Avropada peşә tәhsili vә tәlimi sahәsindә 
әmәkdaşlığın artırılmasına dair Kopenhagen prosesi çәrçivәsindә 
yaradılan qurumlar daxildir. Gündәmdә olan mәsәlәlәrin 
dәyişmәsi Bolonya prosesindә baş verәn dәyişikliklәrlә әlaqәdar 
olub milli ixtisas dәrәcә strukturlarının vә geniş әhatәli Avropa 
tәhsil strukturunun yaradılmasında öz әksini tapır. Qeyri –formal 
vә qeyri-rәsmi tәlim fәaliyyәtinin tanınması nәticәsindә yaranan 
ixtisasların milli tәhsil strukturuna daxil edilmәsi dә gündәlikdә 
dәyişikliyә sәbәb olmuşdur. Bundan başqa tәlim vә tәhsilin 
müxtәlif pillәlәri daxilindә vә onların arasındakı sәrhәdlәri şübhә 
altına alan diqqәtin tәlim müәssisәlәri vә sistemlәrindәn daha çox 
fәrdi tәlәbәyә yönәldilmәsi  yanaşması da bu  mәsәlәdә  öz rolunu  
oynayır. 

Bu hesabat Avropa Ali Tәhsil Sahәsindә ixtisas dәrәcә 
strukturunun tәkmillәşdirilmәsi mәsәlәsinә hәsr olunub. Hesabat 
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bu fikir üzәrindә qurulub ki, ixtisaslar ilk növbәdә ölkәlәrin daxili 
işidir vә milli ixtisas dәrәcә strukturuna uyğunlaşdırılmalıdır, bu 
milli ixtisas dәrәcә strukturları Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin geniş 
әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu vasitәsilә bir-bir ilә әlaqәlәndirilә 
bilәr. 
İşçi Qrupu vә onun Bolonya Prosesinin Nәzarәt Qrupu 

tәrәfindәn işә cәlb olunmuş ekspertlәri Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsinin geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu ilә bağlı bir sıra 
tәkliflәr vә tövsiyәlәr, elәcә dә milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
yaradılması üçün müsbәt tәcrübәyә dair mәslәhәtlәr verir. 

Tövsiyә olunur ki:
> Avropa Ali Tәhsil Sahәsi ixtisas dәrәcә strukturu son  dәrәcәdә 
ümumi, üç әsas mәrhәlәdәn ibarәt  olan, birinci mәrhәlә daxilindә 
vә ya onunla әlaqәlәndirilmiş qısa mәrhәlә ilә bağlı әlavә 
müddәaları olan geniş әhatәli bir struktur olmalıdır;
> İxtisas dәrәcә strukturuna ümumi ixtisas deskriptoru formasında 
olan vә oriyentir kimi istifadә olunacaq mәrhәlә deskriptorları 
daxil edilmәlidir. Tәklif olunur ki:
>Dublin deskriptorlarının Avropa Ali Tәhsil Sahәsi ixtisas dәrәcә 
strukturunun mәrhәlә deskriptorları kimi qәbul olunsun. Onlar hәr 
bir Bolonya mәrhәlәsinin sonunda ixtisaslarla bağlı әldә olunacaq 
nailiyyәtlәrin vә bacarıqların ümumi ifadәsidir.
> ixtisas dәrәcә strukturlarının yaradılması vә 
tәkmillәşdirilmәsinin mәsuliyyәti Bolonya Nәzarәt Qrupunun vә  
Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin inkişafı mәqsәdilә tәhsil nazirlәri 
tәrәfindәn yaradılan hәr hansı bir icraçı strukturun üzәrinә düşür.

6. Nәticәlәr
> prosesә qoşulan ölkәlәr sertifikatlaşma prosesini 2010-cu ilә 
qәdәr tamamlamalıdır.

Tәklif olunur ki:
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 hәr bir tәhsil mәrhәlәsinin tamamlanması ilә әlaqәli AKTS 
(Avropa Kredit Köçürmә Sistemi) kreditlәrinin miqdarını göstәrәn 
tәlimata әsasәn:
> qısa mәrhәlә ixtisasları bir qayda olaraq tәxminәn 120 AKTS 
krediti daxildir/tәmsil olunur;
> 1-ci mәrhәlә ixtisaslarına tәxminәn 180-240 AKTS krediti 
daxildir/tәmsil olunur;
> 2-ci mәrhәlә ixtisaslarına tәxminәn 90-120 AKTS krediti 
daxildir/tәmsil olunur vә 2-ci mәrhәlә sәviyyәsindә minimal 
kredit 60 kredit olmalıdır;
> 3-cü mәrhәlә ixtisaslarının kreditlәrinin olması vacib deyil.
Milli ixtisas dәrәcә strukturunun  Avropa Ali Tәhsil Sahәsi 
strukturu ilә uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün tәklif olunan 
kriteriyalar aşağıdakılardır:
> Milli ixtisas dәrәcә strukturu vә onun yaradılması üçün 
mәsuliyyәt daşıyan orqan/orqanlar tәhsil nazirliyi tәrәfindәn 
yaradılmalıdır
> Milli ixtisas dәrәcә strukturunun ixtisasları ilә Avropa 
strukturunun mәrhәlә deskriptorları arasında aydın birbaşa әlaqә 
olmalıdır
> Milli ixtisas dәrәcә strukturları vә onların ixtisasları aydın bir 
tәrzdә tәlim nәticәlәrinә әsaslanmalı vә ixtisaslar Avropa Kredit 
Köçürmә sistemi vә ya onunla uyğun olan başqa bir sistemlә 
әlaqәlәndirilmәlidir
> İxtisasların milli ixtisas dәrәcә strukturuna daxil edilmә 
proseduru şәffaf olmalıdır
> Ali tәhsil dә milli keyfiyyәt tәminatı sistemi milli ixtisas dәrәcә 
strukturuna aid edilir vә o, Berlin bәyannamәsi ilә yanaşı Bolonya 
Prosesi daxilindә tәhsil nazirlәri tәrәfindәn sonralar qәbil olunmuş 
hәr hansı bir başqa sәnәdә uyğun olmalıdır
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> Milli ixtisas dәrәcә strukturu vә onun Avropa strukturu ilә hәr 
hansı bir şәkildә әlaqәlәndirilmiş olması Diplom Әlavәlәrindә 
göstәrilmәlidir
> Milli ixtisas dәrәcә strukturunun ölkә daxilindәki vahidlәrinin 
vәzifәlәri aydınlaşdırılıb nәşr olunmalıdır. 
> tәklif olunur ki, hәr bir ölkә öz tәhsil strukturunun Avropa 
strukturu ilә uyğunluğunu özü tәsdiq etmәli vә sertifikatlaşma 
prosesinin detalları nәşr olunmalıdır. Uyğunlaşmanın  tәsdiq 
edilmәsi üçün aşağıdakı prosedurlar tәklif olunur:
> Sәlahiyyәtli orqan/orqanlar milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
Avropa strukturu ilә uyğunluğunu tәsdiq etmәlidir
> Sertifikatlaşma prosesinә Bolonya prosesinә qoşulmuş ölkәnin 
keyfiyyәt tәminatı agentliklәrinin razılaşdığının bildirilmәsi da 
daxil olmalıdır
> Sertifikatlaşma prosesindә beynәlxalq ekspertlәr dә iştirak 
etmәlidir
> Sertifikatlaşma vә bunun  tәsdiq edilmәsi hәr bir kriteriya üzrә 
aparılmalı vә nәticәlәr nәşr olunmalıdır
> Avropa İnformasiya Mәrkәzlәri Şәbәkәsi vә Milli Akademik 
Tanınma İnformasiya Mәrkәzi şәbәkәlәrini sertifikatlaşma 
prosesini tamamladığını bәyan edәn ölkәlәrin siyahısını tәrtib 
etmәlidir

 > Sertifikatlaşma prosesinin tamamlandığı ixtisas dәrәcә 
strukturunun Avropa strukturu ilә әlaqәli olduğunu bildirmәk üçün 
diplom әlavәlәrindә göstәrilmәlidir
> milli strukturlar qeyri-formal vә qeyri-rәsmi tәlim növlәrini 
tanınmasını inteqrasiya etdirәn tәhsil şәhadәtnamәlәri 
yaratmalıdırlar.

Yeni vә sәmәrәli ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılmasına 
yardım edәn müsbәt tәcrübәyә aid mәslәhәtlәr bunlardır:
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> ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılması vә ona yenidәn 
baxılması o zaman effektiv olur ki, ali tәhsil daxilindә ondan 
kәnarda bütün maraqlı tәrәflәr bu işә cәlb olunsun. İxtisas dәrәcә 
strukturları tәbii ki, peşә tәhsili vә orta mәktәbdәn sonrakı tәlim 
növlәrilә әlaqәdardır. Belә olduğu üçün ixtisas dәrәcә 
strukturunun yaradılması  milli bir tәşәbbüs hesab olunur. Bu, 
hәmçinin ali tәhsil sahәsini ondan kәnarda olan tәhsil sahәlәri ilә 
әlaqәlәndirmәyә vә onları ixtisas dәrәcә strukturuna daxil etmәyә 
imkan verir. 
> ixtisas dәrәcә strukturlarının açıq şәkildә ifadә olunmuş vә milli 
sәviyyәdә razılaşdırılmış mәqsәdlәri olmalıdır. İxtisas dәrәcә 
strukturu tәhsil mәrhәlәlәrinin vә / vә ya pillәlәrinin, elәcә dә  
ixtisasların göstәricilәrinin/deskriptorlarının ora daxil 
edilmәsindәn faydalanır. İxtisas dәrәcә strukturlarının kredit 
toplama vә köçürmә sistemlәrilә birbaşa әlaqәlәndirilmәsi onlar 
üçün faydalıdır
> İxtisas dәrәcә strukturları akademik standartlarla, milli vә 
beynәlxalq keyfiyyәt tәminatı sistemlәri ilә, ümummilli 
ixtisasların ünvanı vә sәviyyәsi haqda ictimaiyyәtin anlayışının 
olması ilә sıx әlaqәlidir. İctimaiyyәtin akademik standartlara 
etimad göstәrmәsi müxtәlif ali tәhsil ixtisaslarının vә dәrәcәlәrinin 
tәmsil etdiyi nailiyyәtlәrin cәmiyyәt  tәrәfindәn anlaşılmasını tәlәb 
edir.

1. İşçi qrupu vә ekspertlәr
2. Sәlahiyyәtlәr
3. Avropada Ali ixtisas tәhsil strukturlarına dair Bolonya 

Seminarı, 27-28 Mart 2003-cü il, Kopenhagen Danimarka:
 Tövsiyәlәr
4. Avropada bәzi milli ixtisas dәrәcә strukturları
5. Dublin Deskriptorları (“mәrhәlә dәyişikliklәri)
6. Tәhsil strukturlarına dair Bolonya Konfransı, Kopenhagen 

13-14 yanvar 2005.
 Baş Mәruzәçinin Hesabatı
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8.  Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas dәrәcә strukturu
Ә l a v ә l ә r

Әlavә 1
İşçi Qrupu vә ekspertlәr

Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin İxtisas Dәrәcә 
Strukturuna dair İşçi Qrupunun Sәlahiyyәtlәri

Ali Tәhsil Nazirlәrinin 19 Sentyabr 2003-cü ildә Berlindә 
keçirilәn  Konfransında

Nazirlәr üzv dövlәtlәri “işin hәcmi, sәviyyәsi, tәlim prosesinin 
nәticәlәrini, ixtisas vә profillәri tәsvir edәn vә bir-birinә uyğun 
olan ixtisas dәrәcә strukturları yaratmağa çağırdı. Onlar eyni 
zamanda Avropa ixtisas dәrәcә strukturlarını  tәkmillәşdirmәyә dә 
qәrarlıdırlar. Bu cür strukturlar daxilindә ixtisaslar üçün fәrqli  
tәlim nәticәlәri müәyyәnlәşdirilmәlidir. Müxtәlif fәrdi, akademik 
ehtiyacları , elәcә dә әmәk bazarının tәlәblәrini ödәmәk üçün 
birinci  vә ikinci mәrhәlә ixtisasları daxilindә fәrqli istiqamәtlәr 
vә müxtәlif profillәr olmalıdır. Lissabon Tanınma 
Konvensiyasında göstәrildiyi kimi birinci mәrhәlә ixtisasları 
ikinci mәrhәlә proqramlarına yol açır. İkinci mәrhәlәnin 
tamamlanması isә üçüncü doktorantura mәrhәlәsinә başlamaq 
hüququ verir. Nazirlәr Nәzarәt qrupuna qısa tәhsil mәrhәlәsinin 
Avropa ixtisas dәrәcә strukturunun birinci mәrhәlәsi ilә 
әlaqәlәndirmәyin mümkün olub olmadığını vә әgәr mümkünsә, 
bunun necә edilәcәyini araşdırmağı tapşırdı.”

Hәyat boyu tәlim mәsәlәsindә isә Nazirlәr “Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsinin ixtisas dәrәcә strukturunun yaradılması üzәrindә 
çalışanları geniş sayda çevik tәlim üsulları, imkanları vә 
metodlarını buraya daxil etmәyә vә AKTS kreditlәrindәn müvafiq 
qaydada istifadә etmәyә çağırdı.”
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AVROPADA  İXTİSAS DӘRӘCӘ STRUKTURLARINA 
DAİR BOLONYA SEMİNARI

27-28 Mart 2003
Kopenhagen Danimarka

TÖVSİYӘLӘR
27-28 Mart 2003-cü ildә Danimarka hökumәtinin 

Kopenhagendә tәşkil etdiyi Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas 
dәrәcә strukturu konfransının iştirakçıları tövsiyә edir ki:

1. 2003-cü ilin Sentyabr ayında Berlindә görüşmüş Nazirlәr 
ali tәhsil sahәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli dövlәt 
orqanlarını tәhsil sistemlәrindә Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin 
ixtisas dәrәcә strukturuna uyğun olan milli ixtisas dәrәcә 
strukturları yaratmaqda dәstәk olsunlar.
2. Nazirlәr  Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin geniş әhatәli ixtisas 

dәrәcә strukturunun yaradılması işinӘ başlamalıdır. Milli ixtisas 
dәrәcә strukturları tarixi vә milli kontekst nәzәrә alınmaqla bu 
ixtisas dәrәcә strukturuna uyğunlaşdırılacaq.

3.  Hәr bir sәviyyәdә tәhsil strukturuna daxil edilmiş ixtisaslar 
işin hәcmi, sәviyyә , tәlim nәticәlәri vә profillәr baxımından tәsvir 
olunmalıdır. Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas dәrәcә strukturu 
ixtisasların tәsviri milli tәhsil sistemlәrindә olduğu kimi konkret 
terminlәrlә (mәs. Bakalavr ixtisasları vә ya Magistr ixtisasları) 
deyil, ümumi terminlәrdәn  (mәs. birinci vә ya ikinci mәrhәlә 
ixtisasları kimi) istifadә etmәklә vermәlidir. 

Әlavә 2
4. Ali ixtisas dәrәcә strukturları ixtisasları ali tәhsilin 

mәqsәdlәri vә vәzifәlәri baxımından, xüsusilә dә ali tәhsilin dörd 
әsas mәqsәdi baxımından tәsvir etmәlidirlәr:

(İ)   әmәk  bazarına hazırlıq;
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(İİ) demokratik cәmiyyәtdә fәal vәtәndaş mövqeyi tutmağa 
hazırlamaq;

(İİİ) fәrdi inkişaf;
(İY) dәrin vә müasir biliklәr bazası yaratmaq.
5.  Milli ixtisas dәrәcә strukturlarının bütün pillәlәrdә 

mümkün olduğu qәdәr bütün ixtisasları әhatә etmәli olduğu halda 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu 
isә әsas diqqәti ali tәhsil ixtisaslarına vә ali tәhsilә yol açan 
ixtisasların üzәrindә cәmlәmәlidir. Mümkün olarsa, Avropa Ali 
Tәhsil Sahәsinin geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturuna birinci 
dәrәcә ixtisaslarından aşağı ixtisasları da daxil etmәk olar.

6.  İxtisas dәrәcә strukturları haqqında qaydalar içәrisindә 
tәhsil müәssisәsinә öz tәdris proqramlarını hazırlamaq üçüm 
yetәrincә sәrbәstlik dә verilir. Milli ixtisas dәrәcә strukturları, 
elәcә dә Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas dәrәcә strukturu elә 
qurulmalıdır ki, ali tәhsil müәssisәlәrinә tәdris proqramı 
yaratmaqda vә tәdris proqramını qurmaqda yardım etsinlәr. İxtisas 
dәrәcә strukturları tәhsil müәssisәlәrinә fәnlәrarası tәdris 
proqramından istifadә etmәyә kömәk etmәlidir.

7. Keyfiyyәt  tәminatı orqanları ali tәhsil müәssisәsini/
proqramını qiymәtlәndirәrkәn tәhsil strukturunun mәqsәdlәrini 
nәzәrә almalı vә hәmin müәssisә/proqramın sözü gedәn ölkәnin 
vә Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin  ixtisas dәrәcә strukturunun  
mәqsәdlәrinә nә dәrәcәdә uyğun olduğunu tәyin etmәlidir. Bu, 
qiymәtlәndirmә prosesinin әsas elementidir. Ali tәhsil müәssisәlәri 
daxildә keyfiyyәt tәminatı prosesindә milli ixtisas dәrәcә 
strukturları  da nәzәrә almalıdır. İxtisas dәrәcә  strukturları da öz 
növbәsindә keyfiyyәtlә bağlı mәqsәdlәrini elә tәyin etmәlidirlәr 
ki, bu mәqsәdlәr keyfiyyәtin qiymәtlәndirilәsi prosesinә aidiyyәtli 
olsun.

8.  Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas dәrәcә strukturu  
hәmin әrazidә ixtisasların tanınmasını әhәmiyyәtli dәrәcәdә 
asanlaşdırmalı olsa da, ixtisasların tanınması yenә dә Avropa 
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Şurası/UNESCO Tanınma Konvensiyasının  müddәalarına uyğun 
olmalıdır. Bu sәbәbdәn  Nazirlәrin 2003-cü ilin Sentyabr ayında 
Berlindә keçirilmiş görüşündә Bolonya Prosesinә üzv olan bütün 
dövlәtlәr bu Konvensiyanı mümkün qәdәr tez ratifikasiya etmәyә 
dәvәt olundu. 

9.  Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas dәrәcә strukturu 
daxilindә ali tәhsilin әsas maraqlı tәrәflәri Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsinin dair strukturuna aid müzakirәlәrdә iştirak etmәyә vә bu 
strukturun ixtisasların tanınması prosesini necә  sadәlәşdirәcәyi 
haqqında  fikirlәrini bildirmәk üçün dәvәt olunmalıdır. Başqa 
strukturların tәcrübәsinin nәzәrә alınması milli ixtisas dәrәcә 
strukturları üçün faydalı ola bilәr.  Diplom Әlavәlәri vә AKTS 
kreditlәri kimi şәffaflıq alәtlәrinә verilәn informasiyanın Avropa 
Ali Tәhsil Sahәsinin strukturu ilә әlaqәlәndirildiyindәn әmin 
olmaq mәqsәdilә bir daha  yenidәn baxılmalıdır. 

11.  İstәr milli ixtisas dәrәcә strukturu sәviyyәsindә , istәrsә 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsi sәviyyәsindә ixtisas dәrәcә 
strukturlarının birgә dәrәcәlәrin verilmәsini vә tәlәbәnin öz 
ölkәsindәki tәhsil müәssisәsindә topladığı kreditlәrlә başqa 
ölkәdәki uyğun proqramlardan topladığı kreditlәrin müәyyәn 
formada birlәşdirilmәsini tәmin edәn müddәaları olmalıdır.

12. Hәm milli ixtisas dәrәcә strukturu, hәm dә  Avropa Ali 
Tәhsil Sahәsi strukturu şәffaflığı artırmağa vә Avropada ali 
tәhsilin tәkmillәşdirilmәsinә yardım etmәlidir. 

Әlavә 3
1-ci mәrhәlәdәn (mәs. Bakalavr) 2-ci mәrhәlәyә (m.s. 

Magistr) vә doktoranturaya:
müvafiq Dublin deskriptorları arasında fәrqlәr/”növbәti 

addım” fәrqlәri35.

35 Bax: www.jointquality.org

http://www.jointquality.org
http://www.jointquality.org
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[1-ci mәrhәlә daxilindә “qısa mәrhәlә” ixtisasları da daxil 
olmaqla]

Dublin deskriptorları hәr bir Bolonya mәrhәlәsini 
tamamlandıqda әldә olunan sәciyyәvi bilik vә bacarıqların ümumi 
ifadәsidir. Onlar normativ xarakter daşıyır; onlar nә hәddәn artıq 
yüklü, nә dә minimum tәlәblәr deyil; oxşar vә ya eyni tәlәblәr 
oradan çıxarıla vә ya  әlavә edilә bilәr.

Deskriptorlar bir ixtisasın tam mahiyyәtini göstәrmәk niyyәti 
daşıyır. 

Deskriptorlar bir fәnni tәsvir etmәyib, akademik professional 
vә peşә sahәlәri ilә mәhdudlaşmır. Dәqiq hansı fәnlәrin tәdris 
olunduğu Deskriptorların ümumi mәtnindәn anlaşılır. Mümkün 
olan bütün hallarda deskriptorlar bu sahәdә çalışan alimlәr/
müәllimlәr tәrәfindәn hazırlanıb nәşr olunmuş başqa nәticәlәr/
bacarıqların tәsviri ilә qarşılıqlı şәkildә müqayisә edilmәlidir.

İlk Qeydlәr
Yadıma oxuduğum universitetin38  buraxdığı tәlәbә qәzeti 

düşdü. Orada uzun illәr әvvәl              elmi nәşrlәrә tipik tәşәkkür 
vә etiraz mәktublarını  xatırladan, amma yerli dialektә çevrilәn 
yazılar dәrc olunurdu. Qәzetdә  tez-tez rast gәlinәn cümlәdә  
“Smitin göstәrdiyi yardım vә Counsun müzakirәlәrә verdiyi 
dәyәrli töhfә sayәsindә...” deyilirdisә, bu cümlә  yerli dialektә 
belә çevrilirdi: “İşi görәn Smitdir, Couns isә mәnә onun nә barәdә 
olduğunu başa saldı.” Mәn Consun rolunu oynamağa 
çalışmayacağam, lakin әsas mәsәlәlәri aydınlaşdırmaq vә rәylәrin 
üst-üstә düşmәyәcәyi mәqamları  müәyyәn etmәk üçün analitik 
yanaşma tәtbiq etmәyә cәhd edәcәyәm. Mәn, hәmçinin dünyanın 
14 ölkәsindәn 140 yaxın iştirakçını bir yerә toplayan bu 
konfransdakı mәruzә vә müzakirәlәrin qısa xülasәsini vermәk 
niyyәtindә dә deyilәm. Hәr halda konfransın özü tövsiyәlәr paketi 

3838 Oslo universitetinin  Universitas tәlәbә qәzeti
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tәqdim edәcәk. Konfransa gәlmәyәn adamlar onun hesabatından 
burada olanların hamısı  barәdә mәlumat ala bilmәyәcәklәr. 
Bununla belә, ümid edirik ki, hesabat konfransda iştirak 
etmәyәnlәrә onun gәldiyi әsas nәticәlәr barәsindә elә mәlumat 
verәcәk ki, hәmin adamlar konfransın әsas mәsәlәlәri  barәdә 
geniş mәlumat әldә edәcәk vә ilkin sәnәdlәri araşdırmağa 
başlayacaqlar. Kim bilir, bәlkә dә onlar  iştirak etmәdiklәrinә görә 
peşman olacaqlar39.

Nә üçün biz buradayıq
Müasir dünyadakı bir çox şeylәr kimi bu iş dә  konfransla  

başladı. Tәxminәn iki il bundan qabaq, 2003-cü ilin  Mart ayının 
27-28  Bolonya prosesinin әksәr iştirakçıları Avropada ixtisas 
dәrәcә strukturları konfransında iştirak etmәk  üçün Kopenhagenә 
toplaşdılar. Әlbәttә ki, ixtisas dәrәcә strukturları konsepsiyası ilk 
dәfә bu konfransda yaranmamışdı40. Stefan Adamsın  konfrans 
üçün hazırladığı gözәl hazırlıq hesabatında göstәrdiyi kimi ixtisas 
dәrәcә strukturları Danimarka, İrlandiya vә Böyük Britaniya kimi 
ölkәlәrdә artıq fәaliyyәt göstәrir. Sonuncuda iki ixtisas dәrәcә 
strukturu var: biri Şotlandiyanın, digәri isә  İngiltәrә, Uels vә 
Şimali İrlandiya üçün. Әksәr iştirakçılar Kopenhagen 
konfransında ixtisas dәrәcә strukturu ilә ilk dәfә tanış oldular vә 
bundan sonra bir çox şeylәr hәrәkәtә gәldi. O, hәmçinin әksәr 
iştirakçıları inandırmağa çalışırdı ki, ixtisas dәrәcә strukturu 

3939  İki redaksiya formasının olması mümkündür. Hazırkı hesabat mәruzәçinin özünün seçdiyi 
ABŞ standartlarına uyğundur. Әlbәt ki, bu hәr kәsin şәxsi seçimidir vә ingilis dilinin istәnilәn başqa 
variantı da  seçilә bilәrdi. Sitatlar orijinalda  olan  yazı  qaydaları ilә verilib. Vә bir dә xüsusi 
adların tәrcümәdә verilmәsi ixtisas adlarının tәrcümәsindәn heç dә asan olmadığı  üçün  onları  öz 
dillәrindә yazıldığı kimi vermişik.

4040 Bu hesabatda “ixtisas dәrәcә strukturları” termini işlәnәcәk. Bәzi konfrans iştirakçıları “ali 
tәhsil strukturu” terminini istifadә etmәyә üstünlük verdiklәrini bildirmişlәr. Hesabatın müәllifi dә 
daxil olmaqla әksәriyyәt hesab edir ki, bu iki termin arasında fәrq yoxdur vә daha qısa variantına 
üstünlük verir.
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faydalı konsepsiyadır, çünki konfrans  ili әrzindә Almaniya, 
Macarıstan vә Finlandiya kimi ölkәlәr öz milli ixtisas dәrәcә 
strukturlarını qurmağa başlamışlar. Avropa ali tәhsili sahәsindә 
QF- ixtisas dәrәcә strukturu  kimi yeni bir ixtisar yarandı. İxtisas 
dәrәcә strukturu QF bir qayda olaraq QA-yәni keyfiyyәt tәminatı 
ilә eynilәşdirilir vә hesab olunurdu ki, onların heç birinin izahata 
ehtiyacı yoxdur. İkinci olaraq ilk Kopenhagen konfransı  Avropa 
Ali Tәhsil Sahәsindә işlәri hәrәkәtә gәtirdi. Konfransda sәslәnәn 
fikirlәr Bolonya Nәzarәt Qrupu tәrәfindәn dә dәstәklәndi vә 
Berlin görüşündә Nazirlәr tәrәfindәn aşağıdakı bәyannamәnin 
qәbul olunmasına sәbәb oldu:

  

Ali Tәhsil Nazirlәrinin 19 Sentyabr 2003-cü ildә Berlindә 
keçirilәn  Konfransında

Nazirlәr üzv dövlәtlәri “işin hәcmi, sәviyyәsi, tәlim prosesinin 
nәticәlәrini, ixtisas vә profillәri tәsvir edәn vә bir-birinә uyğun 
olan İxtisas dәrәcә strukturları yaratmağa çağırdı. Onlar eyni 
zamanda Avropa ali tәhsil strukturlarını  tәkmillәşdirmәyә dә 
qәrarlıdırlar. Bu cür strukturlar daxilindә ixtisaslar üçün fәrqli  
tәlim nәticәlәri müәyyәnlәşdirilmәlidir. Müxtәlif fәrdi, akademik 
ehtiyacları , elәcә dә әmәk bazarının tәlәblәrini ödәmәk üçün 
birinci  vә ikinci mәrhәlә ixtisasları daxilindә fәrqli istiqamәtlәr 
vә müxtәlif profillәr olmalıdır. Lissabon Tanınma Konvensiyasında 
göstәrildiyi kimi birinci mәrhәlә ixtisasları ikinci mәrhәlә 
proqramlarına yol açır. İkinci mәrhәlәnin tamamlanması isә 
üçüncü doktorantura mәrhәlәsinә başlamaq hüququ verir. 
Nazirlәr Nәzarәt qrupuna qısa tәhsil mәrhәlәsinin Avropa tәhsil 
strukturunun birinci mәrhәlәsi ilә әlaqәlәndirmәyin mümkün olub 
olmadığını vә әgәr mümkünsә, bunun necә edilәcәyini 
araşdırmağı tapşırdı.”

Hәyat boyu tәlim mәsәlәsindә isә Nazirlәr “Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsinin İxtisas dәrәcә strukturunun yaradılması üzәrindә 
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çalışanları geniş sayda çevik tәlim üsulları, imkanları vә 
metodlarını buraya daxil etmәyә vә AKTS kreditlәrindәn müvafiq 
qaydada istifadә etmәyә çağırdı.”

Başqa sözlә, Nazirlәr iki fәrqli lakin bir-biri ilә әlaqәli 
öhdәçilik götürdülәr: Avropa Ali Tәhsil Sahәsi üçün  geniş әhatәli 
ixtisas dәrәcә strukturunu yaratmaq vә hәr bir ölkәnin özünün 
ixtisas dәrәcә strukturunu yaratmaq. 
İxtisas dәrәcә strukturunu müzakirә etmәk üçün bizim yenidәn 

Kopenhagen konfransına toplaşmağımızın sәbәbi hәmin 
öhdәçiliyin birincisidir. Danimarkanın Elm vә Texnologiya Naziri 
Helq Sanderin adından çıxış edәn Rene Bugge Bertramsen açılış 
mәrasimindәki çıxışı zamanı bizә xatırlatdı ki, bu konfrans 2003-
cü ilin Berlin konfransında verilmiş vәdlәri yerinә yetirir. Bolonya 
prosesinә daha çox әhәmiyyәt verilmәsinә doğru böyük bir addım 
olan bu konfransda Danimarkalı Nazirin sözlәri ilә desәk,  
“Danimarka ixtisas dәrәcә strukturlarının tәcrübә vә 
nәzәriyyәsinin inkişaf etdirilmәsi üçün böyük işlәr görmәyә söz 
verdi.”

 Hazırkı konfrans vә Mogens Berqin rәhbәrliyi ilә hazırlanan 
hesabatla Danimarka nazirinin öz hәmkarlarına verdiyi vәdlәri 
yerinә yetirir. 

Nazirlәrin istәklәrinin әn sadiq şәrhçisi vә icraçısı olan 
Bolonya Nәzarәt Qrupu ixtisas dәrәcә strukturları üçün  tәkliflәr 
hazırlamaq mәqsәdi ilә işçi qrupu yaratmışdır. Qrupa 
Danimarkanın Elm vә Texnologiya Nazirliyinin nümayәndәsi 
Mogens Berq rәhbәrlik edirdi vә o, bu hesabatı konfransın әsas 
sәnәdi kimi tәqdim edir. Hesabat bizә mәsәlәni dәrinliklәri ilә 
anladır.

“Birinci Kopenhagen konfransının” fundamental vacibliyini 
qeyd edәrkәn onu da vurğulamaq lazımdır ki, ixtisas dәrәcә 
strukturlarının yaradılması Bolonya prosesinә tamamilә uyğundur 
vә onun bәzi fәaliyyәt  xәtlәrinin hәyata keçirilmәsinә  töhfә verir.  
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O, hәmçinin 2003-cü il mart konfransından әvvәl vә sonra baş 
tutan bir neçә digәr Bolonya Seminarlarının nәticәlәrinә әsaslanır. 
Bunlara daxildir: 

> 2001 vә 2003-cü illәrdә bakalavr vә magistratura dәrәcәlәri 
barәdә Finlandiya hökumәti tәrәfindәn tәşkil edilәn iki Helsinki 
seminarı;

> Avropa Şurası vә Portuqaliya hökumәti tәrәfindәn 2002-ci 
ildә Lissabonda tәşkil edilmiş vә Bolonya prosesindә tanınma 
mәsәlәlәrinә hәsr olunmuş seminar;

> Avropa Universitetlәri Assosiasiyası vә İsveç hökumәti 
tәrәfindәn 2002-ci ildә Sürixdә Avropa Kredit Köçürmә Sistemi – 
İnstitutların üzlәşdiyi çәtinliklәr mövzusunda seminar; 

> Çexiya hökumәti tәrәfindәn 2003-cü ildә Praqada Hәyat 
Boyu Tәlim kontekstindә Kredit Sistemlәri vә Tanınma 
mövzusunda seminar; 

> İsveç hökumәti tәrәfindәn 2002 vә 2004-cü illәrdә 
Stokholmda birgә elmi dәrәcәlәr mövzusunda iki seminar,

 hәmçinin İtaliya Hökumәti tәrәfindәn 2003-cü ildә 
Mantovada keçirilәn inteqrasiya etdirilmiş proqramlar 
mövzusunda seminar;

> 2004-cü ildә Edinburqda tәşkil edilmiş tәlim nәticәlәri 
mövzusunda seminar;

> “Bakalavr dәrәcәsi: Bu nәdir? “ mövzusunda 2004-cü ilin 
noyabrında Sankt-Peterburqda tәşkil edilmiş seminar;

> Tәhsil dәrәcәlәri vә müddәtlәrinin Tanınma Sisteminin 
tәkmillәşdirilmәsinә dair Latviya hökumәti vә Avropa Şurası 
tәrәfindәn 2004-cü ildә Riqada tәşkil edilәn seminar;

> Ali tәhsil vә elmi tәdqiqat üçün ictimai mәsuliyyәt 
mövzusunda Avropa Şurası tәrәfindәn 2004-cü ildә Strasburqda 
tәşkil edilmiş seminar.
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Öz milli ixtisas dәrәcә strukturunu yaratmış vә yaratmaqda 
olan ölkәlәrlә yanaşı bir sıra konfransların vә Tәhsildә  Keyfiyyәt 
tәminatına dair Birgә Tәşәbbüs vә Tәkmillәşdirmә layihәsi dә 
daxil olmaqla  edilmiş tәşәbbüslәrin bu işә verdiklәri töhfәni 
xüsusi qeyd etmәk olduqca vacibdir.

İxtisas Dәrәcә Strukturlar haqqında vә İxtisas Dәrәcә 
Strukturu 

Milli ixtisas dәrәcә strukturuna istinad etmәdәn Avropa Ali 
Tәhsil  Sahәsi ixtisaslarının geniş әhatәli strukturunu müzakirә 
etmәk o qәdәr dә asan deyil vә bu mәsәlәyә diqqәt yetirmәk 
faydalı olardı. Adәtәn milli ixtisas dәrәcә strukturları  real 
fәaliyyәt  göstәrir vә  onlara milli tәhsil sistemi “sahiblik” edir. Bu 
ixtisas dәrәcә strukturları tәlәbәlәrin hansı ixtisasları 
qazanacaqlarını  vә sistem daxilindәki müxtәlif ixtisaslar arasında 
necә hәrәkәt edәcәklәrini  müәyyәnlәşdirir. Mәn burada qәsdәn 
“inkişaf “sözü әvәzinә “hәrәkәt” sözünü işlәdirәm, çünki inkişaf 
yalnız yuxarıya doğru olur. İxtisas dәrәcә strukturu daxilindә  
tәlәbәlәr eyni pillәdәn, hәtta hәmin pillәdәn aşağı vә ya yuxarıda 
duran başqa bir ixtisası da qazanmaqla öz bacarıqlarını artıra 
bilәrlәr.
İşçi Qrupu ali tәhsildә milli ixtisas dәrәcә strukturlarının 

aşağıdakı tәrifini verir:
Milli ixtisas dәrәcә strukturu beynәlxalq sәviyyәdә anlaşılan 

vә bütün ixtisasların vә digәr ali tәhsil nailiyyәtlәrinin tәsvir edәn, 
bir-biri ilә qarşılıqlı şәkildә әlaqәli olan ali tәhsil ixtisasları 
arasında әlaqәni milli sәviyyәdә vә ya tәhsil sistemi sәviyyәsindә  
müәyyәn edәn yeganә tәsviridir41.

4141 Tәhsil Strukturlarına dair Bolonya İşçi Qrupu: Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin Tәhsil 
Strukturuna dair Hesabat (Dekabr 2004), Fәsil 2.1., sәh.14. Bu hesabatda mәruzәnin abzasları 
nömrәlәnmiş  “seminar versiyasına” istinad edilәcәk. Abzasların nömrәlәnmәdiyi versiya da nәşr 
olunub.
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Buna görә dә milli ixtisas dәrәcә strukturu  tәhsil sistemindәki 
ixtisasları vә onlar arasındakı әlaqәlәnmәni tәsvir edir. İşçi 
Qrupunun hesabatında qeyd edildiyi, elәcәdә “İlk Kopenhagen 
Konfransında” xatırlandığı kimi ixtisas dәrәcә strukturları 
aşağıdakıları nәzәrә alacaq:

> Bacarıqlar da daxil olmaqla tәlim nәticәlәri
> Tәhsil pillәsi

> İşin hәcmi vә kreditlәr

> Profil

> Keyfiyyәt vә keyfiyyәt tәminatı

Çox tәlәbәlәr üçün Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin geniş әhatәli  
strukturu milli ixtisas dәrәcә strukturuna nisbәtәn  daha az işlәk 
görünә bilәr, lakin o, milli ixtisas dәrәcә strukturundan az 
әhәmiyyәtli deyil.

Bu, Mogens Bergin İşçi Qrupu hesabatında tәsvir etdiyi iki 
mәrhәlәli tikintinin  ikinci mәrhәlәsidir. Bu, yalnız bir sistem 
daxilindә müxtәlif ixtisaslar arasında deyil, hәmçinin müxtәlif 
sistemlәr arasında hәrәkәti tәmin edәcәk bir ixtisas dәrәcә 
strukturudur42. Bolonya prosesi katibliyinin rәhbәri Per Nyubergin 
plenar  müzakirәlәrdә qeyd etdiyi kimi, tәlәbәlәr milli tәhsil 
sistemindәn Avropa tәhsil sisteminә deyil, milli ixtisas dәrәcә 
sistemlәri arasında hәrәkәt edәcәk. Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin 
geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu dünyanın qalan hissәsi üçün 
“Bolonya strukturunun simasıdır”. Tәәssüf ki, bu aspekt ümumәn 
Bolonya prosesindә olduğu kimi konfransda da inkişaf 

4242 İxtisasların vә tәhsil strukturlarının tanınması haqqında әlavә mәlumat üçün Latviya 
hökumәti vә Avropa Şurası tәrәfindәn  Riqada 3-4 Dekabrda keçirilmiş  Tәhsil  dәrәcәlәri vә tәhsil 
müddәtinin tanınmasına dair Bolonya seminarının Stefan Adams tәrәfindәn hazırlanmış hesabatını  
göstәrilәn  ünvandan әldә edә bilәrsiniz : http:// www.aic.lv/|riqaseminar/.

http://google.be/
http://google.be/
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etdirilmәdi. Bu mәqamda İşçi Qrupu tәrәfindәn Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsinin geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturuna verilәn tәrifi 
xatırlatmaq yerinә düşәrdi:

Geniş әhatәli ixtisas dәrәcәlәri strukturu  Avropa Milli ixtisas 
dәrәcә strukturları vә onlara daxil olan ixtisaslar arasındakı 
münasibәtlәri şәffaf edir. O, milli ixtisas dәrәcә strukturlarının 
uyğunlaşdırılması mexanizmdir43.

AATS-nin geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu  gәlәcәkdә 
onun daxilindә yeni tәrzdә ixtisas dәrәcә strukturu  yaratmaq üçün  
geniş әhatәli bir struktur  tәmin edir44. Әlbәttә, kreditlәrә istinad 
etmәyәn vә yalnız tәhsil illәrinin sayını göstәrәn, tәlim nәticәlәrini 
tam açıqlamayan vә universitetdәn diplom almaq üçün 5 il sәrbәst 
tәlimә hәsr etmәklә cәmi 10 il tәhsil almağı tәlәb edәn  milli 
ixtisas dәrәcә strukturunu tәsәvvür etmәk mümkündür.

Lakin belә tәhsil strukturu Avropa tәhsil strukturundan 
tamamilә uzaqdır vә “Bolonya Ailәsinә” qәbul edilә bilmәz. 
Yuxarıda göstәrilәnә nisbәtәn daha az eybәcәr olan, tәlim 
nәticәlәrini daha aydın izah edәn, işin hәcmini kreditlәrlә yox 
tәhsil illәrinin sayı ilә göstәrәn vә tәhsilin birinci mәrhәlәsi üçün 5 
il tәlәb edәn tәhsil strukturları da var. Bu yaxınlara qәdәr bu 
model Avropada üstünlük tәşkil edәn ixtisas dәrәcә strukturu idi, 
әgәr bunu ümumiyyәtlә “ixtisas dәrәcә strukturu” adlandırmaq 
olarsa. Lakin bu model dә әvvәlki abzasda xatırlatdığımız eybәcәr 
model kimi “Bolonya siyasәtinә” qoşula bilmәz.
İşçi qrupu qeyd edir ki, Avropa ixtisas dәrәcә strukturu 

normativ olmaqdan daha çox tәsvir edәn xarakterә malikdir. O, 
ölkәlәri, daha doğrusu tәhsil sistemlәrini müәyyәn bir modeli 
tәtbiq etmәyә  mәcbur etmir. 

4343 Yenә dә orada., fәsil 2.1., sәh.14.s

4444 Görünür ki,  bu vaxta qәdәr dәrc olunan mövcud “yeni tәrzdә” ixtisas dәrәcә strukturu geniş 
әhatәli strukturun nәticәsi olaraq dәyişdirilmәyәcәk.
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Lakin Yurgen Kohlerin plenar müzakirәlәrdә dediyi kimi, 
ixtisas dәrәcә strukturu normalardan tamamilә mәhrum ola 
bilmәz. Geniş әhatәli Avropa ixtisas dәrәcә strukturu savadlı 
müşahidәçinin 40 milli ixtisas dәrәcә strukturunun hamısına aid 
olan ümumi cәhәtlәri görә bilәcәyi tәhsil strukturunun sxemini 
verir. Müәyyәn mәnada o, Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin geniş 
planını verir, lakin  Nina Arnholdun maraqlı tәrәflәrin debatında 
Avropa Universitetlәri Assosiasiyası adından etdiyi çıxışında 
dediyi kimi bu plan daxilindә müәyyәn müxtәliflik mәqbul hesab 
olunur. Bura hәmçinin ixtisasların, sәviyyәlәrin vә tәlim 
nәticәlәrinin tәsvir olunmasında ümumi vasitәlәrdәn, texnika vә 
metodologiyalardan istifadә olunması da aiddir.

Bu sәbәbdәn dә AATS-nin (Avropa Ali Tәhsil Sahәsi) ixtisas 
dәrәcә strukturu nazirlәrә nә etmәlәri haqda dәqiq heç bir göstәriş 
vermәsә  dә, nәlәri  etmәmәk haqda çox şey söylәyir. Müxtәliflik 
Avropanın әsas güclü tәrәflәrindәn biridir vә AATS-nin әn vacib 
vәzifәlәrindәn biri bu müxtәliflikdәn istifadә etmәkdir. 
İşçi qruplarından birinin verdiyi belә bir tövsiyәni yadda 

saxlamaq yaxşı olardı ki, ixtisas dәrәcә  strukturlarının hansı 
sәviyyәdә olmasından asılı olmayaraq öz mәqsәdlәrini yerinә 
yetirә bilmәlәri üçün onlar mümkün qәdәr sadә olmalıdırlar. 
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İXTİSAS DӘRӘCӘ STRUKTURLARI NӘ ÜÇÜNDÜR?
Bir çoxlarının ağlında yaranacaq digәr bir sual isә “bütün bu 

canfәşanlıq nәdәn ötrüdür?” sualı olacaq. Bu sual çox zaman 
akademik dildә ifadә olunacaq. Ola bilsin çox zaman belә güman 
edilәcәk ki, ixtisas dәrәcә strukturları elmdәn çox bürokratiya  
baxımından çox  şey  öyrәdәcәk. Hәr halda, akademiklәr öz fәnlәri 
üçün әn yaxşı tәlәblәrin nәdәn ibarәt olduğunu bilirlәr. 

Bu, şübhәsiz doğrudur, amma akademiklәr hәm dә bilirlәr ki, 
әlaqәlәndirilmiş strukturdan istifadә etmәklә biliklәr tәhlil olunsa 
vә izahı verilsә elmin dәyәri әhәmiyyәtli dәrәcәdә yüksәlәr. 
İxtisas dәrәcә strukturu ali tәhsil ixtisasının nә demәk olduğunu  
tәhlil etmәyә, tәqdim etmәyә vә anlamağa kömәk edir. Bu, çox 
vacibdir, çünki o diqqәtin prosedurdan mәzmuna yönәldilmәsinә 
kömәk edir. Bu struktur müәyyәn müddәt davam edәn hәrәkatı 
dәstәklәyir vә çox qiymәtli bir vasitә ilә tәmin edir. Әlbәttә ki, 
ixtisas dәrәcә strukturları inkişafın mәntiqi nәticәsidir. Bunlardan 
biri nәinki tәhsildә iştirakın kәskin şәkildә artmasına, hәmçinin ali 
tәhsilin әsas mәqsәdinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmasına sәbәb 
olan kütlәvi tәhsildir. Digәri isә elmin sürәtli inkişafı vә bunun  
nәticәsindә elmi biliklәrin tez bir zamanda köhnәlmәsidir. Әgәr ali 
tәhsil yarandığı gündәn bәri insanın hәyatda bir dәfә keçdiyi 
mәrhәlә idisә, bunun belә olması artıq keçmişdә qaldı. Digәr 
inkişaf nümunәlәri kimi  qloballaşma, AATS-nin çox yaradıcı 
olması vә tәhsilin xarakteri vә funksiyaları haqqında dәqiqliyә 
olan ehtiyacın artırmasını göstәrmәk olar. 
İxtisas dәrәcә strukturları insanlar üçün müxtәlif yollarla vә 

müxtәlif yaşlarda ixtisas әldә etmәyi çox asan edәn vasitәlәr 
yaradır. Bәzәn isә iş vә tәhsil növbәlәşәndә öyrәnәnlәr 
qazananlara, qazananlar isә öyrәnәnlәrә çevrilirlәr. 2003 ilin 
iyununda Praqada keçirilәn Hәyat boyu tәlim kontekstindә ali 
tәhsilin tanınması vә kredit sistemi adlı Bolonya seminarına 
istinad edәrәk ixtisas dәrәcә strukturları aidiyyәtli strukturlara 



113

rәhbәrlik edә bilәcәk tәlimin müxtәlif yollarını nәzәrә alan 
vasitәlәri tәqdim etdi. Ali tәhsilin  sosial birliyә nail olması üçün  
necә qazanılmasından asılı olmayaraq ixtisasların tanınması 
vacibdir. Seamus Puirselin plenar çıxışında ifadә etdiyi kimi, 
bizim işimiz giriş qapılarını mühafizә etmәk yox, tәhsilini bitirәn 
zaman insanların nә bildiklәrini yoxlamaqdır. 

Nәticә etibarı ilә ixtisas dәrәcә strukturları ali tәhsilin 
mәqsәdlәrini ifadә edәn vә sistemlәşdirәn, vә ya әn azı ondan 
faydalanan fәrdlәrә istәdiklәrini vermәk üçün lazım olan bir 
strukturdur. Onlar Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin strukturunun әsas 
hissәsi olmalıdırlar, amma ali tәhsil struktur daxilindә tәk 
fәaliyyәt  göstәrmir. İşçi qruplarının da bizә xatırlatdıqları kimi45  
uğurlu ixtisas dәrәcә strukturu ali tәhsilin dörd әsas mәqsәdini 
әhatә etmәli vә fәaliyyәtindә ona kömәk göstәrmәlidirlәr. 
• İş dünyasına hazırlıq
• Demokratik cәmiyyәtdә fәal vәtәndaş mövqeyi tutmaq
• Fәrdi inkişaf
• Müasir vә dәrin biliyin verilmәsi vә inkişaf etdirilmәsi 

Rene Bugge Bertramsen öz mülahizәsindә Danimarka 
Nazirinin adından ixtisas dәrәcә strukturlarının tәlәbәlәrin işә 
hazırlıqlarında (ali tәhsil dünyası ilә iş dünyası arasındakı 
körpünün) nә dәrәcәdә vacib olduğunu xüsusilә qeyd etdi. Rene 
Bugge Bertramsenin haqlı olaraq vurğuladığı kimi, tәhsil 
proqramı sadәcә olaraq akademik fәnlәr toplusundan ibarәt olmalı 
deyil, әksinә verdiyi tәhsilә vә proqram üçün razılaşdırılmış 
mәqsәdlәrә uyğun әlaqәlәndirilmiş bir proqram olmalıdır. 
Planlama prosesi fәnlәrin tәfsilatına başlamazdan  öncә proqramın 
mәqsәdinin müәyyәn olunması ilә başlamalıdır. Danimarkanın 
Baş Nazirinin dediyi kimi, әgәr mәzunlar ali tәhsili bitirdikdәn 
sonra nәyi bacardıqlarını bilmәsәlәr, özlәrini işәgötürәnlәrә 

4545 Yenә dә orada, fәsil 1.2,
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tәqdim edәn zaman bәzi problemlәrlә üzlәşә bilәrlәr. O, hәmçinin 
ali tәhsilin digәr mühüm mәqsәdlәrini dә qeyd etdi. 

Bolonya Nәzarәt Qrupunun sәdri German Dondelinger açılış 
nitqindә mәşğulluq tәrәfindәn başqa, ali tәhsilin şәxsi inkişaf vә 
sosial meyarlar kimi aspektlәrinә dә yetәrincә diqqәt vermәk 
gәrәkdir. Bastian Baumann  Avropa Tәlәbә Mәlumat Bürosu 
adından çıxış edәrkәn qeyd etdi ki, tәhsil strukturlarının sadәcә 
mәşğulluq baxımından  deyil, hәmçinin daha sıx sosial birliyә nail 
olmaq baxımından xüsusi rolu var. Daha sonra bu fikir Avropa Ali 
Tәhsil İnstitutları Assosiasiyanın maraqlı tәrәflәri adından danışan 
Roland Vermeeş tәrәfindәn dә tәsdiqlәndi. Roland Vermeeş hәm 
dә qeyd etdi ki, mәqsәd  açıq  Avropa Ali Tәhsil Sahәsi 
yaratmaqdır. 

Danimarkanın Avropa Milli İnformasiya Mәrkәzi  vә Milli 
Akademik Tanınma İnformasiya Mәrkәzinin maraqlı tәrәflәrindәn 
olan Helle Otte bu tәşkilatlar adından çıxış edәrәk qeyd etdi ki, 
artıq tanınmaya ehtiyacı olan yeni şeylәr yaranıb vә onlar öz 
diqqәtini әmәk bazarının idarә olunmayan sahәsinin daha böyük 
bir hissәsinә yönәldiblәr.

 Bu vәziyyәtdә diqqәt mәrkәzinin prosedurlara deyil nәticә 
üzәrindә cәmlәşmәsi daha vacibdir. Helle Ottenin dә bizә 
xatırlatdığı kimi bu mәsәlә hәm Avropa Birliyindә hәm dә Avropa 
Şurası/UNESCO Tәhsilin Tanınması Konvensiyasına daxil edilib. 
Bu Konvensiyada göstәrilir ki, ixtisası tanıyacaq ölkәnin öz 
ixtisasları ilә tәklif olunan ixtisaslar arasında әhәmiyyәtli fәrqlәr 
olmadığı tәqdirdә hәmin ixtisas tanınmalıdır.  Qeyd etmәk yerinә 
düşәrdi ki, Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin daxilindә fәaliyyәt 
göstәrәn ixtisas dәrәcә l strukturlarının tәhsilin tanınmasında 
böyük kömәyi ola bilәcәyinә baxmayaraq, tәhsilin tanınması 
avtomatik olaraq baş vermәyәcәk. Yәqin ki, kimlәrsә yenә dә 
ixtisaslarının ixtisas dәrәcә strukturuna uyğun gәldiyini sübut 
etmәli olacaq. 
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MİLLİ İXTİSAS DӘRӘCӘ STRUKTURLARI: 
İlk Kopenhagen Konfransında qeyd edildiyi kimi, bütün tәhsil 

sistemlәrinin ixtisas dәrәcә strukturları var. Әks halda onlar nә 
fәaliyyәt  göstәrә, nә dә әn azından öz tәlәbәlәrinin nailiyyәtlәrini 
tәsdiq edә bilәrdilәr. Lakin bir çox tәhsil sistemlәri öz quruluşları 
haqda dәqiq mәlumat vermәmiş, verdiyi mәlumat da sadәcә 
aşağıdakılardan ibarәt olmuşdur: 
> ixtisas dәrәcә strukturlarının ixtisaslar arası әlaqәlәr dә daxil 
olmaqla, әlaqәlәndirilmiş sistemdә deyil  ayrı-ayrılıqda tәsvir 
edilirdi; 
> bir ixtisasdan digәrinә keçmәyi eyni sәviyyәli ixtisaslar 
arasında yerdәyişmә nәzәrә alınmadan sadәcә aşağı sәviyyәdәn 
yuxarı sәviyyәyә qalxmaq kimi başa düşülürdü;
> vә yәqin ki, әn vacib olan, ixtisaslar tәlim nәticәlәri 
baxımından deyil, üsullar vә rәsmi tәlәblәr baxımından 
sәciyyәlәndirilirdi.
İndi diqqәt mәrkәzindә olan bu mәruzәdә  bәzәn “yeni tәrzdә 
ixtisas dәrәcә strukturları” adlandırılan  strukturlardır. Onlar: 
>  ayrı-ayrı ixtisasla yanaşı onların qarşılıqlı әlaqәsini vә 
uyğunluğunu da göstәrirlәr;
> ixtisaslar arasında istәnilәn istiqamәtә- yuxarı, eyni sәviyyәli 
vә hәtta aşağı ixtisasa  keçmәyin mümkünlüyünü göstәrir, hәtta 
qәbul edirlәr ki, müxtәlif tәlim yollarından yalnız biri ilә deyil, bir 
çox öyrәnmә yollarından istifadә etmәklә ixtisas qazanmaq olar; 
>  diqqәti tәlim nәticәlәri üzәrindә cәmlәyәrәk tәlәbәnin hansı 
bilik vә bacarıqlara sahib olduğunu vә әldә etdiyi, ixtisasdan necә 
istifadә edә bilәcәyini tәsvir edirlәr;
>  qәbul edirlәr ki, ixtisaslar mürәkkәbdir vә konkret fәnlәrlә 
yanaşı onlar ümumi bilik vә bacarıqları,  Tәkmillәşdirmә 
layihәsindә deyildiyi kimi desәk, “bilmәk vә bacarmaq”, “nә 
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etmәli olduğunu bilmәk”, “necә olmaq lazım olduğunu 
bilmәyi”әhatә edir;
> tәhsil müәssisәlәri vә dövlәt orqanları arasında  münasibәtlәrә 
tәsir edir vә tәhsil müәssisәlәrin mәsuliyyәti  vә müstәqilliyi artır. 
Lakin xarici oriyentirlәrin, müstәqil xarici vә daxili  keyfiyyәt 
tәminatı  prosedurları dәyişdiyi üçün Tәhsil Nazirliyinin dә rolu 
dәyişilir;
> tanınma mәsәlәlәrinә tәsir edir. Lissabon Tanınma 
Konvensiyasında deyilәn “әhәmiyyәtli fәrqlәr” dedikdә ixtisas 
dәrәcә strukturu vә prosedurlar arasında deyil, tәhsil strukturları 
vә ixtisaslar arasındakı fәrqlәr başa düşülmәlidir.
> 165
İşçi qrupunun mәruzәsindәn yenә bir sitat gәtirәk: 
Belә ixtisas dәrәcә strukturları aydın xarici oriyentirlәr tәtbiq 

edir (tәlimin nәticәlәri, fәnn oriyentiri, fәnn üzrә әn yüksәk 
göstәricilәrin verilmәsi, pillә/tәhsil mәrhәlәsinin deskriptoru, işin 
hәcmi, ixtisas deskriptorları vә s.) vә ixtisasların verdiklәri 
bacarıqlar, funksiyalar vә qabiliyyәtlәr baxımından dәqiq tәsvir  
olunması üçün şәrait  yaradır.

Daha sonra: 
İxtisasın verilmәsi  tәlәbәnin verilmiş standarta uyğun tәhsilini 

tamamladığını  vә/vә ya bir şәxsin  müәyyәn bir işi, tapşırıqları vә 
ya vәzifәni yerinә yetirmәk üçün tәlәb olunan qabiliyyәtlәrin 
sәviyyәsini göstәrir46. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, milli ixtisas dәrәcә strukturları 
bir neçә elementdәn ibarәtdir. Bunlar işçi qrupunun mәruzәsindә 
bütün detalları ilә izah olunub, ona görә dә mәn burada sadәcә 
qısa xülasәni verәcәyәm. 

4646   Yenә dә orada, Fәsil 2.3, sәhifә 17
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Tәlim nәticәlәri
Tәlim nәticәlәri dedikdә tәlәbәnin nә bildiyi, nәyi anladığı vә/

vә ya tәlim müddәtinin sonunda nәyi bacaracağı nәzәrdә tutulur48. 
Bu tәrif Tәlimin Nәticәlәri haqqındakı Edinburq seminarından 
götürülüb. Bu tәrifә istinad edәrәk işçi qrupları belә bir qayda 
tәtbiq ediblәr ki, tәrifdәki “etmәk” feli bacarığın necә nümayiş 
olunmasını deyil , hansı qabiliyyәt vә bacarığın sahib olunduğunu 
ifadә edir. Bununla belә, hәr hansı bir yolla alınmış tәhsil elә 
tәsvir olunmalıdır ki, o hәr yerdә tanınsın. Qabaqcadan әldә 
edilmiş tәlimin vә qeyri-rәsmi tәlimin tanınmasında tәlim 
nәticәlәrinin aydın tәsvir olunması xüsusilә vacibdir. German 
Dondelinger öz mәruzәsinin giriş hissәsindә söylәdiyi fikirlәrindә 
haqlı olaraq qeyd etmişdir ki, o konfransın “strukturdansa mәna 
vә sağlam düşüncәyә” üstünlük verәn bir konfrans olmasını 
arzulayır. Lakin qeyd etmәk lazımdır ki, BMT-nin Tәhsil 
Sahәsindә Beynәlxalq Әmәkdaşlıq proqramının tәmsilçisi Kristof 
Anz Avropalı işәgötürәnlәr adından danışarkәn bildirdi ki, İşçi 
Qrupun prosedur lardan çox tә l im nә t icә lә r in in 
qiymәtlәndirilmәsinә diqqәt etmәsinә baxmayaraq, bu hesabat 
tәlәbәlәrin bacarıqlarından çox ixtisasları verәn tәhsil 
müәssisәlәrinә diqqәt  yetirir. O, hәmçinin vurğuladı ki, ali tәhsilin 
tәcrübәyә meylli hissәlәrindә çatışmazlıqlar var. Digәr tәrәfdәn 
Avropa Ali Tәhsil İnstitutları Assosiasiyasının adından çıxış edәn 
Roland Vermeeş fәsil 2.4.1, sәhifә 18-dә paradiqma dәyişikliklәri 
hesab etdiyi diqqәtin tәhsil sistemindәn fәrdi tәlәbәyә 
yönәldilmәsini alqışladığını bildirdi. 

4848 Yenә dә orada. fәsil 2.4.1 sәh.18 Bu tәrif tәlim nәticәlәrinә hәsr olunmuş Bolonya seminarı üçün 
Böyük Britaniyanın hazırladığı “Tәlim nәticәlәrindәn istifadә edilmәsi” adlı hesabatından 
götürülüb (Edinburq 1-2 İyun, 2004)
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Öz növbәsindә Helle Otte dә qeyd edib ki, tәlim nәticәlәri ilә 
tәsvir olunan ixtisas dәrәcә strukturları әvvәl әldә edilmiş tәhsilin 
vә beynәlmilәl tәhsilin tanınmasını asanlaşdıracaq.  

Tәhsil Pillәsi
Hesabatda  pillәlәr aşağıdakı kimi tәyin edir: 
Tәhsil pillәlәri tipik ixtisaslara qarşı qoyula bilәn vә tәlim 

nәticәlәrini sadalayan ardıcıl (inkişaf ardıcıllığı) etapladır49.
Hәtta hәlәlik mәhdud sayda olan  “yeni tәrzdә” ixtisas dәrәcә 

strukturları arasında da tәlim pillәlәrinin sayı vә tәsviri 
baxımından çox az oxşarlıq var. Lakin Milli ixtisas dәrәcә 
strukturları öz tәlim pillәlәrini  İşçi Qrupunun öz mәruzәsindә 
tipik vә ümumi adlandırdığı ixtisaslarla әlaqәlәndirә bilәrlәr. Bu, 
Milli ixtisas dәrәcә strukturlarının öz aralarında  müqayisә 
edilmәsini asanlaşdıracaq. 

Ali tәhsil üçün Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin geniş әhatәli 
ixtisas dәrәcә strukturlarında planlaşdırılmış 3 mәrhәlәli vә 
mövcud olduğu yerlәrdә birinci mәrhәlәyә daxil edilmiş qısa 
mәrhәlәsi olan ixtisas dәrәcә strukturunun bütün milli ixtisas 
dәrәcә strukturlarının qәbul etdiyi ümumi ixtisas deskriptoru 
olacağını gözlәmәk olar.  

Bütün milli ixtisasların tәsviri aşağıdakılar haqqında açıq 
şәkildә mәlumat vermәsi çox vacibdir:

> sözü gedәn ixtisas dәrәcәsi daha hansı ixtisasları qazanmağa 
imkan yaradır;

> sözü gedәn ixtisas dәrәcәsi  ümumi sәviyyәdә әn geniş 
әhatәli strukturun üç әsas mәrhәlәsi ilә әlaqәsi.

Mogens Bergin öz tәqdimatında haqlı olaraq vurğuladığı kimi, 
bütün milli ixtisas dәrәcә ixtisasları ümumi mәrhәlәlәrin 
tamamlanmasına uyğun olmayacaq. Onların uyğun gәlmәdiklәri 

4949 Yenә orada, Fәsil 1.4.2, sәhifә 21
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halda dövlәt sәlahiyyәtlilәrinin mәzunun bu ixtisasla nә edә 
bilәcәyini, onların milli ixtisas dәrәcә strukturu çәrçivәsindә necә 
hәrәkәt edә bilәcәyini vә ixtisasların ümumi mәrhәlәlәrlә necә 
әlaqәlәndirildiyini izah etmәsi xüsusilә vacibdir. 

Başqa sözlәrlә desәk, milli ixtisas dәrәcә strukturu daxilindә 
1-ci mәrhәlәnin tәrifi verilәrkәn açıq şәkildә qeyd edilmәlidir ki, 
bu 1-ci mәrhәlәdir vә o, 2-ci mәrhәlәnin bütün  ixtisaslarına vә 
yaxud bәzilәrinә keçmәk imkanı yaradır.  Bu bütün milli ixtisas 
dәrәcә strukturları üçün, xüsusilә dә eyni sәviyyәdә bir neçә 
ixtisasları olan, mәs. bir neçә ikinci dәrәcәli ixtisasları vә ya fәrqli 
ümumi pillәlәr arasında yerlәşәn ixtisaslar (mәs. birinci vә ikinci 
dәrәcә arasında)  olan ölkәlәr üçün çox vacibdir. 

Kreditlәr vә iş hәcmi
Әnәnәvi tәlim meyarı olan “tәhsil ili” vә ya “tәhsil müddәti” 

kimi ölçü vahidlәrindәn imtina etmәk prosesi tamamlanmayıb vә 
hәlә dә davam edir. Bu, hesabatda qeyd edilib vә burada işin 
hәcmi bunun üçün uyğun element hesab edilir vә onun aşağıdakı 
tәrifi  verilir:

Tәlimin nәticәlәrinә nail olmaq üçün tәlәb olunan,  yerinә 
yetirilmәsi mümkün olan tәlim fәaliyyәtlәrinin (mәs. seminarlar, 
mühazirәlәr, praktik mәşğәlәlәr, fәrdi tәlim, tәdqiqat işlәri vә 
imtahanlar) toplumu işin hәcmidir50.

İndi iş hәcmi geniş mәnada kreditlәrlә ifadә olunur. Mәruzәdә 
qeyd edildiyi kimi

 Kreditlәr tәlim nәticәlәrinin, uğurlarının vә işin hәcminin 
kәmiyyәtlә ifadәsidir51.

5050 Yenә dә  orada ,Fәsil 2.4.3, sәhifә 23

5151 Yenә dә orada, fәsil  2.4.3, sәhifә 22
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Әlbәttә ki, iş hәcmi vaxt amilini dә nәzәrә alır, buna görә dә iş 
hәcminin vә kreditin tәrifi bir orta sәviyyәli tәlәbәnin tam bir 
akademik il әrzindә yerinә yetirә bilәcәyi işin miqdarına әsaslanır. 
Lakin kredit sistemi bu faktı nәzәrә alır ki, tәlәbәlәrin hamısı eyni 
sürәtlә işlәmirlәr vә müxtәlif tәlәbәlәr eyni tapşırığı  müxtәlif 
müddәtә yerinә yetirir. 

Mәruzәdә qeyd edilib ki, Avropa Kredit Köçürmә Sistemi 
AKTS Avropa Ali Tәhsil Sahәsi daxilindә qәbul olunmuş yeganә 
geniş kredit sistemidir. Hәmçinin AKTS kredit toplama vә 
köçürmә sisteminә doğru inkişaf edir vә indi  yalnız  mobil 
tәlәbәlәr tәrәfindәn istifadә olunmayacaq. Mәruzәdә qeyd edildiyi 
kimi, AKTS indi tәhsil müәssisәlәrinin fәnlәri vә modulları 
pillәlәr vә tәlim nәticәlәri baxımından ifadә etmәli olduğu  sürәtli 
inkişaf dövrünә qәdәm qoyub. 

Profil 
İşçi qrupu profili
 ya konkret (fәnn) tәlim sahәsinin verdiyi ixtisas, ya da 

müxtәlif sahәlәrә aid lakin ümumi mәqsәdlәri olan ixtisas 
qruplarının vә ya  proqramların toplumu (mәs. daha nәzәri 
tәlimindәn fәrqli olan   peşә tәlimindә) adlandırır52.
İşin vә gәlәcәk tәhsilin mәqsәdinin tәyin edilmәsindә ixtisas 

profili çox zaman әhәmiyyәtli olacaq. Mәsәlәn; bir ixtisas 2-ci 
tәhsil mәrhәlәsi kimi tanındığı zaman tarixdәn vә ya riyaziyyatdan 
doktorantura proqramına keçid üçün ixtisas profilinin olması kimi 
spesifik tәlәblәr ola bilәr. Eynilә iş sahibinә dilçi lazımdırsa, onun 
çәtin ki üzvü kimya üzrә doktorluq dәrәcәsi  almış adamı işә 
götürәcәyi misalında olduğu kimi.  Ali tәhsil dәrәcәsinә layiq 
görülmәk üçün ixtisas minimum dәrinlik tәlәbinә uyğun olmalıdır 
– müxtәlif fәnlәrdәn hәr birindәn 10 eklektik kredit toplamaq 
ixtisasın ali dәrәcәyә layiq görülmәsi üçün yetәrli deyil.

5252 Yenә dә orada, fәsil  2.1, sәhifә 14
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Buna görә dә profil milli ixtisas dәrәcә strukturunun 
hazırlanmasında çox әhәmiyyәtli ola bilәr. Bәzi milli ixtisas 
dәrәcә strukturlarında profil olmasa da, digәrlәrindә bu hәqiqәtәn 
dә vacibdir. Hәqiqәtәn dә, akademik fәnlәrin müxtәlif ölkәlәrdә, 
müxtәlif zamanlarda müxtәlif cür tәyin olunması faktını nәzәrә 
almaq çox vacibdir. Hәmçinin fәnlәr arasındakı sәrhәdlәr dә tam 
aydın deyil. Bir çox hallarda bir neçә xarici dili vә ekologiyaya 
giriş kursunu birlәşdirәrәk, mәsәlәn iqtisadiyyat ixtisasının 
tәdrisinә әlavә etmәklә ixtisas qazanan tәlәbәnin әmәk bazarında 
daha çox cәlbedici olma ehtimalını vә fәrdi inkişaf sәviyyәsini 
yüksәltmiş olarıq. İxtisas dәrәcә Strukturları kontekstindә 
keyfiyyәt vә keyfiyyәtin tәmin olunması mәsәlәlәrinә ayrı-
ayrılıqda baxılıb. (Aşağıda “İxtisas dәrәcә strukturları vә 
keyfiyyәt” bölmәsinә baxın)

Geniş Әhatәli İxtisas Dәrәcә  Strukturu
Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisasları üçün olan geniş әhatәli 

ixtisas dәrәcә strukturunun milli ixtisas dәrәcә strukturu ilә çox 
oxşar cәhәtlәri vardır. Milli ixtisas dәrәcә struktur kimi o da tipik 
ali tәhsil ixtisaslarını vә onlar arasındakı uyğunlaşmanı tәsvir 
edәcәk vә diqqәti prosedurlara deyil, tәlim nәticәlәri üzәrindә 
cәmlәyәcәk. 
İndividual Tәhsil Sisteminin  özәyi milli ixtisas dәrәcә 

strukturları olduğu kimi, 2010-cu ilә qәdәr yaradılacaq Avropa Ali 
Tәhsil Sahәsinin dә әn vacib faktorlarından biri geniş әhatәli 
ixtisas dәrәcә strukturu olacaq. Tәhsildә maraqlı tәrәflәrin 
debatında Nina Arnholdun (Avropa Universitetlәri 
Assosiasiyasının tәmsilçisi) bizә xatırlatdığı kimi, geniş әhatәli 
ixtisas dәrәcә strukturu mövcud elementlәr vә modellәr üzәrindә 
qurulur, lakin bu hәmçinin yeni şeylәr yaratmaq üçün dә imkan 
yaradır.  O, Meyllәr İV sәnәdindә ilkin nәticәlәrinә istinad edәrәk 
bildirdi ki, o sәnәddә  göstәrildiyi kimi Avropa universitetlәri 
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Bolonya Prosesini müxtәlif yollarla vә fәrqli sürәtlә daxil olsa da 
bu iş hәyata keçir. 

Bu iş hәm dә geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturunun fәrqli 
xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edir. İşçi qrupunun hesabatında  
deyildiyi kimi:  

AATS-nin ixtisas dәrәcә strukturları öz fәrqli mәqsәdlәrini 
Bolonya Prosesindә ifadә olunmuş vәzifәlәrdәn götürür. Bu 
mәqsәdlәrdәn әn vacib olanı beynәlxalq şәffaflıq, tanınma vә 
çeviklikdir.

Daha sonra orada deyilir ki,  
Geniş Әhatәli İxtisas Dәrәcә Strukturunu milli ixtisas dәrәcә 

strukturlarından fәrqlәndirәn bir neçә fәrqli mәqsәdlәri var. Çox 
böyük ixtisas dәrәcә strukturu olaraq onun әsas vәzifәsi milli 
s trukturlar arasındakı uyğunlaşma mәqamlarının 
müәyyәnlәşdirilmәsindә kömәk etmәkdir. O, hәm dә milli ixtisas 
dәrәcә strukturlarını inkişaf etdirәnlәrә bir oriyentir kimi xidmәt 
edir53.

 Geniş Әhatәli ixtisas dәrәcә strukturları milli ixtisas dәrәcә 
strukturları ilә eyni komponentlәrә malik olacaq. Bunlar arasında 
yalnız bir istisna olacaq; milli ixtisas dәrәcә strukturunda profilin 
mahiyyәtinin anlaşılmasının vacibliyi etiraf olunduğu tәqdirdә, 
işçi qrupu profilin tәsvirinin geniş әhatәli ixtisas dәrәcә 
strukturuna daxil edilmәmәsini tәklif edir. Geniş әhatәli ixtisas 
dәrәcә strukturunda  ixtisas dәrәcә strukturunu tәşkil edәn digәr 
elementlәrin tәsvirindә detallara çox yer verilmәyәcәk.  Lakin, 
milli vә geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturlarının müxtәlif 
funksiyaları olacaq vә ixtisaslara vә keyfiyyәtin tәmin olunmasına 
görә mәsuliyyәt milli ixtisas dәrәcә strukturunun üzәrinә düşәcәk. 
Avropa Universitetlәrinin Assosiasiyası adından danışan Nina 
Arnholdun bәzә xatırlatdığı kimi, nәticәdә hәr bir ixtisas dәrәcә 
strukturu fәrdi ali tәhsil institutları tәrәfindәn hәyata keçirilәcәk. 

5353 Sitatların hәr ikisi: fәsil 3.1, sәhifә 29
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Hesabatın mәtnindә işlәdilәn iki terminin  mәnasını 
aydınlaşdırmaq lazımdır. Yuxarıda istifadә olunan “pillә” termini 
daha çox milli ixtisas dәrәcә strukturu kontekstindә işlәdilib. 
Lakin “mәrhәlә” termini Bolonya Bәyәnnamәsindә,  bunun da 
nәticәsindә Bolonya Prosesindә istifadә olunub vә işçi qrupu bu 
termini geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu kontekstindә istifadә 
edib. Hәmçinin yuxarıda “mәrhәlә”nin struktur, “dәrәcә”nin isә 
bu strukturun mahiyyәtini ifadә etdiyini görmәk olar. Ikincisi, 
beynәlxalq müzakirәlәrdә “bakalavr” vә “magistr” terminlәri çox 
istifadә olunur. Işçi qrupu belә fikir irәli sürür ki, geniş әhatәli 
ixtisas dәrәcә strukturu milli ixtisas dәrәcә strukturunda istifadә 
olunan terminlәrin istifadәsindәn imtina etmәli, bunun әvәzindә 
yalnız geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturuna aid terminlәrdәn 
istifadә etmәlidir. 

Bolonya prosesi daxilindә keçirilmiş uzun müzakirәlәrdәn 
sonra üç tәhsil mәrhәlәsi üzәrindә durmaq qәrara alındı54  – 
Nazirlәrin 2005-ci ildә Bergendә keçirilәn konfransdan әvvәl 
aparılmış tәnqıdı tәhlil prosesindә müәyyәn edilmiş üç mәqamdan 
biri mәhz bu idi ki, geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturunu daha 
diqqәtlә düşünmәk lazımdır vә qәrara alındı ki, Keyfiyyәt 
Tәminatına dair Birgә Tәşәbbüs tәrәfindәn hazırlanmış Dublin 
deskriptorlarından istifadә olunsun. Konfransdakı müzakirәlәr bu 
tәkliflәrin böyük dәstәk qazandığını göstәrdi. Bir neçә konfrans 
iştirakçısı qeyd etdi ki, Dublin deskriptorlarından onların 
ölkәsindә uğurla istifadә olunur. Hesabatda olduğu kimi desәk 
bunlar, hәr Bolonya mәrhәlәsinin sonunda verilәn ixtisaslarla 
bağlı әldә olunması gözlәnәn sәciyyәvi bilik  vә bacarıqların 
ümumi qaydada ifadәsidir. Onlar tәsvir etmәk mәqsәdilә 
yaradılmayıb. Deskriptorlar minimum tәlәblәr olmayıb, eyni 

5454
  2003 il Berlin konfransında doktorluq mәrhәlәsi әlavә olana qәdәr Bolonya Bәyannamәsindә 

tәhsilin 1-ci vә 2-ci mәrhәlәlәri göstәrilirdi ki, bu da hazırda tәnqidi tәhlilin әsas hәdәfidir.
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zamanda hәddәn artıq yüklü dә deyil.  Onlara oxşar vә ya 
ekvivalent cәhәtlәr ora әlavә yaxud әvәz oluna bilәr. Deskriptorlar 
ixtisasların mahiyyәtini tam müәyyәnlәşdirmәyә çalışır55. 

Bir çox ölkәlәrdә qısa tәhsil mәrhәlәsinin vacibliyini nәzәrә 
alaraq, İşçi Qrupu Keyfiyyәt Tәminatına dair Birgә Tәşәbbüs 
tәşkilatına tәhsilin birinci mәrhәlәsinә daxil edilmәsi tәklif olunan 
qısa mәrhәlә üçün Dublin deskriptoruna bәnzәr deskriptor 
hazırlamaq tapşırdı.

Geniş әhatәli tәhsil strukturu daxilindә hәr bir mәrhәlә üçün 
deskriptorların tam tәsviri İşçi Qrupunun hazırladığı hesabatın 3-
cü fәslindә verilib. Hәddindәn artıq sadәlәşdirilәndә bunun 
mәzmunu aşağıdakı kimi qısa verilә bilәr:

Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin geniş әhatәli tәhsil strukturları 3 
mәrhәlәdәn ibarәt olacaq vә bu milli tәhsil strukturlarına kredit vә 
ixtisasların ümumi oriyentiri kimi tәklif olunacaq:

> qısa mәrhәlә ixtisasları bir qayda olaraq tәxminәn 120 
AKTS krediti daxildir/tәmsil olunur;

> 1-ci mәrhәlә ixtisaslarına tәxminәn 180-240 AKTS krediti 
daxildir/tәmsil olunur;

> 2-ci mәrhәlә ixtisaslarına tәxminәn 90-120 AKTS krediti 
daxildir/tәmsil olunur vә 2-ci mәrhәlә sәviyyәsindә minimal 
kredit 60 kredit olmalıdır;

> 3-cü mәrhәlә ixtisaslarının kreditlәrinin olması vacib deyil. 
2005-ci il fevralın 3-5 arasında Strasburqda Avstriya vә Almaniya 
dövlәt  sәlahiyyәtlilәrinin vә Avropa Universiteti Assosiasiyasının 
tәşkilatçılığı ilә keçirilәn ”Avropa Elmi İctimaiyyәti üçün 
Doktorantura Proqramı” adlı Bolonya seminarında kreditlәrin 
әvәzinә ixtisasların izahatının verilmәsi tәklif olundu.

Maraqlı tәrәflәri tәmsil edәn Kristof Ants qeyd etdi ki, AKTS 
kreditlәri hәm 3-cü mәrhәlәyә, hәm dә digәr tәlim fәaliyyәtlәrinә 

5555 İşçi qrupunun hesabatı,.fәsil 3.3, sәhifә 33   
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tәyin olunmalıdır. Müzakirәdә iştirak edәn qruplardan biri dә bu 
fikri dәstәklәdi.

Müzakirәlәrdәn sonra aydın oldu ki, böyük әksәriyyәt bu 
ümumi tәlim mәrhәlәlәrini bәyәnib qәbul edir. Bütün 
müzakirәlәrdә qısa ali tәhsil proqramının tәsdiq edilmәsinә 
ehtiyac olduğunu hamı tәsdiq etsә dә, 1-ci mәrhәlәnin tәrkibindәki 
qısa mәrhәlәni  “mәrhәlә” adlandırmaq fikri ilә hәr kәs razı 
deyildi. İşçi qrupu bu mәsәlә ilә bağlı terminlәrә qayıtmaq istәrdi. 
Qısa mәrhәlәni “mәrhәlә” adlandırmağın xeyrinә olan әsas 
arqument ondan ibarәtdir ki, qısa müddәtli ali tәhsil ixtisasları bu 
ixtisasa yiyәlәnәnlәrә hәm iş dünyasına qiymәtli kadr kimi daxil 
olmağa, hәm dә tәhsilini davam etdirmәyә imkan verir. Lakin 
bunun әleyhinә olan әsas arqument odur ki, 1-ci mәrhәlәnin 
tәrkibindә qısa mәrhәlәnin olması 3 mәrhәlәdәn ibarәt olan 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin strukturunun görüntüsünә xәlәl gәtirә 
bilәr. Sonda hansı qәrarın qәbul edilmәsindәn asılı olmayaraq biz 
unutmamalıyıq ki, konfrans Avropada әn azı 2 milyon tәlәbәnin 
qısa müddәtli ali tәhsili seçmәsi reallığını ciddi şәkildә dәstәklәdi. 
Bu, işәgötürәnlәrә  olduğu kimi tәlәbәlәrә dә çox әlverişlidir. 

Bәzi iştirakçılar belә düşünürdülәr ki, işçi qrupunun tәklif 
etdiyi ikinci mәrhәlәnin tәsviri Magistr Dәrәcәsi Haqqında 
Helsinki seminarında verilәn tövsiyәlәrdәn çox kәnara çıxıb. 
Hәmin tövsiyәlәrin müәyyәn mübahisәli mәqamları olduğu üçün 
konfrans iştirakçılarının çoxu işçi qrupunun tәklifini qәbul etdi. 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin geniş әhatәli tәhsil strukturu üçün 
verdiyi tәklifin qısa xülasәsini verәrkәn, Mogens Bergenin öz 
tәqdimatında hazırladığı gözәl xülasәdәn daha yaxşısını 
hazırlamaq çәtin olardı:

> Avropa Ali Tәhsil Sahәsi ixtisas dәrәcә strukturu son  
dәrәcәdә ümumi, üç әsas mәrhәlәdәn ibarәt olan, birinci mәrhәlә 
daxilindә vә ya onunla әlaqәlәndirilmiş qısa mәrhәlә ilә bağlı 
әlavә müddәaları olan geniş әhatәli bir struktur olmalıdır;
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> Dublin deskriptorları Avropa Ali Tәhsil Sahәsi ixtisas dәrәcә 
strukturunun mәrhәlә deskriptorlarıdır.

> hәr mәrhәlәnin tamamlanması ilә әlaqәdar kreditlәrin 
müәyyәn edilmәsi üçün tәlimatlar var;

> ixtisas dәrәcә strukturlarının yaradılması vә 
tәkmillәşdirilmәlisinin mәsuliyyәti Bolonya Nәzarәt Qrupunun 
üzәrinә düşür.
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Ixtisas dәrәcә strukturlari vә keyfiyyәt
Işçi qrupunun mәruzәdә qeyd etdiyi kimi, Avropa Ali Tәhsil 

Sahәsinin reallığa çevrilmәsi üçün geniş әhatәli ixtisas dәrәcә 
strukturunun daxilindә olan milli ixtisas dәrәcә strukturları bir biri 
ilә uyğunlaşmalıdırlar. Uyğunlaşmaq üçün kifayәt qәdәr әlaqәli 
olan strukturlara malik olmaqdan başqa, Avropa Ali Tәhsil Sahәsi 
hәm dә tәlәb edir ki, tәrәflәr bir birinin verdiyi İxtisaslara etibar 
etmәlidir. Bu sәbәbdәn dә keyfiyyәt vә keyfiyyәtin tәmin edilmәsi 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsi üçün hәm geniş әhatәli ixtisas dәrәcә 
strukturlarının, hәm dә milli ixtisas dәrәcә strukturlarının әn әsas 
elementlәrindәndir. Maraqlı tәrәflәri tәmsil edәn Kristof  Ants 
hәm dә qeyd etdi ki, keyfiyyәtin tәmin olunması prosesi hәm 
etibarlı, hәm dә şәffaf olmalıdır. 
İşçi qrupu keyfiyyәtin tәmin olunması mәsәlәsinin 

dәrinliklәrinә getmәdi, çünki, Avropanın Ali Tәhsildә Keyfiyyәt 
Tәminatı Sistemi, Avropa Universitetlәrinin Assosiasiyası, Avropa 
Ali Tәhsil İnstitutları Assosiasiyası vә Avropa Tәlәbә Mәlumat 
Bürosunun tәmsilçilәrindәn ibarәt digәr bir işçi qrupu 
“keyfiyyәtin tәmin olunması üçün razılaşdırılmış standartlar, 
prosedurlar vә tәlimatlar, (vә) keyfiyyәt  tәminatı vә/vә ya 
akkreditasiya agentliklәri ya da orqanlarının bir-birini bәrabәr 
hüquqlu yoxlaya bilmәlәri üçün uyğun bir sistem yaratmaq 
haqqında tәkliflәr  hazırlayır.”56

Bu iş işçi qrupunun hesabatı ilә paralel aparılır. Avropanın Ali 
Tәhsildә Keyfiyyәt Tәminatı Sistemi vә onun әmәkdaşları son 
hesabatı fevralın sonuna qәdәr tәqdim etmәlidir. 

Buna görә dә ixtisas dәrәcә strukturlarının keyfiyyәt tәmin 
edәn komponentlәrinin bütün xırdalıqlarına baxmaq hәlә bir qәdәr 
tez olardı, amma digәr tәrәfdәn dә burada belә bir komponentin 
olmasının vacibliyini elә bu mәqamda açıq şәkildә bildirmәk 
lazımdır. 

5656 Berlin Bәyannamәsi
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Şәffaf xarici vә daxili keyfiyyәt tәminatı yaradan müddәalara 
malik olmayan ixtisas dәrәcә strukturu çox güman ki, Avropa Ali 
Tәhsil Sahәsindә digәr tәrәfdaşları tәrәfindәn qiymәtlәndirilәrkәn 
ciddi problemlәrlә üzlәşәcәk. İşçi qrupu açıq şәkildә qeyd edir ki, 
keyfiyyәtin tәmin edәn müddәalar milli sәviyyәsindә müxtәlif 
olacaq vә güman edir ki, bu vәziyyәt Nazirlәrin Bergendәki 
konfransından sonra da davam edәcәk. Bununla belә qeyd olunur 
ki, ixtisas dәrәcә strukturlarına inam yaradılması kontekstindә 
bәzi xarici keyfiyyәt tәminat formalarını tәmin edәn müddәalar 
xüsusilә vacibdir. Hesabatda deyildiyi kimi: 
İstәr kәnardan gәlmiş müfәttiş, istәrsә dә ali tәhsil işçisi 

olmasından asılı olmayaraq bütün keyfiyyәt tәminatı sistemlәrindә 
“kәnarlıq” elementi var. Hәmçinin keyfiyyәtin tәmin olunmasına  
tәlәbәlәrin vә digәr maraqlı tәrәflәrin daha geniş cәlb olunması 
kimi ümumi bir fikir var.

Daha sonra deyilir ki,
“Kәnarlıq” keyfiyyәtin tәmin olunmasının әsas elementi kimi 

tәdricәn daha geniş qәbul olunur vә buna görә dә o, yeni milli 
ixtisas dәrәcә strukturlarının yaradılmasında vә inkişaf 
etdirilmәsindә tәtbiq olunmalıdır. Belә strukturların maraqlı 
tәrәflәrә, hazırkı tәlәbәlәrә vә işәgötürәnlәrә faydalı olması üçün 
ixtisas dәrәcә strukturları anlaşıla bilәn vә uyğun dildә ifadә 
olunmalıdır. Bu dil, nizamlama prosesi üçün istifadә olunan vә 
vacib hesab olunan dәqiq vә incәliklәrә gedәn dillә uyğun olmaya 
da bilәr57.

 Müzakirә nәticәsindә qәrara alındı  ki, hәm Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsinin geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu, hәm dә milli 
ixtisas dәrәcә strukturları keyfiyyәt tәminatı prosesinә vә onun 
hansı vasitәlәrlә hәyata keçirilmәsinә tәsir edәcәk. 

5757 Hәr iki sitat işçi qrupunun mәruzәsindәn götürülüb. Fәsil 2.5, sәhifә 24-25      
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Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas dәrәcә 
strukturu vә digәr tәhsil strukturları
Bolonya prosesi vә İşçi Qrupunun mandatı ali tәhsilin bütün 

növlәrini әhatә edir. Bununla belә aydındır ki, şәffaf tәhsil 
strukturuna ehtiyac tәhsil sisteminin bütün sahәlәrin әhatә edir. 
Digәr tәrәfdәn isә istәr milli ixtisas dәrәcә strukturu, istәrsә dә 
Avropa strukturu sәviyyәsindә tәhsil sistemindәki hәr bir sahәnin 
öz ixtisaslarını tәcrid olunmuş şәkildә inkişaf etdirmәsi vә bir-
birlәrinin maraqlarını qarşılıqlı şәkildә nәzәrә almaması çox 
uğursuz nәticәlәnә bilәr vә әks tәsir yaradar. 
Әlbәttә, әsas mәsәlәlәrdәn biri giriş ixtisasların ali tәhsilә 

daxil edilmәsi mәsәlәsidir. Lakin Mogens Berqin qeyd etdiyi 
kimi, digәr inkişaf sahәlәri ilә yanaşı hazırkı әmәk bazarı da 
tәhsilin әnәnәvi sәrhәdlәrini, elәcә dә iş dünyası ilә ali tәhsil 
arasında olan әlaqәni sual altına qoyur. Mәsәlә giriş ixtisaslarının 
Avropa Ali Tәhsil Sahәsi geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturuna 
daxil edib-etmәmәk mәsәlәsidir. Yeri gәlmişkәn, giriş ixtisaslarını 
bu struktura daxil etmәyin qızğın tәrәfdarlarından tutmuş, onun 
qәti әleyhinә çıxanlara qәdәr  bu mәsәlә barәsindә kәskin 
fәrqlәnәn fikirlәr söylәndi. Sahibkarların adından çıxış edәn 
Ktistof Ants ümumi tәhsil strukturunu genişlәndirmәklә, ali vә 
peşә tәhsili üçün ümumi kredit sistemi yaratmaq ehtiyacını 
xüsusilә nәzәrә çatdırdı.

Bu vaxta qәdәr yaradılmış milli ixtisas dәrәcә strukturları 
ölkәnin tәhsil sisteminin bütün sahәlәrini әhatә etdiyi üçün yaxşı 
tәcrübә nümunәsi kimi xidmәt  göstәrә bilәr. Nümunә olaraq 
Şotlandiya ixtisas dәrәcә strukturu ciddi fiziki qüsuru olanların  
ibtidai vә orta tәhsilin müxtәlif sahәlәrinә, peşә tәhsilinә, ali 
tәhsilә, magistraturaya, doktoranturaya  qәdәr bütün nailiyyәtlәri 
әldә etmәyә imkan verәn 12 pillәdәn ibarәtdir. Milli ixtisas dәrәcә 
strukturu ölkәnin müxtәlif prioritetlәrini әks etdirәcәk vә buna 
uyğun şәkildә qurulacaq. Milli qanunvericilik mәsәlәsi kimi milli 
ixtisas dәrәcә strukturunun da müxtәliflik dәrәcәsi fәrqli ola bilәr, 
çünki açıq şәkildә tәnzimlәnmәyә nә dәrәcәdә ehtiyac olduğunu  
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vә ya nisbәtәn qısa  ümumi müddәaların altında  nәyin başa 
düşüldüyünü milli әnәnәlәr müәyyәn edir60.  Berlin vә Praqa 
Bәyannamәlәrindә ali tәhsilin hәqiqәtәn dә hәyat boyu tәlimin 
reallığa çevrilmәsi işinә verdiyi töhfәni vurğulayan Bolonya 
prosesinin iştirakçı ölkәlәrinin Nazirlәri artıq kontekstin 
genişlәndiyini qeyd etdilәr.61  Avropa ixtisas dәrәcә strukturu 
sәviyyәsindә әmәkdaşlıq tәhsil sisteminin digәr sahәlәrinә 
nisbәtәn ali tәhsilә daha yaxındır. Coğrafi baxımdan Bolonya 
prosesi Avropanın 40 ölkәsini әhatә etdiyi halda, peşә tәhsili 
daxilindәki әmәkdaşlıq Avropa Birliyi/Avropa  ixtisas dәrәcә 
strukturu ilә daha sıx әlaqәdәdir62. İşçi Qrupundan biri baş verәn 
bütün  proseslәrin geniş şәkildә anlamaq ehtiyacı olduğunu 
vurğuladı vә Avropa Ali Tәhsil Sahәsindәki ixtisaslar üçün tәklif 
olunan geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturunun geniş konteksti 
öyrәnmәk baxımından әla başlanğıc nöqtәsi ola bilәcәyini tәklif 
etdi.

Devid Koyn bizә xatırlatdı ki,  Avropa Birliyi Lissabon 
Strategiyası (Tәhsil vә Tәlim 2010) vasitәsilә hәyat boyu tәlim 
mәsәlәsini siyasi gündәmә gәtirib vә peşә tәhsili vә tәlimi 
mәsәlәlәrinә hәsr olunmuş Kopenhagen Prosesinә başlayıb. Eyni 
zamanda, Komissiya Avropa Tәhsil Strukturu ilә әlaqәdar ali 
tәhsillә bağlı Bolonya prosesinin vә peşә tәhsili vә tәlimi ilә 
әlaqәli Kopenhagen prosesinin mandatına uyğun ekspert qrupu 
yaradıb.
Әn güclü mandat isә Avropa İttifaqı ölkәlәrinin Nazirlәrinin 

bu yaxınlarda Maastrixdәki görüşündә Avropa Ali Tәhsil Sahәsi 
yaratmaq mәqsәdilә verilib. Sırf ali  tәhsil üçün verilmәsi çıxmaq 

6060 Ali tәhsillә bağlı Qәrbi Avropa ölkәlәrindә 1995 vә 2001 illәr arasında 5-13 fәsillәri әhatә 
edәn üç tәhsil layihәsi qәbul edilmişdir, lakin  cәnub-şәrqi Avropa ölkәlәri tәrәfindәn qәbul edilәn 
son iki qanun layihәsi yalnız işçi heyәti ilә bağlı 26-27 paraqrafdan ibarәt idi 

6161 Bu ifadәlәr Berlin Bәyannamәsindә işlәdilmişdi, lakin oxşar ifadәlәr Praqa  Bәyannamәsindә 
dә  işlәdilib.

6262 Bu yeniliklәrdәn İşçi Qrupunun hesabatının 5-ci fәslindә bәhs edilmişdi.
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şәrtilә, bu mandat Bolonya Nәzarәt  Qrupunun İşçi Qrupuna 
verilmiş mandata bәnzәyir. Devid Koyn müxtәlif proseslәrin 
qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsinә  ehtiyac olduğunu da nәzәrә çatdırdı. 

Onun dediyi kimi, qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәyә olan ehtiyac 
ixtisas dәrәcә strukturunun mahiyyәtindәn yaranır: sadә 
әlaqәlәndirilmiş struktur istifadәçilәr-tәlәbәlәr vә işәgötürәnlәr  
üçün әn yaxşı olanıdır. Bu, giriş ixtisasların  Avropa Ali Tәhsil 
Sahәsindәki geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturunun tәrkib hissәsi 
olmasının mümkünlüyü konfransdakı müzakirәlәrdә nümayiş 
olundu. Digәr sәbәb isә әn yüksәk peşә tәhsilinin harada bitdiyi vә 
ali tәhsilin haradan başlandığını demәyin mümkün olmamasıdır. 
Maastrixdә Avropa Birliyinin Nazirlәri tәrәfindәn verilmiş 
mandatı yerinә yetirәrkәn, Devid Koyn ibtidai tәhsildәn ümumi 
bilik vә bacarıqlar verәn ibtidai tәhsildәn başlayaraq ümumi orta 
tәhsil vә doktorluq dissertasiyasına qәdәr tәhsilin bütün sahәlәrini 
әhatә edәn 7-8 pillәli tәhsil strukturunun mümkünlüyü barәdә 
qәnaәtә gәlmişdi. Tәhsil strukturunun diqqәt mәrkәzindә struktur 
quruluşu deyil, bacarıqlar olmalıdır. Hәtta soruşa bilәrsiz ki, 
“ixtisas dәrәcә strukturu” düzgün seçilmiş termindirmi , yaxud 
“qabiliyyәtlәr strukturu” daha münasib termin deyilmi? Avropa 
Tәhsil Strukturu bizim tәlәbәlәrin ixtisaslarına baxışımızı 
dәyişdirәcәk vә dәyişdirmәlidir. Avropa ixtisas dәrәcә strukturu 
bunu Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin ixtisas dәrәcә strukturlarının 
etdiyi yollarla edәcәk. Buna adәtәn tәlәbәlәrә sistemlәr vә 
ixtisaslar arasında hәrәkәt  etmәk imkanı yaratmaqlı, onlarda 
tәhsilin keyfiyyәtinә әminlik yaratmaqla, әvvәllәr keçilmiş praktik 
tәlimin vә eksperimental tәlimin tanınmasını  asanlaşdırmaqla nail 
olmaq olar. Bu, ixtisas dәrәcә strukturlarına xüsusilә dә klassik ali 
tәhsil proqramından fәrqli olaraq proqramları tәsvir etmәk vә 
yerlәşdirmәk imkanı verәcәk. Bu mәnada, tәhsil strukturları ali 
tәhsil institutlarına onların yerlәşdiyi regionda oynadığı rola 
uyğunlaşdırılması üçün tәdris proqramları yaratmaqda kömәk edә 
bilәr. Bu  arada Devid Koyn digәr bir vacib mәsәlәni qeyd etdi. O, 
Avropa ixtisas dәrәcә strukturunun tәhsilin bütün sahәlәrindә 
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keyfiyyәtinin yüksәlmәsinә vә dәyәrlәndirmә mәdәniyyәtinin 
inkişafını bizim arzuladığımız sәviyyәyә çatdırmaqda  yardım 
edәcәyinә ümid etdiyini bildirdi.

Avropa Birliyi ölkәlәrinin Tәhsil Nazirlәrinin Maastrixdә 
qәbul etdiyi qәrarına peşә tәhsili kredit sistemini yaratmaq üçün 
verilәn mandat da daxildir. Lakin Devid Koyn qәti şәkildә bildirdi 
ki, bu ayrı bir kredit sistemi olmamalıdır. Bir geniş әhatәli ixtisas 
dәrәcә strukturu bir kredit sistemin bir kredit sistemi ola bilәr: bir 
struktur daxilindә iki sistem ola bilmәz. Müxtәlif әnәnәlәr 
arasında hәlә dә bәzi gәrginliklәr yaşanmaqdadır ki, buna görә dә 
әlavә mәslәhәtlәşmәlәrә ehtiyac var. Bunlardan biri ixtisasla tәlim 
müddәti arasındakı münasibәtlәrlә bağlıdır, bunu dәrk edәrәk 
ixtisas anlayışını ölçülә bilәn qabiliyyәtlәr vasitәsilә ifadә etmәk 
lazımdır. Digәr bir mәsәlә kreditlәrlә pillәlәr arasındakı bağlılıqdır 
ki, bu da artıq magistratura tәhsili mәrhәlәsi ixtisaslarının Helsinki 
bәyannamәsindә verilәn tәrifindә qaldırılıb. Devid Koyn 
Komissiyasının Avropa Parlamentinә vә Avropa Şurasına  2006-cı 
ilin baharında  tәqdim edәcәyi iki tövsiyәnin nә vaxt tәqdim 
olunacağını bildirdi. Tövsiyәlәrdәn bir Avropa ixtisas dәrәcә 
strukturuna, o birisi isә digәr kredit sistemlәrinә aid olacaq. 
Komissiya 2005-ci ilin yazında Aprel-May aylarında 
mәslәhәtlәşmә üçün sәnәdlәri tәqdim etmәyә çalışacaq ki, bunun 
ardınca da 2005-ci ilin Oktyabr-Noyabr aylarına kimi 6 aylıq 
geniş mәslәhәtlәşmә dövrü başlayacaq. Bu mәslәhәtlәşmәlәrә 
Avropa İttifaqında vә ondan kәnarda olan bütün tәhsildә maraqlı 
tәrәflәr vә  tәhsil prosesinin fәal iştirakçıları cәlb olunacaq. Bu 
mәslәhәtlәşmә Avropa Birliyinin vә Avropa Şurasının da daxil 
olduğu siyasi qәrarvermә prosesi üçün tәlәb olunan vaxtın 
azalması baxımından da vacibdir.

 Avropa sәviyyәsindә geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu ilә 
tәhsil sisteminin müxtәlif sahәlәrini bir-biri ilә әlaqәlәndirmәk 
cәhdi zәruri  vә tәrifәlayiqdir. Bunu qeyd etmәyә ehtiyac olmasa 
da plenar müzakirәlәrdә artıq deyildiyi kimi, bu işlәr tam şәffaf 
şәkildә hәyata keçilmәlidir vә Bolonya Prosesinin bütün üzvlәri 
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orada iştirak etmәlidir. Bu, ixtisas dәrәcә strukturunun ali tәhsil 
sahәsi üçün әn ümdә tәlәbidir vә geniş әhatәli Avropa ixtisas 
dәrәcә strukturunun digәr tәrkib hissәlәri üçün dә doğrudur, çünki 
onlar ali tәhsilә hazırlayır vә onunla qarşılıqlı şәkildә әlaqәdardır. 

Qeyd edildiyi kimi, Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin geniş әhatәli 
ixtisas dәrәcә strukturunda olan vә ali tәhsil almaq hüququ verәn 
ixtisasların tәsvirini daxil etmәyin uyğun olub-olmaması barәdә 
meydana çıxan ciddi mübahisәlәr milli ixtisas dәrәcә strukturunda 
edildiyi kimi tәhsilin bütün yaxud әn  azından bir çox sahәlәrini 
әhatә edәn geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu kontekstindә әn 
yaxşı şәkildә hәll edilә bilәr. Bu belә bir geniş ixtisas dәrәcә 
strukturunun yaradılmasında Bolonya prosesinin bütün 
iştirakçılarının iştirak etmәyi vacibdir. Plenar iclasda sәslәnәn 
fikirlәrә cavab olaraq Devid Koyn bildirdi ki, Bolonya, 
Kopenhagen vә Lissabon proseslәrinin hüquqi әsasları fәrqli 
olduğu müddәtdә onların hәyata keçirilmәsi  ölkәlәrin  siyasi 
iradәsindәn asılı olacaq.

Son Düşüncәlәr
Mәn ilk olaraq Bolonya Nәzarәt Qrupunun sәdri German 

Dondelingerә, bu vacib seminara ev sahibliyi etdiyi üçün 
Danimarka hökumәtinә, gördüyü bütün işlәrә, ixtisas dәrәcә 
strukturu konsertinin inkişaf etdirilmәsindәki  tәşәbbüsünә, elәcә 
dә onu Avropa sәviyyәsindә qәbul olunmasındakı uğuruna görә 
Mogens Berqә tәşәkkür edirәm. xtisas dәrәcә strukturu istәr milli 
tәhsil sistemindә istәrsә dә Avropa Ali Tәhsil sahәsindәki tәhsil 
sistemindә Avropa ali tәhsil siyasәtinin әsasını tәşkil edir. Onlar 
struktur islahatının әn vacib mәsәlәsidir vә nәticәlәrә çox uzaqlara 
gedәcәk: diqqәti prosedurlardan tәlim  nәticәlәrinә yönәltmәklә 
tәhsil strukturunda ali tәhsil müәssisәlәrinin daha sıx sosial 
birliyinә nail olmaq üçün  potensial imkan yaradır. Bu baxış 
Avropa Tәlәbә Mәlumat Bürosu tәrәfindәn xüsusilә vurğulanıb, 
lakin bu mәsәlә hamını narahat etmәlidir i vә  sosial birliyә nail 
olmaq mәsәlәsi 2005-ci ilin Yanvarın sonunda Parisdә Fransa 
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hökumәti tәrәfindәn tәşkil edilәcәk Bolonya Seminarının 
gündәliyindә duran әsas mәsәlә olacaq. 

Bizim geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu üçün tәklifimiz 
var. Konfrans bu tәklifi dәstәklәdi vә  ümid edirik ki, o Nazirlәr 
tәrәfindәn dә qәbul edәcәk. Bәzi ölkәlәr milli ixtisas dәrәcә 
strukturunu  tәkmillәşdirib vә növbәti illәrdә digәr ölkәlәr dә bunu 
edәcәk. Bu çox müsbәt  haldır. Belә bir qısa müddәtdә belә bir 
inkişafın özü dә çox sevindirici haldır. Bununla belә, onu da 
unutmamalıyıq ki,  ixtisas dәrәcә strukturu yaradılıbsa, onu hәyata 
keçirmәk lazımidir. Mәn ölkәlәr arasındakı әmәkdaşlığa, hәm 
milli, hәm Avropa sәviyyәsindәki işәgötürәnlәr arasındakı 
әmәkdaşlığa, elәcә dә tәhsil strukturunun hәyata keçirilmәsindәki 
әmәkdaşlığa olan ehtiyacı müәyyәnlәşdirdiklәrinә görә bir neçә 
işçi qrupunun әmәyini xüsusi  vurğulamaq istәyirәm. Öz tәhsil 
strukturunu hәyata keçirmәk vә tamamlamaq üçün xarici 
ekspertlәrin iştirakına vә mәslәhәtinә ehtiyac duyan ölkәlәrә 
Avropa Ali Tәhsil sahәsindәki tәrәfdaşları dәstәk vermәli vә 
yardım göstәrmәlidir. Bu iş müvafiq beynәlxalq tәşkilatların, 
orqanların vә agentliklәrin vasitәsilә görülmәlidir. Yeni tәlim 
yolları,  elәcә dә qeyri-әnәnәvi ixtisasların qәbul edilmәsini tәmin 
etmәklә, tәhsil strukturu әvvәllәr ali tәhsil almaq imkanı olmayan 
tәlәbәlәr üçün belә bir imkan yaradır. Avropa Birliyinin Lissabon 
Strategiyasında deyildiyi kimi, әgәr 2010-cu ildә Avropa dünyanın 
әn rәqabәtli iqtisadiyyatına malik olarsa, biz dә eyni işi tәhsil 
sahәsindә edә  bilәrik. Biz Avropanın humanist әnәnәlәrini vә 
sosial maraqlarını әldә rәhbәr tutaraq, hәtta onlar zaman-zaman 
pozulduqda yada düşsә belә,  iqtisadi meyarlardan daha irәli 
baxmalıyıq. Biz bu sahәdә dә çox şeylәr edә bilәrik. 

Ötәn bir, yaxud iki onillikdә Fransa çox güclü musiqi 
әnәnәlәri yaradıb ki, onlar arasında da mәnim әn çox sevdiyim  
Viktor Hüqonun 1831-ci ildә yazmış olduğu әsәr әsasında 
hazırlanan Notre Dame de Parisi-dir. Bir cox cәhәtdәn bu  musiqi 
әsәri ixtisas dәrәcә strukturu vә onun tanınması barәsindәdir. 
İctimaiyyәtin bu faktdan xәbәri olmaya bilәr, lakin gәlin bu әsәrә 
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bir dә yaxından baxaq: Notre Dame de Parisi bir kilsә tәrәfindәn 
yaradılmış struktur vә tikilinin әsrlәr öncә tikilmәsinә baxmayaraq 
hәlә dә minlәrlә insanı özünә cәlb etmәsindәn bәhs edir. O, qaraçı 
qız Esmeralda, elәcә dә  qozbel Kvazimodonun timsalında qeyri 
әnәnәviliyin qәbul olunması vә keşiş Frolonun timsalında 
doqmatizmin vә formalizmin rәdd edilmәsi barәsindәdir. Bu 
köhnә mәdәni dәyәrlәrin müasir  dinlәyicilәrә daha cәlbedici 
şәkildә tәqdim edilmәsindәn bәhs edir vә orijinal mәtni oxumağa, 
musiqinin müasir versiyasına qulaq asmağa üstünlük verәnlәr, 
elәcә dә bu ikisinin arasında qalan vә bunun vahid bir strukturun 
tәrkib hissәsi olduğunu düşünәnlәrdәn bәhs edir. O, italyan 
mәnşәli fransız bәstәkarı Riçard Koççinante tәrәfindәn tәsvir 
olunan Avropa meyarlarından bәhs edir. O, xarici meyarlar 
barәsindәdir vә  Quebekdә yaşayan vә fransız-dilli dünyanın әn 
mәşhur ulduzlarından biri olan müğәnni Qaro haqqındadır.

Sonuncu mәqamda ixtisas dәrәcә strukturu vә tәlim 
nәticәlәrinin “Bolonya ixtisaslarının” bütün dünyada tanınması 
üçün vacib olması faktını qeyd etmәk istәyirәm. Onlara bir qayda 
olaraq “xarici meyarlar” deyә müraciәt edirlәr63.  Әgәr dünyanın 
bütün qalan hissәlәri Bolonya prosesini Avropanın bakalavr 
mәrhәlәsini 4 ildәn 3 ilә endirmәsi kimi başa  düşәrsә, AATS 
yaradılan zaman Avropalı tәlәbәlәr ciddi problemlәrlә üzlәşәcәk. 
Bu problemlәrin yaranmasının qarşısını almağın yeganә yolu 
ixtisas dәrәcә strukturumuzun mahiyyәti vә metodologiyası 
barәdә geniş mәlumat vermәkdir vә bir dә dünyanın başqa 
hissәlәrindә verilmiş ixtisasları qәbul edәrkәn eyni 
metodologiyadan, yәni prosedurdan çox tәlim nәticәlәrinә fikir 
vermәk metodundan istifadә etmәkdir.

6363 Bolonya prosesinin “xarici meyarları” 2004-cü il 18-19 Oktyabr ayında Elmi Әmәkdaşlıq 
Tәşkilatının Hamburqda tәşkil edilmiş әsas konfransın müzakirә mәsәlәsi olmuşdur. http://
www.acasecretariat.
be/08events/Hamburg/HamburgConferenceOverview.htm./. Konfransın materialları dәrc 
olunur. 
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Avropanın özü kimi Avropa Ali Tәhsil Sahәsinin geniş әhatәli 
ixtisas dәrәcә strukturu da birlik vә müxtәliflik arasında balans 
yaradır. Mәqsәd onun maraqlı olması üçün yetәrincә çevik vә 
fәrqli olmasını tәmin etmәkdir, lakin onun әlaqәlәndirilmә tәrzi 
kifayәt qәdәr anlaşılan olmalıdır. Bizim Avropa Ali Tәhsil Sahәsi 
vә onun geniş әhatәli ixtisas dәrәcә strukturu barәsindә olan 
niyyәtlәrimizi Amerikalı dostlarımızdan götürdüyümüz, onların 
isә vaxtilә “qoca Avropa”dan götürdüyü bir şüarla ifadә etmәk 
olar:

E pluribus unum Olanlardan birini seç.


