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GIRIŞ
2005-ci ilin may ayında Bergendә Avropada Ali Tәhsilә nәzarәt
üzrә nazirlәr tәrәfindәn әsası qoyulmuş Avropa Ali Tәhsil Strukturu Boloniya prosesi çәrçivәsindә yaradılmış qrupun hesabatına
әsaslanır. Adı çәkilәn hesabat haqda mәlumat
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00Main_doc/050218_
QF_EHEA.pdf internet ünvanına daxil olmaqla әldә oluna bilәr.
Avropa Ali Tәhsil Strukturu aşağıdakı Yerli strukturları bir-biri ilә
әlaqәlәndirmәk mәqsәdi ilә mexanizm işlәyib hazırlamalıdır.
•.Beynәlxalq şәffaflıq Boloniya prosesinin әsasını tәşkil etdiyindәn ali tәhsil şәhadәtnamәlәrin verilmәsi mühüm әhәmiyyәt
daşıyır. Hәr iki ölkәdә әldә olunmuş ixtisasların digәr ölkәdә
qәbul olunması mühüm әhәmiyyәt daşıyır.
•İxtisasların beynәlxalq sәviyyәdә tanınması-ixtisasa uyğun
olaraq tәhsilin davam etdirilmәsi vә gәlәcәkdә işlә tәmin olunmasını baxımından struktur tәrәfindәn tәmin edilmәlidi.
•Tәlәbә vә mütәxәssislәrin xaricdә tәhsil alması alınan tәhsilin
vә ixtisasın beynәlxalq sәviyyәdә tanınmasından asılıdır.
Bu tәlәbәlәrә öz ölkәlәrindә aldıqları ixtisasın davam vә ya
inkişaf etdirilmәsinә yardım edәcәk. Struktur hәmçinin alınan ixtisasın digәr ölkәlәrdә tanınmasına yardım edәcәk. Bu hәmçinin
Boloniya Prosesi zamanı qәbul olunmuş birinci, ikinci vә üçüncü
tәdris mәrhәlәlәri ümumi strukturunun ana xәttini tәşkil edir. Ali
tәhsilin belә mәrhәlәlәrә bölünmәsi beynәlxalq tәhsilә dair
sәnәdlәrdә “Tәhsilә dair Dublin sәnәdlәri” kimi öz әksini
tapmışdır (bax Әlavә 1). Adı çәkilәn sәnәdlәr Avropa Ali Tәhsili
üzrә mütәxәssislәr tәrәfindәn yaradılmış vә ixtisarlaşdırılmış
mәrhәlәdәn әlavә hәr üç mәrhәlәni әhatә edir (birinci mәhrәlә
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çәrçivәsindә vә yaxud onunla әlaqәli). Bu sәnәdlәr ümumi sәciyyә
daşıyır. Bu növ sәnәdlәr ümumilikdә nizamnamә xarakterli qaydalar toplusundan ibarәt olmalı vә ölkәdә mövcud struktura uyğunlaşdırılmalıdır. Tәrtib edilmiş şәhadәtnamәlәt tәlәbәlәrin hәr hansı
mәrhәlә üzrә әldә etdiyi ixtisasın ümumi izahatıdır.
Hazırda ixtisas artırma sahәsindә tәkmillәşdirilәn ikinci Avropa
Meta-Strukturu Avropa Ali Tәhsil Strukturudur (AATS)–. Avropa
Şurası 2005-ci ilin iyul ayında Avropa Ali Tәhsil Strukturuna dair
iki illik proqram toplusu tәrtib vә çap etdirmişdir. İlkin proqramın
ardı kimi 2006-cı ilin sentyabr ayında yeni proqram toplusu çap
olunmuşdu. Sәnәdin çap edilmәsindә әsas mәqsәd AATS-in Avropa Ali Tәhsilinә Strukturu da daxil olmaqla Avropada mövcud
bütün tәhsil vә tәlim proqramlarını әhatә etmәk idi. Boloniya
Strukturunda mövcud mәrhәlәlәrin izahını özündә cәmlәşdirәn
Avropa Ali Tәhsil Strukturunda tәhsil mәrhәlәlәrin әlahiddә izahı
verilmәmişdi. Cari strukturun bir çox mәslәhәçisi belә hesab edir
ki, iki müstәqil strukturun mövcudluğu gәlәcәkdә strukturun
inkişaf etdirilmәsinә dair müzakirәlәrin aparılması zamanı problemlәr yaratmış olacaq. Maraqlı tәrәflәrin nümayәndәlәri belә hesab edirlәr ki, yaxın coğrafi әrazilәrdә müxtәlif ali tәhsil strukturunun mövcudluğu bu növ problerin yaradıcısıdir. Boloniya Strukturunun qәbul edilmәsindә uğurun әldә olunması, maraqlı
tәrәflәrin qarşılıqlı inam vә razılığından asılı olacaqdır. Buna nail
olmaq üçün Boloniya procesindә iştirak edәn hәr bir iştirakçı ölkә
yerli ali tәhsil strukturunun Boloniya strukturu meyarları ilә oxşar
cәhәtlәrini tapmalı vә uzlaşmanı isbat etmәlidir. İrlandiya Boloniya ali tәhsil strukturunun inkişaf etdirilmәsi üzrә İşçi qrupun
sәdri tәrәfindәn pilot layihә çәrçivәsindә İrland Ali Tәhsil Strukturunun Avropa Ali Tәhsil Strukturu ilә uzlaşmasını isbat etmәk
üçün layihәdә iştirak üçün dәvәti almışdı. Cari sәnәd İrland
tәrәfinin Boloniya Strukturu çәrçivәsindә yaradılmış işçi qrupunun meyar vә qaydalara dair hazırladığı hesabata münasibәtidir.
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Sәnәd aşağıda adı çәkilәn Nәzarәt edici Komitәsi ilә razılaşdırılıb.
Nәzarәt edici Komitәnin üzvlәri aşağıdakılardır:
• Sjur Bergan, Avropa Şurasının Ali Tәhsil vә Tarix şöbәlәrinin
rәhbәri.
• Brayan Maqür, Ali Tәhsil vә tәltif komissiyası.
• Frank MakMahon, Dublin Texnologiya İnstitutu (alternativ doktor. Tom Daff).
• Cim Murrey, Tәkmillәşmә üzrә Sәlahiyyәtli orqan.
• Seán Ó Foghlú, Tәkmillәşmә üzrә rәhbәr orqanın sәdri.
• Levis Purser, İrland Universitetlәr Birliyi
• Robert Vagenaar, Tәnzimlәyici Layihә üzrә Qroningen Unuversitetinin kordinatoru.
Sәnәdin ilkin layihәsi tәrәflәrin mütәxәssislәrinin tәqdim etdiklәri mülahizәlәr nәzәrә alınmaqla 2006-cı ilin iyun ayında nәşr
edilmişdi. Rәhbәr qurum adından Tәkmillәşdirmә üzrә Sәlahiyyәtli Orqan bu sәnәdi mütәxәssislәrә tәqdim etmişdi. Rәhbәr
orqan 2006-cı ilin oktyabr ayının 3-dә Dublindә Davenport Hotelindә seminar tәşkil etmişdi. Seminar öncәsi mütәxәssislәr toplanaraq seminara dair öz mәslәhәtlәrini bildirmişlәr. Qәbul olunmuş
sәnәdlәr aidiyyatı İrland Sәlahiyyәtli Orqan tәrәfindәn tәsdiq
edilmişdi.
M Ü N D Ә R I C AT
Cari sәnәd İrland Yerli Strukturunun 2005-ci ildә tәşkil olunmuş Avropa Ali Tәhsil Strukturu ilә uzlaşdığını tәsdiq edir. İrlandiya Boloniya Ali tәhsil Strukturunun inkişaf etdirilmәsi üzrә İşçi
qrupun sәdri tәrәfindәn pilot layihә çәrçivәsindә İrland Ali Tәhsil
Strukturunun Avropa Ali Tәhsil Strukturu ilә uzlaşmasını isbat
etmәk üçün layihәdә iştirak dәvәti almışdı. Sәnәd qәbul edilmiş
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meyar vә qaydaların İrland qanunvericiliyi ilә uyğunluğunun
göstәricisidir.
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Meyar vә qaydalar
Yerli strukturun Avropa ali tәhsil strukturu ilә uyğunluğunu
tәyin etmәk üçün mövcud meyarlar Bergen Nazirinin hesabatında
aşağıdakı şәkildә tәqdim edilmişdi:
• “Yerli stuktur dedikdә ali tәhsilә cavabdeh nazirlik tәrәfindәn
tәyin olunan vә bu sahәdә peşәkar olan şәxs vә ya şәxslәr nәzәrdә
tutulur.
• Avropa srukturunda mövcud tәhsil mәrhәlәlәri ilә yerli ixtisaslaşma mәrhәlәlәri arasında aydın әlaqә mövcuddur.
• Yerli Struktur vә ixtisaslar aydın şәkildә ECTS vә yaxud
müvafiq ECTS kreditlәrinә әsaslanır.
• Yerli stuktur ixtisalarının tәkmillәşdirilmәsi procedurları
şәffafdır.
• Yerli ali tәhsil sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi sistemi yerli
struktura vә Berlin sisteminә uyğundur.
Rәsmi mәlumatlar Boloniya Processisi nazirlәri ilә
razılaşdırılmışdır.
• Yerli vә Avropa Ali tәhsil arasındakı әlaqәli aidiyyati strukturlar
vә Diplom Ali tәhsil şәhadәtnamәlәrinә әsaslanır.
• Yerli nümayәndәlәrin strukturdakı vәzifәlәri aydın şәkildә izah
olumuşdur.”
Yerli strukturun Avropa ali tәhsil strukturu ilә uyğunluğunu
tәyin edәn mövcud qaydaları Bergen Nazirinin hesabatında
aşağıdakı şәkildә göstәrilmişdi:
• “Yerli sәlahiyyәtli nümayәndәlәr yerli strukturun Avropa ali
tәhsil strukturu ilә uzlaşdığını tәsdiq etmәlidirlәr.
• Uzlaşmanın isbat olunması Boloniya prosesi çәrçivәsindә tәhsil
sәviyyәsinә nәzarәt edәn sәlahiyyәtli nümayәndәnin hesabatı
şәklindә hәyata keçirilmәlidir.
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• Uzlaşmanın isbat olunması prosesindә beynәlxalq ekspertin iştirakı zәruridir.
• Uzlaşmanın isbat olunması vә isbat edici dәlillәr hәr bir meyara
dair ayrılıqda göstәrilmәlidir.
• ENIC vә NARIC Şәbәkәsi uyğunluğunu isbat etmiş hәr bir
bölgәnin adını siyahıda yerlәşdirmәlidir.
• Uzlaşmanın isbat olunması prosesi Diploma Әlavәdә qeyd olunmalı vә yerli strukturun Avropa srukturu ilә әlaqәsi
göstәrilmәlidir.
Mәrhәlә
Prosesin hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә İrland Universitetlәr
Birliyinin, Ali Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәrinә
Nәzarәt Şurası vә Dublin Texniki İnstitutunun iştirakı ilә idarә
olunan Sәlahiyyәtli orqan olan Nәzarәt edici Qrup yaratmışdır.
Boloniya Ali Tәhsil keyfiyyәtinә nәzarәt Strukturunun işçi qrupunun sәdri ilә yanaşı Robert Vaqner vә Sjur Berqan bu qrupa
qoşulmuşlar. Robert Vaqner Tәnzimlәyici Layihә üzrә Qroningen
Unuversitetinin kordinatorudur. Sjur Bergan Avropa Şurasının Ali
Tәhsil vә Tarix şöbәlәrinin rәhbәridir (Mәktәb direktoru, Ali
Mәktәb Direktoru, - Tәhsili, Mәdәniyyәt vә İrsi Mәdәniyyәt,
Gәnclәr vә İdman). Hәr ikisi Bergen Nazirliyinin Avropa Ali
Tәhsil Strukturuna dair hesabatın hazırlamasında iştirak edәn
qrupa mütәxәssis qismindә daxil olmuşlar. İlkin hesabat 2006-cı
ilin yayında vә payızında ali tәhsil stukturunun nümayәndәlәrinin,
tәlәbәlәrin, İrland
Universitetlәrinin nümayәndәlәri, Elmi
tәdqiqat müәssisәlәri, Ali Tәhsildә Keyfiyyәtә Nәzarәt Şurası vә
Sosial Hәmkarların (hәmkarlar ittifaqı vә iş birliklәri daxil olmaqla) iştirakı ilә tәrәflәrin müzakirәsinә çıxarılmışdı.
Yekun
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Sәnәddә aşağıdakılar qeyd olunmuşdur:
• İrland Ali tәhsil şәhadәtnamәsi-birinci mәrhәlә Boloniya ixtisaslaşmasında orta dәrәcә kimi qәbul olunur. İrland Ali dәrәcәsi
Boloniya birinci mәrhәlәsi çәrçivәsindә orta dәrәcә hesab olunur.
• İrland Bakalavr dәrәcәsi-Boloniya birinci mәrhәlәsi ali tәhsil
şәhadәtnamәsi ilә bәrabәr statusa malikdir. Lakin, İrland bakalavr
dәrәcәsi vә yaxud buna bәnzәr şәhadәtnamә ilә tәltif olunmuş
tәlәbә ikinci mәrhәlә proqramına keçid almır.
• Bakalav dәrәcәsini fәrqlәnmә ilә bitirdikdә bu dәrәcә Boloniya
birinci mәrhәlәnin bitirilmәsi ilә bәrabәr status almış olunur.
• İrland Ali dәrәcә diplomu-birinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә dair
şәhadәtnamә ilә müqayisә olunur.
• İrland Magist dәrәcәsi-Boloniya ikinci mәrhәlә ali tәhsil
şәhadәtnamәsi ilә bәrabәr dәrәcәlidir.
• İrland Aspirant diplomu-ixtisas baxımından Boloniya ikinci
mәrhәlәsinә bәrabәrdir.
• İrland doctorluq dәrәcәsi Boloniya üçüncü mәrhәlәnin tamamlanmasına bәrabәdir.
Orta Bakalavr vә Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәlәri arasındakı
fәrq Boloniya birinci tәhsil mәrhәsi ilә müqayisә zamanı aşkarlanır. Hәr iki dәrәcәnin Boloniya birinci tәhsil mәrhәlәsi ilә
uzlaşması ixtisas baxımından misal kimi göstәrilmişdi. Bu iki
şәhadәtnamә İrland ali tәhsil strukturunda müxtәlif mәrhәlәlәr
üzrә bölünmüşdü. Orta Bakalavr Dәrәcәsinin tamamlanması birbaşa olaraq Magistr Dәrәcәsinә (ikinci mәrhәlәyә) keçidin tәminatçısı deyildir. Bundan әlavә İrland Sәlahiyyәtli orqan bu
uzlaşmanın nәzәrdәn keçirilmәsini hәyata keçirmәlidir. Mәlumdur
ki, proqramın nәzәrdәn keçirilmәsi vә bunula әlaqәdar dәyişikliklәrin aparılması әn azından 20 ölkәnin öz strukturlarının Avropa
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Tәhsil Strukturu ilә eynilәşdirmәsini hәyata keçirdiyi zaman baş
tutacaqdır.
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M E YA R L A R I N T Ә Y I N O L U N M A S I
Meyarların hәr biri öz әksini aşağıdakı şәkildә tapmışdır:
1-ci meyar – Yerli strukturda ixtisasın tәkmillәşdirilmәsinә
cavabdeh şәxs vә ya şәxslәr Ali tәhsilә cavabdeh yerli orqan
tәrәfindәn tәyin olunur.
Yerli İxtisaslaşma orqanı qanunla nәzәrdә tutulmuş vә 1999-cu
ilin 26 fevral tarixindә (Tәhsil vә tәlim aktına әsasәn)
yaradılmışdır. Bu qanun Elm vә Tәhsil naziri tәrәfindәn tәklif olunmuşdur. Qanuna dair mәlumat aşağıda göstәrilәn internet
sәhifәsindә әldә oluna bilәr :
http://www.nqai.ie/Qualifications%20(Education%20and%20T
raining)%20Act,%201999 .pdf
İxtisasa dair aktın 7-ci bölmәsindә ali tәhsil strukturunun tәşkil
vә inkişaf etdirilmәsi, hәmçinin ölkә daxilindә standart ixtisaslaşma üzrә tәltif olunacaq ali tәhsil şәhadәtnamәlәrin tanınması
üçün sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn tәsdiq edilmәsi zәruridir. Aktın
8-ci bölmәsindә strukturun әsasını tәşkil edәcәk meyar vә qaydaların tәyin edilmәsi zәrurәtindәn bәhs olunur. Yuxarıda qeyd olunanları nәzәrә alaraq Yerli Ali Tәhsil Orqanı:
"Tәhsilin bütün növlәri üzrә hәyata keçirilәn tәlim vә tәhsil
proqramlarının qiymәtlәndirilmәsi, ali tәhsil şәhadәtnamәlәrinә
dair vahid yerli vә beynәlxalq mahiyyәtә malik struktur."
İrland ali tәhsil strukturu üzv dövlәtlәrin nümayәndәlәrinin
yardımı ilә inkişaf etdirilmiş vә 2003-cü ilin oktyabr ayından etibarәn tәdbiq olunmağa başlamışdı. Bu on pillәdәn ibarәt strukturdur vә tәhsilin әn asan mәrhәlәlәrindәn әn yüksәk
mәrhәlәlәrinәdәk mövcud proqramları әhatә edir. Mәktәbdә әldә
11

olunan bilik, tәhsil vә tәlim proqramları, ali tәhsil vә sair tәlimlәr,
bunların hamısı adı çәkilәn strukturda öz әksini tapmışdır. İxtisas
mәrhәlәlәrinin keyfiyyәt sәviyyәsinә ciddi nәzarәt olunur. İrland
ali tәhsil strukturunda müxtәlif kateqoriyalı şәhadәtnamәlәr
mövcuddur. Bunlar arasında daha geniş yayılmış şәhadәtnamәlәrә
vardır. Bundan әlavә daha qısa mәrhәlәli tәlim proqramlarının
tamamlanmasına dair şәhadәtnamәlәr mövcuddur ki, bu növ
şәhadәtnamәlәr daha kiçik, xüsusi vә әlavә şәhadәtnamәlәr kimi
struktura daxil edilmişdi. İrland strukturunda 16 geniş yayılmış
şәhatәtnamә növü mövcuddur.
Bu növ şәhadәtnamәlәrdәn 8-i aşağıda tәqdim olunmuşdur:
• 6-cı sәviyyә Ali tәhsilә dair şәhadәtnamә.
• 7-ci sәviyyә Bakalavr dәrәcәsi.
• 8-ci sәviyyә Fәrqlәnmә Bakalavr dәrәcәsi.
• 8-ci sәviyyә Ali dәrәcә diplomu.
• 9-cu sәviyyә Magistr dәrәcәsi.
• 9-cu sәviyyә Aspirant dәrәcәsi.
• 10-cu sәviyyә Doktorluq dәrәcәsi.
• 10-cu sәviyyә Ali Doktorluq dәrәcәsi.
Başlıca şәhadәtnamәlәrdәn hәr birinin mәqsәd, sәviyyә, ixtisas
vә.s kimi meyarları mövcuddur. İrland tәhsil strukturunda bu növ
ali tәhsil şәhadәtnamәlәrin әmәk bazarındakı statusu vә tәhsilin
davam etdirilmәsi yönündәn bir-birindәn fәrqlәnirlәr. Müxtәlif
növ әmәk fәaliyyәti üçün spesifik ali tәhsil şәhadәtnamәlәrin
mövcudluğu vacib faktordur. Boloniya deklorasiyasında qeyd
olunduğu kimi birinci mәrhәlәnin tamamlanmasına dair şәhadәtnamә Avropa әmәk bazarında müvafiq sәviyyә hesab edilmәlidir.
Bununla әlaqәdar olaraq aşağıda qeyd olunanlara xüsusi nәzarәt
olunur.
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2-ci meyar– Yerli strukturla Avropa ixtisas sәviyyәsinә nәzarәt
strukturu arasında aydın vә şәffaf әlaqә mövcuddur.
Ali tәhsilә dair Dublin meyarı Avropa Ali Tәhsil vә İxtisas
Strukturunun bir hissәsi kimi İrland İxtisas Strukturu qismindә
inkişaf etdirilmiş vә nәzarәt olunur. İrland Sәlahiyyәtli Orqanının
nümayәndәsi (Elm vә Tәhsil şöbәlәri, Ali Tәhsil müәssisәlәrindә
Keyfiyyәtә Nәzarәt üzrә Sәlahiyyәtli orqan) Dublin Ali Tәhsil
Sisteminin İrland ali tәhsil strukturu ilә uyğunluğunun tәmin
olunmasının tәsdiq olunması mәqsәdi ilә işlәr aparmışlar. Dublin
İxtisas Strukturunda mövcud ilk iki meyar (Avropa Ali Tәhsil Sisteminin birinci vә ikinci mәrhәlәlәri) İrland ali tәhsil strukturunun
tәdbiq olunmasından öncә dә mövcud idi. Üçüncü Dublin meyarı
(üçüncü mәrhәlә) İrland Strukturu yaradıldıqdan sonra inkişaf
etdirilmişdi. Hәmçinin mәlumdur ki, 2005-ci ilin fevral ayında
İşçi Qrupu Boloniya Strukturunun yaradılmasına dair hazırlarlanan hesabatda ixtisarlaşdırılmış mәrhәlәnin (birinci mәrhәlә
tәrkribindә) Avropa Ali Tәsil Strukturuna daxil edilmәsinә dair
tәkliflәr irәli sürülmüşdü. Bu tәkliflәr Dublin meyarlarından biri
kimi İrland Strukturunun yaradılmasından sonra nәzәrdәn keçirilmişdi. 2005-ci il Bergen görüşü zamanı Nazirlәr Avropa Ali
Tәhsil Strukturunun Yerli Strukturla uzlaşdırılması baxımından
orta tәhsil daxil olmaqla struktur daxilindә 3 pillәli tәhsil sisteminin tәdbiq olması qәrarı vermişlәr. İrland ali tәhsil strukturunun
Boloniya Strukturu ilә uzlaşdığının bariz nümunәsi kimi İrland
Sәlahiyyәtli Orqanı Ali Tәhsil daxilindә ixtisarlaşdırılmış tәhsil
mәrhәlәsinin (orta tәhsilә dair Nazirlәr tәrәfindәn tәsdiq olunmuş
sәnәdә әsasәn) vә onun mahiyyәtinin Boloniya işçi qrupu
tәrәfindәn tәqdim olunmuş tәkliflәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi planlaşdırılır. Bu haqda mәlumar 1 saylı әlavәdә tәqdim olunmuşdu.
İrland ali tәhsil strukturunda mövcud başlıca şәhadәtnamәlәrlә
Avropa Ali Tәhsil Sisteminin tәrkibindәki mәrhәlәli ixtisaslaşma
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arasında uzlaşma vardır. Lissabon Qurultayında strukturlar
arasındakı müxtәlifliklәr nәzәrdәn keçirilmişdir. Daha detallı
şәkildә nәzәrdәn keçirildirkdә:
• İrland Ali tәhsil şәhadәtnamәsi (İrland ali tәhsil strukturunun
6-cı pillәsi) vә Ali Tәhsil çәrçivәsindә ixtisarlaşdırılmış mәrhәlә
(birinci mәhrhәlә tәrkibindә), Boloniya prosesi çәrçivәsindә
Tәhsilә dair Qarşılıqlı Tәklif Qrupu tәrәfindәn tәkmillәşdirilmişdi.
İrland Ali tәhsil şәhadәtnamәsi birinci mәrhәlә çәrçivәsindә orta
ixtisas sәviyyәsi hesab olunur.
• Birinci mәrhәlә ixtisaslarının müqayisәsi vә Orta Bakalavr
Dәrәcәsi meyarları (İrland ali tәhsil strukturunun 7-ci pillәsi)
İrland Orta Bakalavr Dәrәcәsinin alınması birinci mәrhәlәnin
bitirilmәsinә bәrabәr olduğunu sübut edir. Bundan әlavә Orta
Bakalavr Dәrәcәsi ixtisarlaşdırılmış mәrhәlә ilә eynilik tәşkil
etmir, iki mәrhәlә arasında gözә çarpacaq fәrqlәr mövcuddur.
• Birinci mәrhәlә ixtisaslarının müqayisәsi vә Fәrqlәnmә
Bakalavr Dәrәcәsi meyarları (İrland ali tәhsil strukturu daxilindә
8-ci pillәsi) İrland Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsinin alınması
birinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr olduğunu sübut edir.
Bundan әlavә Ali Bakalavr Dәrәcәsi ixtisarlaşdırılmış mәrhәlә ilә
eynilik tәşkil edir vә hәtta birinci mәrhәlә ixtisaslarına dair
tәlәblәrdәn daha çox tәdris materialını әhatә edir.
• Birinci mәrhәlә ixtisaslarının müqayisәsi vә Ali Bakalavr
Dәrәcәsi meyarları (İrland ali tәhsil strukturu daxilindә 8-ci
pillәsi) İrland Ali Dәrәcәsinin / birinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә
bәrabәr olduğunu sübut edir.
• İkinci mәrhәlә meyarlarının vә Magistr Dәrәcәsi meyarları
(İrland ali tәhsil strukturu daxilindә 9-cu pillәsi) İrland Magistr
Dәrәcәsinin / ikinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr olduğunu
sübut edir.
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• İkinci mәrhәlә meyarlarının vә Aspirant Dәrәcәsi meyarları
(İrland ali tәhsil strukturu daxilindә 9-cu pillәsi) İrland Aspirant
Dәrәcәsinin / ikinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr olduğunu
sübut edir.
• Üçüncü mәrhәlә meyarlarının vә Doktorluq Dәrәcәsi meyarları
(İrland ali tәhsil strukturu daxilindә 10-cu pillәsi) İrland
Doktorluq Dәrәcәsinin / üçüncü mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr
olduğunu sübut edir. Hәr ikisi yeni bilik vә bacarıqlar yaratmaq
mahiyyәti daşıyır.
Yuxarıda tәqdim olunan İrland ali tәhsil strukturunun
ixtisaslarının mәrhәlә meyarları ilә müqayisәsindәn әlavә
Boloniya Strukturunun İrland ali tәhsil strukturu ilә uzlaşması
mövcuddur. Bura İrland proqramları üzrә kredit sisteminin ali
tәhsil şәhadәtnamәlәri ilә әlaqәsi daxildir. Buna dair detallı
mәlumat 2 saylı әlavәdә tәqdim olunmuşdu.
Sәciyyәvi inkişaf mәrhәlәlәrinә dair mündәricat aşağıda tәqdim
edilmişdir:
• Ali tәhsil şәhadәtnamәsinin alınması üçün aparılan tәdris
proqramları adәtәn mәktәb şagirdlәri vә ixtisasa malik fәrdlәr
üçün nәzәrdә tutulur.
• Orta Bakalavr Dәrәcәsinin alınması üçün aparılan tәdris
proqramları adәtәn mәktәb şagirdlәri vә ixtisasa malik fәrdlәr
üçün nәzәrdә tutulur. Bundan әlavә Orta Bakalavr Dәrәcәsi
proqramına 1 tәdris ili әlavә olunmaqla ali tәhsil şәhadәtnamәsi
almaq imkanı vardır.
• Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsinin alınması üçün aparılan tәdris
proqramları adәtәn mәktәbi fәrqlәnmә ilә bitirәn şagirdlәri vә
müәyyәn ixtisasa malik fәrdlәr üçün nәzәrdә tutulur. Bundan
әlavә Orta Bakalavr Dәrәcәsi proqramına 1 tәdris ili әlavә
olunmaqla Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsini almaq imkanı vardır.
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• Ali tәhsil şәhadәtnamәsinin alınması üçün aparılan tәdris
proqramları adәtәn Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi alan tәlәbәlәr
vә bәzәn Orta Bakalavr Dәrәcәsi alan fәrdlәr üçün nәzәrdә tutulur.
Lakin bu da mәlumdur ki, Ali tәhsil şәhadәtnamәsi öncәki
ixtisasdan fәrqli sahә üzrә verilir.
• Magistr Dәrәcәsinin alınması üçün aparılan tәdris proqramları
adәtәn Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi alan tәlәbәlәr üçün nәzәrdә
tutulur. Bәzi hallarda bu növ proqramlar Orta Bakalavr Dәrәcәsi
vә ya ona bәrabәr ixtisaslar üzrә qazanılan iş tәcrübәsi aid edilir.
Lakin bu da mәlumdur ki, bәzәn bu proqramlar artıq ixtisas üzrә
iş tәcrübәyә malik fәrdlәr tәrәfindәn öyrәnilir.
• Magistr Dәrәcәsinin alınması üçün aparılan tәdris proqramları
adәtәn Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi çәrçivәsindә birinci vә ya
ikinci pillәlәri fәrqlәnmә ilә tamamlayan tәlәbәlәr üçün nәzәrdә
tutulur.
• Ali Dәrәcәnin alınması üçün aparılan tәdris proqramları adәtәn
Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi, hәmçinin Orta Bakalavr Dәrәcәsi
alan tәlәbәlәr üçün nәzәrdә tutulur.
• Doktorluq Dәrәcәnin alınması üçün aparılan tәdris proqramları
adәtәn Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi alan tәlәbәlәr üçün nәzәrdә
tutulur.
Ümumilikdә Fәrqlәnmә Dәrәcәsinin alınması üçün nәzәrdә
tutulmuş proqram Magistr Dәrәcәsi çәrçivәsindә elmi araşdırma
proqramları vә 1 il Magistr Dәrәcәsi aldıqdan sonra Doktorluq
Dәrәcәsinә keçid hәyata keçirildikdәn sonrakı mәrhәlә nәzәrdә
tutulur. Bütünlükdә proqramın tamamlanması 3 il davam edir.
Magistr Dәrәcәsi olan fәrdlәr üçün Doktorluq Dәrәcәsi almaq
imkanı mövcuddur.
Yekun olaraq:
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• İrland Ali tәhsil şәhadәtnamәsi Boloniya birinci mәrhәlә
çәrçivәsindә orta dәrәcә hesab olunur.
• İrland Bakalavr dәrәcәsi Boloniya birinci mәrhәlәsi ali tәhsil
şәhadәtnamәsi ilә bәrabәr statusa malikdir. Lakin İrland bakalavr
dәrәcәsi vә yaxud buna bәnzәr şәhadәtnamә ilә tәltif olunmuş
tәlәbә ikinci mәrhәlә proqramına keçid almır.
• Lakin bakalav dәrәcәsini fәrqlәnmә ilә bitirildikdә bu dәrәcәni
Boloniya birinci mәrhәlәnin bitirilmәsi ilә bәrabәr status almış
olunur.
• İrland Ali dәrәcә diplomu birinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә dair
şәhadәtnamә ilә müqayisә olunur.
• İrland Magist dәrәcәsi Boloniya ikinci mәrhәlә ali tәhsil
şәhadәtnamәsi ilә bәrabәr dәrәcәdir.
• İrland Aspirant diplomu ixtisas baxımından Boloniya ikinci
mәrhәlәsinә bәrabәrdir.
• İrland Doctorluq dәrәcәsi Boloniya üçüncü mәrhәlәnin tamamlanmasına bәrabәdir.
3-cü meyar – Yerli struktur vә ixtisaslar ECTS vә yaxud
ECTS kreditlәri ilә әlaqәlidir.
İrland ali tәhsil strukturu ixtisaslarla birbaşa әlaqәsi
mövcuddur– bu haqda mәlumat 1 saylı meyar sәnәdindә öz әksini
tapmışdır:
• bilik: növü vә tәdris hәcmi
• bilik vә bacarıq: ixtisas üzrә xüsusi bilik vә
nümayiş olunması
• qabiliyyәtlәr: mәzmunu, tәdris olunan ixtisas

bacarıqların

Başlıca ali tәhsil şәhadәtnamәlәrinin hәr biri 4 saylı әlavәdә
(http://www.nqai.ie/determinations.pdf) göstәrilәn internet
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sәhifәsindә öz әksini tapmışdı. İrland Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri
tәltif edәn sәlahiyyәtli nümayәndәlәr şәhadәtnamәlәrә dair
mövcud meyarlardan istifadә etmәk qәrarını almışlar. Tәhsil vә
tәlimlәrin inkişaf etdirilmәsi üzrә yaradılmış sәlahiyyәtli orqan
texniki mәslәhәtlәr qrupu ilә birgә kreditә dair problemlәrin
araşdırılması üzrә proqram üzrәindә çalışırlar. Nәticә etibarı ilә
ikili tәhsil proqramı (1-ci gәlәcәk tәhsil vә tәlim tәdrisi, digәri ali
tәhsil vә tәlim proqramları üçün) nәzәrdә tutulur. Bu növ tәhsil
“prinsip vә idarәetmә qaydaları”na dair vәsait sәlahiyyәtli orqan
tәrәfindәn hazırlanmışdı. Vәsaitdә 6-9 sәviyyәlәrdә müәyyәn
edilmiş ECTS kredit hәcmi göstәrilmişdi. İrland ali tәhsil
sistemindә mövcud kredit sistemi aşağıdakı kimidir:
6-cı ali tәhsil pillәsi - Ali Şәhadәtnamә = 120 kredit balı tәlәb
olunur
7-ci ali tәhsil pillәsi - Orta Bakalavr Dәrәcәsi = 180 kredit balı
tәlәb olunur
8-ci ali tәhsil pillәsi - Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi = 180-240
kredit balı tәlәb olunur
8-ci ali tәhsil pillәsi -Ali Diplom = 60 kredit balı tәlәb olunur
9-cu ali tәhsil pillәsi - Magistr Dәrәcәsi = 60-120 kredit balı
tәlәb olunur
9-cu ali tәhsil pillәsi - Aspirant Dәrәcәsi= 60 kredit balı tәlәb
olunur
İrland Doktorluq vә Magistr Dәrәcәlәrinә dair adi hallarda
kredit hәcmi müәyyәnlәşdirilmir. Lakin, Magistr Dәrәcәlәrinin
alınması üçün normada 2 il sәrf olunur ki, tәdris ilinә ayrılmış
kredit vahidlәrini hesablanaraq kredit hәcmini müәyyәn etmәk
mümkündür. Doktorluq dәrәcәlәrinә dair kreditlәrin ayrılması
prosedurları tamamlanmaq üzrәdir. İrlandiyada mövcud bütün ali
tәhsil ali tәhsil şәhadәtnamәlәri tәltif edәn nümayәndәlәr bu prin18

siplәrә әsaslanaraq çalışırlar. Prinsip vә idarәetmә qaydalarına dair
mәlumat:
http://www.nqai.ie/en/Publications/File1,843,en.doc. göstәrilәn
internet sәhifәsindә әldә oluna bilәr.
4-cü meyar – Yerli struktur ixtisasları prosedurları şәffafdır.
8-ci bölmә sәlahiyyәtli orqanın idarәetmә mәsәlәlәrinә dair
tәlәblәri “Strukturun әsaslarını tәşkil edәn qayda vә meyarların
yaradılması prinsiplәrin”indәn bәhs edir. Ilkin mәlumat :
http://www.nqai.ie/polandcrit.pdf göstәrilәn internet sәhifәsindә әldә oluna bilәr.
6-cı bölmәdә struktur daxilindә mövcud şәhadәtnamә haqda
mәlumat verilir:
• “Sәviyyә meyarları vә şәhadәtnamә növlәrinin tәyin olunması
sәlahiyyәtli orqanın vәzifәlәrinә daxildir. Standartlara dair әsaslar
Gәlәcәk Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri Tәltif edәn
Şura, Ali Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri üzrә Şura vә
Dublin Texniki İnstitutu tәrәfindәn tәyin olunacaqdır.
• Mәktәb vә universitet ali tәhsil şәhadәtnamәlәri ilә әlaqәdar
işlәrin aparılmasında әsas mәqsәd tәhsil pillәlәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi tәşkil edir.”
Meyar vә qaydalara dair mәlumat:
http://www.nqai.ie/en/FrameworkDevelopment/File1,1683,en.d
oc internet sәhifәsindә әldә oluna bilәr.
• İrland ali tәhsil şәhadәtnamәlәrinin verilmәsi qanunvericiliklә
nәzәrdә tutulmuş әsaslarla hәyata keçirilir (şәhadәtnamә növü
struktura daxil edilmәdikdә vә ya geri çağırıla bilmәdiyi hallarda).
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• İxtisas ali tәhsil şәhadәtnamәlәrinin qanunla nәzәrdә tutulmuş
әsaslarla verilmәdikdә tәlәbәlәrin rәsmi sürәtdә tәhsil aldıqları
ixtisaslar göstәrilir.
• Tәhsil İrlandiyadan kәnarda aparıldıqda belә İrland Tәhsil
Strukturu tәrәfinәd tanılır (vacib vә yüksәk ixtisaslar üzrә olduğu
halda). Buna dair qanun 2006-cı ilin iyul ayında İrland yerli struktur meyyarlarına dair qaydalar toplusu tәrkibindә qәbul olunmuşdur. Göstәrilәn meyarlara әsasәn bu növ şәhadәtnamәlәrin
ölkә daxilindә alınması sәlahiyyәti mövcuddur. İrlandiya Yerli
İxtisaslaşma Orqanı vә Ali Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri üzrә Şura ali tәhsil şәhadәtnamәlәrinin bu qanun
çәrçivәsindә bәrabәrlәşdirilmәsi mәsәlәsini nәzәrdәn keçirmişdir.
Qiymәtlәndirmә Komissiyası vә Tәlim Ali tәhsil vә Tәlim
şәhadәtnamәlәri üzrә Şura tәrәfindәn bir sıra ixtisas tәhsil müәssisәlәrinә (Dublin Texniki İnstitutundan başqa, çünki bu müәssisә
artıq şәhadәtnamә tәltif edәn tәsdiq edilmiş sәlahiyyәtli orqandır)
tәhsilin vә ya tәlimin bitirilmәsinә dair şәhadәtnamә tәqdim etmәk
sәlahiyyәti verilmişdi. Hazırda demәk olar ki, bütün ixtisas tәhsil
müәssisәlәrinә müәyyәn növ tәhsilin vә ya tәlimin bitirilmәsinә
dair şәhadәtnamә tәqdim etmәk sәlahiyyәti verilmişdi. Bununla
әlaqәdar İrlan ali tәhsil üzrә sәlahiyyәtli orqan tәltif etdiklәri
şәhadәtnamәlәrdә müәyyәn olunmuş meyarlardan istifadә edirlәr
vә bu sәbәbdәn meyarların müәyyәn olunmasında maraqlı tәrәf
kimi çıxış edirlәr. Buna dair әtraflı mәlumat 5 saylı meyyarda
tәqdim olunmuşdu. Bu da mәlumdur ki, struktur tәrәfindәn tәltif
olunan bir sıra şәhadәtnamә növlәrinin verilmәsi dayandırılmışdır.
Ali tәhsil şәhadәtnamәlәrin “keçmiş vә müasir” növlәrә
bölünmәsi bu halda labüd faktdır. İrlandiyada hazırda keçmiş
şәhadәtnamә növlәri sahiblәrinin sayı çoxdur. Lakin bu o demәk
deyil ki, yeni şәhadәtnamә növlәrinin tәdbiq olunması әvvәlki ali
tәhsil şәhadәtnamәlәrinin qüvvәdәn düşmәsi anlamına gәlir.
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Әvvәlki ali tәhsil şәhadәtnamәlәri Boloniya ali tәhsil strukturu
daxilindә mövcud şәhadәtnamәlәrlә müqayisә oluna bilәr, lakin
bu mәsәlә hәlә sistematik olaraq yoxlamadan keçirilmәmişdir. Bu
şәhadәtnamә növlәri müxtәlif prinsiplәrә әsaslanır. Misal üçün,
onlar müәyyәn ixtisasın tamamlanmasının göstәricisi olduğu
halda meyar baxımından aydınlaşdırılmamışlar.
5-ci meyar –Ali tәhsil sәviyyәsinә nәzarәt edәn yerli orqan
yerli ixtisas strukturuna daxildir vә Boloniya Prosesi daxilindә
Berlnin vә digәr Kommunikeden ibarәtdir.
Burada üç müstәqil, lakin, bir-biri ilә müәyyәn mәnada әlaqәli
İrlandiyada ali tәhsilә nәzarәt mövcuddur:
• Universitetlәt vә әlaqәdar kolleclәr
• Ali Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri üzrә Şura vә
әlaqәli müstәqil sektor vә texniki institutlar.
• Dublin Texniki İnstitutu.
2004-cü ildә İrland tәrәfdaşları tәrәfindәn İrland Ali Tәhsil Keyfiyyәt Şәbәkәsi yaradılmışdır. Şәbәkәnin mәqsәdlәri
aşağıdakılardır:
• İrland Ali Tәhsil vә Tәlim sistemindә keyfiyyәtә nәzarәt
mәsәlәlәrinin müzakirәsi mәqsәdi ilә forum tәşkil etmәk.
• İrland Ali Tәhsil vә Tәlim sektorunda mövcud qayda vә meyarları müzakirәsi mәqsәdi ilә forum tәşkil etmәk.
• İrland Ali Tәhsil vә Tәlim sektorunda mövcud ortaq qayda vә
meyarların müәyyәnlәşdirilmәsi.
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Hәmkarlar sırasına İrland Ali Tәhsil vә Tәlim sektoru ilә
әlaqәsi olan tәlәbәlәr, iştirakçılar vә qanunların yaradılmasında
iştirak edәn mütәxәssislәr daxildir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İrlandiya Tәlәbә Cәmiyyәti
İrland Universitetlәrinin İxtisas Şurası
Teniki İnstitutların Direktorlar Şurası
İrland Unsiversitetlәr Cәmiyyәti
Dublin Texniki İnstitutu
Ali Tәhsil Kolleclәri Cәmiyyәti
Ali Tәhsil Orqanı
Ali Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri üzrә Şura
İrlandiya Yerli İxtisaslaşma Orqanı
Elm vә Tәhsil Şöbәsi

Şәbәkәnin fәaliyyәti İrlan ali tәhsil strukturunun tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәt olmuşdur ki, burada da bütün üzv dövlәtlәrinin
nümayәndәlәrinin iştirakı öz yerin tapmışdır. Bundan әlavә işçi
qrupu tәrәfindәn 2005-ci ilin may ayında İrland Ali tәhsil strukturu daxilindә müxtәlif tәdris müәssisәlәri daxilindә keyfiyyәtә
nәzarәt prosedurları vә meyarların hüquqi әsasının
müәyyәnlәşdirilmәsi hәyata keçirilmişdir. tәkmillәşdirilmişdi. Bu
zaman İşçi qrupu tәrәfindәn bir sıra qaydalar toplusu tәrdib
edilmişdir ki, bu qaydalar toplusu İrland Ali tәhsil strukturu daxilindә keyfiyyәtә nәzarәt prosedurları vә meyarların hüquqi әsasının
müәyyәnlәşdirilmәsi xarakteri daşıyır.Hәmçinin Avropa Ali Tәhsil
Sistemi çәrçivәsindә Keyfiyyәtә Nәzarәt Birliyi tәrәfindәn tәrtib
edilmiş Berlin kommunike prinsiplәrinә әsaslanan sәnәd toplusu
vә “Avropa Ali Tәhsil Strukturu daxilindә keyfiyyәtә nәzarәt
standartları vә qaydaları”na әsaslandığının göstәricisidir. 2005-ci
ilin may ayında Bergen Nazirlәr toplantısında Boloniya İşçi
Qrupu tәrәfindәn tәkmillәşdirilmişdi. Yerli İxtisas Strukturu
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çәrçivәsindә şәhadәtnamә növlәri İrlandiya Yerli İxtisaslaşma
Orqanı Hәr iki Ali Tәhsil İxtisas Strukturu ümumi ixtisaslar
baxımından eynilik tәşkil edir.
Şәbәkәnin işi İrland tәhsil strukturunun inkişaf etdirilmәsindәn
ibarәtdir. İş prinsiplәrinә dair mәlumat:
http://www.iheqn.ie/_fileupload/publications/File808en.doc
internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr.
Universitetlәr strukturların müqayisәsinә dair iş davam etdirilir.
2005-ci ilin dekabr ayında İxtisasa Nәzarәt üzrә sәlahiyyәtli orqan
vә İrland Universitetlәri Reyistri Yerli İxtisaslaşma Strukturu polislәrinin müqayisәsi haqda razılığa gәlmişlәr. Razılıq çәrçivәsindә
mәrhәlәlәr vә qaydalar hazırlanır. İnkişaf mәrhәlәlәri 2006 / 07-ci
akademik tәdris illәr әrzindә tamalanacaqdır.
Bu haqda daha әtraflı mәlumat:
http: /www.nqai.ie/en/Publications/File,1183,en.doc internet
sәhifәsindәn әldә oluna bilәr.
İrland Universitetlәrinin Keyfiyyәtә Nәzarәt Heyyәti İrland
Universitetlәri üzrә sәlahiyyәtli orqanın qәrarı vә universitetlәr
arasında әmәkdaşlıq sәviyyәsi çәrçivәsindә qaydaların
müәyyәnlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә yaradılmışdı.
 İrland Universitetlәrinin tәlәblәrinә uyğun olaraq yerli vә
beynәlxalq sәviyyәyә çatdırılması.
 Prosedurların istifadә olunması vә onların nәticәlәrinin nәzәrdәn
keçirilmәsi.
Bu haqda daha dolğun mәlumat www.iuqb.ie internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr.
Ali Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri üzrә Şura İrland
ali tәhsil strukturu ilә birgә qayda vә meyarları, şәhadәtnamәlәr
vә.s bu kimi mәsәlәlәrә cavabdeh Keyfiyyәtә Nәzarәt üzrә Sәla23

hiyyәtli orqan tәyin etmişlәr. 2005-ci ilin dekabr ayında Ali
Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri üzrә Şura fәaliyyәtini
vә Avtopa Ali Tәhsil Sistemindә Keyfiyyәtә Nәzarәt üzrә Standartlar vә Qaydalarla müqayisә nәticәlәrini nәzәrdәn keçirmişdir.
Bu haqda daha dolğun mәlumat aşağıda göstәrilәn internet
sәhifәsindәn әldә oluna bilәr:
http://www.hetac.ie/publications.cfm?sID=32. Sәnәd 2006-cı
ilin iyul ayında tamamlanmışdı.
Dublin Texniki İnstitutu İrland ali tәhsil strukturunu ixtisasa
nәzarәt proseduru daxilindә cәmlәşdirmişdi. 2005-ci ilin mart
ayında Avropa Universitetlәri Birliyi prosedurların effektivliyini
nәzәrdәn keçirmişdi. Prosedurların nәzәrdәn keçirilmәsi 2006-cı
ilin iyun ayında başa çatmışdı. Bu haqda mәlumat aşağıda
göstәrilәn internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr:
http://www.nqai.ie/en/PoliciesandProcedures/.
6-cı meyar – Yerli struktur vә Avropa strukturu ilә uzlaşma
bütün Diplom növlәrinә aid edilir.
İrland ali tәhsil strukturu artıq İrland Diplom Әlavәlәri ilә
әlaqәlidir. Bundan әlavә Boloniya ali tәhsil mәrhәlәlәri ilә
uzlaşma Avropa Strukturunun tәkmillәşdirilmәsindәn öncә
mövcud idi. Sәnәdә dair mәlumat aşağıda göstәrilәn internet
sәhifәsindәn әldә oluna bilәr:
http://www.europass.ie/europass/WhatisEuropass/DiplomaSup
plement/File,1175,en.pdf.
İrland ali tәhsil strukturunun Boloniya strukturu ilә uzlaşması
tәsdiq olunduqdan sonra İrland Sәlahiyyәtli orqanı hazırlanmış
sәnәdi nәzәrdәn keçirәcәk.
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7-ci meyar – Yerli struktur orqanlarının vәzifәlәri aydın
şәkildә göstәrilmiş vә dәrc edilmişdir.
Qeyd olunan mәlumat aşağıda göstәrilmişdir. Bura İrland sәlahiyyәtli orqanı tәrәfindәn meyyar vә qaydalar tәyin olunmasına vә
ali tәhsil üzrә şәhadәtnamә tәltif edәn müstәqil sәlahiyyәtli
orqanın vәzifәlәri daxildir. İrland yerli Ali tәhsil keyfiyyәtә
nәzarәt strukturunda tәkmillәşdirilmә işlәrinin aparılması nәzәrdә
tutulmuşdur ki, bu da Keyfiyyәtә Nәzarәt üzrә Sәlahiyyәtli
otqanın vәzifәlәrinә daxildir. Strukturda hәr hansı dәyişiklik baş
verdiyi halda cari sәnәd yenilәşdirilәcәkdir.
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QAYDALARIN TӘYIN OLUNMASI
Qaydalardan hәr biri öz әksini aşağıdakı sәnәddә tapmışdır.
1 saylı prosedur – Sәlahiyyәtli orqan nümayәndәlәri yerli
strukturun Avropa strukturu ilә uzlaşmasını tәsdiq etmәlidir.
Strukturlar arasındakı uzlaşma Sәlahiyyәtli orqanı tәrәfindәn
hәyata keçirilmәlidir. İrland Sәlahiyyәtli orqan İrland Unsiversitetlәr Cәmiyyәti, Ali Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri
üzrә Şura vә Dublin Texniki İnstitutu iştirakı ilә nәzarәt edici qrup
yaratmışdır. İşçi qrupun apardığı işlәrdәn әlavә Tәnzimlәyici
Layihә üzrә Qroningen Unuversitetinin kordinatoru vәzivәsindә
çalışan Robert Vagenaar vә Avropa Şurasının Ali Tәhsil vә Tarix
şöbәlәrinin rәhbәri (Mәktәb direktoru, Ali Mәktәb Direktoru, Tәhsili, Mәdәniyyәt vә İrsi Mәdәniyyәt, Gәnclәr vә İdman) Sjur
Berganla müzakirәlәr aparılaraq bu istiqamәtdә mәslәhәtlәr
alınmışdı.
Uzlaşmaya dair ilkin hesabat geniş sayda işçi qrup üzvlәri, ali
tәhsil müәssisәlәrindә tәhsil alan tәlәbәlәr, Ali tәhsil vә Elmi
araşdırma müәssisәlәrinin tәlәbәlәri, ali Tәhsil üzrә sәlahiyyәtli
orqan, İrland Universitetlәrinin Keyfiyyәtә Nәzarәt Heyyәti vә
sosial hәmkarlar (müxtәlif şirkәt vә birliklәrin nümayәndәlәri
daxil olmaqla) tәrәfindәn 2006-cı ilin yay vә payız aylarında
müzakirәyә çıxarılmışdı. Yekun hesabat nәzarәt edici qrup
tәrәfindәn hazırlanmış vә İrland Unsiversitetlәr Cәmiyyәti, Ali
Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri üzrә Şura, Dublin Texniki İnstitutu, Ali Tәhsil Orqanı vә İrland Universitetlәrinin İdarә
Heyyәti tәrәfindәn tәsdiq edilmişdi.
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2 saylı prosedur – Tәsdiq olunma prosesi yerli sәlahiyyәtli
orqan tәrәfindәn Boloniya prosesi çәrçivәsindә hәyata keçirilmәlidir.
Tәsdiqә dair hesabat İrland Unsiversitetlәr Cәmiyyәti, Ali
Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri üzrә Şura, Dublin Texniki İnstitutu, Ali Tәhsil Orqanı vә İrland Universitetlәrinin İdarә
Heyyәti tәrәfindәn tәsdiq edilmişdi. Adları sadalanan bu 4 ali
tәhsil üzrә keyfiyyәtә nәzarәt orqanı İrland ali tәhsil sektoru vә
Boloniya prosesi ilә әlaqәli strukturlardır.
3 saylı prosedur – Tәsdiq prosesindә beynәlxalq mütәxәssislәrin iştirakının zәruriliyi.
1 saylı prosedura dair nәzarәt edici qrupun üzvlәri olan Robert
Vagenar vә Sjur Berganın qeydlәrini nәzәrdәn keçirin. Robert
Vagenar, Tәnzimlәyici Layihә üzrә Qroningen Unuversitetinin
kordinatoru vә Sjur Bergan Avropa Şurasının Ali Tәhsil vә Tarix
şöbәlәrinin rәhbәri vәzifәsindә çalışır, hәr ikisi Nәzarәt edici qrup
üzvlәridirlәr vә strukturlar arasında uzlaşmanın tәsdiqlәnmәsindә
iştirak edirlәr.
4 saylı prosedur – Tәsdiqlәnmә zamanı istifadә olunan materiallar meyyarlar üzrә paylaşdırılmalı vә nәşr edilmәlidir.
Proses tamamlanmasından sonra mәlumatlar internet sәhifәdә
yerlәşdirilәcәk.
5 saylı prosedur – ENIC vә
NARIC şәbәkәlәrindә
uzlaşmanın tәsdiq olunduğu bölgәlәrin siyahısı dәrc edilmәlidir.
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İrland Sәlahiyyәtli orqanı olan ENIC / NARIC vә bu sәnәd
sәlahiyyәtli orqanın internet sәhifәsindә dәrc olunacaq. Sәlahiyyәtli orqan prosesin tamamlanması haqda mәlumat verәcәk.
6 saylı prosedur – Uzlaşma prosesi tamamlandıqdan sonra
tәltif olunan Diplom sәnәdlәrindә yerli strukturla Avropa strukturları ilә әlaqәsi göstәrilmәlidir.
İrland sәlahiyyәtli orqanı İrland ali tәhsil strukturunun Boloniya Strukturu ilә uzlaşmasının tәsdiqlәndikdәn sonra cari Diplom
Sәnәdlәrinin nәzәrdәn keçirmәyi nәzәrdә tutur.
Yekun
Hesabata aşağıdakılar daxildi:
• İrland Ali tәhsil şәhadәtnamәsi Boloniya strukturu daxilindә
orta ixstisas sәviyyәsi hesab edilir.
• İrland Orta Bakalavr Dәrәcәsi Boloniya strukturu daxilindә birinci tәhsil sәviyyәsi ilә müqaisә edilә bilәr. Lakin, İrland Orta
Bakalavr Dәrәcәsi vә ya ona ekvalent şәhadәtnamәlәr birbaşa ikinci mәrhәlәyә keçid tәmin etmir.
• İrland Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi Boloniya birinci
mәrhәlәsinә bәrabәr sәviyyә hesab olunur.
• İrland Ali Tәhsil Diplomu birinci mәrhәlә eynilik tәşkil edir.
• İrland Magist Dәrәcәsi Boloniya ikinci mәrhәlәsinә bәrabәr
sәviyyә hesab olunur.
• İrland Aspirant Dәrәcәsi Boloniya ikinci mәrhәlәsindә orta ixstisas sәviyyәsi hesab edilir.
• İrland Doktorluq Dәrәcәsi Boloniya üçüncü mәrhәlәsinә bәrabәr
sәviyyә hesab olunur.
Orta Bakalavr vә Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәlәri arasında
uyğunsuzluq Boloniya birinci tәhsil mәrhәsi ilә müqayisә zamanı
aşkarlanır. Hәr iki dәrәcәnin Boloniya birinci tәhsil mәrhәlәsi ilә
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uzlaşması ixtisas baxımından misal kimi göstәrilmişdi. Bu iki
şәhadәtnamә İrland ali tәhsil strukturunda müxtәlif mәrhәlәlәr
üzrә bölünmüşdü. Orta Bakalavr Dәrәcәsinin tamamlanması birbaşa olaraq Magistr Dәrәcәsinә (ikinci mәrhәlәyә) keçidin tәminatçısı deyildi. Bundan әlavә İrland Sәlahiyyәtli orqan bu
uzlaşmanın nәzәrdәn keçirilmәsini hәyata keçirmәlidir. Mәlumdur
ki, proqramın nәzәrdәn keçirilmәsi vә bunula әlaqәdar dәyişikliklәrin aparılması әn azından 20 ölkәnin öz strukturlarının Avropa
Tәhsil Strukturu ilә eynilәşdirmәsini hәyata keçirdiyi zaman baş
tutacaqdır.
Cari sәnәdin yaradılması zamanı aşağıdakı әdәbiyyata
müraciәt olunmuşdur:
İxtisas strukturu üzrә Boloniya işçi qrup, Avropada ali tәhsil
sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi strukturu (Fevral, 2005-ci il):
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00Main_doc/050218_
QF_EHEA.pdf internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr .
Diplom sәnәdlәri: Yerli İrland nüsxәsi, internet sәhifәsindәn
әldә oluna bilәr. Internet ünvan: http://www.europass.ie/europass/
WhatisEuropass/DiplomaSupplement/File,1175,en.pdf
İxtisaslaşma (Ali Tәhsil vә Tәlim) Aktı 1999 [İrland ]: internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr. Internet ünvan
-http://www.nqai.ie/Qualifications%20(Education%20and%20Trai
ning)%20Act,%201999.pdf
İrlandiya Yerli İxtisaslaşma Oranı, Yerli Ali Tәhsil Strukturu
daxilindә İxtisasların müәyyәnlәşdirilmәsi (oktyabr, 2003-cü il):
internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr
http://www.nqai.ie/
determinations.pdf.
İrlandiya Yerli İxtisaslaşma Oranı, Yerli Tәhsil Strukturu daxilindә Qayda vә Meyarların müәyyәnlәşdirilmәsi (oktyabr, 2003-cü
il): internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr
http://www.nqai.ie/polandcrit.pdf
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İrlandiya Yerli İxtisaslaşma Orqanı, Yerli Tәhsil Strukturu daxilindә Qayda vә Meyarların müәyyәnlәşdirilmәsi vә ya İxtisasa
dair Ali tәhsil şәhadәtnamәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinә dair
Sәlahiyyәtli orqan (iyul, 2006-cı il): internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr: http://www.nqai.ie/en/FrameworkDevelopment/
File1,1683,en.doc
İrlandiya Yerli İxtisaslaşma Orqanı, İrland Ali Tәhsil vә Tәlim
strukturunda kredit sisteminә dair prinsiplәr vә idarәetmә qaydaları (ilk nәşr 2004-cü ilin noyabr ayında sәlahiyyәtli orqanın
internet sәhifәsindә tәqdim olunmuşdu; 2006-cı ilin iyul ayında
dәrc olunmuşdu): internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr:
http://www.nqai.ie/en/Publications/File1,843,en.doc
İrlandiya Yerli İxtisaslaşma Orqanı, Universitet Strukturlarının
Tәkmillәşdirilmәsinә dair müzakirә sәnәdi (yanvar, 2006-cı il):
internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr:
http://www.nqai.ie/en/Publications/File,1183,en.doc
İrland Ali Tәhsil Keyfiyyәt Nәzarәt Şәbәkәsi /İrland Ali Tәhsil
vә Tәlim Sisteminin Tәkmillәşdirilmәsi:
I. Ümumi prinsiplәr; II. Ali Tәhsil vә Tәlim Sisteminin
Tәkmillәşdirilmәsi prinsiplәri: internet sәhifәsindәn әldә oluna
bilәr http://www.iheqn.ie/_fileupload/publications/File808en.doc
Sәnәd Ali Tәhsil vә Tәlim Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri üzrә Şurası tәrәfindәn nәzәrdәn keçirilmişdir.
http://www.hetac.ie/publications.cfm?sID=32 internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr.
Sәnәd Dublin Texniki İnstitutu tәrәfindәn nәzәrdәn keçirilmişdi. Daha әtraflı mәlumat
http://www.nqai.ie/en/PoliciesandProcedures/ internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr.
İrland Universitetlәrinin Keyfiyyәtә Nәzarәt Heyyәtinә dair
mәlumat www.iuqb.ie internet sәhifәsindәn әldә oluna bilәr.
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ӘLAVӘ 1
DUBLIN IXTISAS MEYARLARININ İRLAND YERLI İXTISAS STRUKTURU ILӘ MÜQAYISӘSI
İki quruluşun yaranmasına dair tәsnifat
Ali Tәhsilә dair Dublin sәnәdi 2002-2004-cü illәr arasında Dublin
görüşü zamanı Qarşılıqlı Tәklif Qrupu tәrәfindәn tәkmillәşdirilmişdi.
İrland ali tәhsil strukturu ( daha sonar sәnәddә İrland meyarları
şәklindә qeyd olunacaq) üzv dövlәtlәrin nümayәndәlәrinin yardımı
ilә inkişaf etdirilmiş vә 2003-cü ilin oktyabr ayından etibarәn tәdbiq
olunmağa başlamışdı. Bu meyarlar ilkin olaraq İrland ali tәhsil strukturunda mövcud tәhsil sәviyyәlәrinin müәyyәn edilmәsi ilә әlaqәdar
yaradılmışdı. Daha sonrakı mәrhәlәlәrdә 2005-ci ilin may ayında
Bergen Nazirlәr toplantısında Boloniya İşçi Qrupu tәrәfindәn
tәkmillәşdirilmişdi. Hәr iki meyar ali tәhsil müәssisәlәrindә tәdris
olunan ixtisaslar üzrә ümumi mәlumat toplusudur. Yerli İxtisas
Strukturu çәrçivәsindә şәhadәtnamә növlәri İrlandiya Yerli İxtisaslaşma Orqanı Hәr iki Ali Tәhsil İxtisas Strukturu ümumi ixtisaslar
baxımından eynilik tәşkil edir.
Hәr iki struktur geniş sayda ixtisası (ixtisas sahәsindәn asılı olmayaraq) әhatә edir.
Hәr iki struktur daxilindә oxşar elementlәr mövcuddur.
Hәr iki struktur müxtәlif strukturların (Dublin sәnәdi buna misal
kimi göstәrilә bilәr) vә ya
(İrland) fәrqlәndirici cәhәtlәrin
mәrhәlәlәr arasındakı uyğunsuzluqda olduğunu hesab edir.
Hәr iki struktur müvәqqәti (vә ya hәqiqәtәn maksimal) nәticәlәrә
aid olunmur. Nәticә müddәtlәrindә öz әksini tapmış vә tәdris planları, ixtisas metod vә müddәtlәrinә istinad etmir. Dublin stukturu vә
yerli şәhadәtnamә növlәri arasında müәyyәn uzlaşma olduğu halda
belә ixtisasların qavranma metodları vә mәqsәdlәri arasında müxtәifliklәr mövcuddur. Dublin meyarları ixtisaslar arasında müqay31

isәlәrin aparılması mәqsәdi daşıyır ki, bu müqayisәlәr Boloniya
prosesi iştirakçısı olan ölkәlәri ali tәhsil mәrhәlәlәrinin sonunda
tәqdim olunmuşdu. İrland meyarları ali tәhsil strukturu çәrçivәsindә
ixtisaslarının bir hissәsidir. Yuxarıda qeyd olunan meyarlar EHEA
daxilindә mövcud ixtisas meyarlarından daha genişdi izahı verilmişdi. Dublin meyarları Boloniya prosesi çәrçivәsindә müqayisә
olunan iki әsas mәrhәlә ixtisaslarının asanlaşdırmaq mәqsәdi daşıyır.
Qarşılıqlı Tәklif Qrupunun işi Bakalavr vә Magistr dәrәcәlәri
arasında oxşarlığı müәyyәn etmәkdәn ibarәtdir. Nәticәdә doktorluq
dәrәcәsi vә ixtisarlaşdırılmış ixtisas dәrәcәlәrinin (mәrhәlәlәrә dair
meyarların genişlәndirilmәsi) meyarlara daxil edilmәsi hәyata keçirildi. Mәrhәlәlәr arasında belә müqayisә metodalar, strukturların
tәkmillәşdirilmәsi vә qәbul edilmәsinә öz tәsirini göstәrmiş olur. Bu
hәmçinin ümumi göstәricilәr kimi nәzәrdәn keçirilә bilәr. KNA
tәrәfindәn Britaniya Ali Tәhsil Strukturu üçün tәkmillәşdirilmişdi.
Bu mәsәlәlәr britaniya "ali tәhsil diplomu sahiblәri"nә dair on illik
toplantının gündәliyinә daxil edilmişdi. Ali tәhsil diplomlu ixtisasların meyarlarının tәyin edilmәsi mәqsәdi daşıyır. Geniş iş proqramı
vә mәslәhәtlәrin formalaşdırılması FHEQ-ya әsaslanır. İxtisas
[müәyyәn ixtisaslar üzrә] sahiblәrinin bilik vә bacarıqların nümayiş
olunması...vә müәyyәn [ixtisas mübadilәsi vә vәzifәlәrin hәyata
keçirilmәsi]...әmәk fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdi vә ixtisas mübadilәsi üçün tәlәb olunan … [müәyyәn qabiliyyәt vә qәrarların qәbul edilmәsi bacarığı]”. Bu elementlәrin fәrqi Dublin meyarlarında öz әksini tapmışdır. Dublin meyarlarında diplomlu mütәxәssislәrin (müxtәlif mükafatlandırma sәviyәlәri üzrә) ümumi
cәhәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi öz әksini daha geniş şәkildә tapa
bilәr. İrland meyarları struktur daxilindә tәhsilә dair daha çox deduktiv şәkildә tәyin olunmuşdu. Qanunvericiliklә tәyin edilmiş “bilik,
bacarıq vә ya qabiliyyәtlәr” meyarlardan istifadә olunmuşdu. Analiz
nәticәsindә intelektual әnәnәlәr, geniş qәdim vә müasir qavrama
üsulları ortaya çıxmışdı. Praktiktiki olaraq bu nәticәlәr yerli strukturun әsas elementlәrinә vә mәrhәlәlәrin ardıcıllığının әsasını tәşkil
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edәrәk geniş surәtdә hәmkar ölkәlәr üçün qәbul olunur. Yerli strukturun tәkmillәşdirilmәsi üzrә işçi qrupu tәrәfindәn müxtәlif yönlü ilkin
araşdırmadan sonra mәrhәlәlәr arasında fәrq vә mәrhәlә meyarlarının
tәkmillәşdirilmәsi hәyata keçirilmişdi. Mәrhәlә meyarlarının
tәkmillәşdirilmәsindәn sonra alt standatları inkişaf etdirilmәsi hәyata
keçirilmişdi.
Alt sәviyyәlәrin dolğun şәkildә izahının verilmәsi mәqsәdi ilә
sәviyyә meyyarları müәyyәn edilmişdi. Bundan әlavә qeyd etmәk
lazımdır ki, sәviyyә meyarları bütünlüklә alt sәviyyәlәrini әhatә edir.
Strukturalar arasında başlıca fәrq metodlaşma daxilindә müqayisә
aparılarkәn ortaya çıxır. Struktur elementlәrinin detallı müqayisә
zamanı bu faktları nәzәrdә saxlanması vacibdi. İrland ali tәhsil strukturunun vә ikinci dәrәcәli standartların ümumilikdә nәzәrdәn keçirilmәsi zamanı fәrdi elementlәrin tam araşdırılması vacibdir. Boloniya
Prosesinin qaydaları çәrçivәsindә vә Yerli İxtisasa Nәzarәt Strukturunun tәlәblәri daxilindә meyyarların tәkmillәşdirilmәsi kifayyәt
qәdәr qısa zaman çәrçivәsindә hәyata keçirilmişdi. İrland meyyarları
"Ali tәhsil strukturun gәlәcәkdә tәkmillәşdirilmәsi, әlavәlәr vә ya
ixtisarların aparılması" baxımından tәkmillәşdirilmişdi. Qarşılıqlı
Tәklif Qrupu Dublin meyyarlarına dair fikir bildirmәkdә daha
qәrarsız mövqe tutmuşlar. Bunu da nәzәrdәn qaçırmaq olmaz ki, hәr
iki strukturun zәif vә güclü tәrәflәri nәzәrdәn keçirildiyi zaman onların bir müddәt әrzindә maneәsiz iş prosesinin mümkünlüyü nәzәrә
alınmadır.
Hәr iki strukturda mövcud meyarlara dair standartlar
Dublin sәnәdi beş standartdan ibarәtdir. İşçi qrupu bilik vә
qavrama, qiymәtlәndirmә, ünsiyyәt qabiliyyәtlәrini nәzәrdәn keçirmişdir. Hәtta yuxarıda sadalanan standartlar (üçüncü mәrhәlә
çәrçivәsindә) tәkmillәşdirilmә zamanı detallı şәkildә araşdırılmamışdır. İrland meyyarları 8 ikinci dәrәcәli alt-standartlardan
ibarәtdir:
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geniş bilik; ixtisas növü; qabiliyyәt diapazonu; tәrkib hissәlәrinin
mәzmunu; kompanentin rolu; tәrkib hissәlәrinin öyrәnilmәsi; tәrkib
hissәlәrinin araşdırılması vә qavranması.
Yuxarıda göstәrildiyi kimi İrland ali tәhsil strukturunda ikinci
dәrәcәli standartların aydın izahı verilmişdir. Bilik vә qavrama bir
çox ixtisasların, әsasәn dә ali tәhsil üzrә mövcud ixtisasların әsasını
tәşkil edir. Әslindә isә “bilik” bәzi hallarda tәhsil mәfhumunun sinonimi anlamına gәlir. Dublin meyarlarında “bilik vә qavrama”
mәfhumları istifadә olunduğu halda İrland ali tәhsil strukturunda
“qavrama” mәfhumu kimi istifadә olunmuşdu. Hәm Duplin hәm dә
İrland ali tәhsilә dair sәnәdlәrindә bilik (vә bacarıqları) meyarları ilә
bilik (vә bacarıqların) tәdbiq olunmasını bir birindәn ayırır. Dublin
meyarlarında bilik vә bacarıqların ikinci standart üzrә tәdbiq olunması. İrland ali tәhsil strukturunda bacarıq mәfhumuna dair "bilik vә
bacarıqların tәdbiq olunmasını vә bir sıra mәsәlәlәrә dair biliklәr"
kimi mәlumat verilmişdi.
İrland ali tәhsil strukturunda (tәlәbәlәr müәyyәn mәlumata malikdir) ikinci dәrәcәli standartlara vә tәhsil prosedurlarının aydın izahı
verilmişdi. Bilik vә qabiliyyәtlәr dair bölmәdә “tәlәbәlәrin prosedurların tәdbiq olunmasına dair fikirlәri ” mәlumat verilir.
Dublin meyarlarının üçüncü standartı bәzi mәrhәlәlәr, qiymәtlәndirmә vә ya sosial öhdәliklәr öz әksini tapmışdır. Burada hәmçinin
tәlәbәlәrinin mütaliyә qabiliyyәti vә digәr qabiliyyәtlәri, o cümlәdәn
mәlumatın toplanması vasitәsi ilә yeni tәdqiqatların aparılması haqda
bәhs olunur.
Dublin meyarlarının dördüncü standartında ünsiyyәt qabiliyyәtlәri
haqda bәhs olunur, mәrhәlәlәri bir birindәn fәrqlәndirәn cәhәtlәrin
mübadilә baxımından araşdırılır. İrland ali tәhsil strukturuda
biliklәrin mübadilә qabiliyyәti haqda dolğun mәlumat verilmәmişdi.
Biliklәrin mübadilәsi birbaşa olaraq qavrama qabiliyyәti ilә
әlaqәlidir. Biliklәrin mübadilәsi bacarığı iki nöqteyi nәzәrdәn
araşdırıla bilәr. Bunlar 1) tәlәbәlәrin fәrdi qabiliyyәtlәri 2) bilik vә
bacarıqların ikinci dәrәcәli standartlarla әlaqәsidir.
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Dublin meyarlarının beşinci standartı bilik vә bacarıqların
öyrәnilmәsindәn bәhs edir. Bu İrland ali tәhsil strukturunda tәrkib
hissәlәrinin öyrәnilmәsi adı altında daxil olan tәhsil meyarı ilә
eynilik tәşkil edir. İrland standartlarında tәhsilә dair Boloniya meyarlarında göstәrilәndәn daha geniş izahat verilmişdir, lakin hәr iki
struktur müstәqil şәkildә tәhsil alınmasına istinad edir.
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Tәhsil sәviyyәlәri vә mәrhәlә meyyarları
İrland ali tәhsil strukturu 6-cı tәhsil sәviyyәdәn başlayır.
Uzlaşmanın tәsdiq edilmәsi prosesindә İrland meyarları aşağı vә
ya yuxarı mәrhәlәlәrinin izahını vermәkdәn çәkinirlәr, lakin bu növ
proseslәr zamanı bu qaçılmaz faktdır. (Burada “Sәviyyә” haqda
danışarkәn texniki struktur göstәricilәri vә şәhadәtnamә növlәrini
nәzәrdә tutulur. Әsas elementlәr digәrilәri ilә әvәz oluna bilir, lakin
bu 6-cı sәviyyәdә hәyata keçirilmir). Dublin sәnәdlәrinin tәrtib olunması zamanı birinci mәrhәlә çәrçivәsindә mәhdudlaşdırılma
nәzәrdә tutulmamışdı (vә birinci mәrhәlә daxilindә ixtisarlaşdırılmış
mәrhәlә) vә ikinci mәrhәlә meyarları birinci mәrhәlә meyarlarına
әsaslanır. Dublin şәhadәtnamә növlәri İrland ali tәhsil strukturu elementlәri ilә qarşılaşdırıla bilәr. Әlaqәdar standartlar hәr bir tәhlis
sәviyyәsi üçün sәciyyәlәndirilir. Nәzәrә almaq lazımdır ki, müqayisә
tәxmini xarakter daşıyır. İrland ali tәhsil strukturu açıq şәkildә aşağı
sәviyyә ixtisasları daha yüksәk sәviyyәlәrәdәk çatdırıla bilәr, eyni
prosedur Dublin tәhsil sisteminә aid edilә bilәr.
İxtisaslaşdırılmış mәrhәlә – ali tәhsil şәhadәtnamәsi (6)
İxtisaslaşdırılmış mәrhәlә (birinci mәhrhәlә daxilindә) İrland ali
tәhsil şәhadәtnamәsi ilә eynilәşdirilir. Dublin sistemindә mövcud
tәhsil elementlәri bu mәrhәlәnin qarşılaşdırılması (bütünlükdә birinci mәrhәlә kimi) ümumilikdә biliyin әldә olunması ilә
qarşılaşdırılıb. İrland ali tәhsil strukturu bu növ dәyişikliklәri orta
tәhsil ilә qarşılaşdırılmışdı. Hәr iki struktur ixtisas sahәlәri haqda
bәhs edir.
Dublin meyarlarının tәdbiq olunması biliklәrin tәdbiq olunmasına
әsaslandığı halda, İrland meyarları tәrkib hissәlәrinin öyrәnilmәsi vә
tәrkib hissәlәrinin roluna әsaslanır. İrland ali tәhsil strukturunda irәli
sürülәn tәlәblәr sırasına daxil olan çox pillәli, qәliz vә müxtәlif cinsli
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qruplar daxilindә әmәk fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi Dublin
meyarlarında öz әksini tapmış ixtisas mübadilәsi anlamına gәlir.
Problemlәrin hәll olunmasına dair qeydlәrdә istifadә olunan terminlәr baxımından bu iki meyyarlarda bәnzәrlik çoxdur. Dublin
meyarlarında qeyd olunan bacarıqların elementlәrinin bir birindәn
fәrqlәnmәsi öz әksini dolğun şәkildә tapmamışdır. Hәr bir mәrhәlә
üzrә müstәqillik tendensiyasını fәrqlәndirmәk mümkündür. İrland
meyarlarında bu haqda daha dolğun mәlumat verilmişdi. Dublin
tәhsil sistemindә ixtisas elementlәri bir-birindәn fәrqlәnir. İrland vә
Dublin ali tәhsil strukturlarının mәrhәlәlәrin müstәqil şәkildә olması
baxımdan eynilәşdirilmәsi mümkündür.
Birinci mәrhәlә – Orta Bakalavr dәrәcәsi (7)
Birinci mәrhәlә meyarı tәhsil sisteminә dair Dublin sәnәdinin
başlıca hissәsini tәşkil edir. İxtisaslar üzrә Bakalavr Dәrәcәsinin
tәdbiq olunması Boloniya Prosesi iştirakçısı olan ölkәlәr üçün
yenilikdir, hәmin ölkәlәr İrlandiya vә Böyük Britaniyaya müraciәt
edәrәk onların bu sahәdә qazandıqları tәcrübәlәrindәn istifadә olunması mәqsәdi ilә yardım istәmişlәr. İrland ali tәhsil strukturu daxilindә Orta Bakalavr Dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә Orta vә
Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәlәri arasındakı fәrqin müәyyәnlәşdirilmәsi (7 vә 8-ci pillә sәviyyәsindә) İrland ixtisaslaşma sistemindә әn
vacib araşdırma idi. Burada Irland tәhsil sistemindә birinci mәrhәlә
çәrçivәsindә iki alt mәrhәlә, Orta Bakalavr Dәrәcәsi vә Ali Tәhsil
dәrәcәlәrinin qazanılması nәzәrdә tutulmuşdu. Orta Bakalavr
Dәrәcәsindә birinci mәrhәlәnin tamamlanması zamanı ixtisasın
seçilmәsi nәzәrdә tutulur. Bu mәrhәlәyә Yerli Diplom sәviyyәlәri
daxildir.
Dublin sәnәdindә birinci mәrhәlә ilә әlaqәdar biliklәrin әldә olunması orta tәhsil sәviyyәsindә tәqdim olunmuş vәsait vә “bәzi ixtisas sahәlәri üzrә biliklәrin әldә olunması ” nәzәrdә tutulur. Bu konsepsiyaya “fәaliyyәt mәrkәzi üzrә tәhsil ” vә ya aparıcı digәr
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biliklәrin әldә olunması, bilik (vә qavrama)sәviyyәlәrinin Dublin vә
İrland meyarlarını nәzәrdә tutur.
İrland ali tәhsil meyarlarında ali tәhsilin 7-ci sәviyyәsinә dair belә
qeyd olunmuşdu – “yeni vә artıq tәdris olunan ixtisasların cari ixtisasla әlaqәsi” әlaqәsinin mümkünlüyü Dublin ali tәhsil meyarlarına
nisbәtәn daha yüksәk ehtimala malikdir.
Meyarlar İngiltәrә, Vels vә Şimali İrlandiya, İrlandiya vә Şotlandiya strukturlarında mövcud Fәrqlәnmә Bakalavr vә Orta Bakalavr
dәrәcәlәri üçün nәzәrdә tutlmuşdu. Birinci mәrhәlәnin Boloniya
prosesi çәrçivәsindә proqram standartlarının tәkmillәşdirilmәsi
hәyata keçirilmişdir.
İxtisas sahәsi üzrә yaranmış problemlәrin bilik vә bacarığın
kömәyi ilә hәll edilmәsi Dublin meyarlarında qeyd edilmişdi. İrland
meyarlarında vәzifәlәrә dair açıqlama verilmişdi. Hәr iki element
müqayisә olunur. Dublin meyarlarında mәlumatın toplanması
nәzәrdә tutulur. Tәdris olunan ixtisas sahәsi üzrә bacarıqların
mәhdudlaşdırılması Dublin meyarlarıtunda nәzәrdә tutulmasa da,
İrland ali tәhsil strukturunda nәzәrdә tutulmuşdu. Dublin meyarlarında tәlәbәlәrin “sosial, elmi vә etik mәsәlәlәrә dair seçimini
nәzәrdә tutur. Bu mәsәlә öz әksini İrland ali tәhsil strukturunda da
tapmışdır. Dublin meyarlarına әsaslanaraq ixtisas mübadilәsi
mütәxәssis auditoriyası arasıldığı kimi qeyri-peşәkar auditoriya
arasında da buna dair müzakirәlәrin aparılması nәzәrdә tutulur.
İrland meyarlarında auditoriyaya dair dәqiq meyar göstәrilmәmiş vә
6-cı pillә meyarlarında “müxtәlif qruplar ” adı altında sәnәdә daxil
edilmişdi. Tәhsilin qavranması qabiliyyәtinin olamasına dair birinci
mәrhәlә çәrçivәsindә tәlәblәr müstәqil şәkildә tәhsilin davam etdirilmәsi anlamına gәlir. İxtisasların struktur daxilindә müqayisәsi birinci mәrhәlә Dublin meyarı vә Orta Bakalavr dәrәcәsi İrland Orta
Bakalavr Dәrәcәsinin 1-ci mәrhәlә ixtisasları ilә bәrabәr sәviyyәli
hesab edilir.
Birinci mәrhәlә– fәrqlәnmә bakalavr dәrәcәsi (8)
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Dublin meyarlarından fәrqli olaraq İrland tәhsilә dair sәnәddә
"cari ixtiras sahәlәri üzrә struktur" haqda mәlumat verilmir.
Fәrqәlәnmә Bakalavr Dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsinә dair
kriteriyalar kompleks planlaşdırma, lahiyәlәndirmә, texniki vә ya
idarәetmә funksiyasından ibarәtdir. Bilik vә bacarıqların geniş kontekstdә yeni vә ya az rastlanan problemlәrin hәll etmәsi istiqamәtindә tәdbiq olunması kimi nәzәrdә tutulur. Fәrqlәnmә Bakalavr
Dәrәcәsinin alınması birinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr olduğu
sәnәddә bir daha tәsdiq olunur. Bundan әlavә Ali Bakalavr Dәrәcәsi
ixtisaslaşdırılmış mәrhәlә ilә eynilik tәşkil edir vә hәtta birinci
mәrhәlә ixtisaslarına dair tәlәblәrdәn daha çox tәlәbi әhatә etmiş vә
qarşılamış olur.
Birinci mәrhәlә çәrçivәsindә sosial vә etik problemlәrin hәll
edilmәsi Dublin meyarlarında 8-ci dәrәcә üzrә daha geniş imkanların
olması tәlәbini irәli sürür.
Fәrqәlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi üzrә irәli sürülәn tәlәblәr sırasına
daxil olan çoxpillәli, qәliz vә müxtәlif cinsli qruplar daxilindә әmәk
fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi kimi tәlәblәr vardır.
Bundan әlavә Ali Bakalavr Dәrәcәsi ixtisaslaşdırılmış mәrhәlә ilә
eynilik tәşkil edir vә hәtta birinci mәrhәlә ixtisaslarına dair
tәlәblәrdәn daha çox tәlәbi әhatә etmiş vә qarşılamış olur.
İkinci mәrhәlә – magistr dәrәcәsi (9)
Dublin meyarları birinci mәrhәlә ixtisaslarına әsaslanır. İrland
meyarları ixtisas sahәsi üzrә qabaqcıl anlayışları tәsdiq edir.
Bilik vә bacarıqların tәdbiq olunması, mәhdud mәlumat vә qiymәtlәndirmә vasitәsi ilә sosial vә etik vәzifәlәrin araşdırılması
hәyata keçirilir.
Dublin meyyarlarında müstәqil şәkildә tәhsilin davam etdirilmәsi
sәviyyәsindәn qısaca olaraq qeyd olunduğu halda İrland meyyar39

larında bu mәsәlәyә dair öhdәlik nәzәrdә tutulmuşdur. Dublin vә
İrland Strukturları ixtisaslarının ikinci mәrhәlә üzrә müqayisәsi
İrland Magistr dәrәcәsinin ikinci mәrhәlәsinә әsaslanır.
Dublin meyarlarında "yeniliklәrin әsası vә tәdbiq olunması imkanları" kimi qeyd olunan anlamlar, İrland meyarlarında "yeni
biliklәrin kritik qavranılması" kimi sәnәdә daxil edilmişdi. Bu iki
mәfhum birgә istifadә oluna bilәr. Dublin meyarlarının yaradıcıları
olan mütәxәssislәr ümumilikdә Magistr dәrәcәsi meyarlarının
razılaşdırılmasının Bakalavr dәrәcәsi meyarlarının razılaşdırılmasından daha asan olduğunu iddia edirlәr. İştirakçı ölkәlәr arasında
ümumilikdә pillәlәr arasında razılığın әldә olunması mümkündür,
çünki tәxminәn bu sәviyyәdә ölkәlәr arasında uzun müddәtli
әmәkdaşlıq mövcuddur. Öncәki әmәkdaşlıq doktorluq dәrәcәsinin
alınmasına hazırlıq mәrhәlәsi Anglofon Magistr Dәrәcәsi kimi tanılır.
Dublin ali tәhsil sәviyәsi meyarlarının qiymәtlәndirilmәsi natamam vә ya mәhdud mәlumata әsaslanaraq hәyata keçirilmişdir. Dublin ali tәhsil sәviyәsi meyarlara dair tәlәblәr (sosial vә etik öhdәliklәrlә әlaqәli) İrland ali tәhsil sәviyәsi meyarları ilә müqayisәsi
zamanı Dublin meyarlarında daha az tәlәbin irәli sürüldüyü aydın
olur. İrland ali tәhsil sistemindә mövcud magistr dәrәcәsinә dair
meyarlar özündә ixtisas mübadilәsinә dair heç bir yekunlaşdırıcı
mәlumat cәmlәşdirmir, lakin bu meyarlar “daha yüksәk tәhsil sәviyyәlәri üzrә yeni biliklәrin әldә olunması”nın tәkmillәşdirilmәsinә
aid edilir. Dublin ali tәhsil sәviyәsi meyarları müqayisәdә ixtisas
mübadilәsinә dair mәlumat baxımından daha әtraflı şәkildә tәrtib
edilmişdir.
Dublin meyarlarında bu ixtisas dәrәcәsi üzrә bilik vә bacarıqların
tәdbiq olunmasına dair belә qeyd olunur: "Bilik vә bacarıqların geniş
kontekstdә yeni vә ya az rastlanan problemlәrin hәll etmәsi istiqamәtindә tәdbiq olunması" kimi öz әskin tapmışdır.
Üçüncü mәrhәlә - doktorluq dәrәcәsi
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Dubin ali tәhsil strukturunun elementlәri üçüncü mәrhәlәdәn
fәrqlәnir. Üçüncü mәrhәlәyә dair Dublin meyyarları iki standat üzrә
bilik vә bacarıqlara әsaslanır. Burada bilik vә bacarıqların
müәyyәnlәşdirilmәsinә dair müstәqil standartları mövcud deyildir.
Bilik vә qavrama ilә әlaqәdar standartlar ixtisas sahәsi üzrә
yaradılmışdır. .
Biliklәrә dair birinci standart ixtisas sahәsi üzrә sistematik bilik vә
bacarıqların nümayiş olunmasını nәzәrdә tutur. Eyni meyarlar öz
әksini İrland ali tәhsilә dair sәnәddә tapmışdır. Dublin meyarı daxilindә digәr standartlar ilkin elmi araşdırma sahәsindә mövcuddur.
İrland meyyarlarına istinadәn-elmi araşdırma yolu ilә yeni ixtisas
sahәlәrinin yaradılması. İrland meyyarlarında yeni ixtisas sahәlәrinin
yaradılması, praktiki materiallar vә.s bu kimi mәsәlәlәr öz әksini
tapmışdır. Bu baxımdan strukturlar üzrә meyarlar eynilik tәşkil edir.
Doktorluq dәrәcәsi sәviyyәsindә irәli sürülәn digәr tәlәb professional
vә elmi baxımdan texnologiya, sosial vә ya mәdәni tәrәqqi sahәsindә
naliyyәtlәrin әldә etmәk imkanına malik olmasıdır. Eyni meyarlar öz
әksini İrland ali tәhsilә dair sәnәddә tapmışdır. Burada hәmçinin yeni
ixtisas sahәlәrinin yaradılması, praktiki materiallar vә.s bu kimi
mәsәlәlәr öz әksini tapmışdır.Burada hәmçinin mәlumdur ki, qiymәtlәndirmә meyarları üçüncü mәrhәlә çәrçivәsindә digәr
mәrhәlәlәrdәn kәskin şәkildә fәrqlәnir. Bu zaman diqqәt qәliz vә
yeni fikirlәrin kritik analizi, qiymәtlәndirilmәsi vә araşdırılması üzәrindә cәmlәşirdirilir. İrland meyarlarında (doktorluq dәrәcәsi ilә bir
başa әlaqәsi olan) abstrakt problmelәrin hәlli üçün bilik vә bacarıqlardan istifadә olmasına dair heç bir mәlumat verilmәmişdir.
Mәhz doktorluq dәrәcәsi sәviyyәsindә İrland ali tәhsil strukturuna
dair meyarlarında tәrkib hissәlәsinin rolu vә ixtisas üzrә mübadilә
nәticәlәri arasında kәskin fәrq qoyulur. İrland meyarlarında ixtisaslaşma sahәsi üzrә peşәkar fәrdlәrlә mütaliyәlәrin aparılması nәzәrdә
tutulmuşdu. Dublin meyarlarında bu meyar ümumilikdә cәmiyyәt
üzvlәri ilә mütaliyәlәrin aparılması qismindә öz yerini tapmışdır.
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Lakin İrland ali tәhsil strukturunda cәmiyyәt üzvlәri ilә mütaliyәlәrin
aparılması qabiliyyәtlәrinә dair irәli sürülәn tәlәblәr aydın şәkildә öz
izahını sәnәddә tapmış deyildir. Bu öz növbәsindә Dublin meyarlarının üçüncü mәrhәlәyә - "Qarışıq vә mürәkkәb sahәlәr üzrә bilik
vә bacarıqların nümayiş etdirmәk qabiliyyәti vә texniki peşә sahәlәri
üzrә professional, elmi araşdırma bacarıqlarının olması"na dair irәli
sürülәn tәlәblәrlә uzlaşmır.
Boloniya İrland ali tәhsil strukturu
Dublin meyarları, Irland şәhadәtnamә növlәri,
İxtisaslaşdırılmış mәrhәlә, Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri
• Ali Tәhsil sәviyyәsindә tәdris olunan ixtisas (orta tәhsil tamamlandıqdan sonra әldә olunan ixtisas vә ya buna bәnzәr digәr ixtisaslar) üzrә bilik vә bacarıqların nümayiş olunması;
• Bilik vә bacarıqların kömәyi ilә әldә olunmuş ixtisasın әmәk
fәaliyyәtindә tәdbiq olunması;
• Real vә abstrakt problmelәrin hәlli üçün bilik vә bacariqlardan
istifadә olmasi;
• Ixtisas mübadilәsinin mütәxәssis auditoriyası arasında hәyata
keçirilmәsi;
• Gәlәcәkdә müstәqil şәkildә tәhsili davam etdirmәk mәqsәdi ilә
kifayyәt qәdәr bilik vә bacarığın әldә olması;
• Geniş ixtisas sahәsi üzrә әldә olunan biliklәr.
• Müәyyәn teoretik vә abstrakt düşünmә tәrzi.
• Müxtәlif yönlü bacarıq vә qabiliyyәtlәrin nümayiş edilmәsi.
• Abstrakt problemlәrin asan hәll yollarinin tapilmasina dair öhdәliklәr .
• Müxtәlif xassәli vә gündәlik hәyatda az rastlanan situasiyalarda
professional davranış;
• Teoretik biliklәrin vә vәya texniki, yaradıcılıq bacarığının
müxtәlif konteksdә tәdbiq olunması.
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• Resursların paylaşdırılması vә vә ya digәr fәrdlәrin әmәk fәaliyyәtinә dair öhdәliklәrin tәyin olunması istiqamәtindә müstәqil
fәaliyyәt. Qarışıq vә müxtәlif cinsli qruplar daxilindә öhdәliklәrin
paylaşdırılması.
• Tәlim qrupunun tәhsilә dair tәlәblәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
tәşәbbüsünü öz üzәrinә götürülmәsi.
• 1-ci tәhsil mәrhәlәsi, Orta Bakalavr Dәrәcәsi çәrçivәsindә fәrdi
baxışların ifadә olunması.
• Ali Tәhsil sәviyyәsindә tәdris olunan ixtisas (orta tәhsil tamamlandıqdan sonra әldә olunan ixtisas vә ya buna bәnzәr digәr ixtisaslar) üzrә bilik vә bacarıqların nümayiş olunması;
• bilik vә bacarıqların kömәyi ilә әldә olunmuş ixtisasın әmәk
fәaliyyәtindә tәdbiq olunması;
• Mәlumatlarin toplanmasi vә araşdirilmasi qabiliyyәtinin olmasi
(adәtәn tәdris olunan ixtisas üzrә). professional vә elmi baximdan
texnologiya, sosial vә ya mәdәni tәrәqqi sahәsindә naliyyәtlәrin әldә
etmәk imkanina malik olmasi ehtimal olunur;
• İxtisaslaşdığı sahә üzrә peşәkar vә qeyri peşәkar fәrdlәrlә
mütaliyәlәrin aparılması;
• gәlәcәk müstәqil şәkildә tәhsili davam etdirmәk mәqsәdi ilә kifayyәt qәdәr bilik vә bacarığın әldә olması.
• Müxtәlif sahәlәr üzrә biliyik әldә olunması.
• Tәdris olunan sahә üzrә bacarıq vә qabiliyyәtlәrin nümayiş olunması.
• Planlaşdirma, layihәlәndirmә texniki vә ya nәzarәtedici sahәlәr
üzrә әmәliyyatlara dair qiymәtlәndirmә.
• xüsusi bacarıqlar tәlәb edәn yeni ixtisas sahәlәrinin yaradılması.
• Fәrdi vә ya grup daxilindә naliyyәtlәrin qeydә alınması; digәr
şәxslәrin vәzifәlәrinә dair müәyyәn olunmuş vәzifәlәr.
• Tәlәbә qruplarının tәhsildә qazandıqları naliyyәtlәr vә ehtiyacların qarşılanmasına dair tәkliflәrin irәli sürülmәsi.
• Tәdris olunan ixtisas üzrә nәzәriyyә, konsepsiya vә metodlara aiddir.
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• Detallı bilik vә qavrama (ixtisaslaşma sahәsi üzrә), digәr
sahәlәrlә әlaqәli.
• Qarışıq vә mürәkkәb sahәlәr üzrә bilik vә bacarıqların nümayiş
etdirmәk qabiliyyәti; Texniki sahә üzrә professional, elmi araşdırma
bacarıqları.
• Planlaşdirma, Layihәlәndirmә Texniki vә/ vә ya Nәzarәtedici
Sahәlәr Üzrә Әmәliyyatlara Dair Qiymәtlәndirmә.
• xüsusi bacarıqlar tәlәb edәn yeni ixtisas sahәlәrinin yaradılması.
• Fәrdi vә ya grup daxilindә nәaliyyәtlәrin qeydә alınması; digәr
şәxslәrin öhdәliklәrinә dair müәyyәn olunmuş vәzifәlәr.
• Qarışıq vә mürәkkәb sahәlәr üzrә bilik vә bacarıqların nümayiş
etdirmәk qabiliyyәti; müstәqil, professional vә etik baxımdan bilik
vә bacarıqların tәdrisinin hәyata keçirilmәsi.
2-ci mәrhәlә Magistr dәrәcәsi
• Tәdris olunan sahә üzrә bilik vә bacarıqların nümayiş olunması;
• Bilik vә bacarıqların geniş kontekstdә yeni vә ya az rastlanan
problemlәrin hәll etmәsi istiqamәtindә tәdbiq olunması;
• Bilik vә bacariqlarin mürәkkәb problemlәrin hәll olunmasi istiqamәtindә istifadә olunmasi vә mәhdud mәlumat vә qiymәtlәndirmә vasitәsi ilә sosial vә etik vәzifәlәrin araşdirilmasi
• Aparıcı ixtisas sahәlәri üzrә bilik vә mәlumatların toplanması.
• Bilik vә bacarıqların tәdbiq olunması, mәhdud mәlumat vә qiymәtlәndirmә vasitәsi ilә sosial vә etik vәzifәlәrin araşdırılması
• Tәdris olunan ixtisas sahәsi üzrә qarişiq vә yeni bilik vә bacariqlardan seçilmişdir; daha yüksәk tәhsil sәviyyәlәri üzrә yeni
biliklәrin әldә olunmasi
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QİYMӘTLӘNDİRMӘ
• Fikir vә düşüncәlәrinin birmәnalı vә aydın şәkildә bu sahәdә
peşәkar vә qeyri-peşәkarlarla müzakirә olunması;
• İxtisaslaşdığı sahә üzrә peşәkar vә qeyri peşәkarlarla mütaliyәlәrin aparılması.
• Fәrdi vә ya grup daxilindә naliyyәtlәrin qeydә alınması; digәr
şәxslәrin vәzifәlәrinә dair müәyyәn olunmuş vәzifәlәr.
• Özünü qiymәtlәndirmә vә akademik professional vәzifәlәrin qiymәtlәndirilmәsi.
• Sosial normalar vә münasibәtlәrin nәzәrdәn keçirilmәsi.
• digәr fәrdlәrin әmәk fәaliyyәtinә dair öhdәliklәrin tәyin olunması
istiqamәtindә müstәqi fәaliyyәt
3-cü mәrhәlә Doktorluq dәrәcәsi
• İxtisaslaşma sahәsi üzrә sistematik bilik vә bacarıqların nümayiş
olunması;
• qәliz vә yeni fikirlәrin kritik analizi, qiymәtlәndirilmәsi vә
araşdırılması;
• tәdris olunan ixtisas sahәsi üzrә biliklәrin sistematik şәkildә
inkişaf etdirilmәsi vә magistratura metodlarından istifadә edәrәk
elmi araşdırmaların;
• Fikir vә düşüncәlәrinin birmәnalı vә aydın şәkildә bu sahәdә
peşәkar vә qeyri-peşәkarlarla müzakirә olunması;
• professional vә elmi baxımdan texnologiya, sosial vә ya mәdәni
tәrәqqi sahәsindә nәaliyyәtlәrin әldә etmәk imkanına malik olması
tәlәb olunur
• Elmi araşdırma sahәsindә layihәlәndimә qabiliyyәtinin nümayiş
etdirilmәsi.
• abstrakt problmelәrin hәlli üçün bilik vә bacarıqlardan istifadә
olması.
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• Qarışıq vә mürәkkәb sahәlәr üzrә bilik vә bacarıqların nümayiş
etdirmәk qabiliyyәti; Texniki sahә üzrә professional, elmi araşdırma
bacarıqları.
• Elmi araşdırmanın nәticәlәrinin müzakirә olunması; mürәkkәb
sosial problemlәrin hәlli .
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Ә L AV Ә 2
İRLAND ALI TӘHSIL STRUKTURU ILӘ
BOLONIYA STRUKTURUNUN FӘRQLI
CӘHӘTLӘRI BAXIMINDAN YARANAN
PROBLEMLӘRIN TӘHLILI
Mәrhәlәlәr daxilindә İrland ali tәhsil strukturu daxilindә proqramların vә Avropa vә digәr ixtisaslaşma daxilindә ali tәhsil şәhadәtnamәlәrin nәzәrdәn keçirilmәsi.
İnkişaf mәrhәlәlәri
İrland ali tәhsil strukturunda mövcud başlıca ali tәhsil şәhadәtnamәlәri ilә Avropa Ali Tәhsil Sisteminin tәrkibindәki mәrhәlәli ixtisaslaşma arasında uzlaşma vardır. Lissabon Qurultayında strukturlar arasında mövcud müxtәlifliklәr nәzәrdәn keçirilmişdir.
İrland Ali Tәhsil Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri tәltif edәn sәlahiyyәtli
nümayәndәlәr şәhadәtnamәlәrә dair mövcud meyarlardan istifadә
etmәk qәrarını almışlar. Tәhsil vә tәlimlәrin inkişaf etdirilmәsi üzrә
yaradılmış sәlahiyyәtli orqan Texniki mәslәhәtlәr qrupu ilә birgә
kreditә dair problemlәrin araşdırılması üzrә proqram üzrәindә çalışırlar. Nәticә etibarı ilә ikili tәhsil proqramı (1-ci gәlәcәk tәhsil vә
tәlim tәdrisi, digәri Ali Tәhsil vә tәlim proqramları üçün) nәzәrdә
tutulmuşdu. Bu növ tәhsil “prinsip vә idarәetmә qaydaları”na dair
vәsait sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn hazırlanmışdı. Vәsaitdә 6-9 sәviyyәlәrdә müәyyәn edilmiş ECTS kredit hәcmi göstәrilmişdi. İrland
Ali Tәhsil sistemindә mövcud kredit sistemi aşağıdakı kimidir:
6-cı ali tәhsil sәviyyәsi - Ali Şәhadәtnamә = 120 kredit balı
bәrabәrdir
7-ci ali tәhsil sәviyyәsi - Orta Bakalavr Dәrәcәsi = 180 kredit balı
bәrabәrdir
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8-ci ali tәhsil sәviyyәsi - Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi = 180-240
kredit balı bәrabәrdir
8-ci ali tәhsil sәviyyәsi - Ali Diplom = 60 kredit balı bәrabәrdir
9-cu ali tәhsil sәviyyәsi - Magistr Dәrәcәsi = 60-120 kredit balı
bәrabәrdir
9-cu ali tәhsil sәviyyәsi - Aspirant Dәrәcәsi= 60 kredit balı
bәrabәrdir
İrland Ali tәhsil şәhadәtnamәlәri tәltif edәn Struktur bu qaydalar
çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir. Birinci mәrhәlә ixtisaslarının müqayisәsi vә Orta Bakalavr Dәrәcәsi meyarları (İrland ali tәhsil strukturunun 7-ci pillәsi) İrland Orta Bakalavr Dәrәcәsinin alınması birinci
mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr olduğunu sübut edir. Bundan әlavә
Orta Bakalavr Dәrәcәsi ixtisarlaşdırılmış mәrhәlә ilә eynilik tәşkil
etmir, iki mәrhәlә arasında gözә çarpacaq fәrqlәr mövcuddur.
• Birinci mәrhәlә ixtisaslarının müqayisәsi vә Fәrqlәnmә Bakalavr
Dәrәcәsi meyarları (İrland ali tәhsil strukturunun 8-ci pillәsi) İrland
Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsinin alınması birinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr olduğunu sübut edir. Bundan әlavә Ali Bakalavr
Dәrәcәsi ixtisarlaşdırılmış mәrhәlә ilә eynilik tәşkil edir vә hәtta birinci mәrhәlә ixtisaslarına dair tәlәblәrdәn daha çox tәlәbi qarşılayır.
• Birinci mәrhәlә ixtisaslarının müqayisәsi vә Ali Bakalavr Dәrәcәsi
meyarları (İrland ali tәhsil strukturunun 8-ci pillәsi) İrland Ali
Dәrәcәsinin alınması birinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr
olduğunu sübut edir.
• İkinci mәrhәlә meyarlarının vә Magistr Dәrәcәsi meyarları (İrland
ali tәhsil strukturunun 9-cu pillәsi) İrland Magistr Dәrәcәsinin alınması ikinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr olduğunu sübut edir.
• İkinci mәrhәlә meyarlarının vә Aspirant Dәrәcәsi meyarları (İrland
ali tәhsil strukturunun 9-cu pillәsi) İrland Aspirant Dәrәcәsinin alınması ikinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr olduğunu sübut edir.
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• Üçüncü mәrhәlә meyarlarının vә Doktorluq Dәrәcәsi meyarları
(İrland ali tәhsil strukturunun 10-cu pillәsi) İrland Doktorluq
Dәrәcәsinin alınması üçüncü mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr
olduğunu sübut edir. Hәr ikisi yeni bilik vә bacarıqlar yaratmaq mahiyyәti daşıyır.
Birinci mәrhәlә ixtisaslarının müqayisәsi vә Orta Bakalavr
Dәrәcәsi meyarları (İrland ali tәhsil strukturunun 7-ci pillәsi) İrland
Orta Bakalavr Dәrәcәsinin alınması birinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә
bәrabәr olduğunu sübut edir. Bundan әlavә Orta Bakalavr Dәrәcәsi
ixtisarlaşdırılmış mәrhәlә ilә eynilik tәşkil etmir, iki mәrhәlә arasında
gözә çarpacaq fәrqlәr mövcuddur.
Birinci mәrhәlә ixtisaslarının müqayisәsi vә Fәrqlәnmә Bakalavr
Dәrәcәsi meyarları (İrland ali tәhsil strukturunun 8-ci pillәsi) İrland
Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsinin alınması birinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr olduğunu sübut edir. Bundan әlavә Ali Bakalavr
Dәrәcәsi ixtisarlaşdırılmış mәrhәlә ilә eynilik tәşkil edir vә hәtta birinci mәrhәlә ixtisaslarına dair tәlәblәrdәn daha çox tәlәbi qarşılayır.
Birinci mәrhәlә ixtisaslarının müqayisәsi vә Ali Bakalavr Dәrәcәsi
meyarları (İrland ali tәhsil strukturunun 8-ci pillәsi) İrland Ali
Dәrәcәsinin alınması birinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr
olduğunu sübut edir. İkinci mәrhәlә meyarlarının vә Magistr
Dәrәcәsi meyarları (İrland ali tәhsil strukturunun 9-cu pillәsi) İrland
Magistr Dәrәcәsinin alınması ikinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr
olduğunu sübut edir. İkinci mәrhәlә meyarlarının vә Aspirant
Dәrәcәsi meyarları (İrland ali tәhsil strukturunun 9-cu pillәsi) İrland
Aspirant Dәrәcәsinin alınması ikinci mәrhәlәnin bitirilmәsinә
bәrabәr olduğunu sübut edir.Üçüncü mәrhәlә meyarlarının vә Doktorluq Dәrәcәsi meyarları (İrland ali tәhsil strukturunun 10-cu pillәsi)
İrland Doktorluq Dәrәcәsinin alınması üçüncü mәrhәlәnin bitirilmәsinә bәrabәr olduğunu sübut edir. Hәr ikisi yeni bilik vә bacarıqlar
yaratmaq mahiyyәti daşıyır. 6-cı pillә Ali Ali tәhsil şәhadәtnamәsi
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üçün 120 kredit balı tәlәb olunduğu halda, 7-ci pillә Orta Bakalavr
Dәrәcәsi üçün bu kredit sayı 180 kredit tәşkil edir.
8-ci pillә Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi üçün tәlәb olunan kredit
sayı 180-240 kredit balı arasında olur. 8-ci pillә Ali Diplom kreditlәrinin sayı 60 kreditә balı bәrabәrtdir. Fәrqlәnmә Bakalavr dәrәcәsi
üçün ayrılmış ümumi ECTS kredit sayı 240 tәşkil edir vә bu kreditlәr
tәlәbәlәrin lazımi bal topladığı hallarda ayrılır. Burada iki sәciyyәvi
kredit proqramı mövcuddur. Onlar aşağıdakılardır;
o 6-cı sәviyyәdә- 60 kredit balı, 7-ci sәviyyәdә-60 kredit balı vә
8-ci sәviyyәdә 120 kredit balı.
o 6-cı sәviyyәdә- 120 kredit balı, 7-ci sәviyyәdә-60 kredit balı vә
8-ci sәviyyәdә 60 kredit balı.
Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi üzrә ixtisaslaşan bir çox İrland Ali
Tәhsil müәssisәlәrindә kreditә dair tәlәblәrin müxtәlif olduğu nәzәrә
alınmalıdır.
• Ali tәhsil şәhadәtnamәsinin alınması üçün başlanılan tәdris
proqramları adәtәn mәktәb şagirdlәri vә ixtisasa malik fәrdlәr üçün
nәzәrdә tutulmuşdu.
• Orta Bakalavr Dәrәcәsinin alınması üçün başlanılan tәdris
proqramları adәtәn mәktәb şagirdlәri vә ixtisasa malik fәrdlәr üçün
nәzәrdә tutulmuşdu. Bundan әlavә
Orta Bakalavr Dәrәcәsi
proqramına 1 tәdris ili әlavә olunmaqla Ali tәhsil şәhadәtnamәsi almaq imkanı vardır.
• Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsinin alınması üçün başlanılan tәdris
proqramları adәtәn mәktәbi fәrqlәnmә ilә bitirә şagirdlәri vә
müәyyәn ixtisasa malik fәrdlәr üçün nәzәrdә tutulmuşdu. Bundan
әlavә Orta Bakalavr Dәrәcәsi proqramına 1 tәdris ili әlavә olunmaqla Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsini almaq imkanı vardır.
• Ali tәhsil şәhadәtnamәsinin alınması üçün başlanılan tәdris
proqramları adәtәn Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi alan tәlәbәlәr vә
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bәzәn Orta Bakalavr Dәrәcәsi alan fәrdlәr üçün nәzәrdә tutulmuşdu.
Lakin bu da mәlumdur ki, Ali tәhsil şәhadәtnamәsi öncәki ixtisasdan
fәrqli sahә üzrә verilir.
• Magistr Dәrәcәsinin alınması üçün başlanılan tәdris proqramları
adәtәn Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi alan tәlәbәlәr üçün nәzәrdә
tutulmuşdu. Bәzi hallarda bu növ proqramlar Orta Bakalavr Dәrәcәsi
vә ya ona bәrabәr ixtisaslar üzrә qazanılan iş tәcrübәsi aid edilir.
Lakin bu da mәlumdur ki, bәzәn bu proqramlar artıq ixtisas üzrә iş
tәcrübәyә malik fәrdlәrә tәrәfindәn öyrәnilir.
• Magistr Dәrәcәsinin alınması üçün başlanılan tәdris proqramları
adәtәn Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi çәrçivәsindә birinci vә ya ikinci
pillәlәri fәrqlәnmә ilә tamamlayan tәlәbәlәr üçün nәzәrdә tutulmuşdu.
• Ali Dәrәcәnin alınması üçün başlanılan tәdris proqramları adәtәn
Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi, hәmçinin Orta Bakalavr Dәrәcәsi alan
tәlәbәlәr üçün nәzәrdә tutulmuşdu.
• Doktorluq Dәrәcәnin alınması üçün başlanılan tәdris proqramları
adәtәn Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsi alan tәlәbәlәr üçün nәzәrdә tutulmuşdu.
• Ümumilikdә Fәrqlәnmә Dәrәcәsinin alınması üçün nәzәrdә tutulmuş proqram Magistr Dәrәcәsi çәrçivәsindә elmi araşdırma
proqramları vә 1 il Magistr Dәrәcәsi aldıqdan sonra Doktorlu
Dәrәcәsinә keçid hәyata keçirildikdәn sonrakı mәrhәlә nәzәrdә tutulur. Bütünlükdә proqramın tamamlanması 3 il davam edir. Magistr
Dәrәcәsi olan fәrdlәr üçün Doktorluq Dәrәcәsi almaq imkanı
mövcuddur.
Doktorluq Dәrәcәsi çәrçivәlәrindә hәmçinin elә şәhadәtnamәlәr
dә mövcuddur ki, burada profesional şәkildә Doktorluq dәrәcәsinin
daha da dәrinlәşdirilmәsi mümkündür. Bu zaman әn başlıca
tәlәblәrdәn biri dә Fәrqlәnmә Bakalavr vә ya Magistr Dәrәcәsinin
olmasıdır. İrland ali tәhsil strukturunda bu mәsәlә öz әksini tapmamışdır. Nәzәrә alınması vacib olan mәsәlәlәrdәn biri dә odur ki,
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Avropa Birliyi ölkәlәrindәn İrlandiyada tәhsil alan tәlәbәlәr tәhsil
aldıqları proqramlar üçün ödәnişi fәrdi olaraq hәyata keçirmirlәr. Onların tәhsil haqları üçün ödәniş ölkәrәli tәrәfindәn hәyata keçirilir. Bu
o demәkdir ki, әyani sürәtdә Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsinin alınması proqramlarında tәhsil alan tәlәbәlәr üçün hәvәslәndirmә
proqramları mövcuddur. Orta Bakalavr Dәrәcәlәrindәn sonra Magistr
Dәrәci proqramında iştirak edәn tәlәbәlәr Fәrqlәnmә Bakalavr
Dәrәcәsinin alınması zaman hәyata keçirilәn hәvәslәndirici
proqramla eyni şәkildә dövlәt tәrәfindәn tәhsil haqqlarının
ödәnilmәsi hәyata keçirilir.
Beynәlxalq Proqram vә Şәhadәtnamәlәrlә әlaqә
Avropa vә geniş beynәlxal sәviyyәdә İrland ixtisaslarının
nәzәrdәn keçirilmәsi vacib faktordur. Ümumilikdә İrland vә Böyük
Britaniya Strukturlarının vә İrland vә Böyük Britaniyadan olan
tәlәbәlәrin bu ölkәlәr arasında yerdәyişmәlәri baxımından oxşar
cәhәtlәri çoxdur. Әlbәttә cari İrland vә Böyük Britaniya İxtisas strukturları üzrә ümumi qarşılıqlı әlaqә baxımından razılaşdırılmışdır.
Bundan әlavә İrland İxtisaslaşma strukturu ilә ümumilikdә Avropa
Strukturu ilә müqayisәsi olunması çox çәtindir. İrland ali tәhsil strukturu daxilindә Magistr Dәrәcәlәri ilә tәltif olunan fәrdlәrin Avropa 3cü tәhsil proqramları üzrә tәhsil almaq imkanına malikdirlәr. Strukturlar arasında hәmçinin oxşar xassәli problemlәr dә mövcuddur.
Bizә bu da mәlumdur ki, Avropa ali Tәhsil Strukturunun digәr avropa ölkәlәrinin ali tәhsil sistemlәri ilә müqayisәsi zamanı ixtisas
porfillәrinin izahı baxımından müxtәlifliklәr ortaya çıxır. Bu ölkәlәr
tәrәfindәn uzlaşmanın tәsdiq olunması istiqamәtindә hansı atdımların
atılacağı hәlә mәlum deyildir. İrland ali tәhsil müәssisәlәrindә tәhsil
alan tәlәbәlәrin Amerika Birlәşmiş Ştatlarında tәhsillәrinin davam
etdirilmәsi vә ya tәcrübәlәrin keçirilmәsi baxımından sıx münasibәtlәri mövcuddur. Bu konteksdәn Boloniya Prosesi iştirakçısı
ölkәlәrindәn hәr biri Tәhsil keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması üçün yerli
52

inkişaf proqramı üzәrindә iş aparır. İxtisaslaşma üzrә sәlahiyyәtli
orqan Qarşılıqlı Tәklif Qrupu ilә birgә 2006-cı ilin iyun ayında İrland
ali tәhsil müәssisәlәrindә sorğu keçirmişdi. Sorğunun aparılmasında
әsas mәqsәd tәkmillәşdirmәnin hәyata keçirilmәsinә dair fikirlәrin
öyrәnilmәsi idi. Sorğunun bir hissәsi kimi İrland vә Boloniya Strukturlarının eynilәşdirilmәsi istiqamәtindә tәkliflәrin toplanması
nәzәrdә tutulmuşdu. Bundan әlavә Sәlahiyyәtli orqan Avropa vә
digәr dövlәtlәr tәrәfindәn İrland Ali Tәhsil Strukturuna dair rәyin
öyrәnilmәsi hәyata keçirilmişdir. İşlәr 2006-cı ilin oktyabr ayında
başa çatdırılmışdır. Bu zaman hiss olunacaq dәrәcәdә geniş hәcmdә
mәlumat toplanmamışdı. Lakin nәticәlәr aşağıdakı kimi ola bilәrdi:
• İrland Orta Bakalavr Dәrәcәsini bitirәn tәlәbәlәr birbaşa olaraq ikinci mәrhәlәyә keçid almaq imkanı qazanmırlar. İrland Orta Bakalavr
Dәrәcәsini bitirәn tәlәbәlәr birbaşa olaraq Avropa vә Amerika
Birlәşmiş Ştatlarında mövcud ixtisaslar üzrә ikinci mәrhәlәyә keçid
almaq imkanı qazanmırlar.
• Fәrqlәnmә Bakalavr Dәrәcәsini bitirәn tәlәbәlәr birbaşa olaraq Avropa ölkәlәrindә mövcud ixtisaslar üzrә ikinci mәrhәlәyә keçid almaq imkanı qazanmırlar
• Ali Tәhsil Dәrәcәsini bitirәn tәlәbәlәr birbaşa olaraq Magistr
dәrәcәsinә keçid almaq imkanı qazanmırlar. Eyni zamanda araşdırmalar göstәrir ki, ixtisaslar arasında müxtәlifliklәr mövcuddur.
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