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ÖN SÖZ
2003-cü il sentyabrın 19-da Bolonya Prosesi iştirakçıları olan
dövlәtlәrin tәhsil nazirlәrinin iştirakı ilә keçirilәn yığıncağın Berlin bәyannamәsindә bildirilir ki, üzv dövlәtlәrin nazirlәri Avropa
Şәbәkәsinә üzv dövlәtlәri öz sәylәrini birlәşdirәrәk EUA,
EURASHE, hәmçinin ESİB –lә birgә tәhsildә nәzarәt vә keyfiyyәtә xidmәt edәn razılaşdırılmış standartları, metodik qayda vә
göstәrişlәri daha da inkişaf etdirib tәkmillәşdirmәk vә eyni zamanda, tәhsildә keyfiyyәti tәmin etmәk baxımından uyğun olan
üsul vә yolların aranıb tәdqiq olunması, münasib yoxlama-nәzarәt
sisteminin yaradılması mәqsәdilә (Avropa Şәbәkәsi ölkәlәrini)”
Ali Tәhsildә Keyfiyyәtin Yoxlanması vә Tәmin Olunması üzrә
Avropa Şәbәkәsi” mövzusunda bir araya gәtirdilәr. Eyni zamanda
qәrara alındı ki, 2005-ci ildә nazirlәrә Bolonya Prosesinә qoşulacaq qrupların vasitәsilә hesabat verә bilәcәk akkreditә olunmuş
agentliklәrin vә orqanların yaradılması tәmin olunsun. Nazirlәr,
hәmçinin tәhsildә keyfiyyәtin tәmin olunması ilә bilavasitә
mәşğul olan cәmiyyәtlәrin, şәbәkәlәrin vә digәr ekspertlәrin dә
rәylәrinin nәzәrә alınmasını vurğuladılar. Bu hesabat tәyin olunmuş mandat vә tapşırıqlara tam cavab verir vә bәyannamәnin
uyğun bölmәsindә adları çәkilәn tәşkilatlar tәrәfindәn razılıqla
qarşılanır. Belә qarşılıqlı anlaşmanın әldә olunması vә uğuru cәlb
edilmiş tәrәflәr arasında aparılan müzakirәlәrin qarşılıqlı hörmәt
vә әmәkdaşlıq ruhunun bariz nümunәsidir. Buna görә dә mәn
EUA, EURASHE vә ESİB-ә bu prosesә ENQA-nın üzv
agentliklәri ilә birlikdә verdiklәri yaradıcı vә çox dәyәrli mәlumatlara görә öz tәşәkkürlәrimi bildirirәm. Bu hesabatın Avropa
ölkәlәri Tәhsil nazirlәri tәrәfindәn hazırlanmasına baxmayaraq,
biz hesabatın ali tәhsildә keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә maraqlı
olan geniş dairәlәr tәrәfindәn dә yüksәk sәviyyәdә qәbul ol5

unacağına inanırıq. Hesabatın geniş oxucu kütlәsi üçün çox faydalı vә dәyәrli olacağına inanırıq.
Qeyd olunmalıdır ki, bu hesabat müxtәlif dәyәrlәrin qorunub
möhkәmlәndirilmәsi yolunda keyfiyyәtlә bağlı bütün gözlәnilәn
nәticәlәrin qazanılmasında bütün Avropa Ali Tәhsil Mәkanında
(EHEA) tәhsillә bağlı olan institutlar vә agentliklәr tәrәfindәn
atılan ilk addım kimi qiymәtlәndirilmәlidir.Avropa Ali Tәhsil
Mәkanında tәhsilin keyfiyyәtinin yoxlanılması üzrә fәaliyyәtdә
olan Avropa standartlarını daha da inkişaf etdirmәk baxımından
Berlin kommunikesindә qarşıya qoyulmuş vәzifәlәr lazım gәlәrsә,
gәlәcәkdә daha da tәkmillәşdirilә bilәr. Bütün bunlar yerinә
yetirilәrsә, o zaman Bolonya Prosesindә nәzәrdә tutulmuş bütün
öhdәliklәr, qarşıya qoyulmuş vәzifәlәr müvәffәqiyyәtlә hәyata
keçәcәkdir. Әminәm ki, yığıncağın işindә olan bütün iştirakçılar
bu vәzifәlәrin uğurla hәyata keçirilmәsi üçün öz kömәklәrini
әsirgәmәyәcәklәr.

Kristian Tyun
ENQA-nın prezidenti
Fevral, 2005-ci il.
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QISA İCMAL
Bu hesabat Avropa Cәmiyyәti Ali Tәhsilin Yoxlanılması vә Qiymәtlәndirilmәsi üzrә Avropa Cәmiyyәtinin (ENQA) öz
üzvlәrinin dәstәyi vә tәşkilatçılığı ilә EUA, ESİB vә EURASHE –
la mәslәhәtlәşmәlәrdәn, әmәkdaşlıqdan vә elәcә dә müxtәlif tәhsil
qurumları (şәbәkәlәri) ilә birgә keçirilәn müzakirәlәrdәn sonra
hazırlanmışdır. Bu hesabat 2003-cü il sentyabrın 19-da Berlin
bәyannamәsindә AATYQ-ә (ENQA) verilәn uyğun sәlahiyyәtlәrә
tam cavab verir: Bu mandatlar isә ali tәhsildә yoxlama vә qiymәtlәndirmә üzrә razılaşdırılmış standartların, qaydaların, mexanizmlәrin vә göstәrişlәrin tәkmillәşdirilmәsi, tәhsildә yoxlama vә
qiymәtlәndirmә üzrә adekvat tәlәblәrә cavab verәn yoxlama vә
qiymәtlәndirmә sisteminin yaradılmasını tәmin edәn üsulların
araşdırılması, akkreditә olunmuş agentlik vә orqanların yaradılmasından ibarәtdir.
Hesabat dörd hissәdәn ibarәtdir. Эириш щиссясиндян
sonra mәqsәd vә prinsiplәr, sonra isә tәhsildә yoxlama, sәlahiyyәtlәr, qiymәtlәndirmәyә aid standartlar vә göstәrişlәr üzrә
başlıq; tәhsildә yoxlamaların aparılması, sәlahiyyәtlәr vә qiymәtlәndirmә üzrә adekvat yoxlama sisteminin araşdırılıb
öyrәnilmәsi mәqsәdilә agentliklәrin tәşkili; gәlәcәk perspektivlәr
vә qarşıda duran vәzifәlәr.
Hesabatın әsas nәticәlәri vә tövsiyәlәri aşağıdakılardan ibarәtdir:
 Tәhsildә daxili vә xarici yoxlama, verilәn sәlahiyyәtlәr vә qiymәtlәndirmә, elәcә dә xarici yoxlama vә qiymәtlәndirmә
üzrә agentliklәr üçün Avropa standartlarının müәyyәnlәşdirilmәsi;
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Avropada tәhsilin кейфиййятинин yoxlanılması, qiymәtlәndirmә ilә mәşğul olan agentliklәr tәrәfindәn hәr beş
ildәn bir dövri olaraq yoxlama nәticәlәrinin tәqdim edilmәsi;
Mümkün olan yerlәrdә milli qurumlar tәrәfindәn aparılan yoxlamaların nәticәlәrinә diqqәt verilmәsi;
Yoxlama vә qiymәtlәndirmә agentliklәrinin yaradılması üçün
Avropa Qeydiyyat Komitәsinin (AQK) tәşkili;
AQK-nin yeni agentliklәrin qeydiyyata alınması ilә bağlı
nәzarәtçi rolunda çıxış etmәsi;
Ali Tәhsildә "Yoxlamalar, Akkreditasiya vә Qiymәtlәndirmә"
üzrә Avropa Мяшвярят Forumunun yaradılması.

Tövsiyәlәr yerinә yetirilәrkәn:










Avropa Ali Tәhsil Mәkanında (EHEA-AATM) tәhsil keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması üzrә yoxlama, akkreditasiya vә qiymәtlәndirmә proseslәrinin ardıcıllığını tәmin etmәk üçün
razılaşdırılmış standartларын tәkmillәşdirilmәsi.
AATM-dә monitorinqlәrin aparılmasına mәsul olan Ali Tәhsil
Müәssisәlәri vә Agentliklәr monitorinqlәr zamanı ümumi istiqamәtlәndirici müddәalardan istifadә edәcәklәr.
AQK professional vә etibarlı agentliklәrin müәyyәnlәşdirilmәsi qaydasını asanlaşdıracaq.
Monitorinqlәrin aparılması mәqsәdilә agentliklәrin vә digәr
qurumların keyfiyyәt vә peşәkarlığının tanınması mexanizmlәri güclәndirilәcәk.
Monitorinq agentliklәrinin apardıqları işlәrin etibarlılığı
güclәndirilәcәk.
Agentliklәr vә digәr iddiaçı tәşkilatlar (o cümlәdәn, ali tәhsil
müәssisәlәri, tәlәbәlәr vә әmәk birjasında çalışan
nümayәndәlәr) arasında olan fikir vә tәcrübә mübadilәsi Ali
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Tәhsildә keyfiyyәt yoxlamaları vә qiymәtlәndirmә problemlәri
ilә mәşğul olan Avropa Мяшвярят Forumunun vasitәçiliyi
ilә güclәndirilәcәk.
 Müәssisәlәr vә agentliklәr arasında olan qarşılıqlı inam artacaq.
 Qarşılıqlı tanınmaya doğru atılan addımlara tәkan verilәcәk.
1.ENQA-нын Baş Assambleyası 4 noyabr 2004-cü il tarixindә
keçmiş “Avropa Şәbәkәsi” adını “Avropa Assosiasiyası” ilә
әvәzlәdi.
2. Bu hesabatda olan ,,keyfiyyәt yoxlaması” termini ,,qiymәtlәndirmә, akkreditasiya vә audit” kimi proseslәri nәzәrdә tutur.
Tәhsildә keyfiyyәt yoxlamaları vә qiymәtlәndirmә üzrә Avropa Standartlarının qısa siyahısı
Ali tәhsildә monitorinqin (keyfiyyәt yoxlamaları, qiymәtlәndirmә, audit vә akkreditasiya), Avropa standartlarının yekun qısa
siyahısı hesabatın 2-ci başlığından götürülmüş vә burada istinad
üçün verilmişdir. Bu siyahıda direktivlәr göstәrilmir. Standartlar 3
hissәdәn ibarәtdir vә aşağıdakı müddәaları әhatә edir:
 Ali tәhsil müәssisәlәrinin daxili monitorinq standartları;
 Ali tәhsil müәssisәlәrinin xarici (kәnar) monitorinq standartları;
 Xarici (kәnar) yoxlama vә qiymәtlәndirmә agentliklәrinin yoxlanılması vә qiymәtlәndirilmәsi.
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I HİSSӘ: ALİ TӘHSİL MÜӘSSİSӘLӘRİ İÇӘRİSİNDӘ
DAXİLİ QİYMӘTLӘNDİRMӘ İLӘ BAĞLI AVROPA
STANDARTLARI VӘ DİREKTİVLӘR
1.1 Yoxlama vә qiymәtlәndirmә üzrә siyasi xәtt vә mexanizmlәr:
Tәhsil müәssisәlәri öz proqram vә tәlimatlarının standart vә
keyfiyyәt yoxlamaları üçün siyasi xәttә vә әlaqәli prosedur qaydalara malik olmalıdırlar. Onlar, hәmçinin öz işlәrindә keyfiyyәtin
vacibliyini vә keyfiyyәt yoxlamalarını tәqdir edәn çox şәffaf,
mәdәni inkişafa sahib olmağa borcludurlar. Bunlara nail olmaqdan
ötrü müәssisәlәr ardıcıl olaraq keyfiyyәtin artırılması ilә bağlı
daima vahid bir strategiya hazırlayıb tәtbiq etmәlidirlәr. Hәmin
strategiya, siyasi kurs vә qaydalar rәsmi statusa malik olmalı, eyni
zamanda hamı üçün açıq olmalıdır. Onlar hәm tәlәbәlәr, hәm dә
digәr iddiaçı tәşkilatlar üçün dә mühüm rol oynayır.
1.2 Proqram vә tәlimatların dövrü nәzәrdәn keçirilmәsi,
monitorinqi vә tәsdiqi:
Müәssisәlәr öz proqram vә tәlimatlarını мцнтязям olaraq
nәzәrdәn keçirmәk, monitorinq aparmaq vә tәsdiqlәmәk üçün
formal mexanizmlәrә sahib olmalıdırlar.
1.3 Tәlәbәlәrin qiymәtlәndirilmәsi:
Ardıcıl olaraq tәtbiq edilәn prosedur qaydalardan, nizamnamәlәrdәn vә гябул olunmuş kriteriyalardan istifadә etmәklә
tәlәbәlәr qiymәtlәndirilmәli/mükafatlandırılmalıdır.
1.4 Müәllim heyәtinin keyfiyyәt baxımından yoxlanılması:
Tәhsil müәssisәlәri tәlәbәlәrin birbaşa tәhsili ilә mәşğul olan
müәllim heyәtinin tam ixtisaslı, тяърцбяли vә öz işini bilәn in10

sanlar olmasına әmin olmaq üçün üsullara sahib olmalıdırlar. Bu
üsullar hәm xarici (kәnar) müşahidәçilәr vә ya yoxlamalar üçün
açıq olmalı, hәm dә hesabatlarda öz әksini tapmalıdır.
1.5 Öyrәnmә mәnbәlәri vә tәlәbә dәstәyi:
Tәdris müәssisәlәri tam әmin olmalıdırlar ki, tәlәbәlәrin
öyrәnmәlәri üçün onların tәklif vә ya tәmin etdiyi mәnbәlәr tәklif
olunmuş proqramlara tam uyğun vә yararlıdır.
1.6 İnformasiya sistemlәri:
Tövsiyә olunur ki, tәhsil müәssisәlәri öz tәdris proqramlarının
vә başqa fәaliyyәt növlәrinin сямяряли idarә olunması
mәqsәdilә faydalı informasiya toplanmasını, tәhlilini vә istifadә
olunmasını tәmin etsinlәr.
1.7 Ictimai informasiya:
Tövsiyә olunur ki, tәhsil müәssisәlәri tәklif etdiklәri proqram
vә tәlimatlarla bağlı hәm kәmiyyәt, hәm dә keyfiyyәt baxımından
yeni, tәrәfsiz vә obyektiv olan informasiyaları mütәmadi olaraq
dәrc etsinlәr.
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II HISSӘ: ALİ TӘHSİLDӘ KEYFİYYӘT YOXLAMALARI APARAN KӘNAR (XARİCİ) TӘŞKİLATLAR ÜCÜN
AVROPA STANDARTLARI
2.1 Daxili keyfiyyәt yoxlamaları qaydalarından istifadә olunması:
Keyfiyyәt yoxlamaları aparan xarici tәşkilatlar Avropa standartları vә Direktivlәr bölmәsinin 1-ci hissәsindә nәzәrdә tutulan
yerli tәşkilatlar üçün keyfiyyәt yoxlamaları qaydalarının faydalı
vә effektli olmasını nәzәrә alsınlar.
2.2 Xarici yoxlamalar üçün mövcud olan qaydaların
tәkmillәşdirilmәsi:
Bütün cavabdeh qurumlar (o cümlәdәn ali tәhsil müәssisәlәri)
qaydaları tәkmillәşdirmәzdәn әvvәl onun mәqsәd vә vәzifәlәrini
müәyyәnlәşdirmәli, daha sonra istifadә olunacaq qaydaları tәsvir
edilmiş formada dәrc etmәyә borcludurlar.
2.3 Qәrarların qәbulu ilә bağlı kriteriyalar:
Xarici tәşkilatların tәhsilin keyfiyyәtini yoxlamaq fәaliyyәti
nәticәsindә qәbul etdiyi hәr hansı bir qәrar daim tәtbiq olunan,
aydın dәrc edilmiş vә dәqiq kriteriyalara әsaslanmalıdır.
2.4 Mәqsәdәuyğun qaydalar:
Bütün kәnar (xarici) keyfiyyәt yoxlamaları qaydaları konkret
olaraq, onların qoyduqları mәqsәd vә vәzifәlәrә nail olmağı tәmin
etmәk baxımından tәrtib olunmalıdır.
2.5 Hesabat vermә:
Hesabatlar elә bir üslubda yazılmalı vә dәrc edilmәlidir ki,
nәzәrdә tutulmuş oxucular üçün aydın, qәbul edilәn vә anlaşılan
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olsun. Hesabatlarda olan hәr hansı bir qәrar, tәltif vә mәslәhәtlәr
oxucu duyumu üçün asan olmalıdır.
2.6 Ardıcıl (mәrhәlәli) prosedurlar:
Özündә fәaliyyәt üçün tövsiyәlәr ehtiva edәn yaxud sonrakı
fәaliyyәt planı tәlәb edәn keyfiyyәt yoxlamaları proseslәri qabaqcadan müәyyәnlәşdirilmiş mәrhәlәli tәtbiq edilәn prosedur
qaydalara malik olmalıdır.
2.7 Periodik (dövri) yoxlamalar:
Tәhsil müәssisәlәrinin vә proqramların kәnar (xarici) qurumlar
tәrәfindәn keyfiyyәt yoxlamaları dövri әsaslarla hәyata keçirilmәlidir. İstifadә edilәcәk vaxtın müddәti vә yoxlama prosedurları qabaqcadan müәyyәnlәşdirilmәli vә dәrc olunmalıdır.
2.8 Bütün yoxlama sisteminin tәhlili:
Keyfiyyәt yoxlamaları keçirәn agentliklәr/tәşkilatlar öz yoxlamalarının, qәrarlarının vә qiymәtlәndirmә fәaliyyәtlәrinin ümumi
nәticәlәrini tәsvir vә tәhlil edәn vaxtaşırı yekun hesabatları
vermәlidirlәr.
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III HISSӘ: XARİCİ (KӘNAR) YOXLAMA
AGENTLİKLӘRİ ВЯ TӘŞKİLATLARI ÜÇÜN
AVROPA STANDARTLARI
3.1 Ali tәhsildә xarici (kәnar) keyfiyyәt yoxlamalarının istifadәsi:
Tәhsildә keyfiyyәt yoxlamaları keçirәn xarici (kәnar) agentliklәr/
tәşkilatlar Avropa Standartları vә Direktivlәr bölmәsinin 2-ci hissәsindә tәsvir edilmiş ,,xarici (kәnar) qurumar üçün yoxlama qaydaları”nın mövcudluğunu vә effektivliyini nәzәrә almalıdırlar.
3.2 Rәsmi status:
Agentliklәr Avropa Ali Tәhsil Mәkanında olan nüfuzlu/
sәlahiyyәtli ictimai tәşkilatlar tәrәfindәn keyfiyyәt yoxlamaları
keçirәn mәsuliyyәtli agentliklәr/tәşkilatlar kimi rәsmi olaraq tanınmalı vә hüquqi bazalara әsaslanmalıdırlar. Onlar tәrkibindә fәaliyyәt
göstәrdiklәri uyğun qanunverici yurisdiksiya qurumlarının hәr hansı
bir tәlәblәrinә tabe olmalıdırlar.
3.3 Fәaliyyәt:
Agentliklәr/tәşkilatlar kәnar (xarici) qurumların keyfiyyәti yoxlama fәaliyyәtlәrini (müәssisә yaxud proqram sәviyyәsindә) düzgün
vә sistematik әsaslarla qәbul etmәlidirlәr.
3.4 Ehtiyatlar:
Agentliklәr hәm insan, hәm dә maliyyә baxımından adekvat vә
proporsional ehtiyatlara sahib olmalıdırlar ki, bu da öz növbәsindә
onlara öz xarici keyfiyyәt yoxlama prosesini faydalı vә tәsirli şәkildә
hәyata keçirmәyә, eyni zamanda proseslәrin vә qaydaların münasib
şәrtlәr daxilindә inkişaf etdirilmәsini tәşkil etmәyә imkan versin.
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3.5 Missiyanın rәsmi hesabat bülleteni:
Agentliklәr/tәşkilatlar ictimaiyyәt üçün açıq olan rәsmi hesabatlarda öz işlәrinin aydın, dәqiq olan mәqsәd vә vәzifәlәrini
göstәrmәlidirlәr.
3.6 Müstәqillik:
Agentliklәr/tәşkilatlar o sәviyyәdә müstәqil olmalıdırlar ki, onların hәm әmәliyyatlar(yoxlamalar) keçirmәk üçün müstәsna cavabdehliklәri olsun, hәm dә onların hesabatlarında göstәrilәn nәticә vә
mәslәhәtlәrә (tövsiyәlәrә) 3-cü tәrәflәr, belә ki, ali tәhsil müәssisәlәri, nazirliklәr vә ya digәr iddiaçı tәrәflәr tәsir göstәrә bilmәsinlәr.
3.7 Agentliklәr tәrәfindәn istifadә olunan xarici (kәnar) tәşkilatlar üçün keyfiyyәt yoxlama kriteriyaları vә proseslәri:
Agentliklәr tәrәfindәn istifadә olunan üsullar, kriteriyalar vә prosedurlar qabaqcadan müәyyәn olunmalı vә ictimaiyyәt üçün açıq olmalıdır. Bu proseslәrә адятян aşağıdakılar daxildir:
- özünü qiymәtlәndirmә, yaxud keyfiyyәt yoxlaması prosesinin
subyekti (agentlik, qurum, tәşkilat) tәrәfindәn tәklif olunan ekвиvalent (bәrabәrgüclü, qarşılıqlı) prosedur qaydalar.
- bir qrup ekspert tәrәfindәn verilәn kәnar (xarici) qiymәtlәndirmә, o
cümlәdәn uyğun olaraq agentlik tәrәfindәn qәrara alınmış tәlәbә üzvü(üzvlәri) vә müәssisәdә çalışan әmәkdaş(lar).
- hesabatın dәrc olunması (o cümlәdәn, qәrarlar, mәslәhәtlәr, tövsiyәlәr vә digәr rәsmi nәticәlәr).
Keyfiyyәt yoxlaması prosesinin subyekti tәrәfindәn qәbul olunmuş hәrәkәtlәrin hesabatda göstәrilmiş hәr hansı bir mәslәhәt,
tövsiyә әsasında nәzәrdәn keçirilmәsi üçün ardıcıl (profilaktik) prosedurun aparılması.
3.8 Mәsuliyyәt prosedurları:
16

Agentliklәrin mövcud prosedurlarda öz mәsuliyyәtlәri olmalıdır.
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1.KONTEKST ( ŞӘRAİT), MӘQSӘDLӘR
VӘ QAYDALAR
19 sentyabr 2003-cü il Berlin kommunikesinә uyğun olaraq,
Bolonya Prosesi İştirakçıları olan dövlәtlәrin Tәhsil Nazirlәri ,,öz
üzvlәrinin vasitәçiliyi vә EUA (AUA-Avropa Universitet Assosiasiyası), EURASHE (Ali Tәhsildә Avropa İnstitutları Assosiasiyası) vә ESİB-lә ( Avropa Milli Tәlәbә İttifaqları) әmәkdaşlıq
edәrәk tәhsildә keyfiyyәt yoxlamaları vә qiymәtlәndirmә üzrә
razılaşdırılmış standartları, mexanizmlәri (prosedur qaydaları) vә
direktivlәri tәkmillәşdirmәk, elәcә dә tәhsildә keyfiyyәt yoxlamaları vә qiymәtlәndirmә üzrә adekvat yoxlama sistemini tәmin edәn
yolların araşdırılması; orqan vә agentliklәrin akkreditasiya olunması vә 2005-ci ildә Tәhsil nazirlәrinә görülmüş işlәr barәdә
Bolonya Ardıcıl Yoxlama Qrupları vasitәsilә hesabat vermәk”
üçün ENQA-nı (Ali Tәhsildә Keyfiyyәt Yoxlamaları vә Qiymәtlәndirmә üzrә Avropa Şәbәkәsi) dәvәt etdi. Tәhsil nazirlәri
ENQA-dan tәhsildә keyfiyyәt yoxlamaları vә qiymәtlәndirmә ilә
mәşğul olan digәr ekspert qrupların da rәylәrinin diqqәtә alınmasını xahiş etdilәr.
ENQA tәhsildә keyfiyyәt yoxlamaları vә qiymәtlәndirmә prosesinin tәkmillәşdirilmәsi vә inkişafına Avropa sәviyyәsindә
kömәk etmәk imkanı verilmәsini alqışladı vә Bolonya Prosesinin
mәqsәdlәrinin hәyata keçmәsinә yardımçı olacaqlarını bildirdi.
Bu işә müxtәlif tәşkilatlar vә maraqlı qruplar cәlb olunmuşdur.
İlk öncә ENQA üzvlәri bu prosesә intensiv şәkildә qoşulmuşlar. Üzvlәr işçi qruplarda iştirak etmiş, layihә hesabatları isә
ENQA-nın 2004-cü ilin iyun vә noyabr aylarında keçirdiyi әsas
yığıncaqların gündәliyinin vacib vә әhәmiyyәtli elementlәrindәn
hesab olunmuşdur.
İkincisi, Avropa Universitetlәr Assosiasiyası (EUA), Ali
Tәhsildә Avropa İnstitutları İttifaqı (EURASHE), Avropa Milli
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Tәlәbә İttifaqları (ESİB) vә Avropa Komissiyası “E4 Group” formatında keçirilәn yığıncaqlarda müntәzәm iştirak etmişlәr.
Üçüncüsü, Akkreditasiya üzrә Avropa Konsorsiumu (ECA),
keyfiyyәt yoxlamaları vә qiymәtlәndirmә üzrә agentliklәrin
Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa Şәbәkәsi (CEE Network) vә digәr
şәbәkәlәrdәn alınan yardımlar vә әlaqәlәr layihә prosesindә
xüsusilә dәyәrli olmuşdur.
Nәticәdә isә ENQA vә onun tәrәfdaşları özlәrinin fәrdi
beynәlxalq әlaqәlәrindәn vә tәcrübәlәrindәn faydalı şәkildә istifadә edәrәk, münasib beynәlxalq sәnәd vә fikirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәminat yaratdılar.
Ali tәhsildә keyfiyyәt yoxlamaları heç dә yalnız Avropanı maraqlandırmır. İndi dünyada hәm ali tәhsilin sürәtli inkişafını, hәm
dә onun ictimai vә fәrdi xәzinәyә verdiyi dәyәri özündә әks etdirәn keyfiyyәt vә yüksәk standartlara artan maraq vardır.
Müvafiq olaraq, әgәr Avropa dünyada әn dinamik vә elmә әsaslanan iqtisadiyyata sahib olmağa can atırsa, (Lissabon Strategiyası)
onda Avropa Ali Tәhsili öz proqram vә qәrarlarını ciddi şәkildә
dәrk etdiklәrini nümayiş etdirmәk fәrqindә olacaqlar. Onlar hәmin
keyfiyyәtin nümayiş etdirilmәsi vә inandırılması vasitәlәrinin yerindә olmasına ciddi diqqәt edәcәklәr. Ali tәhsilin bu cür
beynәlmilәllәşdirilmәsi fonunda Avropanın hәm daxilindәn, hәm
dә xaricindәn gәlәn tәşәbbüs vә tәlәblәrә cavab verilmәsinә ehtiyac olacaqdır. Bu tәkliflәrә qatılmış bütün insanların götürdüyü
öhdәliklәr keyfiyyәt yoxlaması üçün әsl Avropa sәviyyәsinin
hәyata keçmәsinә gözәl nümunә olmaqla yanaşı, EHEA-nın ali
tәhsil tәklifinin cәzbedici olmasını da güclәndirәcәkdir.
Bu hesabatda olan tәkliflәr Berlin mandatının 2 hissәsini әhatә
edәn 2 başlıqda әtraflı şәkildә tәsvir edilmiş çoxlu sayda prinsiplәrlә (qaydalarla) әsaslandırılmışdır. Bununla belә, bәzi fundamental prinsiplәr bütün işә şamil olunmalıdır:
19

- yüksәk keyfiyyәtli olan ali tәhsildә tәlәbә, işçi vә cәmiyyәt
maraqları;
- ağır mәsuliyyәt, cavabdehlik daşıyan vә tanınma yolu ilә
qәbul edilәn tәsbit olunmuş muxtariyyәtin әsas әhәmiyyәti;
- mәqsәdlәri üçün yararlı olan xarici (kәnar) keyfiyyәt yoxlamalarına olan ehtiyac vә mәqsәdlәrә çatmaq üçün institutlar(müәssisәlәr) üzәrinә yalnız münasib vә lazım olan yüklәrin
qoyulması.
40 dövlәti birlәşdirәn EHEA (Avropa Ali Tәhsil Mәkanı)
özünün müxtәlif siyasi vә ali tәhsil sistemlәri, sosial-mәdәni vә
tәhsil әnәnәlәri, dillәri, istәk vә ümidlәri ilә xarakterizә olunur. Bu
isә ali tәhsildә yad, qәbul olunmayan standartlara, keyfiyyәtә vә
keyfiyyәt yoxlamalarına qarşı vahid monolit yanaşma kompleksidir. Avropanın әn yüksәk tәntәnәlәrindәn vә nailiyyәtlәrindәn hesab olunan müxtәliflik vә rәngarәnglik fonunda bu hesabat standartlara qarşı olan dar, köhnә әnәnәlәrә әsaslanan vә çox formullaşdırılmış yanaşmaları rәdd edir.
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2.AVROPA STANDARTLARI VӘ ӘSAS PRİNSİPLӘR
,,Keyfiyyәt yoxlamaları üzrә razılaşdırılmış standartları, prosedur qaydaları vә әsas prinsiplәri (direktivlәri) inkişaf etdirmәk vә
tәkmillәşdirmәk” üçün nәzәrdә tutulmuş Avropa Tәhsil Nazirlәrinin mandatı çoxlu sayda vacib vә әhәmiyyәtli sualların yaranmasına sәbәb oldu. ,,Keyfiyyәt yoxlaması vә qiymәtlәndirmә”(quality assurance) ali tәhsildә ümumi termindir vә bu çox
mәnalarda izah (interpritasiya) oluna bilәr. Bütün mәna vә şәrtlәri
ifadә etmәk üçün bir izah vermәk qeyri-mümkündür. Eyni olaraq,
,,standartlar”(standards) sözü dә Avropa boyunca müxtәlif mәnalarda işlәdilir. Mәsәlәn, ,,dar çәrçivәdә müәyyәn olunmuş tәnzimlәyici tәdbirlәr” kimi izahdan tutmuş ,,daha çox ümumilәşdirilmiş
gözәl tәcrübәlәrin tәsviri”nә kimi dә başa düşülә bilәr. Bu sözlәr
milli ali tәhsil sistemlәrinin yerli (lokal) kontekstindә müxtәlif
mәnalar daşıya bilәr.
Bundan başqa, layihә prosesinin özü açıq şәkildә göstәrdi ki,
hәtta keyfiyyәt yoxlamaları aparan qrupların öz daxilindә “ali
tәhsil institutları vә bu institutlarda yoxlama aparan xarici (kәnar)
ekspert qiymәtlәndiricilәr” arasında uyğun münasibәtlәrin qurulmasına dair bir neçә, tamamilә әsaslı (fundamental) baxış, yaxud
yanaşma fәrqlәri mövcuddur. Bәzilәri, әsasәn proqram vә ya institutlar üçün mәsul (akkreditә) olan agentliklәr bir fikri әsas
götürürlәr ki, keyfiyyәt yoxlamaları üzrә olan xarici (qeyri milli)
qurumlar әsasәn “istehlakçının maraqlarını” qorumaq problemi ilә
mәşğul olmalıdırlar; bu isә o demәkdir ki, işlәrini qiymәtlәndirdiklәri ali tәhsil müәssisәlәri ilә keyfiyyәt yoxlamaları aparan
agentliklәr arasında aydın distansiya (hәdd) müәyyәnlәşdirilmәsi
tәlәb olunur. Digәrlәri isә, belә hesab edirlәr ki, keyfiyyәt yoxlamaları aparan xarici agentliklәrin әsas mәqsәdi tәdris proqram21

larının keyfiyyәt vә standartlarında tәkmillәşdirmә axtarışlarında
mәslәhәtlәr vermәk vә rәhbәrlik etmәkdәn, elәcә dә qarşılıqlı kadr
hazırlığı aparmaqdan ibarәt olmalıdır. Sonuncu halda yoxlayanlarla yoxlanılanlar arasındakı sıx әlaqә tәlәb kimi qoyulur. Ancaq
başqaları isә cavabdehliyi vә tәkmillәşdirmәni tәnzimlәmәk axtarışında bu iki mövqe arasında qәrar tutmağa üstünlük verirlәr.
Bu mәsәlәlәrdә müxtәlif mövqelәri, baxışları olan tәkcә keyfiyyәt yoxlamaları aparan agentliklәr deyildir. Ali tәhsil institutları
vә tәlәbә nümayәndәlәri orqanlarının maraqları hәmişә eyni
deyildir; birincilәr minimum kәnar göstәrişlәr vә qiymәtlәndirmә
olması şәrtilә yüksәk sәviyyәdә sәrbәstliyә (muxtariyyәt - bunun
bütün institut sәviyyәsindә olmasını arzulayırlar) can atırlarsa,
ikincilәr isә institutların ictimaiyyәt qarşısında proqram vә
hazırlıqların tez-tez tәftiş olunması yolu ilә mәsuliyyәt vә cavabdehlik daşımalarını istәyirlәr.
Nәhayәt, göstәrilәn standartlar vә әsas prinsiplәr (direktivlәr)
ali tәhsilin Bolonya Deklarasiyasında (Bәyannamәsindә) tәsbit
olunmuş üç silsilәsinә aid olunur.
2.1 Standart vә әsas prinsiplәrin мювзусу
Hesabatın bu bölmәsindә Avropa Ali Tәhsil Mәkanında
(EHEA) keyfiyyәt yoxlamaları, qiymәtlәndirmә üzrә tәklif olunmuş standartlar vә әsas prinsiplәrdәn bәhs olunur. Standart vә әsas
prinsiplәr strukturundan, funksiya vә ölçüsündәn, elәcә dә hansı
milli sistemdә fәaliyyәt göstәrmәlәrindәn asılı olmayaraq, Avropada olan keyfiyyәt yoxlamaları üzrә bütün agentliklәr vә ali
tәhsil institutlarında tәtbiq olunmaq üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
Qeyd olunduğu kimi, institut vә agentliklәrin fәaliyyәt qaydaları
onların sәrbәstliyinin (muxtariyyәt fәaliyyәtlәrinin) әsas hissәsi
olduğu üçün hesabatın bu başlığında mәslәhәtlәr bölmәsinә
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müfәssәl ,,fәaliyyәt qaydalarının” daxil edilmәsi mәqsәdәuyğun
hesab olunmamışdır. Bu hesabatda bәhs olunan standartların qәbul
olunmasının prosedur mәrhәlәlәrini necә hәyata keçirmәk özlәrinin fәrdi kontekstlәrindә әmәkdaşlıq etmәklә institut vә
agentliklәrin öz öhdәlәrinә verilir. Başlanğıc nöqtәsi kimi bu standartlar vә әsas prinsiplәr Avropa Universitetlәr Assosiasiyasının
(EUA) 2003-cü ilin İyul ayında qәbul edilmiş ,,Qraz Deklarasiyası”nın mәzmunu ilә üst-üstә düşür. Bu bәyannamәdә dә göstәrilir
ki, keyfiyyәt yoxlamaları aparmaq üçün Avropa Standartları
meyarının ,,әsas mәqsәdi milli kontekst vә mövzu sahәlәrinin
müxtәlifliyinә hörmәtlә yanaşaraq qarşılıqlı inam vә şәffaflığı
inkişaf etdirmәkdәn ibarәtdir”. Graz Deklarasiyasına uyğun olaraq
bu hesabatda olan standart vә әsas prinsiplәr ali tәhsildә milli
sistemlәrin rolunun önә çәkilmәsini, hәmin milli sistemlәrdә
mövcud olan institut vә agentliklәrin sәrbәst fәaliyyәtlәrinin
әhәmiyyәtini, elәcә dә müxtәlif akademik sahәlәrin fәrdi tәlәb vә
xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınmasını әsas götürür. Göstәrilәn
fikirlәrә әlavә olaraq, bu standart vә әsas prinsiplәrin hazırlanmasında Ali Tәhsildә Keyfiyyәt Yoxlaması vә Qiymәtlәndirmә
(ENQA) üzrә Avropa Şәbәkәsi tәrәfindәn ,,Transmilli Avropa Qiymәtlәndirmә Layihәsi üzrә pilot proqramı (TEEP) hәyata keçirilmiş vә 3 fәnn sahәsi üzrә araşdırma aparılmış, Avropa transmilli
keyfiyyәt qiymәtlәndirmәsi prosesinin tәtbiq edilmәsi nәticәsindә
әldә olunmuş tәcrübәlәrdәn dә geniş istifadә olunmuşdur.
Standart vә әsas prinsiplәrin (direktivlәrin) hazırlanmasında
ATKYQAŞ-nin (ENQA) 2005-ci ilin mart ayında nәşr etdirdiyi
,,xarici tәşkilatların keyfiyyәt yoxlamaları vә onların uyğunlaşdırılması mәsәlәlәrindә müxtәlif milli yanaşmalar arasında olan
fәrq sәbәblәrinin tәdqiq olunmasını şәrh edәn keyfiyyәt uyğunlaşdırılmasının öyrәnilmәsi” mәqalәsindә olan fikirlәr dә nәzәrә
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alınmışdır. Daha sonra onlar Tәhsil Nazirlәrinin Berlin Bәyannamәsindә yer tapmış ,,müәssisә sәrbәstliyinin prinsiplәrinә
uyğun olaraq, ali tәhsildә keyfiyyәt yoxlamalarının әsas mәsuliyyәti tәhsil müәssisәlәrinin öz üzәrinә düşür vә bu da milli keyfiyyәt strukturu çәrçivәsindә akademik sistemin әsl cavabdehlik
bazasını tәşkil edir” fikirlәrini әks etdirir. Buna görә dә, bu standart vә әsas prinsiplәrdә daxili keyfiyyәt yoxlamalarının mәdәni
yollarının yaradılması vә inkişafı ilә xarici tәşkilatların keyfiyyәt
yoxlamaları prosedurlarının qaydaları arasında münasib
tәnzimlәmә (balanslaşdırma) üsullarının axtarılmasına sәy
göstәrilmişdir. Deyilәnlәrә әlavә olaraq, bu standart vә direktivlәrin (әsas prinsiplәrin) yaradılmasında, xüsusilә, Akkreditasiya
üzrә Avropa Konsorsiumunun (ECA) 2004-cü ilin dekabrında nәşr
etdirdiyi ,,Yaxşı Tәcrübә Kodeksi”(Code of Good Practice), 2004cü ilin aprelindә Avropa Milli Tәlәbә İttifaqlarının (ESİB) nәşr
etdirdiyi ,,Avropa sәviyyәsindә razılaşdırılmış prosedur qaydalar
vә әsas prinsiplәrә dair razılaşma” vә digәr perspektivlәr, ,,Keyfiyyәt yoxlamaları vә Akkreditasiya Agentliklәri üzrә bәrabәr yoxlama razılaşması” (aprel 2004), Avropa Universitetляр Assosiasiyasının 2004-cü ilin aprelindә nәşr etdirdiyi ,,Berlin Bәyannamәsi Kontekstindә Fәal tәsir edәn Siyasi Xәtt Tezisi” vә Ali
Tәhsildә Avropa İnstitutları İttifaqının (EURASHE) 2004-cü ilin
iyununda nәşr etdirdiyi ,,Boloniya Prosesi üzrә Siyasi Xәtt
Razılaşması”nin böyük rolu olmuşdur. Nәhayәt, bu sәnәdlәrә
xarici yoxlamalar üçün mövcud olan standartları beynәlxalq
şәbәkә (İNQAAHE) tәrәfindәn istifadә edilmәkdә olan ,, Yaxşı
Tәcrübә üçün Әsas Prinsiplәr”lә müqayisә edilәrәk ,,beynәlxalq
perspektivlәr” dә daxil edilmişdir.

24

2.2 I-II hissәlәrә giriş: Ali tәhsildә daxili vә xarici keyfiyyәt
yoxlamaları üçün Avropa standartları vә әsas prinsiplәr.
Daxili vә xarici yoxlamalar üçün mövcud olan standartlar vә
әsas prinsiplәr keyfiyyәt vә standartlarla bağlı әsas sahәlәri әhatә
etmәk şәrtilә, Avropa Ali Tәhsil Mәkanında (EHEA) fәaliyyәt
göstәrәn ali tәhsil müәssisәlәri vә keyfiyyәt yoxlamaları ilә
mәşğul olan agentliklәrin istifadәsi üçün hazırlanmışdır. Bu standart vә әsas prinsiplәrin (direktivlәrin) mәqsәdi hәr iki tәşkilat
üçün hәm öz keyfiyyәt yoxlamaları sistemini tәkmillәşdirmәk
istәyi ilә çalışan ali tәhsil müәssisәlәrini, hәm dә xarici keyfiyyәt
yoxlamaları ilә mәşğul olan agentliklәri yardım vә göstәrişlәr
mәnbәyi ilә tәmin etmәklә bәrabәr, institut, agentliklәrin istifadә
vә istinad edә bilәcәklәri ümumi mәslәhәtlәr bazasına yardım
etmәkdәn ibarәtdir. Bu, heç dә o demәk deyildir ki, bu standartlar
vә prinsiplәr tәcrübәni diktә edәn, әvvәlcәdәn tәyin edilmiş
qanunlardır vә dәyişdirilә bilmәz.
Avropa Ali Tәhsil Mәkanında (EHEA) olan bәzi ölkәlәrdә
tәhsil nazirinin yaxud uyğun(ekvalent) tәşkilatın standart vә
göstәrişlәrin әhatә etdiyi bәzi sahәlәr üçün öz cavabdehliklәri
vardır. Harada bu әsas mәsәlә kimi özünü göstәrirsә, tәhsil naziri
yaxud tәşkilat münasib keyfiyyәt yoxlamaları mexanizmlәrinin
yerindә olmasını vә müstәqil yoxlamalar/baxış-lar keçirilmәsini
tәmin etmәlidir.
Әsas Prinsiplәr
Avropa Ali Tәhsil Mәkanında (EHEA) ali tәhsilin hәm daxili,
hәm dә xarici keyfiyyәt yoxlamaları üçün nәzәrdә tutulmuş standart vә direktivlәr(göstәrişlәr) xeyli sayda әsas prinsiplәr üzәrindә
qurulmuşdur. Bunlar aşağıdakılardan ibarәtdir:
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 ali tәhsil tәminatçıları keyfiyyәtin tәminatı vә zәmanәti üçün
әsas mәsuliyyәt daşıyırlar;
 ali tәhsilin keyfiyyәt vә standartlarına olan cәmiyyәt maraqları
qorunmalıdır;
 bütün Avropa Ali Tәhsil Mәkanında (EHEA) ali tәhsil alan
tәlәbәlәr vә ali tәhsildәn faydalanan digәr insanlar üçün akademik proqramların keyfiyyәtinin inkişaf etdirilmәsi vә
tәkmillәşdirilmәsi;
 hәmin akademik proqramların tәmin olunması vә dәstәklәnmәsi
üçün tәsirli vә faydalı tәşkilatı strukturların olması;
 keyfiyyәt yoxlamaları proseslәrindә kәnar (xarici) ekspertlәrdәn
istifadә olunması vә şәffaflığın әhәmiyyәti;
 ali tәhsil müәssisәlәrindә keyfiyyәt mәdәniyyәtinin
dәstәklәnmәsi;
 proseslәrin ali tәhsil institutlarının öz mәsuliyyәtlәrini, o
cümlәdәn ictimai vә fәrdi pul köçürülmәsi üçün mәsuliyyәt
hissinin nümayiş etdirmәsi әsasında inkişaf etmәsi;
 cavabdehlik mәqsәdlәri üçün olan keyfiyyәt yoxlamalarının
onun güclәndirilmәsi mәqsәdlәrinә tam xidmәt etmәsi;
 tәhsil müәssisәlәrinin öz keyfiyyәtlәrini hәm daxildә, hәm dә
beynәlxalq alәmdә nümayiş etdirmәk qabiliyyәtindә olması;
 tәtbiq olunan proseslәrin rәngarәnglik vә yenilәşmәyә mane olmaması.
Standart vә göstәrişlәrin mәramı
Standart vә göstәrişlәrin әsas mәramları aşağıdakılardır:
 Avropa Ali Tәhsil Mәkanında (EHEA) olan ali tәhsil institutlarında tәhsilin tәlәbәlәr üçün әlverişli vә keyfiyyәtli olmasını
inkişaf etdirmәk;
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 ali tәhsil müәssisәlәrinә keyfiyyәt işlәrinin idarә olunmasında vә
güclәndirilmәsindә yardım etmәklә, onların sәrbәtlik istәklәrinә
kömәk etmәk;
 keyfiyyәt yoxlamaları agentliklәrinә işlәrindә zәmin yaratmaq;
 xarici keyfiyyәt yoxlamalarını bu işә cәlb olunmuş hәr bir adamın başa düşmәsi üçün dahә sadә vә şәffaf olmasını tәmin
etmәk.
Standart vә göstәrişlәrin mәqsәdlәri
 Standart vә göstәrişlәrin әsas mәqsәdlәri aşağıdakılardır:
 parlaq intellektual vә tәhsil nailiyyәtlәri aşılayan ali tәhsil müәssisәlәrinin inkişafına dәstәk vermәk;
 öz keyfiyyәt yoxlamaları mәdәniyyәtini artırmaq istәyәn ali
tәhsil müәssisәlәrini vә uyğun agentliklәri yardım vә göstәrişlәr
ilә tәmin etmәk;
 ali tәhsilin keyfiyyәt nәticәlәri vә proseslәr barәdә ali tәhsil
müәssisәlәrini, tәlәbәlәri, işçilәri, elәcә dә digәr iddiaçıları
mәlumatlandırmaq vә onların ümidlәrini artırmaq;
 Avropa Ali Tәhsil Mәkanında (EHEA) keyfiyyәt yoxlamaları vә
ali tәhsilin tәminatlı şәraitinin yaradılması mәqsәdilә ümumi
struktur işlәrinә yardım etmәk.
Xarici keyfiyyәt yoxlaması
Bu hesabatda tәklif olunan standartlar vә göstәrişlәr xarici keyfiyyәt yoxlamaları üçün әhәmiyyәtli rol oynayır. Bu sәnәddә
forma sistemdәn sistemә dәyişir vә bura müxtәlif müәssisә yoxlamaları daxil ola bilәr: fәnn yaxud proqram yoxlamaları; fәnn,
proqram vә institut sәviyyәlәrindә akkreditasiyalar; vә bu qiymәtlәndirmә tiplәrinin kombinasiyalı tәtbiqi. Bu cür xarici qiymәtlәndirmәlәr geniş şәkildә öz effektivliyinә görә, institutlar
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daxilindә istifadә olunması vә konkret mәqsәdlәr baxımından
hәmin mәqsәdlәrә nail olmaq üçün mövcud metod vә mexanizmlәrin aydın vә dәqiq olması, hәm dә daxili keyfiyyәt yoxlaması strategiyasından asılıdır. Xarici agentliklәr tәrәfindәn keyfiyyәt yoxlamaları coxlu sayda mәqsәdlәr üçün hәyata keçirilә
bilәr:
 ali tәhsilin milli akademik standartlarının qorunması;
 proqram vә ya ali tәhsil müәssisәlәrinin akkreditasiya olunması;
 istifadәçinin qorunması;
 proqram vә ya institutlar haqqında müstәqil yoxlanılmış informasiyalar (kәmiyyәt vә keyfiyyәt baxımından) üçün ictimai
tәminatın olması;
 keyfiyyәtin yaxşılaşdırılması vә güclәndirilmәsi.
Avropa keyfiyyәt yoxlaması agentliklәrinin fәaliyyәtlәri onların işlәdiklәri mühit vә yurisdiksiyanın (sәlahiyyәt dairәsinin)
hüquqi, sosial vә mәdәni tәlәblәrini әks etdirәcәkdir. Keyfiyyәt
yoxlamaları agentliklәrinin özlәrinin keyfiyyәt yoxlanılmalarına
aid olan Avropa standartları bu başlığın 3-cü hissәsindә әks olunmuşdur.
Keyfiyyәt yoxlamaları tәrәfindәn hәyata keçirilәn proseslәr
tamamilә onların nail olmaq istәdiklәri mәqsәd vә nәticәlәrdәn
asılı olacaqdır. Әsasәn, keyfiyyәti güclәndirmәk üçün hәmin
agentliklәr tәrәfindәn qәbul edilmiş prosedur qaydalar ilk vәzifәsi
güclü şәkildә ,,istehlakçının müdafiәsini” tәmin etmәk funksiyasından ibarәt olan tәşkilatlarından tamamilә fәrqli ola bilәr. Bu
standartlar Avropada xarici keyfiyyәt yoxlamalarının әsas
tәcrübәsini әks etdirir; bu standartlar nә yoxlanılmalıdır vә ya keyfiyyәt yoxlamaları fәaliyyәtini necә hәyata keçirmәk lazımdır
deyib müfәssәl göstәrişlәr vermәk cәhdindәn ibarәt deyildir.
Agentliklәr vә sәlahiyyәtli nümayәndәlәr arasındakı informasiya
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mübadilәlәri keyfiyyәt yoxlamalarında artıq oxşar elementlәrin
yaranmasına tәkan vermәsinә baxmayaraq, bütün bunlar milli
sәlahiyyәtlәr, sәrbәstlik mәsәlәlәri olaraq qalır.
Bununla belә, artıq xarici keyfiyyәt yoxlamaları proseslәrindә
olan әsas tәcrübәnin bәzi ümumi prinsiplәri mövcuddur:
 müәssisә sәrbәstliyinә hörmәt olunmalıdır;
 tәlәbәlәrin vә başqa iddiaçıların maraqları, belә ki, әmәk bazarı
nümayәndәlәri xarici keyfiyyәt yoxlamaları proseslәrinin ön
cәrgәlәrindә, fәaliyyәt mәrkәzindә olmalıdırlar;
 daxili keyfiyyәt yoxlamaları fәaliyyәti nәticәsindә әldә olunmuş
,,müәssisә yoxlamaları nәticәlәrindәn” harada mümkündürsә
istifadә olunmalıdır.
Bu ,,göstәrişlәr” standartların әsas tәcrübәsi haqqında әlavә
informasiya vermәklә yanaşı, bәzi hallarda hәmin standartların
mәna vә әhәmiyyәtini daha müfәssәl şәkildә izah edir. Baxmayaraq ki, bu ,,göstәrişlәr” standartların hissәlәri hesab olunmur,
standartlar onlarla bir yerdә nәzәrdәn keçirilmәlidirlәr.
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2.3 1-ci hissә: Ali tәhsil müәssisәlәrindә daxili keyfiyyәt yoxlaması üçün Avropa standartları vә әsas prinsiplәr
2.3.1 Keyfiyyәt yoxlaması üçün siyasi xәtt vә prosedur qaydalar
Standart:
Tәhsil müәssisәlәrinin öz proqram vә tәlimatlarının keyfiyyәtini yoxlamaq üçün onun siyasi xәtti vә әlaqәli prosedur qaydaları
olmalıdır. Onlar hәmçinin, öz işlәrindә keyfiyyәtin әsasını vә
әhәmiyyәtini zәruri edәn mәdәniyyәtin inkişaf etdirilmәsinә dә
ciddi sәy göstәrmәlidirlәr. Buna nail olmaq üçün tәhsil müәssisәlәri keyfiyyәtin ardıcıl olaraq güclәndirilmәsindәn ötrü bir
strategiya hazırlayıb tәtbiq etmәlidirlәr. Bu strategiya, siyasi xәtt
vә prosedur qaydaların rәsmi statusu olmalı vә onlar ictimaiyyәt
üçün açıq olmalıdırlar. Bura, hәmçinin, tәlәbәlәrin vә digәr iddiaçıların rolu da daxil olmalıdır.
Әsas prinsiplәr
Ali tәhsil müәssisәlәrinin öz keyfiyyәt yoxlamalarının effektivliyini monitorinq etmәsi vә tәkmillәşdirmәsi üçün formal (rәsmi
statuslu) siyasi xәtt vә prosedur qaydalar fәaliyyәt strukturunu
tәşkil edir. Onlar hәm dә müәssisә sәrbәstliyi üçün ictimai inamın
yaranmasına da kömәk edirlәr. Bu siyasi xәtt özündә nailiyyәtlәrin
әldә olunması üçün lazım olan әsas vasitәlәri, niyyәt vә
mәqsәdlәri ehtiva edir. Prosedur qaydalar siyasi xәttin hәyata
keçirilmәsi üçün daha dәqiq informasiya verә bilir vә bu prosedur qaydaların hәyata keçirilmәsinin praktik aspektlәri haqqında
bilgiyә ehtiyacı olanlar üçün faydalı yol göstәrir.
Siyasi proqrama aşağıdakılar daxildir:
 müәssisәdә tәdrislә tәdqiqat arasında olan әlaqә;
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 keyfiyyәt vә standartlar üçün müәssisәnin strategiyası;
 keyfiyyәt yoxlama sisteminin tәşkili;
 keyfiyyәt yoxlaması üçün departamentlәrin(kafedraların),
dekanlıqların, fakültәlәrin, digәr tәşkilatlı qrupların vә fәrdlәrin
mәsuliyyәti;
 keyfiyyәt yoxlaması üçün tәlәbәlәrin cәlb olunması;
 siyasi xәttin tәtbiqi, monitorinqi vә yenilәşmә yolları.
Avropa Ali Tәhsil Mәkanında (EHEA) proseslәrin hәyata
keçmәsi әsasәn müәssisәnin bütün sәviyyәlәrdә öz proqramlarını
aydın vә dәqiq şәkildә nәzәrdә tutulmuş nәticәlәrlә tәmin etmәk
üçün götürdüyü öhdәlikdәn asılıdır; bunlar ştatın (işçi heyyәtin)
hәmin nәticәlәrә nail olmaq üçün tәlәbәlәri lazımı tәdris vә tәlim
materialları ilә tәmin etmәk hazırlığı, istәk vә imkanları; müәssisәnin işinә xüsusi qabiliyyәti, iş tәcrübәsi vә biliyi olan, elәcә dә
öz işinә vurğun işçilәr tәrәfindәn nümayiş etdirilәn real, vaxtında
olan dolğun münasibәtin göstәrilmәsidir. Bütün ali tәhsil müәssisәlәri öz tәlәbәlәrinә tәklif etdiklәri tәhsilin tәkmillәşdirilmәsi
vә güclәndirilmәsi üçün maksimum sәy göstәrmәlidirlәr.
2.3.2 Proqram vә qәrarların müntәzәm olaraq nәzәrdәn
keçirilmәsi, monitorinqi vә tәsdiqi
Standart:
Ali tәhsil müәssisәlәrinin öz proqram vә qәrarlarını periodik
yoxlama (nәzәrdәn keçirmә), monitorinq vә tәsdiq etmәlәri üçün
rәsmi qaydada olan mexanizmlәri olmalıdır.
Göstәrişlәr:
Ali tәhsilә tәlәbәlәrin vә digәr iddiaçıların inamı, heç şübhәsiz,
effektiv keyfiyyәt yoxlaması fәaliyyәtlәri vasitәsilә yaradılmalı
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vә müdafiә olunmalıdır. Bunlar proqramların yaxşı tәrtib olunmasını, mütәmadi monitorinqini vә periodik nәzәrdәn keçirilmәsini tәmin etmәklә yanaşı, onların münasibliyini vә genişlәnmәsini
tәmin etmәlidir.
Proqram vә qәrarların keyfiyyәt yoxlamalarına aşağıdakıların
daxil olması zәruridir:
 dәqiq nәzәrdә tutulan öyrәnmә nәticәlәrinin inkişafı vә nәşr olunması;
 tәdris planı vә proqram tәrtibatı, mәzmuna diqqәtli qayğı;
 çatdırılmanın müxtәlif üsullarına olan tәlәbat (mәsәlәn, tam iş
günü, yarı iş günü, uzaq mәsafәdәn öyrәnmә, elektron vasitәlәrin kömәyi ilә öyrәnmә) vә ali tәhsilin tiplәri (mәsәlәn,
akademik, peşә tәlimi vә professional (peşәkar);
 uyğun öyrәnmә ehtiyatlarının mümkünlüyü;
 proqramı tәdris edәndәn fәrqli olaraq onun (proqramın) xüsusi
orqan (heyәt) tәrәfindәn rәsmi tәsdiqolunma qaydaları;
 tәlәbәlәrin inkişaf vә nailiyyәtlәrinin monitorinqi;
 proqramların mütәmadi (periodik) nәzәrdәn keçirilmәsi (o
cümlәdәn, xarici ekspert üzvlәrinin iştirakı ilә)
 işçilәr, әmәk bazarı nümayәndәlәri vә başqa münasib tәşkilatlar
tәrәfindәn olan ardıcıl münasibәtlәr vә rәylәr;
 keyfiyyәt yoxlaması proseslәrindә tәlәbәlәrin iştirakı.
2.3.3 Tәlәbәlәrin qiymәtlәndirilmәsi
Standart:
Tәlәbәlәr daima tәtbiq olunan prosedur qaydalardan, nizamnamәlәrdәn vә nәşr olunmuş kriteriyalardan istifadә edilmәsi yolu
ilә qiymәtlәndirilmәlidirlәr.
Direktivlәr (göstәrişlәr):
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Tәlәbәlәrin qiymәtlәndirilmәsi ali tәhsilin әn mühüm elementlәrindәn biridir.Qiymәtlәndirmә nәticәlәrinin tәlәbәlәrin
gәlәcәk karyeralarında çox mühüm tәsiri vardır. Buna görә dә
bütün vaxtlarda qiymәtlәndirmәnin peşәkarcasına aparılması çox
mühüm mәsәlәdir vә bu da test yoxlamaları vә imtahan proseslәrindә zәruri olan geniş biliyin olmasını vә tәcrübәni nәzәrdә tutur.
Qiymәtlәndirmә, hәmçinin, tәdrisin effektli olması vә tәlәbәlәrin
(öyrәncilәrin) dәstәklәnmәsi barәdә tәhsil müәssisәlәri üçün çox
dәyәrli informasiyalar verir.
Tәlәbәlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün olan prosedur qaydalara
aşağıdakılar daxildir:
 nәzәrdә tutulan öyrәnmә (tәlim) nәticәlәrini vә başqa proqram
mәqsәdlәrini qiymәtlәndirmәk üçün tәrtib olunmalı;
 istәr diaqnostik, yaradıcılıq vә ya yekunlaşdırma baxımından
onların mәqsәdlәri üçün uyğun olmalı;
 qiymәtlәndirmәnin tәlәbәlәrin nәzәrdә tutduqları ixtisaslarla
bağlı olan bilik vә bacarıqların qazanılması yolunda olan rolunu
başa düşәn insanlar tәrәfindәn aparılması;
 mümkün olan yerdә ayrıca ekzaminatorların rәylәrinә etibar olunmaması;
 imtahan tәlimatlarının bütün mümkün nәticәlәrini nәzәrә almaq;
 tәlәbәlәrin dәrsdә olmamasını, xәstәliyini vә başqa
yüngüllәşdirici halları nәzәrdә tutan aydın tәlimatların olması;
 qiymәtlәndirmәnin tәhsil müәssisәsinin elan olunmuş qaydalarına uyğun olaraq etibarlı aparılmasının tәmin olunması;
 administrativ(inzibati) yoxlamalar şәrtilә prosedur qaydaların
dәqiqliyinin tәmin edilmәsi.
Әlavә olaraq, tәlәbәlәr onların proqramları üçün istifadә olunan qiymәtlәndirmә strategiyası haqqında mәlumatlandırılmalı,
onlara hansı imtahanları vermәlәri vә başqa qiymәtlәndirmә me33

todlarına mәruz qalacaqları, onlardan nәyin tәlәb olunacağı vә
gözlәnilәcәyi, elәcә dә onların hәrәkәtlәrindә hansı qiymәtlәndirmә kriteriyalarının tәtbiq olunacağı barәdә mәlumatlandırılmalıdırlar.
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2.3.4 Müәllim heyәti üçün keyfiyyәt yoxlaması
Standart:
Ali tәhsil müәssisәlәri tәlәbәlәrin öyrәdilmәsinә (tәliminә) cәlb
olunmuş müәllim heyәtinin nә dәrәcәdә keyfiyyәtli vә nә
dәrәcәdә sәlahiyyәtli olmalarını tәmin edәn yollara sahib olmalıdırlar.
Bu yol vә üsullar xarici yoxlamalar keçirәn ekspertlәr üçün dә
mәlum olmalı vә hesabatlarda şәrh edilmәlidir.

Direktivlәr:
Müәllimlәr әksәr tәlәbәlәr üçün yeganә vә әn mühüm öyrәdici
(tәlim) mәnbәyidir. Öyrәtmә (tәlimlә) ilә mәşğul olanların tam
biliyә vә öyrәtdiklәri fәnn haqqında tam anlayışa malik olmaları
çox әhәmiyyәtlidir. Onlar tәlim konteksti dәrәcәsindә öz bilik vә
anlayışlarını effektli şәkildә tәlәbәlәrә vermәk üçün lazımı bacarıq
vә tәcrübәyә malik olmalı vә elәcә dә öz fәaliyyәtlәri barәdә olan
fikir vә rәylәrlә tanış olmaq imkanı әldә etmәlidirlәr. Tәhsil müәssisәlәri yeni müәllim götürülmәsi vә tәyinat qaydalarında bütün
yeni heyәtin әn azı minimum lazımı tәcrübәyә vә biliyә sahib olmalarını müәyyәn edәn vasitәlәrin olmasını tәmin etmәlidirlәr.
Müәllim heyәtinә öz tәlim bacarıqlarını inkişaf etdirib genişlәndirmәk imkanı verilmәli, hәm dә onların bacarıqları mükafatlandırılma yolu ilә qiymәtlәndirilmәlidir. Tәhsil müәssisәlәri zәif
müәllimlәrә öz bacarıqlarını qәbul olunan sәviyyәyә çatdırmaq
imkanı verilmәklә yanaşı onların aşkar şәkildә keyfiyyәtsiz davam
etdiklәri tәqdirdә dәrs aparmaq vәzifәsindәn kәnarlaşdırmaq yollarına da sahib olmalıdırlar.
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2.3.5 Öyrәnmә mәnbәlәri vә tәlәbә dәstәyi
Standart:
Tәhsil müәssisәlәri tәlәbә tәlimi(öyrәnmәsi) üçün mümkün
olan ehtiyatların tәklif etdiklәri hәr bir proqram üçün uyğun vә
adekvat olmasını tәmin etmәlidirlәr.
Direktivlәr:
Müәllimlәrindәn başqa tәlәbәlәr öz öyrәnmәlәrinә kömәk
etmәk üçün bir sıra mәnbәlәrә dә etibar edirlәr. Bunlar material
vәsaitlәrdәn-kitabxanalar, kompyuter avadanlıqları vә s.ibarәt olmaqla insan dәstәyi – müәllim, konsultant vә digәr mәslәhәtçilәr
formasında da ola bilәrlәr. Öyrәdici vәsaitlәr vә başqa kömәkçi
mexanizmlәr asan formada tәlәbәlәrin istifadәsi üçün mümkün
olmalıdır. Eyni zamanda bu vәsaitlәr tәlәbәlәrin ehtiyaclarını
ödәmәk mәqsәdilә tәrtib olunmalı vә elәcә dә bu vәsaitlәrdәn istifadә edәnlәrin rәy vә fikirlәrinә tam cavab vermәlidir. Tәhsil
müәssisәlәri bir qayda olaraq, tәlәbәlәrin ixtiyarına verilәn bütün
dәstәk vәsaitlәrinin monitorinqini aparmalı, onları nәzәrdәn
keçirmәli vә onların effektli olmasını tәkmillәşdirmәlidirlәr.
2.3.6 İnformasiya sistemlәri
Standart:
Әsas prinsiplәr:
Xarici keyfiyyәt proseslәrindәn maksimum faydalanmaq üçün
hesabatların nәzәrdә tutulmuş oxucu auditoriyasının tәlәblәrini
ödәmәsi vacibdir. Hesabatlar bәzәn müxtәlif oxucu kütlәsi üçün
nәzәrdә tutulduğundan, onun quruluşuna, mәzmununa vә tonuna
xüsusi diqqәt tәlәb olunur. Ümumiyyәtlә, hesabatlar tәsvir, tәhlil
(münasib olan faktlar daxil olmaqla) nәticә vә tәriflәri әhatә
etmәklә tәrtib olunmalıdır. Qeyri-peşәkar oxucuların yoxlamanın
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mәqsәdlәrini, onun formasını vә qәrarların qәbulunda istifadә
edilәn kriteriyaları başa düşmәlәri üçün imkan yaradan kifayәt
qәdәr ilkin izahatlar verilmәlidir. Әsas nәticәlәr, mәslәhәtlәr oxucular tәrәfindәn asanlıqla әldә olunmalıdır. Hesabatlar oxunması
üçün әlverişli bir formada nәşr edilmәli, oxucuların vә istifadәçilәrin bu hesabatların (uyğun müәssisә daxilindә vә xaricindә) әhәmiyyәtini şәrh edә bilmәlәri üçün imkanları olmalıdır.
2.4.6 Sistemli prosedur qaydalar
Standart:
Fәaliyyәt üçün mәslәhәtlәrdәn ibarәt olan vә ardıcıl hәrәkәt
planı tәlәb edәn keyfiyyәt yoxlama proseslәrinin әvvәlcәdәn tәyin
edilmiş mәrhәlәli şәkildә yerinә yetirilәn prosedur qaydaları olmalıdır.
Әsas prinsiplәr:
Keyfiyyәt yoxlaması heç dә fәrdi xarici araşdırma hadisәsi
deyildir: bu davamlı olaraq yaxşı iş görülmәsi üçün bir cәhddir.
Xarici keyfiyyәt yoxlaması yalnız mәlumatların nәşri ilә bitmir,
onlar gәrәk mәslәhәtlәrin uyğun olaraq araşdırılmasına vә tәlәb
olunan fәaliyyәt planına әmәl edilmәsinә tәminat verәn mәrhәlәli
prosedur qaydalarla tәmin olunmuş olsun. Bura müәssisә vә ya
proqram nümayәndәlәri ilә sonrakı görüşlәr dә daxil ola bilәr.
Burada mәqsәd müәyyәn olunmuş sahәlәrin sürәtlә inkişaf etdirilmәsi vә sonradan güclәndirilmәsindәn ibarәtdir.
2.4.7 Periodik (müntәzәm) yoxlamalar
Standart:
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Müәssisә vә proqramların xarici keyfiyyәt yoxlaması dövri
әsasda hәyata keçirilmәlidir. Bu dövri vә baxış yoxlamalarının
müddәti әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmәli vә nәşr edilmәlidir.
Direktivlәr:
Keyfiyyәt yoxlaması statik (sabit, hәrәkәtsiz) deyil, dinamik
bir prosesdir. Bu proses ,,bir dәfәlik” deyil, ardıcıl olmalıdır. Bu
proses ilk yoxlama vә ya rәsmi yoxlama prosedurasının bitmәsi ilә
tamamlanmır. O, müntәzәm olaraq yenilәşmәlidir. Ardıcıl xarici
yoxlamalar ilk proseslәrdәn başlayaraq әldә edilәn inkişafı nәzәrә
almalıdır. Bütün xarici yoxlamalarda istifadә edilәcәk proseslәr
keyfiyyәt yoxlama agentliklәri tәrәfindәn müәyyәn edilmәli vә
onların tәhsil müәssisәlәrindәn olan tәlәblәri
qoyulmuş
mәqsәdlәrә nail olmaq istәyindәn böyük olmamalıdır.
2.4.8 Bütün sistemin tәhlili
Standart:
Keyfiyyәt yoxlama agentliklәri vaxtaşırı olaraq öz yoxlama,
qiymәtlәndirmә, yanaşma vә sairәni tәsvir vә tәhlil edәn yekun
mәlumatlarını tәrtib etmәlidirlәr.
Әsas prinsiplәr:
Bütün xarici keyfiyyәt yoxlama agentliklәri fәrdi proqramlar
vә ya müәssisәlәr barәdә zәngin mәlumatlar toplayır vә bu da
bütün ali tәhsil sistemlәrindәn keçәn kompleks tәhlillәr üçün material tәminatı yaradır. Belә tәhlillәr yaxşı tәcrübә yaratmaqla,
inkişaf vә istiqamәtlәr barәsindә olan faydalı mәlumatları verә
bilәr ki, bu da öz növbәsindә, siyasi inkişaf vә keyfiyyәt artımı
üçün xeyirli bir vasitәyә çevrilә bilәr. Agentliklәr öz işlәrindәn
yüksәk hәddә mәnfәәt әldә etmәk üçün fәaliyyәtlәrinә
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tapşırıqlarla birlikdә tәdqiqat vә inkişaf funksiyasını da daxil etmәyi nәzәrdә tutmalıdırlar.
2.5 III hissәyә giriş: Xarici keyfiyyәt yoxlama agentliklәri
üçün Avropa standartları.
Avropa xarici keyfiyyәt yoxlama agentliklәrinin geniş şәkildә
artımı 1990-cı illәrdәn vüsәt almağa başlamışdır. Eyni zamanda,
bu inkişafda әmәkdaşlıq vә әn yaxşı tәcrübәnin bölüşdürülmәsi
bütövlәşmә (inteqrasiya) elementlәrindәn biri olmuşdur. Artıq
1994-1995-ci illәrdә Avropa Komissiyasının tәşәbbüsü ilә başlanan Avropa Sınaq Layihәlәri keyfiyyәt yoxlamasının әsas metodologiyası kimi agentliklәr tәrәfindәn qarşılıqlı tanınma ilә
nәticәlәnmişdir: müstәqil agentliklәr, özünü qiymәtlәndirmә,
xarici tәhsil müәssisәlәrinә sәfәrlәr vә ictimai hesabatların verilmәsi 1998-ci ildә ali tәhsildә keyfiyyәt yoxlaması üzrә AİŞ-in
tövsiyәlәrinin әsasını qoydu. Buna görә dә, 2000-ci ildә Ali
tәhsildә Keyfiyyәt Yoxlaması vә Qiymәtlәndirmә üzrә Avropa
Şәbәkәsinin (ENQA) yaranması әmәkdaşlıq üşün bu inkişafın
tәbii formalaşması idi vә ATKYQAŞ (ENQA) 90-cı illәrdә müasir inkişaf sәviyyәsi üçün konsensusa nail oldu. Bir-birinin ardınca
yaranan xarici keyfiyyәt yoxlaması agentliklәri üçün Avropa standartları Avropa xarici keyfiyyәt yoxlamasının yeni tarixindәki
inkişafına әsaslanaraq genişlәnmişdir. Bundan başqa, aydın bir
mәsәlәdir ki, standartlar nә olduqca geniş, nә dә çox darmәnalı
olmalıdır. Bu standartlar Avropa xarici keyfiyyәt yoxlaması
agentliklәrinin azadlıqlarını, millәt vә dövlәtlәrin ümid vә
tәcrübәlәrini tәşkilat vә proseslәrdә öz әksini tapa bilmәsi üçün
mәhdudiyyәtlәr qoymamalıdırlar. Standartlar, әksinә peşәkarlığı,
etibarlılığı, agentliklәrin bütövlüyünü iddiaçı tәşkilatlar üçün
şәffaf vә görünәn etmәli, agentliklәr arasında müqayisә aparıl39

masına vә elәcә dә lazımi Avropa ölçülәrinin yaranmasına imkan
vermәlidir. Hәmçinin o da qeyd olunmalıdır ki, bu yolla standartlar hәm agentliklәrin qarşılıqlı tanınma, hәm dә onların qiymәt vә
akkreditasiya nәticәlәri üçün görülәn işlәr istiqamәtindә yardımçı
olmağa xidmәt etmәlidir. Bu iş Ali Tәhsildә Skandinaviya ölkәlәri
Keyfiyyәt Yoxlaması Şәbәkәsi (NOQA) tәrәfindәn araşdırılmış vә
Akkreditasiya üzrә Avropa Konsorsiumunun ,,Yaxşı Tәcrübә
Kodeksi”nin bir hissәsidir.
,,Yaxşı tәcrübә” vә bәzi hallarda standartların mәnasını vә
әhәmiyyәtini geniş şәkildә izah etmәk nöqteyi-nәzәrindәn, әlavә
mәlumatı tәmin etmәk üçün bir neçә aparıcı (әsas) prinsiplәr
artırılmışdır. Bu әsas prinsiplәrin standartların bir hissәsi hesab
edilmәsinә baxmayaraq, standartlar da onlarla bir yerdә nәzәrdәn
keçirilmәlidirlәr.
2.6 Hissә 3. Xarici keyfiyyәt yoxlaması agentliklәri üçün Avropa standartları vә әsas prinsiplәr.
2.6.1 Ali tәhsildә xarici keyfiyyәt yoxlamasi qaydalarinin istifadәsi
Standart:
Agentliklәrin xarici keyfiyyәt yoxlaması Avropa Standartları vә
Әsas Prinsiplәr(Direktivlәr)-in 2-ci hissәsindә tәsvir edilmiş xarici
keyfiyyәt yoxlama proseslәrinin tәtbiq edilmәsini vә effektliyini
nәzәrә almalıdır.
Әsas prinsiplәr:
2-ci hissәdә nәzәrdә tutulan xarici keyfiyyәt yoxlaması üçün
olan standartlar xarici keyfiyyәt yoxlaması üçün çox dәyәrli baza
tәşkil edir. Standartlar 90-cı illәrin әvvәllәrindәn bәri Avropada
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xarici keyfiyyәt yoxlaması inkişafında әldә edilәn әn yaxşı
tәcrübәlәrlә öz әksini tapır. Ona görә dә, bu standartların xarici
keyfiyyәt yoxlaması agentliklәri tәrәfindәn ali tәhsil sistemlәri
üçün tәtbiq edilәn proseslәrdә istifadә olunması vacibdir.
Xarici keyfiyyәt yoxlama standartları xarici keyfiyyәt yoxlama
agentliklәri üçün olan standartlarla birgә ali tәhsil sistemlәrinin
peşәkar vә etibarlı xarici keyfiyyәt yoxlaması bazasını yaratmalıdır.
2.6.2 Rәsmi status
Standart:
Agentliklәr Avropa Ali Tәhsil Mәkanında sәlahiyyәtli ictimai
qurumlar tәrәfindәn xarici keyfiyyәt yoxlaması üçün mәsuliyyәt
daşıyan agentlik kimi rәsmi formada tanınmalı vә özünün qanunla
yaradılmış bazası olmalıdır. Onlar tabe olduqları vә fәaliyyәt
göstәrdiklәri qanunvericilik orqanları ilә öz fәaliyyәtlәrini uyğunlaşdırmalıdırlar.
2.6.3 Fәaliyyәtlәr
Standart:
Agentliklәr xarici keyfiyyәt yoxlamalarını(tәhsil müәssisәlәri
vә ya proqram sәviyyәsindә) müntәzәm әsasda hәyata
keçirmәlidirlәr.
Әsas prinsiplәr:
Bura qiymәtlәndirmә, baxış, audit, münasibәt, akkreditasiya vә
başqa oxşar fәaliyyәt növlәri dә daxildir; bunlar agentliyin әn әsas
funksiyalarından olmalıdır.
2.6.4 Ehtiyatlar
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Standart:
Agentliklәrin kifayәt qәdәr proporsional (uyğun) ehtiyatları
(hәm kadr, hәm dә maliyyә) olmalıdır ki, onlar agentliklәrә xarici
keyfiyyәt yoxlama proseslәrini effektiv vә qaneedici formada
hәyata keçirmәyә imkan versin. Bu isә hәmin proses vә prosedurların inkişafı üçün uyğun şәrtlәr daxilindә olmalıdır.
2.6.5 Hesabat әmәliyyatlari:
Standart:
Agentlik öz növbәsindә şәxsi hesabatları üçün әmәliyyatlara
malik olmalıdır.
Göstәrişlәr:
Bu әmәliyyatlar aşağıdakıları nәzәrdә tutur:
1.Veb sәhifәsindә әldә edilmәsi mümkün olan agentliyin
özünün keyfiyyәt tәminatı üçün nәşr edilmiş siyasәt:
2.Aşağıdakıları nümayiş etdirәn sәnәdlәşmә:
 agentliyin proses vә nәticәlәri onun keyfiyyәtә tәminat tapşırıq
vә mәqsәdlәrini әks etdirir;
 agentlik öz növbәsindә öz xarici ekspertlәrinin işindә konfliktdәn kәnar maraq mexanizmini hәyata keçirir;
 әgәr agentliyin keyfiyyәtә tәminat әmәliyyatlarında bәzi yaxud
bütün elementlәr başqa partiyalarla şәriklidirsә, bu halda
agentlik şәriklәr tәrәfindәn istehsal edilәn hәr hansı material vә
fәaliyyәtin keyfiyyәtini tәmin edir;
 agentliyin xәbәrdarlıq etmәk, öz inkişaf vә yaxşılaşmasını tәmin
etmәk üçün daxili әks әlaqә mexanizmi (öz heyәt vә sәfirliyindәn әks әlaqә toplamaq demәkdir); daxili әks etdirmә mexanizmi (tәkmillәşmә üçün daxili vә xarici tәminatı әks etdirmә
demәkdir); vә xarici әks әlaqә mexanizmi (gәlәcәk inkişaf üçün
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ekspertlәr vә yoxlama institutlarından әks әlaqә toplamaq
demәkdir) daxil olan daxili keyfiyyәtә tәminat әmәliyyatı olmalıdır.
3. Әn azı beş ildә bir dәfә agentliklәrin fәaliyyәtini mandatlı
dövriyyәvi xarici yoxlama.
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3.KEYFİYYӘT YOXLAMA AGENTLİKLӘRİ ÜÇÜN
DӘQİQ YOXLAMA SİSTEMİ
Berlindә nazirlәr EUA, EURASHE vә ESİB ilә birgә fәaliyyәtdә
ENQA nümayәndәlәri agentlik vә orqanların keyfiyyәt tәminatı vә
sәlahiyyәtlәri üçün kifayәt qәdәr dәqiq yoxlama sisteminin tәmin
edilmәsi yollarını araşdırmaq mәqsәdilә toplantı keçirdilәr. ENQA vә
onun tәrәf müqabillәri bu çağırışı mandatlığı aydınlaşdırma ilә
qarşıladılar ki, agentliklәrin dәqiq yoxlama sistemi tәkcә dәqiq yoxlama sisteminin özünü deyil, eyni zamanda yoxlamanın әsasını tәşkil
edәn keyfiyyәt standartlarının hәrtәrәfli müzakirәsini dә nәzәrdә tutur. Bundan başqa, proses әrzindә razılaşma әldә olunmuşdur ki,
agentliklәrin dәqiq yoxlanması әsasәn onların keyfiyyәtinin
şәffaflığı, görünüşü vә müqayisәsi mәqsәdini әldә etmәk üçün vasitәlәr kimi aydınlaşdırılır.
Bu sәbәbdәn, hesabat Avropanın ali tәhsil sistemindә fәaliyyәt
göstәrәn tanınmış xarici keyfiyyәtә zәmanәt agentliklәrinin jurnalının yaradılması mәqsәdini daşıyır. Bu tәklifin әsası bu yaxınlarda
tanınma vә sәlahiyyәt etiketinin dәyәrindәn gәlir әldә etmәk istәyәn
keyfiyyәt tәminatı orqanlarında artımın gözlәnilmәsidir. Digәr әrazilәrdә dә tәcrübә göstәrib ki, belә müәssisәlәri idarә etmәk çox
çәtindir, lakin Avropa artıq formalaşmış agentliklәrin maraqlarını
qorumaq üçün deyil, keyfiyyәt tәminatından alınan gәlirin pis ad
çıxarmış terapevtlәr tәrәfindәn azaldılmamasından әmin olmaq üçün
bu yeni bazarın әmәli idarә edilmәsini mәşq etdirmәkdәn ötrü unikal
imkanlara malikdir. Prinsipcә, bu tәkliflәrә әsaslanan işdә Avropanın
tәlәb vә tәkliflәri nәzәrә alınmışdır. Eyni zamanda bu prosesdә oxşar
tәcrübә vә proseslәrin beynәlxalq yolla inkişaf etmәsi haqda mәlumat olmuşdur. Ona görә dә, bu fәsil hesabatın bu hissәsinin tәsviri
üçün münasib olan beynәlxalq tәcrübә vә tәşәbbüslәrin qısa analizi
ilә açılır. Bundan sonra o, kömәklik prinsipinә vә xarici keyfiyyәt
tәminatı agentliklәri üçün Avropa standartlarına әsaslanan tәklif
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edilmiş dәqiq yoxlama sisteminin xülasәsini verir. Bu icmal Avropada fәaliyyәt göstәrәn xarici keyfiyyәt tәminatı agentliklәrinin
zәmanәt jurnalının tәqdim edilmәsinә gәtirib çıxarır. Dәqiq yoxlama
vә agentliklәrin Avropa standartları ilә razılaşması jurnalın tәşkilindә
hәlledici rol oynayır. Nәhayәt, Ali Tәhsildә Yüksәk Keyfiyyәt üçün
Avropa Mәslәhәt Forumu tәklif olunur.
3.1.Beynәlxalq mәzmun
Avropa ali tәhsilin keyfiyyәtinә tәminat sahәsindәki dinamik
inkişafın mütәmadi olaraq baş verdiyi yeganә әrazi deyildir. Bu sektor Ali Tәhsildә Keyfiyyәt Tәminatı Agentliklәri üçün Şәbәkә
(ATKTAŞ), Universitet Rektorlarının Beynәlxalq Assosiasiyası
(URBA), Amerika Birlәşmiş Ştatlarında Ali Tәhsildә Sәlahiyyәtlәr
üçün Şura(AATSŞ), OECD vә UNESCO kimi tәşkilatların tәcrübә
tәşәbbüslәrini tәsvir edir. Hesabatın tәsviri zamanı bu tәşkilatların
keyfiyyәt tәminatı ilә birgә әlaqәdә işlәmәsi çox faydalı hesab
edilmişdir. Bu beynәlxalq tәcrübәlәrin xüsusi zәmanәtlәrә birbaşa
daxil edilmәmәsinә baxmayaraq, aşağıdakı bәzi әsas beynәlxalq
elementlәr elә bir şәkildә tәklif olunub ki, onlar bu fәsildә olan tәminatlarla әlaqәlәnir. Agentliklәrin xarici keyfiyyәt tәminatının yaxşı
keyfiyyәt vә yaxşı әmәliyyatlarının tәyini bir neçә il әrzindә
gündәlikdә duran beynәlxalq mәsәlә olmuşdur. ATKTAŞ 1999-cu
ildә vә daha sonralar xarici keyfiyyәt tәminatı agentliklәti üçün keyfiyyәt etiketi mәsәlәsini müzakirә etdi. Bu ideya URBA tәrәfindәn
tәşәbbüs göstәrilәn ali tәhsil institutlarının ehtiyaclarını qarşılamaq
üçün hansı agentliklәrin xarici keyfiyyәt tәminatı rolunu icra etmәsi
üzrә ixtisaslaşdırılmışdır. Keyfiyyәt etiketi geniş vüsәt almış
müqavimәtә rast gәldi vә bunun әvәzindә ATKTAŞ agentliklәr üçün
yaxşı praktika kriteriyalarının formalaşdırılmasında mәrkәzlәşdi.
Bunun nәticәsi yaxşı praktikanın ümumi mәxrәclәrini tәmsil edәn bir
sıra prinsiplәrlә yanaşı, eyni zamanda tәklif vә tarixi-mәdәni
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mәzmun şәrtlәrindә agentliklәrin beynәlxalq müxtәlifliyinin tanınmasıdır.
Agentliklәrin dәqiq yoxlanmasına zәmanәt şәrti ilә AATSŞ
tәrәfindәn görülәn iş daha münasibdir. AATSŞ ABŞ-ın regional,
xüsusilәşmiş, milli vә peşәkar sәlahiyyәt agentliklәrinin müdafiә
orqanı kimi fәaliyyәt göstәrәn qeyri-dövlәt tәşkilatıdır. AATSŞ
tәrәfindәn tanınma araşdırmaları edәn sәlahiyyәtli tәşkilatlar AATSŞın tanınma standartlarını qәbul etdiklәrini nümayiş etdirmәlidirlәr.
Sәlahiyyәtli tәşkilatlardan akademik keyfiyyәtin yüksәdilmәsi, hesabatların nümayiş etdirilmәsi, tәkmillәşdirmәyә hәvәslәndirmә,
müvafiq әmәliyyatların işә tәtbiq edilmәsi, sәlahiyyәt әmәliyyatlarının daimi olaraq yenidәn qiymәtlәndirilmәsi vә kifayәt qәdәr resurslara malik olması gözlәnilir. AATSŞ hәr altı ildәn bir
nümayәndәlәrin tanınma yoxlamasından keçirilmәsini tәlәb edәcәkdir. Hesabatda göstәrilәn tәkliflәrlә AATSŞ-nın yanaşması arasında
mühüm oxşarlıq vә uyğunluq vardır ki, bunlara dövri yoxlamalar
misal ola bilәr. Buna baxmayaraq bu hesabat agentliklәrin keyfiyyәt
tәminatına fәrqli istiqamәtdә yanaşma birinciliyi verib.
Әksinә Avropada fәaliyyәt göstәrәn, ancaq Avropa tәşkilatları olmayan agentliklәr vә ya milli cәhәtdәn tanınmayan Avropa
agentliklәrinә dә öz fәaliyyәtlәrini Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaqla yoxlanış- nәzarәt forması seçmәk imkanı verilmәlidir.
Tәklif olunan dövri baxış sistemlәri üçün ümumi prinsiplәr
aşağıdakı formada tәklif olunur:
Boloniya Prosesinә qoşulmuş üzv ölkәlәr tәrәfindәn rәsmi olaraq
milli agentliklәr kimi tәsbit olunmuş vә tanınmış xarici xarici yoxlama agentliklәri ,,ikinci”növ prinsipә hörmәtlә yanaşaraq, hәtta milli
sәrhәdlәrdәn kәnarda fәaliyyәt göstәrmәlәrinә baxmayaraq, milli
әsaslar zәminindә fәaliyyәt göstәrәn qurumlar kimi nәzәrdә tutulmalı
vә yanaşılmalıdırlar. Digәr tәrәfdәn, bu milli agentliklәr milli әsaslara söykәnmiş daxili yoxlamalardan çox ENQA-Ali Tәhsildә Keyfiyyәt Yoxlamaları vә Qiymәtlәndirmә üzrә Avropa Şәbәkәsi
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tәrәfindәn tәşkil olunmuş yoxlamaları seçә bilәrlәr. Agentliklәrin
yoxlamaları, әsasәn, hәmin agentliklәrin yoxlama nәticәlәrinin xarici
yoxlamalar üzrә Avropa standartları ilә uyğun gәlmәlәrini qiymәtlәndirmәkdәn ibarәtdir.
 Bolonya iştirakçıları olan ölkәlәr tәrәfindәn tәsbit olunmamış vә
rәsmi olaraq, tanınmayan agentliklәr öz tәşәbbüslәri ilә xarici yoxlama agentliklәri üçün Avropa standartlarına qarşı qoyulmuş kimi
nәzәrdәn keçirilә bilәrlәr.
 Tәftiş icmalları özünü qiymәtlәndirmәni, müstәqil ekspertlәr qrupunu vә nәşr olunmuş hesabatları nәzәrә almaqla hәyata keçirilmәlidir.
Xarici yoxlama müşahidәlәri sәciyyәvi olaraq milli vә ya agentlik
sәviyyәsindә tәşәbbüs olunur. Bunun üçün dә agentliklәrin yoxlama
müşahidәlәri, adәtәn, milli nizamnamәyә vә ya agentliklәrdә olan
daxili keyfiyyәt yoxlamaları yerindә olan proseslәrә uyğun aparılır.
Bu hesabatda ,, ikincilik”prinsipinә hörmәt әsaslı formada vurğulanır vә ona görә dә tәklif olunur ki, ENQA öz üzvlәri ilә bağlı
agentliyә o halda tәşәbbüslә müraciәt edir ki, beş ildәn sonra nә milli
ölkә sәviyyәsindә, nә dә agentliyin özü tәrәfindәn heç bir tәşәbbüs
göstәrilmәmişdir. Agentliyin qeyri-Avropa Şәbәkәsi üzvü olması vә
beş ildәn sonra nә milli ölkә sәviyyәsindә, nә dә agentliyin özü
tәrәfindәn heç bir tәşәbbüs göstәrilmәmişdirsә, o zaman Avropa
Qeydiyyat Komitәsi (ERC) yoxlama müşahidәlәri aparmaq üçün
cavabdehdir.
Ölkә sәlahiyyәtlilәrinin yoxlama müşahidәlәri aparılması üçün
tәşәbbüs etdiklәri zaman, mәqsәd şәksiz olaraq tamam geniş ola bilәr
vә bu da ölkә mandatının yerinә yetirilmәsindәn ötrü agentliyin işә
qatılmasını zәruri edir; mәsәlәn, yoxlama müşahidәlәrinin aparılması ölkә, agentlik vә ya ENQA-Avropa Şәbәkәsi tәrәfindәn
tәşәbbüs olunmasından asılı olmayaraq, bu tәklifin әsas elementlәrindәn hesab olunur vә hәmişә aydın şәkildә hesab edir ki, hәmin
agentlik xarici keyfiyyәt yoxlaması üzrә Avropa standartlarına tam
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uyğundur. ENQA-nın Baş Assambleyası 2004-cü ilin noyabr
iclasında qәrara almışdır ki, ENQA-Tәhsildә Keyfiyyәt Yoxlaması
vә Qiymәtlәndirmә üzrә Avropa Şәbәkәsinin üzvlük kriteriyaları
xarici keyfiyyәt yoxlamaları üçün tәklif olunmuş Avropa standartları
ilә tam uyğundur. Uyğun olaraq, agentliyin müşahidәlәri tәkcә, Avropa standartları ilә uyğunluq sәviyyәsini göstәrmir, eyni zamanda
ENQA-nın üzvlük kriteriyaları ilә uyğunluq sәviyyәlәrini dә göstәrir.
Nәhayәt, hesabatda qeyd olunur ki, münasib tәcrübәyә vә ekspertizaya malik beynәlxalq ekspertlәrin işә cәlb olunması yoxlama –
müşahidә prosesinә әsaslı fayda verәcәkdir.
Dövri yoxlama müşahidәlәrinin ardıcıllığı ölkә sәlahiyyәtlilәrinin
vә ya agentlik sahiblәrinin, elәcә dә agentliyin özünün birinci vә
başlıca mәsuliyyәti olacaqdır. ENQA-nın mәrhәlәli yoxlamalarda
üzv agentlik kimi rolu o yerdә olacaqdır ki, orada ENQA üzv
agentliyin yoxlama müşahidәlәri nәticәlәrinin uyğun olaraq, xarici
keyfiyyәt yoxlaması üçün olan Avropa standartlarının tәlәblәrinә
hansı sәviyyәdә uyğun gәlmәsini tәsdiq etmiş olsun. Әgәr iş müsbәt
deyilsә, ENQA-nın nizamnamәsi uyğun olaraq nәticәlәri müәyyәn
edәcәkdir.
Agentliyin xarici yoxlama müşahidә işinin nümunәvi fәaliyyәt
prosesi әyani icmal formasında bu hesabata daxil edilmiş әlavәdә
göstәrilmişdir.
3.2 Avropada fәaliyyәt göstәrәn xarici keyfiyyәt yoxlaması
agentliklәrinin qeydiyyatı
ENQA-Avropa Şәbәkәsi 2003-cü ildә Bolonya Prosesi iştirakçısı
olan üzv dövlәtlәrin Tәhsil Nazirlәrinin Berlin iclasında Avropada
fәaliyyәt göstәrәn vә ya fәaliyyәt göstәrmәyi planlaşdıran, ictimai,
fәrdi vә tematik agentliklәri özündә birlәşdirәn keyfiyyәt yoxlamaları agentliklәrinin uyğun iddiaçılarla әmәkdaşlığı sayәsindә Avropa
Qeydiyyatı mәsәlәsini inkişaf etdirmәk öhdәçiliyini öz üzәrinә
götürdü.
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Qeydiyyat Komitәsi Avropada fәaliyyәt göstәrәn peşәkar vә etibarlı keyfiyyәt yoxlamaları hәyata keçirәn agentliklәri tәyin etmәk
imkanında olan ali tәhsil müәssisәlәri vә hökumәtlәrin maraqlarına
cavab verәcәkdir. Bu maraqların ilk növbәdә mürәkkәb sahәlәrdә öz
әsasları vardır; bu, qeyri-milli dәrәcәlәrin tanınmasıdır. Tanınmış
agentliklәr tәrәfindәn tәminatçıların özlәrinin nә dәrәcәdә etibarlı vә
yüksәk keyfiyyәtli olması şәffaflığın tanınması, agentliklәrin tanınması üçün prosedur qaydaların güclәnmәsinә sәbәb olacaqdır. İkincisi, ali tәhsil müәssisәlәrinin özlәrinin ölkә sәrhәdlәri daxilindә olan
agentliklәrdәn keyfiyyәt yoxlamalarını aparmaq axtarışlarının olması tam mümkündür. Ali tәhsil müәssisәlәrinә etibarlı qeydiyatda
olan professional agentliklәrin içәrisindәn seçilib tәyin olunması
prosesindә yardım olunacaqdır. Qeydiyyatın әn dәyәrli kömәyi onun
ali tәhsil müәssisәlәri vә digәr iddiaçılar üçün informativ dәyәrinin
olmasıdır vә eyni zamanda qeydiyyat komitәsinin özünün öz içәrisindә ali tәhsil müәssisәlәrindә keyfiyyәt yoxlaması üçün şәffaflığın
vә müqayisәnin әldә olunmasında çox faydalı bir alәtә çevrilmәsi
olacaqdır.
Qeydiyyat Komitәsi iştirakçıların xarici keyfiyyәt yoxlamaları
aparmaq üçün onların Avropa standartlarına uyğunluq sәviyyәlәrini
müәyyәnlәşdirmәlidirlәr. Bununla belә vurğulamaq yerinә düşәrdi
ki, bu hesabatın mәqsәdi heç dә Qeydiyyat Komitәsini agentliklәri
sәviyyәlәrinә görә sıralayan bir tәşkilat kimi qәlәmә vermәkdәn
ibarәt deyildir. Bu tәşkilat Avropa daxilindә xidmәtlәr göstәrәn bütün
agentliklәrdәn, o cümlәdәn Avropa xaricindә olan ölkәlәrdә işlәyәn,
yaxud transmilli vә beynәlxalq
әsaslarla fәaliyyәt göstәrәn
agentliklәrin qeydiyyatı әrizәlәrinin alınması üçün açıq olmalıdır.
Agentliklәr qeydiyyatda müxtәlif bölmәlәrdә olacaqlar;
 yoxlamalar üçün bәrabәr sәlahiyyәtli olub-olmamaları,
 xarici keyfiyyәt yoxlaması agentliklәri üçün olan Avropa standartlarına uyğun olub-olmaması,
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 ciddi şәkildә ölkә daxilindә vә ya ölkә xaricindә fәaliyyәt
göstәrmәsi.
 Buna görә dә qeydiyyat üçün mümkün struktura aşağıdakı kimi
verilә bilәr:
 Bölmә 1. Yoxlamalar üçün bәrabәr sәlahiyyәtli agentliklәr
aşağıdakı kateqoriyalara bölünürlәr:
 Xarici keyfiyyәt yoxlaması agentliklәri üçün olan bütün Avropa
standartlarına cavab verәn vә yoxlanılmış Avropa
milli
agentliklәri.
 Yoxlanılmış, lakin xarici keyfiyyәt yoxlaması agentliklәri üçün
olan bütün Avropa standartlarını yerinә yetirmәyәn Avropa milli
agentliklәri.
 Xarici keyfiyyәt yoxlaması agentliklәri üçün olan bütün Avropa
standartlarını yerinә yetirәn vә yoxlanılmış Avropada fәaliyyәt
göstәrәn qeyri-milli vә Avropadankәnar ölkәlәrdә fәaliyyәt
göstәrәn agentliklәr.
 Nәzәrdәn keçirilmiş vә Avropada fәaliyyәt göstәrәn, lakin xarici
keyfiyyәt yoxlaması agentliklәri üçün olan Avropa standartlarını
yerinә yetirmәyәn agentliklәr.
 Bölmә 2. Nәzәrdәn keçirilmәmiş (yoxlanılmamış) agentliklәr
 Nәzәrdәn keçirilmәmiş (yoxlanılmamış) vә buna görә dә qeydiyyata salınma üçün verilmiş әrizәlәrә uyğun olaraq toplanmış informasiyalara әsasәn siyahıya alınmış Avropa milli agentliklәri,
qeyri-milli vә Avropadankәnar ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn
agentliklәr.
Cәdvәl şәklindә tәqdim olunmuş qeydiyyat strukturu aşağıdakı
kimidir:
Tәklif olunmuş vә
nәzәrdәn keçirilmiş (keçirilmәmiş) qeydiyyat strukturu
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Milli operaA v r o p a A v r o p a Avropada fәalitorlar
standartları ilә s tandartları y y ә t g ö s t ә r ә n
Av r o p a
uyğun olan
ilә uyğun q e y r i - A v r o p a
m i l l i
olmayan
agentliklәri
agentliklәri
Beynәlxalq
operatorlar
Av r o p a q e y r i - m i l l i
agentliklәri
Avropada fәaliyyәt
göstәrәn qeyri-Avropa
agentliklәri

Avropada qeydiyyata düşmәk üçün rәsmi icazә Avropa Qeydiyyat Komitәsinin qәrarı ilә verilәcәkdir. Komitә xarici keyfiyyәt
yoxlaması agentliklәri üçün olan Avropa standartlarına agentliyin
uyğun olub-olmaması qaydalarından istifadә edәcәkdir. Qeydiyyata salınma üçün bu formada qәbul dövri nәzәrdәn keçirmәlәr
zamanı müәyyәn edilmiş kriteriyalardan biri kimi qәbul edilir. Ali
tәhsil sistemlәrinin müxtәlifliyini nәzәrdә tutan digәr kriteriya isә
düşünülmәli vә inkişaf etdirilmәlidir.
Komitә EURASHE, ESİB, EUA, ENQA (ATAİİ, AMTİ,
AUA,ATKYQ) tәrәfindәn irәli sürülmüş 9 üzvdәn vә Avropa
işçilәrini, ittifaqlarını, peşәkar tәşkilatları, elәcә dә dövlәt
nümayәndәlәrini tәmsil edәn tәşkilatlardan ibarәt çevik vә qeyribürokratik bir orqan olacaqdır. Bu üzvlәr tәyinedici tәşkilatların
sәlahiyyәtli nümayәndәlәri kimi yox, öz fәrdi qabiliyyәtlәri
çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәcәklәr. ENQA Qeydiyyat Komitәsinin katiblik vәzifәlәrini icra edәcәk vә yarım ildә әn azı bir dәfә
görüşәcәkdir.
Avropa Qeydiyyat Komitәsi ilk icra tapşırığı kimi, komitәnin
mülkiyyәtini formalaşdıracaqdır.
Komitәnin başqa tәxirәsalınmaz vәzifәlәrindәn biri isә qeydiyyat prosesindә yer ala bilmәyәn vә geri qaytarılmış tәşkilatların
hüquqlarını müdafiә etmәk üçün müstәqil vә etibarlı müraciәt
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sistemi qurmaqdan ibarәtdir. Bu müraciәt sistemi komitәnin
fәaliyyәt göstәrmәsindәn dәrhal sonra protokolda öz әksini tapmış
elementlәrdәn biri olmalıdır.
3.4 Ali Tәhsildә Keyfiyyәt yoxlamaları üzrә Avropa Mәslәhәt
Forumu 2001-ci il Praqa görüşündәn sonra Ali tәhsildә Avropa
Keyfiyyәti vә Bolonya Proseslәri haqqında uyğun baxış vә
yanaşmaları müzakirә etmәk üçün ENQA, EUA, ESİB vә
EURASHE-dan ibarәt E4 qrupu ilә müntәzәm әsaslarda
görüşmüşlәr. 2003-cü il Berlin görüşündәn sonra E4 qrup
üzvlәrinin әsas diqqәti ali tәhsildә keyfiyyәt yoxlaması vә tәminatı üzrә Nazirlәr mandatının yerinә yetirilmәsi üzәrindә olmuşdur.
Avropa sәviyyәsindә olan bu әmәkdaşlıq özünün konstruktiv
olduğunu sübut etmişdir. Bu 4 tәşkilat Ali Tәhsildә Keyfiyyәt
Yoxlaması üzrә Avropa Mәslәhәt Forumunun E4 qrupundan formalaşaraq, fәaliyyәtlәrini davam etdirmәk üzrә razılığa gәliblәr.
Belә bir forumun әsasının qoyulması praktik şәrtlәr әsasında
ENQA, EUA, EURASHE vә ESİB arasında daha möhkәm vә
daimi әsaslarla olan cari әmәkdaşlığın qurulmasını tәmin edәrdi.
Forum әsasәn, әsas Avropa iddiaçıları üçün konsultativ vә
mәslәhәt forumu kimi fәaliyyәt göstәrәcәkdir. O, hәr hansı bir
yeni administrativ tәşkilat qurmadan bu 4 uyğun tәşkilatın iştirakını vә öz xәrclәrini maliyyәlәşdirmәyi vә cari hazırlıqların
görülmәsini tәmin edәcәkdir. Forum hәtta uzun müddәtә әmәk
bazarı nümayәndәlәrini dә öz sıralarına daxil edә bilәrlәr.
4. Gәlәcәk perspektivlәr vә vәzifәlәr.
Bu hesabatda Ali Tәhsildә keyfiyyәt yoxlamaları üzrә dünyada olan әsas Avropa ölkәlәri tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış,
tәsdiq edilmiş tәklif vә mәslәhәtlәr öz әksini tapmışdır. Tәkliflәr
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tәlәbәlәr vә ümumiyyәtlә, cәmiyyәt üçün ali tәhsilin yüksәk
şәffaflığı, tәhlükәsizliyi haqqında informasiya tәqdim edir. Onlar
bәrabәr şәkildә ali tәhsil müәssisәlәri üçün artan rәqabәtli vә
skeptik mühit şәraitindә tanınma, etibar vә imkanlarını nümayiş
etdirmәklә yüksәk keyfiyyәt naminә öz sәylәrini nümayiş etdirmәk yollarını da tәklif edirlәr. Keyfiyyәt yoxlamaları
agentliklәri üçün olan tәkliflәr onların özlәrinin keyfiyyәt vә etibarlılığını güclәndirmәklә yanaşı, onları geniş Avropa qardaşlığı
vә әmәkdaşlığı yolunda daha faydalı şәkildә birlәşdirir.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, effektli icra vә tәtbiqetmә
strategiyasına sahib olmadan tәkliflәr tәklif olaraq qalacaqdır.
Bergendә Nazirlәr tәrәfindәn tәsdiq olunacaq bu hesabatın bәzi
elementlәrinin tәqdim olunub, hәyata keçmәsi üçün tәxirәsalınmaz addımlar atılacaqdır.Keyfiyyәt yoxlaması agentliklәrinin
qeydiyyatının 2005-ci ilin ikinci yarısından başlanması vә 2006cı ildә davam etdirilmәsi nәzәrdә tutulur. ENQA katibliyi bu
mәqsәdlәrlә bağlı lazım olan әlavә ehtiyatlar üçün tәkliflәr vermişdir. Nazirlәrin görüşünün ardınca ENQA Avropa Qeydiyyat
Komitәsinin tәsisi üçün konkret tәşәbbüslәr göstәrәcәkdir. Komitә
öz işinә qeydiyyat mülkiyyәtinin formalaşdırılması vә 2005-ci
ilin yazında ENQA tәrәfindәn görülmüş ilkin işlәrә әsasәn layihә
protokolunun tәrtib olunması ilә başlayacaqdır. İlk dövri yoxlamaların başlanması 2005-ci ildә gözlәnilir.
Ali Tәhsildә Keyfiyyәt Yoxlaması üzrә Avropa Мяшвярят
Forumu ilkin tәşәbbüs olacaqdır. Belә ki, Bergen Nazirlәr
görüşünün nәticәlәri vә forumun tәsis olunması 2005-ci ilin
iyununda ENQA vә onun E4 tәrәfdaşları arasındakı növbәti
görüşün әsas mövzusu olacaqdır. Görüşdә hәm dә digәr iddiaçı
tәşkilatlarla, mәsәlәn, әmәk bazarı nümayәndәlәri ilә gәlәcәk
әmәkdaşlıq müzakirәlәrin әsas mövzularından olacaqdır. ENQA,
eyni zamanda, özünün 2005-ci ilin Sentyabrında olan Baş Assambleyaya (Mәclisә) qәdәrki digәr Avropa Keyfiyyәt Yoxlamaları
53

Şәbәkәlәri ilә dә görüşlәr keçirmәyi dә planlaşdırmışdır. Bu
hesabatda olan müәyyәn tәkliflәrin tez bir zamanda hәyata keçirilmәsi o biri mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsinin asan olacağı anlamında başa düşülmәmәlidir. Daxili vә xarici keyfiyyәt yoxlamaları standartlarının tәhsil müәssisәlәri vә agentliklәr tәrәfindәn
geniş şәkildә qәbul edilmәsi uzun bir vaxt aparacaqdır, çünki onların bu standartları qәbul etmәsi köklü vә güclü tәhsil
sistemlәrinә malik iştirakçı ölkәlәrin hesabına dәyişmәk vә inkişaf
etdirmәk hazırlığından asılı olacaqdır. Daxili keyfiyyәt yoxlaması
standartlarında tәklif olunan hәr bir fikir bәzi ali tәhsil institutları
üçün qarşıda duran vәzifәlәr olacaqdır, xüsusilә o yerdә ki, orada
keyfiyyәt yoxlaması üçün yeni vә inkişaf edәn әnәnә vardır; o
yerdә ki, orada tәlәbә maraqlarına vә onların müәyyәn edilmiş
qaydalara әsasәn iş bazarlarına daxil olmaq hazırlıqlarına xüsusi
diqqәt vardır. Oxşar qaydada, xarici keyfiyyәt yoxlaması vә keyfiyyәt yoxlaması ilә mәşğul olan agentliklәrin özlәri üçün olan
standartlar bütün iştirakçılardan, xüsusilә agentliklәrdәn özlәrinә
qarşı çox diqqәtli olmağı vә öz metodlarını Avropa ,,ümidlәrinә”
qarşı qoyarkәn çox ölçülü addımlar atılmasını tәlәb edir. Yeni
dövri yoxlama prosedurları bu mәqsәdlәr üçün vaxtlı-vaxtında
diqqәtin olmasını tәmin edәcәkdir. Standartların qәbul edilmәsinin
faydalılığı o zaman olacaqdır ki, onların qәbul edilmәsi ümumi
hal alacaqdır.
AATM(EHEA) ali tәhsil üçün fәrdi ümummilli mәsuliyyәt әsaslarla fәaliyyәt göstәrir, bu isә xarici keyfiyyәt yoxlamaları
mәsәlәlәrindә sәrbәstliyi nәzәrdә tutur. Buna görә dә, bu hesabat
nizamlayıcı deyil vә ola da bilmәz; o sadәcә peşәkarlar, ali tәhsil
müәssisәlәrindәn seçilmiş ekspertlәr, o cümlәdәn tәlәbәlәr, nazirlәr vә keyfiyyәt yoxlamaları ilә mәşğul olan agentliklәr
arasında qarşılıqlı hörmәt ruhuna xidmәt edәn mәslәhәt vә
tәkliflәrini verir. Bәzi iştirakçı ölkәlәrin standartları qorumaq
istәklәri ola bilәr vә bu zaman onlar proseslәri öz qanunvericilik
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bazaları әsasında yaxud inzibati qaydalar çәrçivәsindә hәyata
keçirirlәr. Başqaları isә belә etmәyin uyğun olub-olmamasını
yoxlamaq üçün uzun bir yol keçmәyi arzu edә bilәrlәr; bu isә
dәyişiklik etmә üstünlüklәrinin status gücünә qarşı olan çәkisindәn ibarәtdir. Tәklif olunmuş Ali Tәhsildә Keyfiyyәt Yoxlaması
üzrә Avropa Mәslәhәt Forumu özünün yeni fikirlәri, milli
tәcrübәlәrlә
başqa sistemlәrin tәcrübәlәrini, oxşarlıqları vә
fәrqlәri öyrәnmәk, müzakirә etmәk üçün әn faydalı bir yer vә ya
tәşkilat olduğunu subut etmәlidir.
Bütünlüklә isә, gәlәcәk zamanda ENQA vә onun E4
tәrәfdaşları, elәcә dә әsas iddiaçı tәşkilatlar üçün әhәmiyyәtli vә
stimulverici iş yükünün olması gözlәnilir. Hesabatın özündәn
aydın olur ki, bu hesabatın yerinә yetirilmәsi heç dә EHEA-da
(AATM) Bolonya sisteminin әsas mәqsәdlәrindәn biri olan keyfiyyәt yoxlaması sәviyyәsini tәmin etmәk kimi bir şey deyildir.
Qarşıda isә bu hesabatdan irәli gәlәn mәslәhәtlәrin yerinә
yetirilmәsi vә ali tәhsil müәssisәlәri ilә xarici keyfiyyәt yoxlama
agentliklәri arasında nәzәrdә tutulan keyfiyyәt mәdәniyyәti kimi
daha ağır işlәr durur.
Güclü, sәrbәst vә effektli ali tәhsil müәssisәlәri olan Avropa Ali
Tәhsil Mәkanı (AATM), keyfiyyәt vә standartların әhәmiyyәti
üçün olan kәskin duyğu hissi, yaxşı yoxlama-baxış müşahidәlәri,
etibarlı keyfiyyәt yoxlama agentliklәri, faydalı qeydiyyat, başqa
iddiaçı tәşkilatlarla olan yüksәk әmәkdaşlıq (işçi mübadilәsi) vә s.
indi bir gerçәklikdir vә bu hesabatda olan tәkliflәr toplusu bu
gerçәkliklәri hәyata keçirmәk üçün uzun bir yol keçmәlidir.
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ӘLAVӘ: KEYFİYYӘT YOXLAMA AGENTLİKLӘRİNİN
DÖVRİ YOXLAMALARI –
NӘZӘRİ MODEL
Aşağıda tәqdim olunmuş model xarici keyfiyyәt yoxlama
agentliklәrinin xarici yoxlama aparma proseslәri üçün tәklif
olunmuş göstәrici sxematik bir modeldir. Bu model etibarlı
proseslәrin xarici keyfiyyәt yoxlama agentliklәri üçün olan
Avropa standartları ilә uyğun olub-olmamasını tәyin etmәk
üçün bir nümunәdir. Bununla belә qeyd olunmalıdır ki, burada
mәqsәd öyrәdici vә әyanilikdir. Buna görә dә, detallar çox
incәliklәrinә qәdәr verilmiş vә hәtta agentliklәrin fәrdi
müşahidә-yoxlamalarında ehtiyac duyulduğundan da artıq
dәrәcәdә göstәrilmişdir. Buradan belә aydın olur ki, tәqdim
olunan proses özü-özlüyündә standart kimi başa
düşülmәmәlidir. Daha sonra qeyd olunmalıdır ki, tәqdim
edilmiş nümunәdәki ,,qiymәtlәndirmә”(evaluation) termini
mәqsәdlәr vә proseslәri nәzәrdә tutur. ,,Akkreditasiya” vә ya
,,audit”(tәftiş) kimi terminlәrdәn dә istifadә oluna bilәr.
Proses aşağıdakı elementlәri әhatә edir:
 fәaliyyәt sferasının qısa xülasәsi vә yoxlama protokolu;
 ekspertlәr qrupunun adlandırılması vә tәyinatı;
 agentlik tәrәfindәn özünü qiymәtlәndirmә;
 tәhsil müәssisәlәrinә baş çәkmә;
 hesabat vermә
1. Fәaliyyәt sahәsi
57

Fәaliyyәt sferası perspektivlәr dili ilә sәlahiyyәtlilәrin, iddiaçı tәşkilatların vә agentliyin özünün maraqlarını göstәrmәk
üçün yoxlama mәqsәdlәrini müәyyәnlәşdirmәlidir. Agentliyin
bütün әsas tapşırıqları vә fәaliyyәtlәri elә әhatә olunmalıdır ki,
heç bir gizli mәsәlә üçün şübhә yeri qalmasın.
2. Özünüqiymәtlәndirmә
2.1 Yoxlamanin әsasi kimi agentlikdәn tәlәb olunan ilkin
(mәnbә) informasiya
Agentliyin işlәdiyi konteksti başa düşmәk üçün münasib
(uyğun) ilkin informasiyanın lazım olması. Bölmәyә
aşağıdakılar daxildir:
2.1.1 Milli ali tәhsil sisteminin qısa icmalı, o cümlәdәn:
 dәrәcә strukturu;
 tәsis olunmuş struktur;
 yeni fәnlәrin, proqramların vә müәssisәlәrin tәsis olunmasında cәlb edilmiş tәrәflәr vә prosedur qaydalar;
 digәr keyfiyyәt yoxlama prosedurları
 hökumәtlә münasibәtdә ali tәhsil müәssisәsinin statusu
2.1.2 Ayrıca götürülmüş bir agentliyin vә ümumiyyәtlә, ali
tәhsil müәssisәsinin qiymәtlәndirilmәsi tarixi haqqında qısa
hesabat:
 tapşırığın (missiyanın) tәsdiq edilmәsi;
 agentliyin tәsis olunması (hökumәt, ali tәhsil institutları vә
başqaları);
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 agentliyә aid olan leqal (qanuni) çәrçivәnin vә digәr rәsmi
tәlimatların (mәs., parlament qanunları, nazirliyin әmr vә
sәrәncamları) tәsviri;
 agentliyin maliyyәlәşdirilmәsi;
 qiymәtlәndirmәni aparmaq üçün hüquqların tәtbiqi;
 agentliyin daxili tәşkilatı; o cümlәdәn tәyinat qaydaları vә
idarә heyәti (tәrkibi)/şurası;
 ali tәhsili qiymәtlәndirmәsindәn başqa agentliyin başqa
mәsuliyyәtlәri;
 agentliyin beynәlxalq fәaliyyәti, o cümlәdәn rәsmi
razılaşmalar, hәmçinin digәr fәaliyyәt növlәri; mәs, konfranslarda iştirak etmә, işçi qrupların vә heyәt üzvlәrinin
mübadilәsi;
 agentliyin mәrhәlәli qiymәtlәndirmәlәrdә rolu: nәticәlәr vә
tәdbirlәr.
4 Әlavәnin strukturu bu yaxınlarda Skandinaviya ölkәlәrindә keyfiyyәt yoxlama agentliklәrinin qarşılıqlı surәtdә birbirini tanıması haqqında olan layihә proqramına yaxındır.
2.2 Agentlik tәrәfindәn hәyata keçirilәn xarici keyfiyyәt
yoxlamasi
Agentliyin ali tәhsil institutlarının vә ya proqramların
xarici keyfiyyәt yoxlamasını düzgün әsaslarda keçirmәsini
göstәrәn faktlar (dәlillәr) olmalıdır. Bu keyfiyyәt yoxlamasına
qiymәtlәndirmә, akkreditasiya, baxış (yoxlama baxış), audit
vә yanaşma (qiymәtlәndirmә) daxildir; bu kriteriyalar agentliyin әsas vәzifәlәrini tәşkil edir. ,,Düzgün” (regular) termini
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burada qiymәtlәndirmәnin sistematik qaydalarla planlaşmasını
nәzәrdә tutur vә son 2 ildә keyfiyyәt yoxlaması üzrә bu cür
qiymәtlәndirmәlәr hәyata keçirilmişdir.
Bu faktlara aşağıdakılar daxildir:
 agentliyin metodoloji imkanlarının tәsviri;
 keçirilmiş keyfiyyәt qiymәtlәndirmәlәrinin sayı haqqında
hesabat vә qiymәtlәndirilmiş vahidlәrin (tәhsil müәssisәlәrinin) sayı.
2.3 Agentlik tәrәfindәn tәtbiq edilәn qiymәtlәndirmә metodu
2.3.1 İlkin informasiya
Qiymәtlәndirmә üzrә tam planlaşdırmanın hesabatı vә
agentliyin şәffaf metodoloji qaydalarla işlәmәsini müәyyәn
etmәk üçün digәr fundamental mәsәlәlәrә olan ehtiyac.
Bu hesabata daxildir:
 qiymәtlәndirilmiş tәhsil institutları ilә brifinq keçirmә qaydaları vә ünsiyyәt (danışıq);
 tәlәbә iştirakı üçün agentliyin strategiyası;
 fәrdi qiymәtlәndirmәnin istinad/ layihә planlarının qurulma
şәrtlәrinә aid qaydalar;
 qiymәtlәndirmә şәrtlәri (istinad) (әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş kriteriya, hüquqi sәnәdlәr, fәnlәr üzrә testlәr, peşәkar
standartlar, qiymәtlәndirilmiş tәhsil müәssisәsinin elan olunmuş mәqsәdlәri);
 konkret (spesifik) yoxlamalar üçün metodoloji elementlәrin
müәyyәn olunma (dәyişmә) sәviyyәsi (dәrәcәsi).
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2.3.2 Metodologiya elementlәri
Agentliyin işlәdiyi metodoloji yanaşmaların әvvәlcәdәn
müәyyәn edilmәsini vә ictimaiyyәt üçün açıq olmasını
göstәrәn faktların hesabatı.
Bu metodologiyaya daxildir:
 özünüqiymәtlәndirmә vә ya verilmiş qiymәtlәndirmә obyekti
üzrә uyğun (ekvivalent) qaydalar;
 bir qrup ekspert tәrәfindәn aparılan xarici qiymәtlәndirmә vә
agentlik tәrәfindәn qәrara alınmış yerlәrә (tәhsil müәssisәlәrinә) sәfәr;
 ictimai nәticәlәri özündә әks etdirәn hesabatın dәrc olunması.
Agentlik xüsusi mәqsәdlәr üçün yararlı başqa metodoloji
üsullar hazırlayıb tәtbiq edә bilәr. Hәtta fikirlәrin müxtәlif
qruplardan olmasına baxmayaraq, agentliyin qәrarları vә hesabatlar prinsip vә tәlәblәr nöqteyi-nәzәrindәn üst-üstә düşür.
Agentliyin qiymәtlәndirmә qәrarlarını qәbul etmәsi üçün
müraciәt forması(qaydası) vardır. Bu metologiya agentliklәrin
ehtiyaclarını ödәmәk üçün tәtbiq olunur.
Әgәr agentlik mәslәhәtlәr vermәk vә ya şәrti qәrarlar qәbul
etmәk istәyirsә, onun nәticәlәri yoxlamaq üçün sistemli prosedur qaydaları vardır.
2.3.3 Xarici ekspert qrupunun rolu haqqında hesabat
Xarici ekspert qrupunun rolu haqqında hesabat
aşağıdakılardan ibarәt olmalıdır:
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 espertlәrin adlarının irәli sürülmәsi vә tәyinatı; xarici ekspertlәrdәn istifadә etmә kriteriyaları, iddiaçı tәşkilatların
nümayәndәlәri-işçilәr vә tәlәbәlәr daxil olmaqla;
 brifinq keçirmә metodları vә ekspertlәrin treyninqi
(öyrәdilmәsi);
 tam qiymәtlәndirmә proseslәri ilә әlaqәli say, vaxt (iş)
qrafiki vә imkanlar haqqında ekspertlәr arasında görüşlәrin
keçirilmәsi;
 agentlik vә ekspertlәr arasında әmәk bölgüsü;
 qiymәtlәndirmәdә agentlik heyәtinin rolu haqqında;
 qiymәtlәndirmәyә mәsul olan agentlik heyәtindәn üzvlәrin
müәyyәn edilmәsi vә tәyinatı.
2.3.4 Sәnәdlәşmә
Agentliyin öz-özünü qiymәtlәndirmәsi vә müәssisәlәrә baş
çәkmәlәrlә(sәfәrlәr) bağlı prosedur qaydaları
müәyyәnlәşdirmәkdәn ötrü sәnәd toplanması üçün agentliyin
prosedur qaydaları barәdә bir neçә hesabata olan ehtiyac:
2.3.41Özünüqiymәtlәndirmә ilә bağlı qaydalar haqqında
hesabat
Bu hesabatda aşağıdakılar olmalıdır:
 agentlik tәrәfindәn tәqdim olunan göstәrişlәrdә (direktivlәrdә) mәzmunun spesifikasiyası (dәqiq tәsnifatı);
 agentlik tәrәfindәn tәmin olunan prosedur mәslәhәtlәr;
 tәlәbәlәrin rolu nәzәrә alınmaqla, özünüqiymәtlәndirmә komandasının (qrupunun) tәrkibi üzrә tәlәblәr;
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 özünüqiymәtlәndirmә komandasının treyninqi vә onlar
haqqında informasiya;
 özünüqiymәtlәndirmә prosesini keçirmәk üçün vaxt mümkünlüyü.
2.3.4.2 Tәhsil müәssisәlәrinә sәfәr qaydaları haqqında
hesabat
Bu hesabatda aşağıdakılar olmalıdır:
 sorğu/müsahibә protokolları;
 iştirakçıların/informantların (mәlumat verәnlәrin) seçilmә
prinsiplәri (kateqoriyalar vә müәyyәn iştirakçılar);
 sәfәrlәrin müddәt (nә qәdәr olmalıdır) prinsiplәri;
 görüşlәrin sayı vә orta hәdd;
 görüşlәrin sәnәdlәşmәsi (daxili/xarici, görüş protokolları,
sәs yazmaları, çәkilişlәr vә s.);
 xarici ekspert qrupunun iş metodları.
2.3.4. Hesabatlar
Sәnәdlәşmә zamanı hesabatda aşağıdakı informasiyalar olmalıdır:
 hesabatın mәqsәdi;
 hesabatın layihәsi (agentlik vә ya ekspert heyәti tәrәfindәn
hazırlanır);
 hesabatın formatı (dizayn/tәrtib vә hәcm (uzunluq);
 hesabatın mәzmunu (sәnәdlәşmә vә ya ancaq analizlәr/
mәslәhәtlәr);
 hesabat layihәsi haqqında qiymәtlәndirilәn tәrәflәrdәn olan
rәylәr/fikirlәr üçün prinsiplәr;
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 nәşr qaydaları vә siyasi xәtt (mәs.KİV-in işlәmәsi);
 tәxirәsalınmaz seminar vә ya konfransların keçirilmәsi;
 uzunmüddәtli mәrhәlәli fәaliyyәt növlәri (mәrhәlәli qiymәtlәndirmә proseslәri vә ya sәfәrlәr).
2.3.5 Müraciәt forması
Agentlik öz qәrarlarına qarşı müraciәt (protest) metodu
sәnәdlәşdirir (hazırlayır) vә bu metodologiya agentliyin ehtiyacları üçün tәtbiq olunur. Müraciәt formasının dinlәmә prosesinә nә dәrәcәdә әsaslanması sәnәdlәşmәdәn aydın olmalıdır;
bu vasitә ilә agentlik qiymәtlәndirmә nәticәlәrinin nә dәrәcәdә
dәqiq vә ya şübhәli olmasını şәrh edә bilir.
Agentlik әsasәn qiymәtlәndirmәyә mәruz vahidlәrin qiymәtlәndirmә nәticәlәri haqqında müraciәt (protest) formasının fikirlәr/rәylәr ifadә etmәk imkanında olması üçün
faktlar vermәlidir.
2.4 Әlavә sәnәdlәşmә
Әlavә sәnәdlәşmә burada mәlumat verilmәyәn sorğular,
statistik material vә başqa sәnәdlәşmә növlәri haqqında hesabatlar tәmin edilmәlidir. Bu materiallar ictimaiyyәt üçün açıq
olmalıdır
2.5 Agentliklәrin keyfiyyәt sistemi üçün prosedur qaydalar
Agentlik özünün xarici keyfiyyәt yoxlaması üçün nәzәrdә
tutulan Avropa standartlarına uyğun daxili keyfiyyәt yoxlama
mexanizmlәri olmasını sәnәdlәşdirmәlidir.
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2.6 Son düşüncәlәr
Yeni tәlәblәrә vә tendensiyalara uyğunlaşma qabiliyyәtinin,
möhkәm vә etibarlı metodoloji struktur vә idarәçilik modelinә
xidmәt yolunda öz fәaliyyәtlәrini durmadan inkişaf etdirmәyin
әhәmiyyәtini vә mәnasını vermәk üçün agentliyin gücü, zәif
cәhәtlәri, imkanları vә qorxuları
barәdә dәrin tәhlilә ehtiyac vardır.
3 Xarici müşahidә (yoxlama) qrupları üçün direktivlәr
Bu direktivlәr xarici müşahidә (yoxlama) qrupları üçün
ümidlәri ifadә edir. Bura daxildir:
 tәyinetmә vә ümumi tәşkilatçılıq;
 tәhsil müәssisәlәrinә sәfәrlәr;
 hesabatın tәrtibi.
Yuxarıda tәsvir edildiyi kimi, nәzәrdәn keçirilәn (yoxlanılan) agentlik göstәrilәn qaydalara uyğun olaraq özünüqiymәtlәndirmә haqqında hesabat vermәlidir. Özünüöyrәnmә
haqqında olan sәnәd sәfәrdәn 1 ay qabaq gec olmayaraq
xarici yoxlama(müşahidә) qrupuna göndәrilmәlidir.
3.1 Xarici müşahidә (yoxlama) qrupunun tәyin olunmasi
Bu bölmә yoxlama apara bilәn xarici ekspertlәrin tәyin olunmasından bәhs edir. Xarici ekspert qrupu aşağıdakı ekspertlәrdәn ibarәt olmalıdır:
 bir vә ya iki keyfiyyәt yoxlama ekspertlәri (beynәlxalq);
 ali tәhsil müәssisәlәrinin nümayәndәsi (milli);
 tәlәbә üzvü (milli);
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 iddiaçı tәşkilat üzvü (işçi, milli).
Bu ekspertlәrdәn biri xarici ekspert yoxlama qrupunun
sәdri seçilmәlidir.
Bu qrupun müstәqil formada agentlikdәn olmaq şәrtilә bir
nәfәr katib kimi fәaliyyәt göstәrәcәk şәxslә tәmin olunması
mәslәhәt görülür.
Ekspertlәr agentliklәr, iddiaçı tәşkilatlar vә yerli sәlahiyyәtli nümayәndәlәrdәn ola bilәr. Ancaq etibarlılığı vә inamı
tәmin etmәk üçün ekspertlәrin tәyin olunma tapşırığı cәlb olunmuş agentliklәrdәn kәnar 3-cü bir tәrәfә tapşırılsın. Üçüncü
tәrәf kimi, mәsәlәn, ENQA ya da prosesә cәlb olunmamış bir
başqa agentlik dә çıxış edә bilәr. Ekspertlәrin tanınma bazası
kimi onların müstәqil olması haqda olan bәyannamә olmasıdır.
Bununla belә, yoxlama qrupunun tәrkibi haqda yoxlanılan
agentliyin şәrh vermәsi vә ya fikir bildirmәsi mümkündür.
3.2 Yerlәrә (tәhsil müәssisәlәrinә) sәfәr
Yerlәrә sәfәrlәr barәdә protokolların olması vacibdir vә
aşağıdakı kimi olmalıdır:
Sәfәrin 2 vә ya 3 günlük olması mәslәhәt görülür. Bu hәm
dә yoxlanılacaq agentlik vә onun әhatәsi haqqında xarici yoxlama qrupunun әvvәlki mәlumatları vә bilgilәrindәn asılı olaraq yoxlama üçün hazırlıqları vә sistemliliyi dә nәzәrdә tutur.
Sәfәrdәn bir gün qabaq yoxlama qrupu görüşüb sәfәrin
mövzuları haqqında razılaşırlar. Yerlәrә sәfәrlәrin әsas
mәqsәdi özünü yoxlamanın düzgünlüyünu yoxlamaqdan
ibarәtdir. Bu mәqsәdlә müsahibәlәrin planlaşdırılması da perspektiv planda ola bilәr. Sәfәrә agentliyin idarә heyәti,
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rәhbәrlik, heyәt üzvlәri, ekspertlәr, mülkiyyәtçilәr/әsas iddiaçı
tәşkilatlar, yoxlanılan institutların nümayәndәlәri ilә rәhbәrlik
sәviyyәsindә, elәcә dә daxili özünüyoxlama komitә üzvlәri ilә
müxtәlif görüşlәrin keçirilmәsi daxildir.
3.3 Hesabatın hazırlanması
Ümumi müddәaları yerinә yetirmәkdәn başqa hesabat
özünüyoxlama protokollarında xarici keyfiyyәt yoxlama
agentliklәri üçün müәyyәn olunmuş Avropa standartları ilә
dәqiq tәrzdә uyğun olmalı, gәlәcәk inkişaf üçün mәslәhәtlәrә
vә mümkün olan vasitәlәrә diqqәt yetirmәlidir.
Sәfәrdәn sonra katiblә müşayiәt olunan xarici yoxlama
qrupu hesabat tәrtib edir.
Son nüxsәlәrdәn biri fakt sәhvlәrinin şәrh/izah olunması
üçün yoxlanılan agentliyә göndәrilir.
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