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  Добрите турски практики в техническите висши училища 
Издава се с финансовата подкрепа на Европейския съюз 

 
 

Настоящото печатно издание „Добрите турски практики в 

техническите висши училища” е предназначено за преподаватели, 

студенти и специалисти, които се интересуват от проблемите на 

висшето образование и неговото адаптиране към европейските 

изисквания.  В него се съдържа информация за историята на висшето 

образование в Турция; за неговата структура, управление и академичен 

състав; типовете висши професионални и технически училища и 

тяхното финансиране; добри турски практики за адаптиране към 

европейското пространство за висше образование. 
 

. 

 2



  Добрите турски практики в техническите висши училища 
Издава се с финансовата подкрепа на Европейския съюз 

 
УВОД 

Главна стратегическа цел за Турция е членството й в Европейския съюз, 
но без да загуби националната си идентичност и лице.  Идеята за това не е 
нова.1Тя възниква още в  края на 60-те години, когато, както отбелязва 
"Гардиън", "президентът Кенеди беше още жив, Студената война беше в 
разгара си, Харолд Макмилан беше на Даунинг стрийт". Тогава на Турция за 
първи път й е казано, че може един ден да се надява да стане част от Европа, 
а Де Гол и Аденауер заявяват, че страната има европейско бъдеще. В 
преговорите Турция  се ползва с широката подкрепа на много европейски 
мозъчни тръстове и членове на Европейския съюз (ЕС). Зад кандидатурата на 
Анкара са Лондон и Рим. "Скоро всички ще казват: Разбира се, Турция трябва 
да е тук. Тя е голяма европейска страна", заявява британският министър на 
външните работи Джак Стро. Съвет, съставен от бивши лидери на ЕС, начело 
с експрезидента на Финландия Марти Ахтисаари, написа ключов доклад от 52 
страници. В него той обяснява точно защо Турция трябва да бъде в Европа. В 
документа се набляга на факта, че през 1923 г. бащата на модерната турска 
държава Мустафа Кемал Ататюрк "слага край на политически функции на 
исляма и превръща страната си в модерна светска държава".  

"Анкара е пълноправен член на всички главни европейски институции, на 
всички - без ЕС", пише в доклада. Един от основните аргументи на 
европейските столици срещу приемането на Турция е, че тя е бедна и че 
заради голямото си население от 70 млн. души, което след 32 г. ще се удвои, 
ще струва твърде много на общата европейска каса. Подобни аргументи са 
погрешни.  

Сега турската икономика расте с бързи темпове. Тя се равнява на 1,9% 
от  брутния вътрешен продукт (БВП) на 25-членния ЕС. Икономистите смятат, 
че при годишен растеж от 5% към 2015 г. се очаква турската икономика да 
достигне 2,9% от БВП на ЕС. От 1995 г. насам икономиката на южната ни 
съседка е увеличила темпа на растеж с 28% при среден ръст за ЕС 18,8%.  

Водещ отрасъл в икономиката на Турция е промишлеността. 
Забележително са разширени и модернизирани традиционните текстилна, 
хранителна, металургична, корабостроителна, циментова, машиностроителна, 
стъкло-керамична, полиграфична индустрии. Възникват и нови отрасли като 
нефто-химически, електроника, радиоелектроника, автомобилостроене и др.  

Турция е една от малкото страни в света, които се осигуряват със 
селскостопанска продукция напълно самостоятелно. Водещи позиции заемат 
земеделието като основно се произвежда тютюн, памук, зърно, маслини, 
захарно цвекло, цитрусови плодове, развити са животновъдството и други 
съпътстващи ги сфери. В селскостопанския отрасъл е заето повече от 
половината население. 

При експорта най-голям дял имат промишлените стоки (72%), следвани 
от продуктите на хранително-вкусовата промишленост (23%) и нефтените 
продукти (4%). В експорта и импорта, партньори на Турция са Германия, Русия, 
САЩ, Италия, Великобритания и др.2

Добре обучената работна ръка се подготвя заради индустриализацията 
след създаването на Републиката. Нарасналото търсене на квалифицирани 

                                                 
1 http://www.standartnews.com/archive/2004/10/11/world/s4228_12.htm
2 http://www.marmarisinfo.com/russian/economy.htm

 3

http://www.standartnews.com/archive/2004/10/11/world/s4228_12.htm
http://www.marmarisinfo.com/russian/economy.htm


  Добрите турски практики в техническите висши училища 
Издава се с финансовата подкрепа на Европейския съюз 

специалисти в тези години е предизвикано и от потребността Турция да заеме 
своето място в конкуриращия се индустриален свят.  

Турският стремеж за доближаване до стандартите на Европейския съюз 
не само по отношение на промишлеността, но и в образованието, предизвика 
необходимостта от модернизиране и на висшето образование не само за да 
създаде добре обучени, конкурентно способни, висококвалифицирани 
специалисти, но и за да се включи успешно в европейското образователно 
пространство. Турция е член на Болонската декларация и успешно се включва 
в процеса на създаването на Европейско образователно пространство. Тя вече 
внесе позиция за преговори по глава "Образование и култура" заедно с 
позиция по раздела "Наука и изследвания". Стремежът е изравняването на 
образователната система с европейските стандарти. 

В развитите страни три четвърти от работната сила е с бакалавърска 
образователна степен. В Турция 70 % от работната сила е с основно 
образование, 15 % със средно, 8 % с висше образование, 7 % са неграмотни. 
31 % от студентите в системата на висшето образование на Турция се 
обучават по магистърски програми и 69 % по бакалавърски. 
 

История на турските университети 
  

В почти всички издания, свързани с историята на турското висше 
образование, като първи висши училища, се посочват създадените през XI в. 
от селджукските турци в Багдад Низамийе Медресе и през 1463 г. от султан 
Мехмет Фатих, Медресе в Истанбул.3 През средновековието учрежденията в 
ислямските страни са съхранили много научни знания, които дават своя принос 
в развитието на науката. Погрешно е обаче да търсим корените на турското 
висше образование в религиозните училища.         

Съвременните висши учебни заведения в Турция са образувани по 
западен образец на мястото на съществуващите стари учреждения.   

Първите образци на висши учебни заведения по западен модел в 
страната са създаденото през 1773 г. Мюхендисхане–и Бахри–и Хюмаюн - 
Училище за военни инженери; Тъббийе - Медицинско училище (1827 г.); 
Харбийе - Военно училище (1834 г.). В края на XIX в. и началото на XX в., по 
модела на Grandes Ecoles'e във Франция, са създадени училища към 
различните министерства “Мюлкийе Мектеби” - Училище за  политически науки 
(1877г.), Хукук Мектеби - Училище по право (1878г.), Тиджарет Мектеби – 
Търговско училище (1882г.), Мектеби Санайи – Индустриално училище (1882г.) 
и реорганизираното училище за военни инженери в Мюхендис Мектеби – 
Инженерно училище (1909г.), през 1911 г. -   училище за средни технически 
кадри. Някои от тези учебни заведения са положили основите на днешните 
Истанбулски Технически университет, Университетите Maрмара, Mимар Синан 
и Техническия Университет Йълдъз. Откритият през 1863 г. Роберт Колеж, към 
който през 1912 г. са създадени инженерни отдели, е първото висше учебно 
заведение от англо – американски тип и е първообраз на сегашния 
Университет Боазичи.  

До провъзгласяването на Турската република, сферата на 
образованието на Отоманската империя се намира под контрола на 

                                                 
3 Информацията използвана в този документ е подготвена по материали на “Висшия Учебен Съвет на 
Република Турция”. www.yok.gov.tr
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традиционни мюсюлмански ръководители и всички инструкции са с религиозна 
окраска. От 1927 година е въведено съвместното обучение на учащи се от 
двата пола. Арабският шрифт се заменя с адаптирана към особеностите на 
турския език латиница (1928 год.), което значително съкращава периода, 
необходим за обучение по четене и писане и способства за бързото 
разпространение на грамотността. 

Веднага след обявяването на Републиката (1922 г.), и приемането 
на. Закона за унификацията на образованието (1924 г.), висши учебни 
заведения започват да се създават и в Анодола, като първите стъпки в 
това отношение са разкритото в Анкара Юридическо училище (1925г.), 
Образователният институт Гази (1926г.) и  Селско-стопанският институт 
(1930г.). Висшето образование се поставя под контрола на 
Министерството на народното образование, което продължава и до 
днес. 

Реформата от 1933 г. (Закон No: 2252), полага началото на 
съвременните университети в страната.  

Преобразуването през 1944 г. на Висшето Инженерно Училище в 
Истанбулски Технически университет е последвано през 1946 г. от обединение 
на съществуващите по-рано училище, факултет и институт в Анкарски 
университет. През 1946 г. по силата на закон 4936 на университетите се 
дава автономия.  

Към големите университети спадат: Анкарският университет (1946 г.), 
Средно-източният технически университет в Анкара (1956 г.), Егейският 
университет в Измир (1955 г.), Университетът Ататюрк в Ерзурум (1957г.), 
Черноморският технически университет (1963г.), Университетът Хаджеттепе в 
Анкара (1966г.), Босфорският университет в Истанбул (1971г.), и др. След 
създаването на Университета Хаджеттепе и Университета Боазичи, в периода 
1973 г. – 1981 г. висшето образование се разпростиранява и в Анадола По 
искане на лидерите и обществеността на провинциалните райони, се откриват 
нови университети в градовете Диарбекир, Ескишехир, Адана, Сивас, Малатия, 
Елязъг, Самсун, Конйя, Бурса и Кайсери като по този начин броят им в цялата 
страна нараства на 19.  

През 60-те години, в следствие на увеличаване броя на абитуриентите и 
насочването на младото население към висшето образование, се откриват 50 
частни университети и висши учебни заведения, даващи обучение в различни 
области на професионалното образование. За кратко време студентите в тези 
учебни заведения достигат 50 000 души. Поради ниското ниво на подготовката, 
със Закон за национализацията на частните вузове, всички те са 
преобразувани в държавни. През 1971 г. Конституционният съд ги обявява за 
противоречащи на Конституцията и по силата на законово решение 1418 ги 
сливат с академиите.  

Академиите са създадени с цел да дават масово професионално 
образование, по подобие на западните политехники. С времето те  започват да 
се отдалечават от целите си и през 1977 г. по силата на закон 2095 разликите 
между академиите и университетите практически се премахват. 

Университетите в Турция са създадени по модел на университетите в 
централна Европа и предимно Германия. Такива са Истанбулският и 
Анкарският университети. Босфорският, Средно-източният технически, 
Университетът Ататюрк са изградени по американски образец. Европейските 
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модели, под влияние на местните традиции и условия на обществен живот 
претърпяват значителна трансформация. 

В плановете за национално развитие се поставя за цел на 
образованието подготовката на такова количество квалифицирани 
специалисти, които да удовлетворят перспективното развитие на 
страната.  

Приетият през 1973 година Основен национален закон в областта на 
образованието декларира правото на гражданите на 8-годишно базово 
образование, предвижда разширяване на системата за висше образование, 
структурата на педагогическото образование, системата за отпускане на 
стипендии, определя характера на планирането и координацията на 
подготовката на специалисти. Същата година е приет и Университетският 
закон, който регламентира въпросите на управлението и структурата на 
университетите, като в известна степен ограничава автономността и 
свободата, в сравнение със Закона от 1946 година.  

Увеличаването на университетите и броя на кандидат-студентите 
довежда до създаване на Център за подбор и класиране на кандидатите и 
до въвеждане на национален кандидат-студентски изпит. 

Нарастването на интереса към висшето образование 
предизвиква откриване на висшето учебно заведение YAYKUR, което 
полага началото на дистанционното обучение в страната.  

Към 1981 г.  висшите училища могат да се групират в следните видове:  
 Университети 
  Академии 
  Консерватории и Висши професионални училища с две годишен курс 

на обучение, повечето от които са подчинени на Министерство на 
образованието и малка част от тях - на други министерства.  

  Институти с тригодишен курс на обучение, които са подчинени на 
Министрество на образованието.  

  YAYKUR – университет за дистанционно обучение 
В този период във всички 166 висши учебни заведения  в страната се 

обучават 237 369 студенти заедно с 9 742 обучавани в университета за 
дистанционно обучение YAYKUR, като броят на преподавателите е 20816.  

По силата на приетия през 1981 под Закон за висшето образование, 
всички висши учебни заведения в страната функционират под ръководството 
на Съвета за висше образование (YÖK). Академиите са преобразувани в 
университети, институтите - във факултети, а консерваториите и висшите 
професионални училища са включени към структурата на университетите. В 
рамките на тези промени след сливания и преструктуриране се формират 
университетите Мимар Синан, Мармара и Йълдъз Текник в Истанбул, 
университетът Гази в Анкара, Средиземноморският университет в Анталия, 
университетът “9-ти септември” в Измир, Тракийският университет в Одрин, а 
във Ван е създаден нов университет. По този начин през 1982 г. системата на 
висшето образование на Република Турция се превръща в единна структура, 
включваща 27 университета и свързаните с тях факултети, институти, висши 
училища, консерватории и висши професионални училища. По това време с 
прехвърлянето на дейностите на университета YAYKUR към факултета за 
дистанционно обучение на Анадолския университет, се разширява обхватът на 
това обучение в страната. Езикът, на който се осъществява то, чрез 
телевизионен канал с национален обхват, е турски.  
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С новото законодателство, съобразено с изискванията на Конституцията, 
на фондации, работещи в обществена полза е дадена възможност да 
разкриват частни висши учебни заведения. Първото висше учебно заведение 
от този тип е университетът Билкент, създаден през 1984 г.  

С обединяването на факултета на Средно-източния технически 
университет и учебните заведения в Газиантеп през 1987 г., се създава 
Газиантепският университет. Така броят на университетите в страната 
нараства на 29.  

Със закона от 3 юли 1992 г., приет по силата на законово решение 3837, 
от ядрата на съществуващите по-рано учебни заведения се създават 21 нови 
университета и 2 института за високи технологии в Афьон, Aйдън, Балъкесир, 
Болу, Чанаккале, Денизли, Хатай, Kарс, Ъспарта, Измир, Kахраманмараш, 
Kъръккале, Kоджаели, Kютахя, Maниса, Meрсин, Mуула, Нийде, Сакария, 
Шанлъурфа, Toкат и Зонгулдак. Броят на университетите в страната нараства 
на 53. 

През 1992 г. се създава втори университет от фондация – университетът 
“Коч”. През 1993 г. след разделянето на Анадолския университет в Ескишехир, 
се образува университетът Османгази. През 1994 г. възникват Столичният 
университет и осъществяващият обучение на френски език университет 
Галатасарай в Истанбул.  

Със създаването на висши учебни заведения от фондации в периода 
1996- 1999 г., броят им нараства на 73. През периода 2001 - 2003 г. 
Анадолската фондация за култура и образование и Фондацията за 
образование и култура “Илага” правят възможно откриването на 
университетите “Яшар”, Истанбулски търговски, Измирски икономически, а 
Съюзът на търговско-промишлените палати създава Икономически и 
технологичен университет.  
 

Структура, вътрешно управление и  
професорско-преподавателски състав 

В началото на 80-те години в Турция е проведена сериозна реформа в 
структурата на висшето образование, насочена към неговата унификация . 

Преди реформата в системата на висшето образование влизат учебни 
заведения от университетски и неуниверситетски тип. Различните 
професионални училища, институти, колежи след реформата, се 
присъединяват към университетите като образуват подразделения и стават 
крупни интегрирани учебни центрове. В годините 1985/86 в страната има 28 
университети с 186 факултети, 105 изследователски институти, центрове за 
следдипломно обучение и повишаване на квалификацията, 143 
професионални колежи с прилежащи към тях специални изследователски 
центрове и лаборатории.  

Системата на образование се състои от два блока, наречени “формално” 
и “неформално” образование. Към формалното се отнася предучилищното, 
началното, средното и висшето образование. Към “неформалното” 
образование принадлежат центровете за образование, търговските училища, 
държавните центрове за обучение, техническите училища за възрастни и др. 

Висшето образование включва всички образователни програми с 
минимум двегодишен курс на обучение - четири годишни университети, 
институти, четири годишни колежи, две годишни колежи и изследователски 
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центрове. Целта му е да предложи, според търсенето, обучение по 
различни варианти на образователни степени и да развива научните 
изследвания.4

Всеки университет се оглавява от ректор. Основните органи за 
вътрешно управление са академичният и административният съвети. 
Всички съвети на университета са съставени от избрани и длъжностни лица. В 
състава на академичния съвет влизат ректор, който е негов председател, 
заместник ректори, назначени от ректора измежду щатните професори, 
директорите на институти и училища, деканите на факултети, представители на 
професорите, избирани обикновено от съответния факултет за срок от 3 
години. Академичният съвет се занимава с въпроси свързани с учебния процес 
- учебни програми, изследвания, публикации, присъждане на почетни степени, 
назначения в административния съвет. 

Административният съвет е изпълнителен орган, занимаващ се с 
общото управление, в това число, разпределение на финансите и 
обезпечаване на ефективността на учебната дейност. В него влиза ректорът, 
който председателства съвета, всички декани на факултети и трима, избрани от 
академичния съвет, професори. (фиг.1) 

По подобен начин факултетният съвет се съставя от трима професори, 
двама доценти, един асистент, избрани от членовете на факултета и 
ръководителите на катедри. Административният съвет на факултета 
включва трима професори, двама доценти, един асистент, избрани от 
факултетния съвет. Деканът ръководи и двата съвета. Институтите и 
училищата имат два подобни съвета.  

Ректорите се назначават от президента на републиката според Закона 
за висше образование от 1992 година, когато се въвеждат нови процедури за 
предлагането и назначаването им. 

Съгласно тези процедури, шест кандидати измежду щатните професори 
от университета са избрани от събранието на университета, включващо всички 
професори, доценти и асистенти. От представените шест, Съветът за висше 
образование избира три кандидатури чрез тайно гласуване, представя техните 
имена на президента на Републиката, който определя един от тях за ректор за 
четири годишен период, само за един мандат.  

Пълномощията му като председател едновременно на академичния 
съвет и административния съвет са големи – ратифициране на решенията на 
академичния съвет, одобряване на доклади-препоръки, подготвяни от 
академичния съвет за Междууниверситетския съвет. Той подготвя за Съвета 
за висше образование материалите относно строителството в университета, 
необходимия бюджет за професорско-преподавателския състав. Той прави 
предложения за поста декан на факултет, а назначението се извършва от 
Съвета за висше образование. Ректорът има двама или трима заместници 
(проректори), назначавани от състава на професорите в университета. 
Деканите се назначават от Съвета измежду трима щатни професори, 
предложени от ректора, а директорите на институти и училища се назначават 
от ректора.  

Катедреното събрание включва всички членове на катедрата, а съветът 
включва ръководителите на звена.  

Мандатът на избраните в Академичния съвет и в останалите съвети 
членове е три години, на ротационен принцип. Въпреки че Академичният съвет 
                                                 
4 http://karatekin.cmyo.ankara.edu.tr/english/
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и различните съвети по същество са съвещателни органи, ректорите и 
деканите често делегират правото за вземане на решения на тези органи, 
особено по академични въпроси. Всички разходи се одобряват от ректора, 
който може да делегира това право на заместник-ректорите, деканите, 
директорите или на главния секретар в степен, в която той прецени. 

На всички нива представителите на съвети, на Академични съвети, 
ректорите, деканите на факултети, директорите на институти и училища, както 
и представителите на департаменти, са отговорни за изпълнението на 
политиките, приети от различните съвети. На университетско равнище, 
ректорът изпълнява функциите на академичен и административен 
ръководител на университета, деканите, директорите и представителите на 
департаментите по същия начин изпълняват ръководни функции в съответните 
структурни звена. Ръководителят на звено взема решенията съвместно с 
академичния съвет, съвета на членовете, административния съвет. 
Институтите и училищата имат по-опростени структури.  

Няма практика на представителство на външни лица в академичните и 
останалите съвети на държавните университети. Единственият източник на 
външно влияние са светските членове на Съвета за висше образование. 
Индиректната намеса в ръководството на учебното заведение е чрез закона за 
финансиране, в който детайлно са предвидени необходимите процедури, 
следвани при изготвянето на годишния бюджет, при осигуряването и ревизията 
на разходите. 

Средно-източният технически университет се отличава по структурата 
на управление, тъй като планирането на общото му развитие се осъществява 
съвместно от правителството на Турция, ООН, ЮНЕСКО. Органите за 
вътрешно управление на университета са съветът на попечителите и 
университетският съвет.  

Във висшите учебни заведения на Турция професорско-
преподавателският състав се дели по рангове на професори, доценти и 
младши или помощен педагогически състав (асистенти, специалисти-
изследователи, преводачи и други сътрудници, като длъжностите се определят 
в зависимост от университета). Професорите и доцентите се назначават за 
продължително време и излизат в пенсия на 70 години. Асистентите се 
назначават на работа първоначално за 2 години, по-нататък назначаването 
може да се повтори до 2 пъти (общо 6 години). На позицията асистент се 
приемат специалисти със степен доктор, владеещи чужд език. За 
получаването на следващото звание е необходимо да се работи минимум 4 
години. Авторитарността, характерна за системата на ръководство на 
вузовете, предизвиква неудовлетвореност у младите преподаватели и 
значителна миграция в чужбина. Несъгласие сред академичната общност 
предизвиква изискването за задължителен тригодишен стаж в провинциален 
университет, като условие за по-нататъшно придвижване в кариерата. 

Както в цялата система на висшето образование в Турция, така и във 
Висшите Професионални училища се чувства нужда от преподавателски 
кадри. За да се постигне оптималното съотношение между броя на 
преподавателите и броя на обучаваните студенти, каквото е в развитите 
страни, страната има нужда от още 7000 преподаватели.5  

                                                 
5 Филиз.М, Висшите Професионални училища в Турция и проблеми на студентите, Кръгла маса, 27.04.06., 
Одрин    
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 Академичният състав във висшите училища е показан в Табл.1. 6:  
 

Табл.1. 
Преподавателски състав във висшите училища  в Турция  

 
Държавни 

университети Академичен състав Частни 
университети Общо 

8,471  професори  519   8 990 = 12,5 % 
5,336  доценти  216  5 552 = 7,7 % 
11,041   асистенти  532   11 573 = 16,2 % 
8,153  инструктори  1379   9 532 = 13,3 % 
4,801  преподаватели  837   5 638 = 7,8 % 

26,816  асистенти по 
изследванията  606   27 422 = 38,3 % 

 2,547  други  159  2 706 = 3,7 % 
67,165  общо персонал   4,248  71 413 

  

Научно-техническият изследователски съвет в Турция (TÜBİTAK) 
подпомага изследователски проекти след оценяване и обсъждане на 
предложенията на членовете на факултетите. Това одобрение им се дава като 
не се включва в доходите на университета. 

В съответствие с новия закон е създаден Съветът за висше 
образование, като негови приоритети са въпросите за определяне политиката 
в областта на висшето образование, координацията на изследванията, общото 
развитие и други, свързани с общите задачи, набелязани в плановете за 
национално развитие.  

Съветът за висше образование е държавна организация, която се състои 
от 22 членове, отговорни за планирането, координацията и контрола на 
висшето образование, съгласно Закона за висше образование. Седем от тези 
членове са избрани от академичната общност на  Междууниверситетския 
съвет, седем са  назначени от Президента на Републиката, като се дава 
приоритет на бивши ректори, осем се назначават от правителството. По-
голямата част от тях са държавни служители и се назначават за период от 4 
години. Председателят на Съвета  е негов член и се назначава директно от 
Президента на Републиката. Ежедневните функции на съвета се поемат от 
девет членен изпълнителен комитет, избран измежду членовете. Съветът е  
независим орган, а неговите решения са окончателни и не подлежат на 
ратификации. 

 

 
 

                                                 
6 “National Education the begining of the 2001 Year”, Ministry of National Education, Dec. 2000,Ankara, Turkey 
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Президент на 
републиката Парламент 
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народното 
образование 

Съвет за висше
образование 
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Ректор

Административен 
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Академичен 
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Фиг. 1. Организационно-управленска структура на висшето образование в 

Турция 
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Задачата на съвета е да намира такива решения, които да бъдат в 
интерес на държавата и съответното учебно заведение. Университетите 
осъществяват самоуправлението си, отчитайки решенията на съвета.  

На национално ниво, освен Съвета за висше образование, действат и 
Междууниверситетският съвет, който е академичен съвещателен орган, 
състоящ се от ректорите на всички университети и по един член, избран от 
Академичния съвет на всеки университет. Междууниверситетският съвет се 
занимава предимно с въпроси на учебния процес, изследвания, публикации, 
признаване на дипломи и научни степени. Съветът на ректорите на 
университети представлява консултативен орган за решаването на академични 
въпроси при Съвета за висше образование и Междууниверситетския съвет. 
Президентът на Съвета за висше образование е едновременно и негов 
председател. Решенията на Съвета на университетите не се ратифицират от 
министъра. Министърът на народното образование представя висшето 
образование в парламента и ръководи срещите на Съвета. 

Министерството на образованието строго контролира управлението на 
системата на образованието: носи отговорност за съставянето на учебните 
програми, за координирането работата на официалните, частните и 
доброволните организации, за разработването на учебни материали. Висшата 
учебна комисия обсъжда и утвърждава учебната програма, сроковете на 
програмата се установяват в министерството.  

В някои вузове преподаването е на английски или френски език. 
Лекциите, курсовите работи и дипломните проекти се преподават и пишат на 
езика, избран от ръководството на учебното заведение.  

Всеки университет се състои от факултети, четиригодишни училища, 
предлагащи програми, като последните са с професионална насоченост и 
двегодишни професионални училища, предлагащи програми с възможност за 
преход към по-високо ниво в точно определена професионална област. 
Програмите за завършено университетско ниво включват магистърски и 
докторски програми, координирани с институтите за повишаване на 
квалификацията. 

 Университетите, факултетите, институтите и четиригодишните училища 
се учредяват със закон, докато двегодишните професионални училища, 
департаментите и отделите се регистрират от Съвета за висше образование. 
Всички програми за образователно-квалификационни степени се ратифицират 
от Съвета. Университетите са свободни да определят броя на студентите, 
които приемат за различните образователни степени, условията за 
кандидатстване, учебните планове и програми, изискванията за 
образователните степени и програмите за тях, в съответствие с основните 
наредби и правила, одобрени от Междууниверситетския съвет. В този смисъл, 
броят на студентите, допускани до програми за бакалавърска и пред - 
бакалавърска степен се определят за всяка година, според потребностите на 
университетите. (фиг. 2.) 7

 

                                                 
7  http://www.edit.muh.ru/newspaper/so_2004/07/st4.htm 
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Фиг. 2 Структура на висшето образование в Република Турция 
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licence 

Четиригодишни 
колежи 
licence 

Двегодишни 
колежи 

Pre-licence 

Център за подбор и 
класиране на студентите 

Общи висши училища, Търговски 
висши училища, Професионални и 

технически висши училища 

Обикновено студентите от: 
-търговски; 
-Професионални и 
технически; 
- здравни висши учебни 
заведения се класират от 
Центъра за подбор и 
класиране на студентите 
без приемен изпит от 
2002/03 учебна година  

УНИВЕРСИТЕТ 
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Типове висши професионални и технически училища 
 

През 1967 г. Министерството на образованието закрива техническите 
училища и разкрива в Истанбул и Анкара две Висши технически училища като 
осигурява на завършващите технически кадри възможност да получат дипломи 
за висше образование.8 През 1975 г. тези училища в структурата на 
Министерството на образованието, вече под името Висши професионални 
училища започват подготовката на кадри и специалисти.  През 1982 г. с 
влизането в сила на закона, Висшите професионални училища стават съставна 
част от университетите. Променя се позицията на Министерството на 
образованието  относно обучението в тези училища. Стремежът е да се 
изработи система, която да определя по-голямо значение на обучението във 
Висшите професионални училища. Целта е професионалното образование в 
средните училища да намира естествено продължение във Висшите 
професионални училища. Висшите Професионални училища използват 
възможностите на района, в който са разположени, за обучението, за 
практическите занятия и индустриалното професионално обучение. При 
създаването на тези училища се взема предвид предимствата, които 
предоставя региона за обучението и нуждата от кадри на предприятията в 
областта.      

Професионалните и техническите училища в Турция са с три- и 
четиригодишни програми. Програмите са проектирани да подготвят съответно 
квалифицирани работници и техници. Съществуват също и  професионални и 
технически училища с обучение на чужд език, в които има подготвителна 
година, тъй като в тях по-голямата част от обучението се провежда на чужд 
език, обикновено на английски. 
 

Висши професионални училища с тригодишни програми 
Тригодишните програми са така съставени, че осигуряват 

предварително-обслужваща подготовка и обучение на квалифицирани 
специалисти за съответните сектори на индустрията и търговията. През 
учебната 2001/2002 година такова образование са получили 536317 студенти в 
1129 висши професионални училища. 

През учебната 2002 – 2003 с влизането в сила на законово решение 
4702 започва прилагането на система за прием без изпит във Висшите 
професионални училища. С този закон се дава възможност на завършилите 
средни професионални и технически учебни заведения да постъпват без изпит 
във висшите професионални училища по придобитите в средния курс 
специалности или по други сродни специалности.    

Заедно с увеличаването броя на студентите посредством системата за 
прием без изпит след завършено средно образование, се очертават и някои 
проблеми. Най-сериозният от тях произтича от приема на студентите без 
полагане на изпит за установяване на нивото на познания. Поради това се 
наблюдава снижаване на равнището на подготовка на студентите във висшите 
професионални училища.  

За да се повиши качеството на обучението във Висшите Професионални 
училища, е необходимо да се направи следното : 

                                                 
8 Филиз.М, Висшите Професионални училища в Турция и проблеми на студентите, Кръгла маса 
“Иновативни подходи в обучението по технически дисциплини”, 27.04.06., Одрин    
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• Подобряване на образованието в средните учебни заведения 
• Студентите–донаборници да ползват определени предимства от гледна 

точка на отбиването на военната служба  
• Осигуряване на заплащане и социални осигуровки на студентите по 

време на стажа 
• Стандартизация на длъжностите на дипломираните студенти  
• Осигуряване на по – големи възможности на дипломиращите се студенти 

да продължат обучението си в магистърски програми  
• Укрепване на взаимоотношенията на университетите с индустриалния 

сектор и осигуряване на места за стаж на стажуващите студенти 
 

Технически висши училища с четиригодишни програми 
Тези училища осигуряват четиригодишно обучение и подготовка на 

техници, реализиращи се в индустрията. Програмите през първата година в 
Техническото висше училище са същите като програмите през първата година 
на Професионалното висше училище. Студентите от Професионалните висши 
училища с добри резултати в обучението и на изпитите по предмети като 
математика, имат право да се прехвърлят в програмата на Техническото 
висше училище в края на първата година. През учебната 1998/1999 година, 
това са направили 29131 студенти в 302 Технически висши училища.  
  

Професионалните висши училища с обучение на чужд език включват 
в програмите си една подготвителна година за изучаване на чужд език и три 
години обучение. Тези училища предлагат четиригодишно обучение и 
подготовка. Основната разлика между Професионалното висше училище и 
Професионално висше училище с обучение на чужд език е в средата на 
обучение. Някои от курсовете в този вид професионални висши училища се 
преподават на чужд език. През първата година се обръща внимание 
изключително на езиковата подготовка. През учебната 2001/2002 година в 503 
висши училища от този вид са се обучавали 61571 студенти. 

 
Технически висши училища с обучение на чужд език 
Програмите им включват една година езикова подготовка и четири 

години обучение Това са петгодишни училища за подготовка на техници. 
Главната разлика между Техническото висше училище с обучение на чужд език 
и Техническото висше училище е обучителната среда и подготвителният клас, 
който се прибавя в началото на програмата. Структурата на програмата в тези 
училища е същата като в Техническите висши училища, с изключение на това, 
че там обучението се провежда на чужд език. През учебната 2001/2002 в 156 
учебни заведения от този вид, са се обучавали 20045 студенти. 

 
Мултипрограмни висши училища 
Основният Закон за народното образование № 1739 (член 29) посочва, 

че с правото да използват съществуващите ресурси (преподаватели, сгради, 
оборудване), мултипрограмните висши училища могат да се установят в малки 
селища. Тези училища обезпечават основни и професионални технически 
програми с три годишна продължителност. През учебната 1998/1999 година 
76142 студенти са получили образование в тези висши училища. 

Професионалното и техническото образование като ниво от висшето 
образование в Турция се получава не само в четиригодишните институти, но и 
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в двегодишни технологични и търговски колежи, осъществяващи около 234 
програми за 235 000 студенти. Образователната степен, която се получава в 
тези колежи е пред-бакалавър или така наречената “техник”. През 
академичната 2001/2002 год. броят на тези колежи е 433.  

 
Университети, издържани от фондации 
До 1984 година съществуват само държавни университети. Със Закона 

за народното образование става възможно разкриването на университети, 
издържани от фондации с идеални цели, които се разглеждат като 
университетски фондации. Сега съществуват 24 такива университета, които са 
под надзора на Съвета за висше образование и техните програми са редовно 
акредитирани.  

Частните университети отговарят на основните академични изисквания и 
на определена структура, съответстваща на закона. Те са напълно автономни 
да управляват собствените си дела, ръководени от правила и наредби, приети 
от техните управителни съвети, в които болшинството членове са светски 
лица. 

Възникването на частните висши учебни заведения увеличава броя на 
студентите, обучаващи се в частния сектор (Табл.2 )9. 
 

Табл. 2. 
Брой на студентите в държавните и частните висши учебни 

заведения 
 

Страна Държавни 
ВУЗ 

Частни ВУЗ Студенти в 
държавните 

ВУЗ 

Студенти в 
частните 

ВУЗ 

Всичко 
студенти 

Турция 53 24 1 597 789 66 575 1 664 364 
 

Положителните последствия от дейността на частните университети са: 
повишаване числеността на студентите, въвеждането на нови дисциплини и 
учебни области, нови методики за съставяне на учебни планове и 
институционална организация, укрепване автономията на университетите, 
разширяване източниците на финансиране на висшето образование, по-
гъвкави връзки с обществеността. Всичко това стимулира развитието на 
държавните висши училища, които по-рано са били доста консервативни. 
Някои частни вузове предлагат краткосрочни курсове, които не са в учебните 
планове, но са съвременни и съответстват на изискванията на пазара на 
труда. 

Различията в нивото на качеството и организацията в днешно време се 
компенсират от паралелното развитие на държавния и частния сектори. 
Развива се сътрудничеството между тях, за което свидетелства участието на 
ректорите от двата типа университети в обединението на ректорите. 
Наблюдава се значително развитие и укрепване на автономията на 
университетите – прилагане на нови методи на управление и финансиране. 
Благодарение на това те се усъвършенстват в техническо отношение, строят 
се нови сгради и се създават нови структури.   

                                                 
9 UNESCO - CEPES, The World Bank, Тhe CIA Factbook 
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По данни на Министерството на народното образование, в Турция има 
четиригодишни факултети, колежи, институти, и двегодишни колежи в 
различните държавни и частни университети (табл 3) 
 

Табл. 3 
Брой на държавните и частни факултети, институти и колежи 

 
Държавни 

университети 
Частни 

университети Общо 

 490 четиригодишни 
факултети 

 96 четиригодишни 
факултети   586 

 220 институти   57  институти  277 
 193 четиригодишни 
колежи  

 23 четиригодишни 
колежи  216 

 415 двегодишни 
колежи 

 19  двегодишни 
колежи  434 

 
 

Студентите, получили образование в различните висши учебни 
заведения, включително четиригодишни университети, две- и четиригодишни 
колежи, са 1412248, а 79558 студенти  са обучавани по програми за 
магистърска и докторска степен, или общо 1491806. 

Във висшето образование в Турция е възприета двустепенната система 
– бакалаврит и магистрат. Дипломите от Турските вузове се ценят в Европа и 
САЩ, тъй като са заимствани най-добрите образци от европейската и 
американската образователни системи. 

Завършилите средно образование могат да продължат обучението си 
във висшите учебни заведения след полагане на приемни изпити. 
Централизираните приемни изпити се контролират от Висшата учебна комисия 
и определят кандидатите и постъпващите в университетите в различни 
факултети, отчитайки средния бал, изпитната оценка и способността им да се 
обучават в един или друг факултет. 

За постъпване в университет с цел получаване на висше образование 
(степен бакалавър), се изисква диплом за завършен лицей. Абитуриентите 
полагат национални приемни изпити, организирани от Междууниверситетския 
съвет за всички випускници на лицеите, изявили желание за продължаване на 
обучението в университет. Поради недостатъчния брой места за болшинството 
факултети, приемът се извършва централизирано, зависи от показаните на 
изпитите резултати и определените места за дадената специалност.  

Студентите се приемат по подобни програми чрез централен конкурсен 
изпит, организиран и провеждан от Център за подбор и класиране на 
студентите, принадлежащ към Съвета. Съветът по препоръка на 
Междууниверситетскиия съвет определя изискванията за всяка програма от 
общите курсове. Университетите са напълно свободни да определят учебните 
планове и програми, съдържанието на курсовете, системата от степени и 
изискванията за тяхното придобиване, а методите за преподаване са 
прерогатив на всеки преподавател. 

Отделни университети като Истанбулският технически, Средно-
източният технически, провеждат свои приемни изпити. Редица факултети 
приемат випускници от средните професионални училища: ветеринарните 
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факултети приемат випускници от средните ветеринарни училища; 
факултетите по горско стопанство – випускници от средното техническо 
училище по лесовъдство; завършилите средни селскостопански училища могат 
да постъпят в селскостопанските факултети и т.н. Приемът от средните 
професионални училища се ограничава от профила на получената от 
абитуриента подготовка.  

От кандидат-студентите, които не са граждани на Турция, се 
изисква да представят диплом за завършено средно образование, както и 
добро представяне на кандидат-студентския изпит за чужденци. Изпитът, който 
се провежда всяка година на 20-ти юни, е под формата на тест в два кръга: 
• Първият кръг съдържа въпроси за оценяване на интелигентността, задачи 

от областта на химията, физиката и математиката.  
• Вторият кръг проверява знанията на кандидат-студентите по турски език. 

При незадоволително представяне на втория кръг, правото за 
постъпване в желания университет, спечелено от първия кръг не се губи, но е 
задължително минаването през подготвителен курс. При задоволително 
представяне е задължително явяването в класове по усъвършенстване на 
езика в университета, което не се налага при много добро или отлично 
представяне. 

При кандидатстване в английски, американски, френски или немски 
факултети е задължително полагането на тест по съответния език. Тези изпити 
са напълно достъпни за кандидати, завършили много добре или отлично 
езикова гимназия. Нямат право да кандидатстват ученици с намалено 
поведение. 

Университетското образование продължава да бъде в определена 
степен елитарно. То позволява на хора от малко- и средно обезпечените 
слоеве да повишат социалния си статус и жизненото си равнище. Въпреки 
големия брой абитуриенти, разширяване на университетското образование не 
се наблюдава поради липсата на достатъчно материални ресурси и 
квалифицирани преподаватели.  

Поради автономията на университетите, всеки от тях определя 
вътрешните правила за работа, като се придържа и към някои общи принципи. 

Продължителност на академичната година Една академична година се 
състои от два семестъра с по 14 учебни седмици, изключваща записването на 
студентите и периода на изпитни сесии. При необходимост Академичният съвет 
може да удължава или съкращава продължителността на семестрите. С 
програмите на курсовете, следването на студентите, разпределението на 
курсовете между семестрите, се занимава катедрата, те се одобряват от  
Факултетния съвет, а утвърждаването става в Академичния.   

Присъствие на студентите Студентите са задължени да присъстват в 
учебните часове, практическите занятия, лабораторните практики и изпитите. 
Присъствието на студентите се регистрира от преподавателите. 

Изпитване и оценяване Освен междинните изпити, от студентите се 
изисква да положат и заключителен изпит. Минимум един междинен изпит се 
полага по време на всеки семестър. Заключителните изпити се провеждат на 
определено място и във фиксирано от университета време. Преподавателите, 
отговорни за студентите от определената степен, следят за посещенията на 
учебните занятия, полагането на междинните, заключителните изпити и 
работата през семестъра. Студентите, които не са положили успешно изпитите 
си, се явяват на поправителните, след одобрение от Факултетния 
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административен съвет, ако имат достатъчно уважителни причини за това. 
Курсовете, които не изискват междинни или заключителни изпити се определят 
от съответната катедра като се информира Учебния отдел. Оценява се и 
извършената през семестъра работа от студентите. Практическите и 
лабораторните работи могат да бъдат оценявани отделно. В този случай курсът 
и практическите и лабораторните сесии се вземат отделно, по общите правила. 

За да бъдат допуснати до заключителните изпити, студентите трябва да 
са посещавали минимум 70% от лекциите и упражненията и 80% от 
практическите часове. Недостатъчните посещения по всякакви причини 
лишават студентите от правото на явяване на изпит. 

Всички изпитни резултати се превръщат в буквени скали AA, BA, BB и 
др., при които междинните изпити съставят 40%, а заключителните – 60% от 
окончателната оценка. Ако окончателният резултат е 60 или повече процента, 
изпитът се счита за положен, при 40-60% - е условно положен, а при по-малко 
от 40%, изпитът не е положен. Студентите имат право да повишат оценката си 
по дадена учебна дисциплина с повторно явяване на модули.  

Основна диплома за висше образование, получавана от випускниците 
на университетите е “лисанс”, т.е. документ за придобиване на степен 
бакалавър. В международните справочници се дават двете названия на 
документа – националното турско и европейското. Срокът за обучение е 4 
години. По някои специалности – архитектура, фармация, ветеринарна 
медицина, селско стопанство и др., в зависимост от университета, е възможно 
и петгодишно обучение. По инженерните специалности, дипломата се нарича 
“мюхендислик”. Нейното ниво се приравнява към степен бакалавър по 
инженерно дело. Срокът за обучение в зависимост от профила е четири или 
пет години. 

Отделни университети след шест- или седемгодишно обучение издават 
дипломи “тип доктор”. Втората по степен диплома, съпоставима с европейската 
степен магистър, се явява “юксек лисанс”, в отделни  университети “пост 
лисанс”. За инженерните специалности – “юксек мюхендислик”. Срокът на 
обучение обикновено е от една до две години след първата диплома. 

В някои университети, например по селскостопански или ветеринарни 
специалности, втората по степен диплома се дава на випускниците, 
притежаващи степен “лисанс” (степен бакалавър), след допълнителни две 
години обучение и се нарича “узманлък”. Много университети присъждат степен 
магистър по хуманитарни или естествени науки.  

Най-високата степен, давана от университетите, се удостоверява с 
докторска диплома. Обучението продължава три до четири години след 
първата степен или две до три години след втората. 

Истанбулският технически университет издава дипломи “мюхендислик 
доктора” и “фен доктора”, равняващи се съответно към степен доктор по 
инженерни науки и степен доктор по естествени науки, присвоявани в 
европейските университети.  

Университетите подготвят и специалисти с диплома, равнището на която 
е по-ниско от първата диплома за висше образование “лисанс” или степен 
бакалавър. Тя се обозначава като “йон лисанс”. В този случай срокът на 
обучение обикновено е две години. Издава се професионална диплома или се 
присвоява младша (асоциирана) степен. Получават я професионалистите-
практици в областта на инженерната  дейност, търговията и учители в 
началното училище. 
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До края на ХХ век в университетите нямаше унификация на издаваните 
документи за образователна степен и на  продължителността на обучение. 
Бяха издавани национални дипломи и присвоявани европейски степени 
(бакалавър, магистър, доктор), като се използваше терминологията в 
названието на документите по преценка на висшите учебни заведения. 

Средно-източният университет издава на випускниците си дипломи, 
съответстващи на европейските образователни степени бакалавър, магистър, 
доктор. Документите за образование, издавани от Анкарския университет са: 
Диплом “лисанс” – степен бакалавър по хуманитарни науки, теология, 
педагогика, политически науки, журналистика, естествени науки, фармация със 
срок на обучение четири години; по теология, стоматология и ветеринарна 
медицина – със срок на обучение пет години. 

По програмите за степен бакалавър се обучават и получават диплом 
“лисанс” 84% от студентите във висшите учебни заведения; по програмите, 
позволяващи да получат диплом за втора и трета степен - около 5% и около 
11% се подготвят за получаване на професионална диплома (съпоставима с 
документа за средно специално образование). 

В средата на 80-те години висше образование получават ежегодно около 
60000 специалисти, от тях – около 20% с инженерни специалности, около 14% - 
с  икономически и управленски специалности, около 9% - с медицински, 3,5% - 
със селскостопански. Делът на жените от общата част випускници е около 30%. 

 
Финансиране 
Всички висши учебни заведения се финансират от държавата, а някои от 

тях получават допълнителни субсидии от частни фондове и обществени 
организации. Така например Средно-източният университет и Университетът 
Хаджеттепе, освен субсидията от турското правителство, получават значителни 
субсидии от Организацията на обединените нации (ООН), правителствата на 
други страни и частни фондове.  

Висшето образование в редица учебни заведения е безплатно, но има и 
много университети с платено обучение, като таксите са различни и зависят от 
учебното заведение и профила на подготовката. Така например, 
педагогическото образование е безплатно. Таксата за чуждестранните студенти 
може да бъде и 5 пъти по-висока от тази за гражданите на Турция. Студентите -  
педагози, са задължени за всяка година, в която получават стипендия да 
работят по 1,5 години като учители. Сходно е положението и в Университета 
Хаджеттепе – там медиците, получаващи стипендия, след завършване на 
обучението си работят по разпределение 3 години или трябва да върнат 
получената сума. 

Годишният бюджет за всеки държавен университет се договаря 
съвместно със Съвета за висше образование. Университетът съгласува 
инвестиционния бюджет с Министерството на финансите и Държавната 
планова организация. Съветът отнася собствения бюджет към Министерството 
на народното образование. Министърът го защитава в Парламента. 
Председателят на Съвета дава началото и края на дискусията в 
парламентарната комисия.  

При съставянето на годишния бюджет, всеки държавен университет има 
три източника на доходи. Първият източник на доходи е от услуги, извършвани 
от университета, като средствата се съхраняват в оборотен фонд. Вторият, 
студентският дял за по-добро субсидиране на услугите, се събира в отделен 

 20



  Добрите турски практики в техническите висши училища 
Издава се с финансовата подкрепа на Европейския съюз 

фонд. Третият е изследователски фонд, в който общата сума се формира от 
средствата, осигурени от държавния бюджет, доходи от оборотния фонд и от 
утвърдени проекти, дадени от Държавната планова организация. 

Посочените три фонда се определят чрез закони, правила и наредби, 
подобни на тези, които се отнасят за държавния бюджет, което дава малки 
възможности за маневриране. 

Основното различие между тези три фонда и държавния бюджет е, че 
всички остатъчни средства, от предходната финансова година се пренасят за 
следващата фискална година, докато неусвоените средства от държавния 
бюджет се връщат обратно в държавната хазна. 

Университетите са напълно свободни да получават дарения и да 
сключват изследователски договори, да извършват услуги на външни субекти – 
турски и чуждестранни. Академичният състав има възможност да избира 
изследователски теми и методи. За получаването на финансова подкрепа за 
такива дейности и проекти, членовете на академичния състав представят 
предложения, одобрени от външни заинтересовани лица или получават 
средствата от собствения изследователски фонд. 

С цел частично покриване разходите на университетите към фондациите, 
Министерството на финансите може да осигури държавна помощ по молба на 
институциите за висше образование, с одобрението на Съвета за висше 
образование и препоръка на Министерството на народното образование. 

Размерът на тази помощ за един студент, приет в университет към 
фондация, не трябва да превишава половината от издръжката на студент в 
държавно висше учебно заведение, изчислена като обща сума от националния 
бюджет за определена година. Сумата на държавната субсидия не превишава 
45% от бюджетните разходи, необходими за този вид университети. Частните 
университети, които са в еквивалентна позиция с държавните и заемат 
последните пет места в класацията на университетите, могат да кандидатстват 
за помощ, равна на максимум 20% от техния бюджет.  
 
Добри турски практики за адаптиране към европейското пространство за 

висше образование 
Важна стъпка по пътя на влизането в Европа е реформата на 

образователната система и в частност на висшето образование в съответствие 
с концепцията на процеса. Към това се отнасят курсовите програми и 
кредитното оценяване, мобилността на студенти и преподаватели, 
реализацията на випускниците, качеството и конкурентноспособността на 
образованието, използването на новите информационни технологии, 
междууниверситетското сътрудничество, взаимовръзката между висшето 
образование и обществото, непрекъснатото образование и дейността на 
международните организации в областта на образованието.10  

Анализът на системата за висше образование може да се направи в 
светлината на процесите за построяване на европейското пространство за 
висше образование.  

Реформите изискват разработване на ново законодателство и 
учредяването на държавни средносрочни и дългосрочни програми, поддържани 

                                                 
10 Мирча Малитца, Вхождение стран черноморского региона в европейское пространство высшего 
образования, http://www.informika.ru/text/magaz/evropa/2003/3/art003.html
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от такива международни организации като Световната банка, ЮНЕСКО и 
Европейският център за висше образование (СЕПЕС). 

През последните години, Европейският съюз чрез различни съглашения, 
програми и методики, към които се присъединяват все повече държави, 
постепенно разширява различни пространства: политическо, икономическо, 
културно, монетарно и законодателно. Сега тези пространства излизат от 
географските предели на страните. Може да се каже, че европейският дух, 
въплътен в Болонската декларация, позволява да се създаде в сферата на 
европейското висше образование едно от най-обещаващите пространства на 
солидарност. Осъществяваната в тази област реформа се разработва, като се 
отчитат специфичните европейски условия и тези на конкретната страна.  

За да се впише Турция в Европейското пространство за висше 
образование, трябва да отговори на различни условия. Влизането в 
европейската система не само е възможно, но е и желателно. Тук заработва 
един от аспектите във взаимовръзката между висшето образование и 
социално-икономическата система като цяло, тъй като възприемчивостта на 
образователната среда към съвременните идеи и тенденции за модернизация, 
поставя висшето образование в позицията на стимулатор на общото развитие 
на обществото. Самата концепция за европейско образователно пространство 
предполага именно опора на тези компоненти на образованието и 
възпитанието на новото поколение, които са най-необходими от гледна точка 
на социалните промени. 

 
Акредитация на университетите 
През последните години в целия свят и особено в Европа, в сферата на 

осигуряване на качеството, се провежда усилена изследователска дейност11.  
Една от целите на Болонската декларация (1999) е именно 

прозрачността на висшето образование. В редица европейски страни това 
доведе до преобразуване на системата за обезпечаване на качеството в 
акредитационната система. Обезпечаването на качеството във висшето 
образование е грижа на всички заинтересовани субекти и организации. 
Университетите трябва сами да формулират своите цели и задачи, но тяхното 
постигане изисква външна оценка и сътрудничество от всички страни. Затова 
практически във всички страни се провеждат дейности за обезпечаването на 
качеството. 

 Програмите за осигуряване на качеството на висшето образование се 
съставят, като се отчитат най-добрите практики и взаимовръзки и 
осигуряването на качеството в общото икономическо развитие12. В Турция 
дейността по изучаване на акредитирането на висшето образование започва 
през 1999-2000 година с акредитирането на Инженерния колеж на Средно-
източния университет (METU) в рамките на пилотния проект АВЕТ13. Средно-

                                                 
11Stankovic, F. “Quality Higher Education at the University of Novi Sad”, Higher Education in Europe 28 3 (2003): 
331-33; Miclea, M. “Institutional-Level Reform and the Bologna Process: The Experience of Nine Universities in 
South East Europe”, Higher Education in Europe 28 3 (2003): 259-72; Milenkovic, Z. “The Establishment of 
Quality Assurance Mechanisms at the University of Nis and Other Systemic Changes in Serbian Higher 
Education’, Higher Education in Europe 28 3 (2003): 335-38; Zgaga, P. “Reforming the Universities of South East 
Europe in View of the Bologna Process”, Higher Education in Europe 28 3 (2003): 251-58 
12 David, L. “Quality Assurance in Higher Education in Developing Countries”, Assessment and Evaluation in 
Higher Education, 24 4 (1999): 379-90.  
13 Халит Хами Ёз, Аккредитационные процессы в высшем образовании Турции,  
http://www.aha.ru/~moscow64/educational_book/halid_hami_ez.htm
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източният университет е първият ВУЗ в Турция, получил акредитация и 
международна атестация. Това е един от най-добрите университети в страната. 
За тези, които са запознати с рейтинга на американските университети, е 
достатъчно да се каже, че Средно-източният университет е турският аналог на 
Масачузетския технологичен институт. След него, Инженерният колеж на 
Босфорския университет в Истанбул (който се счита вторият по рейтинг 
университет в Турция) също започва процес на акредитация на своята 
инженерна програма и я получава през 2001 година. Частният университет 
Билкент, разположен в Анкара, също получава акредитация АВЕТ на своята 
инженерна програма. Акредитирането на инженерните програми на тези три 
известни университети в периода 2000-2001 год. поставя началото на 
активната изследователска дейност в турските висши учебни заведения в 
областта на акредитацията. Университетите, получили акредитация АВЕТ, 
започват да пишат за това в рекламните си материали, за да привлекат най-
добрите студенти от страната. METU е винаги поставян на първо място при 
избора на университет – 0,1% от най-добрите студенти, получили най-високите 
оценки на ежегодния държавен приемен изпит, в хода на който 1,8 милиона 
абитуриенти се конкурират за места в най-добрите университети. Студентите 
се приемат в различните университети и учебни програми в зависимост от 
резултата на приемния изпит. Университетите не провеждат приемни изпити и 
не влияят на подбора на студентите. Те приемат студентите, които им изпраща 
Центърът по подбор и разпределяне на студентите (OSYM), работещ в Анкара 
под строгия контрол на Съвета по висше образование (YOK).  

През 2001 год. Деканите на инженерните колежи учредяват Съвет на 
деканите на инженерните колежи (Muhendislik Dekanlar Konseyi (MAK), начело с 
инженерния колеж METU, Анкара. Този съвет поема функциите за 
акредитиране на инженерните вузове в Турция. Тъй като YOK счита METU за 
най-добрият технически университет, всички иновации, традиционно за първи 
път се осъществяват именно в Средно-източния университет. Повече от 75% от 
преподавателите в него имат докторски степени, получени в Англия или 
Америка, преподавали са дълго време в чужбина. Благодарение на това те са 
добре запознати с акредитационните програми и процедури и тяхното значение 
за повишаване качеството на образованието. Естествено, те предприемат 
инициативата да започнат процеса за акредитация на инженерния колеж, в 
който работят. Добрата подготовка на преподавателите и техните програми са 
съвместими с програмите на Масачузетския технологичен институт. Интересно 
е това, че Средно-източният университет е основан от американци през 60-те 
години като офшорен американски университет. Неговото учредяване като 
специален университет, различаващ се от останалите турски вузове е 
договорено със специален законодателен акт. Преподаването се води на 
английски език. 

Акредитацията на университетите придобива особено значение от 
момента, в който Турция се присъединява към европейските програми за обмен 
на студенти Сократ/Еразъм. Получаването на акредитация е задължително 
условие за участие на чуждестранни студенти по съображение за признаване 
на получените дипломи и турските академични кредити в техните родни страни.  

Чрез Интернет сайтове са проучени сведения по акредитацията на 53 
държавни и 23 частни университета в Турция, а също и публикуваните в 
Интернет материали на органите по акредитацията, сайтове на други 
организации и др. 

 23



  Добрите турски практики в техническите висши училища 
Издава се с финансовата подкрепа на Европейския съюз 

От направеното проучване се установяват следните резултати относно 
акредитацията на турските университети: 

Средно-източен  технически университет: държавен университет, 
разположен в Анкара. Инженерният колеж има акредитация АВЕТ, получена 
през 2000 год. в рамките на пилотния проект АВЕТ по проучване акредитацията 
в Турция. 

Босфорски университет: държавен университет, разположен в 
Истанбул Инженерният колеж има акредитация АВЕТ. 

Университет Билкент: частен университет, разположен в Анкара. 
Инженерният колеж има акредитация АВЕТ. 

Технически университет Истанбул: държавен университет, намиращ се 
в Истанбул. През 1998 год. академичните съвети на Колежите по химия, 
механика и металургия вземат решение за подготовка за акредитация. През 
1999 и 2000 год. са проведени институционална самооценка и реализиране на 
съответните промени, позволяващи да се претендира за АВЕТ акредитация. 
Като начало, в съответствие с изискванията по АВЕТ, са формулирани и 
преведени на английски език всички цели и задачи на курсовете, лекционните 
бележки, изпитните въпроси, домашните задания и т.н. При подготовката за 
акредитация са използвани критериите АВЕТ СЕ2000.  Те представят 
документите по акредитационния анализ на ректора на Технически университет 
Истанбул 2002 год. за оценка от Комитета на Ректорите, отговарящи за 
акредитацията, по резултатите от предварителната оценка на тяхната 
подготвителна дейност. Поради липса на официален орган за акредитация в 
сферата на архитектурата, програмите на архитектурния колеж се акредитират 
като се съблюдават правилата на Кралския институт на британските архитекти 
(RIBA) и Съвета за регистрация на архитектите от Обединеното кралство 
(ARCUK), а също и препоръките на Европейската асоциация за архитектурно 
образование (EAAE). 

Истанбулски университет: Истанбул, държавен университет. През 2001 
год. ветеринарния факултет на университета започва подготовка за 
акредитация в Европейската асоциация на учрежденията за ветеринарно 
образование (EAEVE). Резултатите от акредитацията не са положителни и е 
отправена препоръка за по-добра подготовка, увеличаване на клиничните 
случаи, разглеждани в хода на преподаването и др. Факултета по бизнес-
мениджмънт е приет за член на Европейския институт за изследвания в 
областта на мениджмънта (EIASM). Този факултет също подава заявка за 
акредитация в Американската асоциация на университетски бизнес-училища 
(AACSB) и Европейския фонд за развитие на мениджмънта (EFMD). 

Университет Хаджеттепе: Анкара, държавен университет. Инженерно-
химическият факултет осъществява акредитационен проект и подава заявка за 
акредитиране в АВЕТ или МАК. 

Университет Гази: държавен университет, разположен в Анкара. 
Инженерния и архитектурния колежи изпращат заявка за АВЕТ акредитация. 

Университет Мармара: държавен университет, разположен в Истанбул. 
Инженерният факултет подава заявка за акредитация в WQUIS, като 
предполага, че тази организация има право да присъжда международна 
акредитация на инженерните учебни програми. 

Измирски институт за повишаване на образованието: частен 
университет, разположен в Измир. Това е филиал на американския 
университет Ферли Дикинсън, който има лиценз от Комисията по висше 
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образование на щата Ню Джърси и е акредитиран от Комисията по висше 
образование при Асоциацията на колежите и училищата от централните щати. 
Министерството на образованието на Турция признава на този институт 
правото за присвояване на степени. 

Университет Ахмет Есеви: разположен в Анкара, филиал на 
държавния университет в Казахстан. Колежа за дистанционно обучение на 
Туркестан има свой акредитационен съвет, в компетенциите на който влиза 
обезпечаване качеството на учебните програми, повишаване квалификацията 
на персонала и постоянното развитие на образователните дейности. Не е 
акредитиран от външни организации. 

Университет Анкара: държавен университет, разположен в Анкара. 
Акредитационната заявка на инженерния колеж се разглежда от МАК – турския 
аналог на АВЕТ. Този университет първи преминава акредитационния процес 
съгласно правилата и процедурите на МАК и внася необходимите изменения и 
усъвършенствания за осигуряване на съответствията по стандартите МАК. 
Освен това университета прави заявка за акредитация по АВЕТ, т.е. стремят се 
да получат двойна акредитация – турска и от международна организация. 

Университет Доуш: частен университет, разположен в Истанбул. 
Влизащият в неговата структура инженерен колеж е учреден като се отчитат 
изискванията на АВЕТ. По аналогичен начин е създаден и колежа за делово 
администриране, съответно на стандартите  на Асоциацията на 
университетските бизнес-училища и програми (ACBSP).  

Университет Акдениз: държавен университет, разположен в Анталия. 
През май 2002 год. академичният съвет на университета решава да започне 
акредитационен анализ във всички колежи. Координацията на тази дейност е 
възложена на един от вицепрезидентите. Всички колежи, желаещи да получат 
акредитация от международни организации, провеждат институционална 
самооценка. Медицинският колеж, учреден преди повече от 30 години прави  
акредитационен анализ. Разработени са учебните цели за всички преподавани 
курсове. Преподавателите преминават обучение по “Подготовка на 
преподавателите”, “Оценяване”, “Проблемно ориентирано обучение”, а също и 
по съставяне на въпроси от типа Обективно структуриран клиничен изпит и 
провеждане на дискусии в малки групи. Някои курсове са проведени по 
методиката на проблемно ориентираното обучение и преподавателите са 
изучили тази методика. Разработени са специални модули и са 
усъвършенствани библиотеките и компютърното оборудване. Инициирани са 
студентски проекти, а самостоятелното обучение постоянно се поощрява сред 
студентите, записващи се в специални учебни модули. Като цяло, целият 
учебен план е разгледан и подложен на вертикална и хоризонтална интеграция. 
Определени са учебните цели за всяка учебна година и за обучението по 
програмата като цяло. В университета е направено необходимото, за да получи 
акредитация от чуждестранни организации. Разработено е предложение за 
учредяване в Турция на Комитет по връзките в областта на медицинското 
образование (TLCME), аналогично на LCME (Комитет по връзките в областта на 
медицинското образование в САЩ),. Правилата, процедурите и задачите на 
медицинските училища, изработени от LCME, “Лекари на бъдещето” и други 
публикации на Генералния медицински съвет (GMC) от Обединеното кралство, 
са в основната на разработената структура, правила и процедури на TLCME. 
Тази подготвителна дейност способства повишаване качеството на 
образованието, което  всъщност е и целта на всяка акредитационна процедура.  
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Университет Улудаа: частен университет, разположен в Бурса. В него със 
заповед на ректора е учреден университетски акредитационен съвет, в 
компетенцията на който е подготовката на всички колежи за подаване на 
акредитационни заявки в чуждестранни организации. В състава на съвета 
влизат представители на всички колежи, отговарящи за провеждането на 
акредитационния анализ в съответното подразделение. Формите, правилата, 
процедурите, включително и формите за самооценка, студентското оценяване, 
оценяването на преподавателите и т.н., а също и ръководството на 
акредитацията са разработени и персонала е запознат с тях. За да отговорят на 
изискванията на акредитационните стандарти на чуждестранните организации, 
са направени необходимите промени. Документите по акредитацията са 
представени през юни 2002 година. Акредитационният съвет на университета 
проучва документите за оценяване степента на готовност на колежите за 
подаване на акредитационни заявки. Акредитационни заявки се подават за 
всяка програма поотделно. За проследяване професионалната реализация 
и адаптацията на випускниците, е създадена служба на випускниците. 
Ръководството на университета организира срещи с участието на 
работодатели и студенти, за да ги запознае и да подпомогне успешно 
дипломиралите се при намирането на добра работа. За студентите 
първокурсници е организиран задължителен интензивен курс по 
английски език, след което на всички участници се предлага да преминат 
тест TOEFL. За тези, които не успяват да положат теста, се дава възможност 
да преминат още един годишен курс по английски език. На преподавателите, 
владеещи езика, е разрешено да провеждат занятията на английски. За 
повишаване квалификацията на персонала, се организират курсове, и по други 
чужди езици. Традиционно студентите предпочитат университети, в които 
преподаването се провежда на английски език, което повишава шансовете 
им за успешна трудова реализация. Преподавателите подготвят 
акредитационните документи на английски, за да могат те да бъдат разгледани 
от външни акредитационни организации. 

При пренасянето на системата за обезпечаване на качеството от една 
страна в друга, възникват проблеми – културни, структурни, политически и 
технически, които затрудняват преноса на британската система в турското 
висше образование и предизвикват широки последствия за международния 
пренос на системата за осигуряване на качеството и оценката14. За 
акредитационния процес е необходима информация за процедурите за 
постъпване на студентите, за подаване на заявките за кандидатстване, брой на 
желаещите, на преминалите интервю, финансова поддръжка на студентите, 
относителен дял на малцинствата и представителство, полово съотношение и 
др. В Турция подборът на студентите не влиза в компетенциите на колежите, 
тъй като всички абитуриенти полагат едни и същи тестове и според резултатите 
им се осъществява разпределението между ВУЗ. Този процес се осъществява 
от Центъра по подбор и разпределение на студентите, под контрола на Съвета 
по висше образование. Това, което могат да направят колежите е да вземат 
участие в образователните базари, на които випускниците от горните класове 
се запознават със съществуващите университети. Бъдещите студенти 
обикновено избират къде да учат според репутацията на университета и 
резултатите от приемните изпити.  
                                                 
14 Billing, D., and Thomas, H. “The International Transferability of Quality Assessment Systems for Higher 
Education: The Turkish Experience”, Quality in Higher Education 6 1 (2000): 31-40 
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Аналогични проблеми възникват  по въпросите, които поставят 
чуждестранните акредитационни органи, относно финансовия статус на 
университетите – техните доходи и разходи. Всички държавни университети се 
финансират от правителството. Частните университети, получават понякога 
средства от така наречените университетски фондове  или от правителството. 
Всички университетски фондове работят под “академичното покровителство” на 
големите държавни университети. Това означава, че ако един частен 
университет се закрива по финансови или други причини, неговите 
студенти се прехвърлят в съответния държавен университет. 
Благодарение на това нито един студент не е потърпевш от закриването 
на частния университет. 

Съветът за висше образование класифицира турските университети по 
седем категории, но за обществеността принципът на категоризиране не е 
напълно ясен. Болшинството университети са отнесени към група А, В или С от 
международните експертни публикации, като се изхожда от броя на 
публикуваните научни работи. Езиковата бариера е една от причините за 
малкия брой публикации на даден преподавател, за да не отговаря на 
изискванията за акредитация на външните акредитационни органи. 
Работодателите и другите заинтересовани страни имат собствена представа за 
рейтинга на университетите. Независимо от акредитационния статус на 
програмата или университета, в обявите, публикувани в турските вестници, 
най-често се споменават четири-пет водещи университети в следния ред: 
Средно-източния технически, Босфорския, Билкент, Истанбулския технически и 
Хаджеттепе, а също и частните университети Сабаначи и Коч. Работодателите 
предпочитат да наемат сътрудници, имащи дипломи именно от тези 
университети, което неминуемо се отразява на техния престиж и на оценката за 
качеството на образованието. 

Випускниците от другите университети са принудени да се конкурират 
със завършващите споменатите вече учебни заведения, за да докажат на 
работодателите своята състоятелност. Общата репутация на университета 
определя възприемането на всички програми. Получава се своеобразна 
тотална акредитация, обхващаща всички програми на дадения университет. 
Общото мнение на обществеността и работодателите за качеството на 
университета е също толкова важно както и неговия акредитационен статус. 
Това оказва влияние върху предпочитанията на бъдещите студенти. Най-
добрите ученици на първо място винаги избират Средно-източния технически 
или Босфорския университет, без да отчитат акредитационния статус на 
избраната от тях програма. Според студентите акредитирането на програмата 
от европейски или американски акредитационни организации ще ги облекчи при 
трудовата им реализация в Европа или САЩ, благодарение на това, че техните 
академични дипломи ще се считат еквивалентни на американските или 
европейските. 

Предполага се, че най-успешните програми за обезпечаване на 
качеството се създават, функционират и развиват за сметка на 
професионалната поддръжка и предаността на преподавателите, а не 
благодарение на системите за осигуряване на качеството, на 
административния контрол или законодателно регулиране15. Работата по 
подготовката за акредитация, институционалната самооценка и другите 
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дейности не са еднократен процес, а постоянна дейност за 
усъвършенстване и контрол, която трябва да продължава постоянно. 
Мисията, целите и задачите на университетите за повишаване качеството на 
обучението посредством акредитация на университетите и техните програми, 
са амбициозно акредитационно начинание в цялата страна. За запазване 
акредитационния статус на университетите са необходими постоянни 
усилия, тъй като основната цел на акредитационния анализ е не 
получаването на документ за акредитация, а повишаване качеството на 
образованието в университетите.  

Политиката и практическата дейност в сферата на оценяването изискват 
поддържане на мотивационното равновесие. Болшинството практики по 
оценяването, независимо че са осъществени от външни органи предполагат, че 
оценяваните институти ще извлекат полезни уроци, които могат да се 
усъвършенстват от тях16.  

Университета Докуз е постигнал целта за продължаващо развитие в 
образованието, изследванията и практиките заложени в “Цялостно управление 
на качеството”. През 2001 година Института за социални науки и училището по 
корабоплаване и управление, а през 2004 г. Медицинският факултет и 
Института по здравни науки, придобиват сертификат за качество - ISO 9001: 
2000.       

Участие на студентите в управлението на вузовете и тяхното място в 
процеса 

По примера на болшинството страни – членки на Европейския съюз, след 
май 2001 год., турските вузове инициират мащабни реформи в духа на 
Болонската декларация.17 В университетите са проведени конференции и 
семинари по тези въпроси. Всеки университет изработва свой собствен план за 
движение към общата цел. Едно от направленията в реформирането, което все 
още е далеч от набелязаната цел е привличането на студенти в управлението 
на университетите.   

Анализите на Берган18 преди и след Болонския процес по повод 
участието на студентите в управлението на вузовете, показват, че то е един от 
важните аспекти на управлението още преди Болонския семинар  (Осло, 12-14 
юни 2003 г.). Управлението на висшите училища е в центъра на Болонския 
процес и е ключова характеристика на европейското пространство за висше 
образование до 2010 година. Според Джонсън19 привличането на студентите в 
управлението на университетите предизвиква у тях чувство на съпричастност и 
отъждествяване с институцията, а според Каба20 това повишава равнището на 
образователните решения и политики, укрепва правомерността на 
институционалната дейност и развива гражданската позиция на учащите се. 

                                                 
16 Ewell, P.T. “A Delicate Balance: The Role of Evaluation in Management”, Quality in Higher Education 8 2 
(2002): 159-71 
17 Deszczynski, P. “Institutional Accreditation as an Instrument of Public Relations: The Case of the Poznan 
University of Economics”, Higher Education in Europe, 28 4 (2003): 461-470 
18 Bergan, S. Student Participation in Higher Education Governance, 2003. Retrieved September 15 2005 from 
<http://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/Governance/SB 
_student_participation_EN.pdf>. 
19 Johnson, J. H. Student Voice Motivating Students through Empowerment. Eugene, Oregon: Oregon School 
Study Council, 1991. 
20 Kaba, M. “They listen to me...but they don’t act on it: Contradictory Consciousness and Student Participation in 
Decision-Making”, The High School Journal 82 2 (2003): 21-34 
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Резултатите от изследванията на Рихтер и Тьосволд21 показват, че студентите, 
на които е дадена възможност да дадат своя принос при вземането на 
решенията, притежават по-висок морал и самоувереност, по-добре 
взаимодействат със състудентите си и участват активно в университетския 
живот. Традиционното разбиране, че работата на студентите в управлението се 
свежда до предоставяне на информация за учащите се, се променя. От тях се 
очаква “демократизация на механизмите за вземане на решенията” и 
“осигуряване на прекия достъп на студентите до управлението на 
университета”22. Представителството е символна функция, позволяваща на 
студентите да станат конструктивен партньор в академичния процес за вземане 
на решения. Членството означава внимание, отделено на положението на 
студентите и в известна степен – тяхното изпълнение.23  

В турските вузове формалното участие на студентите в управлението се 
осъществява с посредничеството на техни представители в съвета. През 2001 
г. Съвета за висше образование, по предложение на Министерския съвет 
приема постановление за учредяването на студентски съвет във всеки ВУЗ. 
Съгласно това постановление, всеки курс от даден отдел /или програма/, всеки 
факултет /или училище/ има свой представител. Представителят на курса се 
избира от всички студенти на дадения курс. Представителите на отделите и 
факултетите се избират за срок от една година от съответните студентски 
съвети на отделите, състоящи се от представителите на курсовете. 
Студентският съвет се състои от представители на факултетите и училищата, а 
от неговия състав се избират изпълнителен комитет, президент, минимум един 
вицепрезидент и генерален секретар, всички за срок от една година. 
Президентът и представителите на факултетите присъстват (без право на глас) 
в Академичния съвет, изпълнителния комитет на университета и събранията на 
изпълнителните комитети на ректорите или деканите в случаите, когато се 
планира обсъждане на въпроси, засягащи студентите 24 . 

Изисквания към кандидатурата на студентския представител 
Съгласно постановлението за студентските съвети в университетите, 

кандидатът за поста на представител трябва да бъде: 
• студент от дадения факултет или училище; 
• да се учи успешно (критериите за това се определят от университета); 
• да няма дисциплинарни наказания; 
• да учи не по-дълго от обичайния срок на обучение за дадения ВУЗ; 
• да притежава висок морал. 

Всеки университет е в правото си да предявява към кандидата свои 
изисквания, непротиворечащи на изброените. Нерядко университетите 
недостатъчно точно определят критериите за успешна учебна работа; в някои 
университети изискват от представителите политическа безпристрастност.  

                                                 
21 Richter, F.D., and Tjosvold, D. “Effects of Student Participation in Classroom Decision Making on Attitudes, 
Peer Interaction, Motivation, and Learning”, Journal of Applied Psychology:74 
22 Kaba, M. “They listen to me...but they don’t act on it: Contradictory Consciousness and Student Participation in 
Decision-Making”, The High School Journal 82 2 (2003): 21-34  
23 Hawes, L.C., and Trux IV, H.R. “Student Participation in the University Decision-Making Process”, The Journal 
of Higher Education: 123-134 
24 Council of Higher Education (YOK). 2005 Report. Towards the European Higher Education Area Bologna 
Process: Template for National Reports 2004-2005. Retrieved September 15 2005 from 
<www.yok.gov.tr/egitim/raporlar/raporlar.htm>. 
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Срокове за избиране 
Представителите на студентите се избират за една година с явно или 

тайно гласуване на всички студенти от дадения отдел. За да бъде 
действителен изборът, на първият кръг трябва да вземат участие 80% от 
студентите от дадения курс; във втория кръг – 50%. За избиране е необходимо 
да съберат повече от половината гласове. Ако първото гласуване завърши без 
избор, изборът продължава след седмица. 

Задължения на представителя 
В задачите на представителя на студентите влиза обсъждане 

проблемите, касаещи курса и университета като цяло, търсене на техните 
решения, свеждането им до знанието на съответните образователни и 
административни органи, контактуване с преподавателите и административния 
персонал, за организиране на социалните дейности в областта на изкуствата, 
спорта, културата и др. 

 В университета Акдениз, в който се обучават 17 хиляди студенти, в 12 
факултета и в 13 двегодишни висши професионални училища е изследвано и 
анализирано мнението на студентите за представителството и Съвета, за 
трудностите, с които се срещат представителите в своята дейност. Изследвани 
са 17000 студенти от различни специалности (точни науки, социални науки и 
медицина) и факултети, и от двата пола (жени – 43.4% и мъже 56.6%) на 
възраст от 17 до 25 години от всички курсове. 

Проучването показва, че част от анкетираните, които са били 
представители по-рано, желаят да се занимават с тази дейност и сега, а тези, 
които не желаят да се върнат към нея изразяват недоверие към дейностите на 
съвета и като причина за това посочват невнимателното отношение на 
администрацията към проблемите на студентите и липсата на ефективна 
система за възнаграждение. В по-голямата си част, студентите не преценят 
представителството като налагаща се дейност, но и не я считат като 
преимущество. Тези, за които то е удачна възможност за реализация, 
изброяват такива предимства като социализация, изработване на навици за 
публични изказвания, придобиване на по-голяма увереност в себе си и 
повишаване на шансовете за устройване на работа. Прави впечатление, че 
според студентите съветът трябва да играе активна роля при вземането на 
решения, които пряко ги засягат. Други посочват, че нямат достатъчно 
информация за задълженията на съвета (29%), но според тях (34%) той не 
може да запознае достатъчно пълно университетското ръководство с 
проблемите на студентите и не може да играе активна роля при изработването 
на политиката по отношение на работата с тях. Налага се впечатлението, че 
според анкетираните университетското ръководство игнорира проблемите, а 
предлаганите от съвета решения не допринасят за укрепване вярата на 
студентите в системата на представителството. Обикновено студентите 
получават сведения от своите консултанти (академичен работник, който следи 
въпросите, свързани с курса) или от преподавателите, които им водят лекции. 

Болшинството от студентите считат, че представители трябва да стават 
успешните, аполитични и изявени личности, реагиращи на всичко ставащо, 
способни да вземат решение и да поддържат колегиални отношения с 
останалите студенти. Анкетираните очакват студентските представители да са 
отговорни, да запознават съответните органи с проблемите на студентите 
заедно с предложенията за тяхното решаване. За демократизирането на 
висшите училища е необходима по-голяма заинтересованост на студентите по 
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посока на техните права и по-добро разпространение на информацията за тях. 
В този смисъл положителен е опитът на Франция, където студентските 
представители могат да присъстват на академичните съвети.  

В Интернет-сайтовете на турските университети са изложени принципите 
по които се провеждат изборите на студентски представители. Ежегодно 
специално назначена комисия провежда избора в съответствие с “Основните 
направления”, но въпреки, че формалната структура за избор на представители 
е еднаква, в различните университети тя се реализира по различен начин. 
Поради недостиг на студенти, желаещи да бъдат представители, кандидатите 
не са в състояние да изпълнят изискванията на “Основните направления” и не 
получават болшинство от гласовете, което  неминуемо снижава равнището на 
системата за студентско представителство.  

В настоящия момент формалният аспект на студентското 
представителство е разработен напълно и в университетите се приема, че 
системата работи успешно. По данните от изследвания в тази област25 26, 
участието на турските студенти в управлението обикновено се ограничава в 
принципите, изложени в правните документи. В отчета по проекта “Гражданско 
образование” 27 се казва: “повишаването на активността е просто само по 
принцип; на практика е сложна и фина дейност”. За сега студентите могат устно 
да изложат мнението си по образователните въпроси пред Академичния съвет.  

За да бъдат изпълнени задачите на Болонския процес в частта му за 
въвличане на студентите в управлението, турските университети трябва да 
приложат по-цялостно положенията на закона. Необходима е по-сериозна 
работа за запознаването на студентите с техните права, пътищата за решаване 
на техните проблеми, важността на участието им в управлението на 
университета. Необходимо е да се развива у студентите чувство на 
съпричастност, като им се възлагат задачи, свързани с решаването на важни за 
тях проблеми и на първо място тази дейност трябва да започне от катедрите и 
отделите. Студентите са длъжни да участват в съставянето на бюджета и 
определянето на стандартите.  

 
Степени на образованието, оценяване  
Заедно с диверсификацията на учебните планове за сметка на 

внедряването на различни избираеми курсове и повишаване ръста на 
заинтересоваността от признаване на дипломите, възниква очевидната 
необходимост от въвеждането на системата от кредити, предимствата на които 
са съвършено ясни.  

След решението на Съвета за висше образование турските университети 
да се присъединят към програмата Сократ/Еразъм, системите за академично 
оценяване претърпяват значителни промени в посока осигуряване на тяхната 
съвместимост с европейските университети. 

Отменени са двусеместриалните курсове, системата от оценки от 0 до 
100 или от 0 до 10 е заменена с буквени оценки (A,B,C,D,F), за поставянето на 
които се прилага кривата на нормално разпределение. Всеки университет 

                                                 
25 Bergan, S. Student Participation in Higher Education Governance, 2003. Retrieved September 15 2005 from 
<http://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/Governance/SB 
_student_participation_EN.pdf>. 
26 Bateson, R., and Taylor, J. “Student Involvement in University Life-Beyond Political Activism and University 
Governance: A View from Central and Eastern Europe”, European Journal of Education 39 4 (2004): 471-480. 
27 Losito, B. All-European Study on Policies for Education for Democratic Citizenship (EDC) – Regional Study: 
Southern Europe Region. Strasbourg: Council of Europe. DGIV/ED/CIT, 2003. стр. 83 
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работи по своя семестриална система. Един час лекции или два часа 
лабораторни занятия на семестър, се приравняват на 1 кредит. 
 

Дипломи 
Общата интернационализация на висшето образование, обезпечаването 

на съвместимостта със западноевропейските методи и схеми е една от 
първостепенните задачи на провежданите реформи. Затова се работи и по 
проблема с признаването на дипломите. 

Преди започването на реформите, специалистите, получили 
образование в Турция и желаещи да работят в Европа, при постъпването на 
работа, срещат най-сериозни трудности при признаването на дипломите им. 
След разрешаването на този проблем, те бързо постигат значителни успехи в 
своята кариера. 

На 6 март 1993 година, в Истанбул, министрите на културата на Албания, 
Армения, Азербайджан, Беларусия, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, Турция , 
Украйна подписват Черноморска конвенция за сътрудничество в областта на 
културата, образованието, науката и информацията.  Включени са различни 
начинания и форми за взаимен обмен, в това число на научни организации и 
образователни учреждения, обмен на преподаватели, лектори, студенти, 
езикови практики, научна и изследователска дейност и аспирантури, обмен на 
информация за възможностите за взаимно признаване на дипломите и 
степените, разработване на програми за младежки културен обмен, 
междурегионално сътрудничество, пряко взаимодействие между градовете и 
др. Между страните – членки на Парламентарната асамблея на Черноморското 
икономическо общество     (PABSEC) действат двустранни правителствени 
съглашения и протоколи за сътрудничество в областта на образованието. 
Турция е подписала договори за сътрудничество в областта на образованието с 
Албания, Азербайджан, Румъния, Гърция и Русия. PABSEC призовава страните 
– членки да разработят нормативната база за образованието, като се 
съобразяват с общи критерии и характеристики, и в съответствие с 
международните и европейски стандарти.   

Що се отнася до признаването на образователните квалификации, 
продължителността на обучението и еквивалентността на дипломите, или в по-
широк смисъл академичната мобилност, то Лисабонската конвенция, 
регулираща тези проблеми е подписана от Турция с присъединяването й към 
Болонския процес на Пражката конференция през май 2001 година.  

От юни 2001 год., започва изпълнението по издаване на дипломно 
приложение, давано и в страните от ЕС на студентите при завършване на 
висши учебни заведения.28 Учебните заведения на Турция се стараят да 
интегрират своите образователни програми с европейските и американски 
институти. Така например, дипломата от Университета Фатих съответства на 
европейските стандарти, което го прави привлекателен за много абитуриенти. 
След завършване много от тях намират работа в чужбина.  

Колежът по туризъм в Анталия е лицензиран от Министерството на 
образованието на Турция, завършилите получават диплома, а след полагане на 
допълнителен изпит, получават и европейски сертификат, позволяващ 
започването на работа в Европа. 

                                                 
28 http://karatekin.cmyo.ankara.edu.tr/english/
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Въпреки, че всяка промяна предполага необходимостта от 
законодателни промени, каквито вече са направени, значителна отговорност за 
това поема и академичната общност, на първо място по посока привеждане на 
учебните планове в съответствие с европейските изисквания. Пример за това е 
бързото навлизане на информационните технологии и учредяването на 
съвместни курсове, сътрудничеството с университети от страни от Европейския 
съюз, разработването на съвместни проекти и др. 

 
Мобилност на студенти и преподаватели 
Продължителният преходен период, се характеризира със значителна 

крачка по посока на мобилността. Говорим за вътрешнодържавна 
мобилност, обясняваща желанието и възможността студентите да продължат 
или завършат образованието си в друг факултет (например випускниците на 
техническите специалности започват да изучават икономика, а тези от правните 
факултети – международни отношения и т.н.). Учредени са и вътрешни 
механизми, даващи възможност за изменение на образователния профил при 
вземане на докторска степен.  

За развитието на международната мобилност, значителна роля 
играят програмите на Европейския съюз, които позволяват на преподавателите 
да подобряват сътрудничеството с колегите си от другите европейски 
университети, да провеждат изследвания и да специализират в чужбина. 29

С цел подпомагане мобилността на преподаватели и студенти, през 
2000 год. в Лисабон е създадено и одобрено от Европейския съюз  Европейско 
изследователско пространство (European Research Area (ERA). 
Мобилността се разглежда като инструмент за трансфер на научни 
знания на национално и Европейско ниво и възможност да се направи 
Европа по-атрактивна за изследвания. В отговор на това, в Турция е 
разработен проект под наименование Турска мрежа за мобилност – TR-
MONET с Турски център за мобилност. 

Целите, които си поставя ERA до 2010 година са: Европа като по-
динамично и конкуриращо се информационно общество в света.Шеста рамкова 
програма е проектирана като среда за работа по Лисабонската стратегия.  

В областта на мобилността на изследванията - ERA-MORE (European 
Research Area- Mobile Researcher) целите са: 

• създаване на центрове за мобилност в 33 страни; 
• осигуряване помощ на изследователите преди и след процеса на 

мобилност в: 
- административни и дейности за легализиране (визи, работа и 
настаняване, социално-осигурителни права, здравно обслужване и др.) 
- социални и културни дейности: съпровождане, езикови курсове, 
адаптиране към условията в новата страна, образование за децата. 
В Турция, по линия на 6-та рамкова програма, е разработен проект 

Турска мрежа за мобилност - TR-MONET, като същият е одобрен през 
ноември 2004 година. Създадени са общо шест центъра за мобилност:  

• Научно-технически изследователски съвет в Турция (TÜBİTAK); 
• Технически университет Истанбул; 
• Средно-източен технически университет; 
• Университет Газиантеп; 

                                                 
29 http://www.kowi.de/en/youngscientists/more/events/download/ankara_trmonet.pdf
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• Егейски Университет; 
• Университет Боазичи. 

Началото на проекта е поставено през декември 2004 година. 
Интегрирането на Турския център за мобилност (TR-MONET) към ERA MORE 
включва Турция в Европейското изследователско пространство.   

Центровете за мобилност разполагат с персонал и обхват посочени в 
Табл.4. 

Табл.4 
Персонал и обхват на Центровете за мобилност 

 
Център за мобилност Персонал Географски обхват 
Научно-техническия 
изследователски съвет 
в Турция (TÜBİTAK) 

1 изпълнителен директор 
1 програмен секретар 
1 финансово-
административен секретар 
1 административен 
секретар 
1 системен администратор 
1 секретар 

Средиземноморски 
регион 
Черноморски регион 
Регион на централен 
Анадол 

Университет Боазичи 1 координатор 
1 секретар 

Регион на Мраморно 
море 

Технически университет 
Истанбул 

1 координатор 
1 секретар 

Регион на Мраморно 
море 

Средно-източен 
технически университет 

1 координатор 
1 секретар 

Средиземноморски 
регион 
Черноморски регион 
Регион на централен 
Анадол 

Егейски университет 1 координатор 
1 секретар 

Егейски регион 

Университет Газиантепе 1 координатор 
1 секретар 

Източен Анадол 
Югоизточен Анадол 

 
Работният план на проекта TR- MONET (за 3 години) включва следните 

дейности: 
• 12 заседания на състава; 
• 3 обучителни срещи на състава; 
• информационен пакет за привличане на чуждестранни изследователи в 

Турция; 
• създаване на турски портал за мобилност; 
• 12 информационни дни за проекта TR- MONET; 
• организиране на “Дни за ориентиране на чуждестранните 

изследователи”; 
• осигуряване на помощ и информация за визи, разрешения за работа и 

пребиваване, социално осигуряване, здравно обслужване, данъчно 
облагане, езикови курсове и др. за пристигащите и заминаващите от 
Турция изследователи. 
Изпълнените дейности са: 

• Среща на състава – TÜBİTAK, Анкара – 28 март 2005 год.; 
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• І обучителна и ІІ среща на състава – Университет Боазичи, Истанбул, 9 
май 2005 год.  – на тази среща представители на изследователите и на 
Британското консулство са запознали състава с възможностите, които им 
се предоставят; 

• TR- MONET информационен ден и трета среща на състава – 
Университет Газиантеп, 30 септември 2005 година;   

• 20 октомври 2005 год. – ориентиране, предназначено за чуждестранните 
изследователи – Университет Боазичи – Истанбул; 

• 21 октомври 2005 год. - TR- MONET информационен ден – Истанбулски 
технически университет – Истанбул;  

• 27 октомври 2005 год. -  TR- MONET информационен ден – Егейски 
университет – Измир.  
Създаденият Информационен пакет съдържа: 

• “Ръководство за чуждестранни изследователи в Турция” е пътеводител, 
съставен от три части: 
- Обща информация за Турция; 
- Наука и технологии в Турция; 
- Практическа информация за Турция за чуждестранните изследователи. 
TR-MONET информационни дни са планирани да се проведат и в 

университетите на градовете:  
• Адана 
• Анталия 
• Бурса 
• Диарбекир 
• Трабзон 
• Ван. 

От учредените от Европейския съюз програми, програмата 
Сократ/Еразъм е насочена към поддържане на европейското сътрудничество в 
осем области, от доуниверситетското до висшето образование и от новите 
технологии до образованието за възрастни. Посветеният на висшето 
образование раздел на програмата Сократ продължава и разширява Схемата 
за действие на ЕС в областта на мобилността на студентите от университетите, 
също така поддържа внедряването на кредитната система (ECTS) – 
разработени и експериментирани в 145 университета на страни – членки на ЕС 
и на Европейската асоциация за свободна търговия.   

Програмата Темпус предоставя на работещите във ВУЗ индивидуални 
грантове за мобилност, за развитие в съответните страни на определени 
аспекти от дейността. Турция взема участие в тази програма на основата на 
съвместно финансиране. 

В Турция се обучават чуждестранни студенти от Киргизстан и 
Азербайджан поради сходството на езика. 

В Табл.5 се дават сведения за броя на студентите от страните на 
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо общество     
/PABSEC/, които се обучават в турските университети, а също и на турските 
студенти – в учебните заведения на страните – членки на асамблеята.   

 
Табл. 5.  

Студенти от страните – членки на PABSEC, обучаващи се в 
турски университети и турски студенти, обучаващи в 

университетите на страните от PABSEC 
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Страна Турски студенти в 

страните от PABSEC 
Студенти от страните на 

PABSEC в турските 
университети 

Албания 6 20 
Армения - - 
Азербайджан 839 1901 
Грузия 199 10 
Молдова 31 175 
Румъния 41 73 
Руска Федерация 654 862 
Украйна 74 79 
 

Прелюдия към мобилността на студентите и преподавателите стана 
Интернет, който им позволява да получат нов опит – да подават заявления он-
лайн, да подготвят проекти и стратегии в областта на обучението и научните 
изследвания.   

 
Конкурентноспособност 
Развитието на международните контакти и образователните програми на 

международните организации способстват осъзнаването на необходимостта от 
конкурентоспособност и нейното развитие. От Интернет студентите научават 
какви дисциплини изучават колегите им в западноевропейските университети, с 
които по-късно ще им се наложи да се конкурират на европейския пазар на 
труда.  

Конкурентноспособността на университетите е свързана с 
икономическата конкурентноспособност, важна и за страната. Мотивацията за 
развитието й действа отвън: на университетите им се налага да се конкурират, 
за да привлекат студентите и да удовлетворят изискванията на пазарната 
икономика.  

Независимо от използваните качествени или количествени показатели, 
въпросът за качеството излиза на преден план с по-малко осезаеми, но важни 
компоненти. Едно от свойствата на висшето образование е неговата гъвкавост, 
способността да изработва навици за лесно приспособяване към 
технологичните промени и техните социални и икономически последствия. 
Изследванията и практиката показват, че потребността от  “приспособяемост” е 
по-малка, тъй като се предполага, че съществуващото се променя в момента на 
“адаптация”. Затова значително по-важна е способността за предвиждане. 
Висшето образование не винаги е в състояние да отговори на потребностите на 
обществото. Качеството на образованието не трябва да се оценява единствено 
по количеството или нивото на усвояване на знанията. Висшето образование 
предполага промяна на мисленето, развиване на интереса към изработване и 
прилагане на концепция за полезност. 

Образованието играе важна роля при формирането на такива качества 
като готовност за възприемане на новото, адаптивност на работното място, 
интерес към другите култури, добросъседски отношения, стремеж и способност 
за намиране на практически решения.  
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Професионалното и техническо обучение в най-общ план осигурява на 
хората в личния и обществения им живот задължителните за упражняване на 
дадена професия познания, умения и практически способности.30

Възпитаниците на Висшите Професионални училища в Турция в 
големите производствени предприятия са връзката между инженерните кадри и 
работниците, а в малките предприятия ръководят работата и изпълнението на 
производствения процес. 

За да се реализират успешно в професионалния си живот възпитаниците 
на Висшите Професионални училища получават достатъчно практически 
знания и умения. В самите Висши професионални училища е трудно студентите 
да усвоят достатъчно добре съответните професии, защото технологиите 
непрекъснато се усъвършенстват и от гледна точка на оборудване и материали 
е невъзможно да се провежда пълноценно практическо обучение. За 
постигането на това част от производственото обучение се провежда в 
производствените предприятия на индустриалния сектор, което помага и на 
преподавателите да се ориентират за изискванията и очакванията на 
работодателите към подготовката на кадрите.   

Но съществуват и редица важни проблеми за решаване, като 
осъвременяването на учебните програми, повишаване на професионалния 
опит на преподавателите и задълбочаване на връзките с бизнеса.  

          
Образователни технологии 
Информационните технологии оказват значително влияние върху 

образованието. Нараства и възможността за дистанционно обучение, 
вечерните и задочни курсове, благодарение именно на информационните 
технологии и електронната връзка. Персонализацията и отменянето на 
пространствените и времевите ограничения предизвикват интереса на 
студентите към ученето.  

От изказването на Дениз Сунгурлу 31 – мениджър на Cisco-академия в 
Турция става ясно, че Програмата Мрежова академия на Cisco в въведена в 
Турция преди 5 г. и е насочена главно към висши учебни заведения. В момента 
има изградени 32 академии, от които 29 са в най-престижните турски 
университети. Академии има също в Националния институт на учените и две 
военни институции. Завършилите програмата са повече от 1200. Най-
популярните курсове са CCNA и CCNP, но скоро ще бъдат въведени и 
останалите като IT Essentials, Security и Wireless. Мрежовата академия се радва 
на голяма популярност в Турция. Около 60% от завършващите са студенти, а 
40% са хора, които са решили да разширят познанията си или да се 
преквалифицират. 

Сертификатите от Cisco академиите са добре познати в информационно-
технологичните компании в Турция. Много от обучените работят за компании - 
партньори на Cisco и за големи клиенти на компанията. В по-малките градове 
курсисти на академията разработват иновативни мрежови проекти. 

Програмата „Мрежова академия” на Cisco предлага най-съвременно 
образование и множество практически упражнения и е достатъчна на 
завършилите да започнат активно да прилагат придобитите знания. Турските 
компании търсят точно това. CCNA сертификатът доказва, че притежателят му 

                                                 
30 Бедженен,И., Значението на практическите занятия в професионалното и техническото обучение, 
Кръгла маса “Иновативни подходи в обучението по технически дисциплини”, 27.04.2006, Одрин
31 http://www.computerworld.bg/?call=USE~home&page=paper&n=9434 
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е получил стандартни знания за мрежи. Това е добра референция в сравнение 
с една университетска диплома, при която нещата не са стандартни, а още по-
малко има гаранция, че знанията са практически ориентирани. 

Осъществява се  сътрудничество по програмата Мрежова академия на 
Cisco между България и Турция. 

Академиите в двете страни си сътрудничат много успешно. Реализирано 
е  общо обучение на български и турски преподаватели в Истанбул по новия 
курс за Cisco академии – Сигурност в мрежите. Работи се за сближаване на 
студенти и други курсисти и във виртуалното пространство. 

Непрекъснато увеличаващите броя си Висши професионални училища в 
Турция са определили целите си да подготвят нужните на бизнеса качествени 
технически кадри. Професионалното и техническото образование са едни от 
най – важните елементи за напредъка на една страна.32

През последните години изискванията към качеството на кадрите се 
променят. В ерата на информационните технологии има нужда от специалисти, 
които да прилагат тези технологии и  да  предлагат качествени стоки и услуги 
на пазара.     

За постигане целите на Висшите професионални училища по посока 
повишаване качеството и количеството на специалистите, необходими  за 
индустриалния, търговския и сектора на услугите и достигане на 
международните стандарти в обучението, с подкрепата та Световната банка 
започва осъществяването на Първи Индустриален Образователен Проект на 
стойност 37.8 милиона $. Чрез проекта започва обновяване на Висшите 
професионални училища, усъвършенствани са специалностите, 199 
преподаватели са специализирани в чужбина,  работилниците и лабораториите 
са оборудвани с машини, уреди, с най – нова технология. С кредит от 
Световната банка на стойност 105.8 милиона $ започва реализацията на Втори 
Индустриален Образователен Проект. В рамките на проекта е подобрена 
базата на 23 Висши професионални училища, лабораториите, ателиетата и 
работилниците са обзаведени с най – ново технологично оборудване. Броя на 
преподавателите в тези учебни заведения е увеличен, а 533 души са изпратени 
на специализация в чужбина.   

Членовете на професорско-преподавателския състав, съвместно със 
студентите от горните курсове, провеждат научни изследвания. Тези 
изследвания се финансират от правителството, частни и международни 
организации. Основен спонсор е Научно-изследователският и технически съвет 
на Турция.  

В университета Кумхюриет има добре оборудвани лаборатории, в които 
наред с учебната дейност се провеждат и научни изследвания в областта на 
опазване на околната среда.33

Лаборатория за води и отпадни води 
Провеждат се изследвания на различни води и отпадни води, съдържащи 

битови и индустриални отпадъци за определяне параметрите на замърсяване 
(почистващи препарати, фосфати, масла и греси, суспендирани твърди 
отпадъци, амониев нитрат, нитрити, всички азотсъдържащи вещества, 
разтворим кислород, основни съединения, твърдост на водата, хлориди, 
електропроводимост, мътност и др.) с използване на аналитични и 
                                                 
32 Филиз.М, Висшите Професионални училища в Турция и проблеми на студентите, Кръгла маса 
“Иновативни подходи в обучението по технически дисциплини”, 27.04.06., Одрин    
33 http://muhendislik.cumhuriyet.edu.tr/cevre/ingilizce/labenvo.htm
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инструментални методи. Лабораторията е оборудвана с необходимите уреди: 
светлинен фотометър, UV-спектрофотометър, газов хроматограф, апарати за 
измерване на електропроводимост, PH-метри, виброметри, нискотемпературен 
инкубатор, лабораторен ферментатор, филтри, утаител, йонизатор, аератор, 
муфелна пещ и др. Това лабораторно оборудване се използва успешно както 
за обучение, така и за дипломни и научни разработки.   

Лаборатория за микробиологично изследване на околната среда  
Лабораторията за микробиологично изследване на околната среда е в  

Инженерния департамент и е създадена през 1991 година, за да се използва от 
студентите и дипломантите. С времето, тази лаборатория се развива и в 
настоящия момент може да се използва за научни изследвания. При 
извършване на различни видове анализи в лабораторията, студентите се 
запознават с правилата за работа в нея като основи на дезинфекцията и 
стерилизацията, използване на микроскоп и определяне на микроорганизми 
под микроскоп, типове микроорганизми, които могат да се определят във водни 
проби, подготовка на среди за култури и култивиране на микроорганизми.       

Установяването и доказването на E.Coli бактерии, преброяване на 
фекални елипсовидни бактерии може да се извърши с използване на 
Паралелен вероятностен брояч и по Метода на мембранното филтриране. 
Микробиологичната лаборатория има следното оборудване: инкубатори, 
автоклав, стерилизационна пещ, светлинен микроскоп, водна баня, хладилник, 
брояч на колонии, бъркалка, везна, центрофуга.   

Лаборатория за контрол на замърсяването на въздуха 
В тази лаборатория се извършват изследвания и анализи на различни 

замърсители на въздуха. Могат да бъдат извършени следните външни и 
вътрешни измервания на въздуха: специфични вещества и SO2  в 
атмосферната среда, измерване на въглероден оксид в отработени газове, 
измерване на  кислород в отработени газове, измерване на отработени газове, 
частици във въздуха, измерване скоростта на отработените газове, налягане и 
др.  

С договор между Министерство на образованието и Съвета за Висше 
образование, Висшите професионални училища започват реализацията на 
проект за усъвършенстване на специалностите. С този проект се цели 
осъществяване на приемственост на специалностите и елементите на 
обучението между средното професионално-техническо образование и 
висшето професионално образование и усъвършенстване на обучението по 
различните специалности, за да отговорят на изискванията на бизнеса. От 298 
различни специалности във висшите професионални училища са подбрани 15 
специалности, към които 70% от студентите проявяват най – голям интерес и е 
осигурено уеднаквяване на средствата и методите на учебно-възпитателния 
процес. Едновременно с това голям брой професионални гимназии и висши 
професионални училища пристъпват към синхронизиране и допълване на 
програмите за обучение по сходни специалности.      

С цел поощряване на професионалното и техническото образование и по 
този начин осигуряването на качествени технически кадри са направени големи 
инвестиции. Повишаването на качеството на образованието в средните учебни 
заведения  ще доведе до повишаване на качеството на образованието във 
висшите професионални училища. Решаването на проблемите на висшите 
професионални учебни заведения на национално ниво може да стане със 
съвместните усилия на Министерството на образованието, Съвета за висше 
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образование, ръководствата на Висшите професионални училища и 
представителите на индустриалния сектор със създаването на ясна визия за 
бъдещето на професионалното образование.  

Във Висшето професионално училище към Тракийския университет – 
Одрин,34 се отдава голямо значение на художествената стойност и 
творчеството при провеждането на практическо обучение на специалностите 
“Изящни изкуства”: Керамика, Реставрация, Декоративна архитектура, Текстил, 
Мебелна декорация към катедра “ Технически специалности”. Може да се каже, 
че то заема едно от първите места сред университетите в страната и е от 
водещите в обучението по тези специалности.         

Целите на обучението по изящни изкуства са чрез теоретичната и 
практическата подготовка, чрез използване на различни методи, средства и 
практически занятия в унисон с изкуството на XXI век и новите идеи, възгледи и 
направления, да се създават произведения на изкуството, да се съхранява и 
осигурява предаване на идните поколения на материалната култура на 
Анадола, или застрашени от изчезване елементи от нея. За да може 
творчеството на студентите да се представи пред ценителите и 
обществеността, се организират изложби с техни творби, а част от тях се 
продават. 

В специалностите по „Изящни изкуства” се обучават студенти, които имат 
талант и влечение към изкуството, желаят да развиват способностите си чрез  
многостранна теоретична и практическа подготовка, имат желанието, 
търпението и старанието да развиват идеите си.  

Продуктите, изработени от студентите в часовете, са резултат от 
творческа дейност, и от дейност по създаването на копия, близки до 
оригиналите на произведения на  изкуството на Анадолската култура.  В 
обучението на преден план са творчеството, формите, видовете и 
проектирането. Така студентите от една страна, опознават произведенията на 
изкуството и тяхната стойност, а от друга страна, изучават материалите и 
различните начини  и техники за тяхното използване. Учат се да достигат до 
положителен резултат като използват смесено различните техники. Усвоените 
различни средства и техники на проектиране и теоретичните знания се 
прилагат в практическите занятия.  

Практически занятия 
В обучението се набляга на практическите занятия. Използват се 

материали като гипс, дърво, чам, дувалит и проекти на миниатюри, икони, 
гравюри, мозайки, графики и други чрез използването на различни видове бои; 
ръчно или чрез щампи и отливки се пристъпва и към серийни производства. 
Във Висшето професионално училище към Тракийски университет – Одрин, 
вместо използването на щампи и отливки, посредством компютърните 
технологии в серийното производство, се набляга главно на ръчната изработка. 
Специално място заемат типичните за Одринско занаяти като производството 
на сапуни с форма на плодове и техниката на рисуване “Едирне кяръ”. В 
провежданото практическо обучение за серийно производство се използват 
калъпи, изработени от дърво, итонг и гипс и материали като силикон, латекс и 
др.          

Благодарение на практическите занятия, студентите като изучават 
старите и съвременните култури, ги правят достояние на широката 
                                                 
34 Акъллъ Х., Обучението по изкуствата, Кръгла маса “Иновативни подходи в обучението по технически 
дисциплини”, 27.04.2006., Одрин

 40



  Добрите турски практики в техническите висши училища 
Издава се с финансовата подкрепа на Европейския съюз 

общественост чрез изложбите, които представят. От откритите през 2005 г. 
изложби на студентите по-значими са:  

• “Приложения на дизайна ” 22. февруари 2005 година в Библиотеката на 
Тракийския университет  

• “Керамични рисунки” 22 февруари 2005 година в Библиотеката на 
Тракийския университет   

• “Смесена изложба картини” 20-25 април 2005 година в Изложбена 
галерия “Илхан Камон” Тракия Бирлик  

• “Антични мозайки” 02-08 Mай 2005 година в Изложбена галерия “Илхан 
Камон” Тракия Бирлик 

• “От земята към огъня” 09-13 Maй 2005 година в Изложбена галерия 
“Илхан Камон” Тракия Бирлик  

•  “Индивидуална изложба” 16-21 Maй 2005 година в Изложбена галерия 
“Илхан Камон” Тракия Бирлик  

• “Културната съкровищница Одрин” 23-30 Mай 2005 година в Изложбена 
галерия “Илхан Камон” Тракия Бирлик  

• “ За теб Анадол през вековете” 25-31 Maй 2005 година в Културен център 
Деведжихан  

•  “Изложба представяща историята на комплекса на Баязид” юни 2005 
година в Картинна галерия в комплекса на Баязид 

       
 Двегодишното обучение в специалностите по “Изящни изкуства” на 

Висшето професионално училище  в Одрин е съкратен вариант на пет 
годишното обучение във Факултетите по “Изящни изкуства” на университетите. 
Поради това, че в Турция е развит туризмът и благодарение на придобитите 
практически умения, възпитаниците на Висшето професионално училище в 
Одрин имат възможност да откриват ателиета, намират добра професионална 
реализация. Те могат да работят в художествени ателиета или в 
производствени предприятия като дизайнери, във възстановяването на 
дървени и каменни постройки и религиозни храмове.  

          
Межуниверситетско и международно сътрудничество 
Създаването на съвета на ректорите и другите форми на постоянно 

сътрудничество в значителна степен способства осъществяването на 
междууниверситетските контакти вътре в страната.  

Развитието на разнообразна дейност на международно ниво променя 
обстановката, в която работи системата за висше образование. За нея е 
характерна по-голяма отвореност и комуникативност. Тези промени се 
осъществяват с поддръжката на международни организации (ООН, 
Европейският съюз и Съветът на Европа).  

Световната банка подкрепя финансово представените образователни 
проекти в Турция 

По отношение на международното сътрудничество, редица турски 
университети са сключили двустранни договори с университети от Европа, Азия 
и Америка. 

Така например Егейският университет по линия на международното 
сътрудничество е осъществил  по Интернет на 29 декември 2005 година 
видеоконференция съвместно с Красноярския държавен институт35. 
                                                 
35 http://rc.iot.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9
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Основната цел на видеоконференцията е установяване на преки 
контакти между двата вуза, непосредствен интерактивен обмен на информация 
по интересните за двете страни проблеми за организацията на обучението, 
провеждането на научни изследвания, организиране на студентския живот. 

Интересът, който предизвиква тази конференция е голям, тъй като от 
няколко години в Красноярския университет е открито английско-турско езиково 
направление, където съвместно се обучават руски и турски студенти. Занятията 
се провеждат от руски и турски преподаватели. В Егейския университет работят 
и учат много граждани на бившите съветски републики (Азербайджан, Киргизия 
и др.).  

Участници от двете страни са заместник ректори, декани, преподаватели 
и студенти. Технически видеоконференцията е осъществена от системните 
оператори на двата университета. 

Интерес предизвиква общуването между колеги, между преподаватели и 
студенти, които разказват за двата града, университетите, обучението в тях, за 
проблемите, които ги вълнуват.  

Обсъдени са перспективните направления за сътрудничество  - обмен на 
студенти и преподаватели, организиране на съвместно дистанционно обучение, 
провеждане на съвместни научни изследвания, конференции и др. 
Красноярският университет отправя предложение за създаване на 
дистанционно обучение и за провеждане на съвместни изследвания по преноса 
на птичия грип на базата на създадения Орнитологичен център.  

На видеоконференцията е даден успешен старт на развитието на 
разностранното сътрудничество между двата университета. Студентите 
обсъждат възможностите за провеждане на следваща, студентска 
видеоконференция.  

По равнището на развитие на сътрудничеството също може да се съди и 
за нивото на институционалната автономия, която широко се обсъжда в 
началото на 90-те години. През 1992 год. в Синай (Румъния) на проведената 
международна конференция по академичната свобода и автономия на 
университетите под егидата на ЮНЕСКО – СЕПЕС, е прието заявление, че 
“университетите на първо място могат и трябва да способстват за развитието 
на обществото и да играят активна роля за формирането на обществото, на 
което служат”. 

През последните години Университетът Чанаккале се разширява, 
разраства и поддържа съвместни ангажименти и проекти с Европейските 
институции и други страни. Университетът е подписал 11 двустранни договора 
за сътрудничество с различни страни, 7 от които са от страни, членки на ЕС и  
страни – кандидатки за съюза  (България, Чехия, Германия, Испания и др) и 
преговорите с още няколко страни са пред приключване. 

Един от тези договори се отнася до програмата  Еразъм, която се отнася 
до обмен на студенти и преподаватели. Още два двустранни договора по 
програма Сократ, предстои да бъдат подписани. 

Договорите включват обмен на студенти и преподаватели за обучение 
съвместни конференции и други проекти. За последните две години е 
осъществен обмен на студенти между университета Чанаккале и партньорите 
му от Чехия по образователни и професионално-квалификационни програми. В 
бъдеще се очаква да бъдат сключени и други договори в областта на 
земеделието, физиката, туризма по програма Сократ. Академичният състав 
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също е включен в други международни образователни и изследователски 
проекти. 

Особено важно е да се да насърчава разширяването на хоризонтите 
пред преподавателите чрез участие в международни курсове, проекти и др. 
Осъществени са посещения в Израел, Малайзия, Австрия, Франция и 
Австралия. Бъдещите цели на Университета Чанаккале са свързани с 
развитието на региона, в който се намира и възможностите, които той предлага. 

За да бъде университетът надежден от гледна точка на качеството на 
предлаганото от него образование, трябва да притежава независимост по 
важни въпроси като подбор на персонала, съдържание на учебните планове, 
минимални стандарти за качество, разпределение и използване на отделените 
му средства. Университетите значително разшириха кръга на поетите от тях 
отговорности, включително открития и подконтролния мениджмънт. 

На образователно равнище е изключително важна способността на 
висшите учебни заведения да се адаптират, да усъвършенстват  вътрешната 
диверсификация - учредяване на нови катедри, отдели, курсове, съобразно 
непрекъснато променящите се потребности на обществото.  

Автономията на университетите има и социално значение – не само 
развитие на вузовете, но и укрепване на гражданското общество, развиват се 
обществените механизми в структурата на университетите.  

За развитата система на висшето образование е характерна 
способността за експериментиране и иновации. Структури като Съвета на 
ректорите или други двустранни или многостранни обединения на местно или 
национално ниво, служат като проводник на различни експерименти. В някои 
случаи на държавно ниво се учредява система от консорциуми, образувани с 
чуждестранни партньори. 

Проблемът за развитието на висшето образование в Турция е обсъден 
на състоялата се на 11 ноември 2005 г. в Руския държавен хуманитарен 
университет международна кръгла маса на тема “Съвременното висше 
образование в Турция”, с участие на педагози от Турция и Русия, в която 
взимат участие и съветникът по образованието и науката в посолството на 
Турция в Руската Федерация Махмуд Бозан и ръководителят на отдела по 
култура и туризъм Филиз Кьосе и учени от двете страни.36 Отбелязано е, че 
съвременна Турция се старае да отговори на високите изисквания, които се 
предявяват в днешно време към нивото и качеството на образованието и 
подготовката на специалистите. Турските университети са достатъчно добре 
оборудвани със съвременна техника, условията за живот на студентите и 
аспирантите съответстват на световните стандарти. Ръководството на вузовете 
проявява постоянна грижа за развитието на техническата база, създава 
благоприятни условия не само за провеждането на учебните занятия, но и за 
спортни и факултативни занимания по интереси.  

През 2004 година са направени първите стъпки за развитие на 
сътрудничеството между Университета Гази и Удмурдския Държавен 
университет (УдДУ).37 Турски студенти се обучават в Лятната школа на УдДУ по 
руски език и литература, към факултета по естествени и хуманитарни науки.  
Подписан е договор за сътрудничество. Разработени са максимално ефективни 
форми за взаимодействие по следните направления. 

 
                                                 
36 http://www.rsuh.ru/news.html?id=43238
37 http://v3.udsu.ru/item-ipspub/meth-v/obj-13522.html
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Научно-изследователско направление: 
• очно или задочно участие на преподаватели, аспиранти и студенти от 

Университета Гази в международни конференции и симпозиуми, 
провеждани в Удмурдски държавен университет, с последващо 
публикуване на материалите; 

• оказване на информационна и финансова помощ при издаването на 
научни и изследователски работи в научните сборници на УдДУ; 

• създаване на съвместни учебни програми; 
• съвместна работа по написване и издаване на учебници и пособия; 
• ръководство на аспиранти; 
• създаване на катедра по източни езици и култура в УдДУ с помощта на 

Университета Гази; 
• постоянен обмен на информация за предстоящи и протичащи 

конференции в партньорските висши учебни заведения; 
• публикуване на преводи на произведения от турски на руски език, 

направени от студенти на Университета Гази и редактирани от руски 
студенти; 

• преминаване на магистратура в УдДУ от аспиранти на университета 
Гази. 

 
Преподавателски, аспирантски и студентски обмен: 

• краткосрочни стажове на преподаватели и аспиранти от университета 
Гази в УдДУ (посещаване на лекции и практически занятия с руски 
студенти, работа в библиотеката, консултации с преподаватели); 

• обмен за 1 или 2 семестъра на преподаватели по турски и руски език; 
• преподаване на турски език в УдДУ от преподавател (аспирант, студент) 

в обем от 140 часа в катедра Лингводидактика; 
• педагогическа практика на студенти от УдДУ в университета Гази за срок 

от 2 седмици до 3 месеца или 1 семестър; 
• педагогическа практика по турски език на студенти –стажанти от 

университета Гази в УдДУ и обратно; 
• обмен на студенти с признаване на дисциплините, изучавани в 

партньорския ВУЗ (по опита на многогодишното сътрудничество на УдДУ 
с Гренадския (Испания), Кемюнгския (Ю.Корея) и Хелзинкския 
(Финландия) университети). 
Турски студенти в продължение на една академична година са 

преминали курс лекции в УдДУ, което безспорно извежда сътрудничеството на 
ново, по-високо ниво. 
 
 

Взаимодействие с обществото 
Взаимодействието на университетите с другите обществени системи в 

последно време се развива в положителна посока. Фирми, организации и 
подразделения поръчват изследвания и програми за подготовка в 
необходимите им специализирани области. Аспирантските конкурси 
обезпечават най-адекватните средства за внедряване на иновациите. 
Сключените договори за сътрудничество и изследователска дейност служат 
като допълнителни източници на доходи за висшето образование. 
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Възникват официални и системни партньорски обединения между 
университетите и предприятията. Многообещаваща е дейността по 
учредяването на промишлени, технически и научни паркове, които засега са в 
начален етап.  

Болшинството изследвания във висшето образование, са насочени към 
подобряване структурата, организацията и управлението, както и към  
изработването на макропедагогически стратегии и съответните законодателни 
рамки. За успешната работа на системата от значение е както образователният 
процес, така и неговата институционална поддръжка.  
Мотивацията на младежта за учене зависи от позитивните сигнали, получавани 
от обществото, което трябва да поддържа високо ниво на очаквания. Тук от 
значение е икономическото положение на страната.  

Както показва Европейската кръгла маса на индустриалците 
“Взаимоизгоден опит от деловото сътрудничество между Изтока и Запада”, 
преките задгранични инвестиции, съвместните предприятия и експортните 
инициативи на Евросъюза водят до усъвършенстване на навиците, създаване 
на нови работни места, разпространение на добрите практики, повишаване на 
заплатите, подобряване на условията за труд и развитие на новата 
предприемаческа култура. Косвените последствия се състоят в укрепване на 
увереността на младежите в бъдещето и повишаване на мотивацията за учене. 

В университетите, в които обучението е свързано с подготовката за 
конкретна трудова реализация като производствена практика, връзка с 
промишлеността, центрове за предприемачество и държавни институти, се 
наблюдава високо ниво на мотивация за учене. 
 

Връзки с индустрията и Съвета за висше образование - Фондацията 
на Истанбулската индустриална камара  

Развитието на проучването между Проекта “Две годишни колежи и 
индустрия” е подкрепено, съгласувано и подписано от Съвета за висше 
образование и  Фондацията на Истанбулската индустриална камара на 27 
февруари 1997 год. 

Цел на протокола е да се определи формата и функционалната 
структура на индустрията и двегодишните колежи в обучението на 
квалифицирани висши техници за планираното развитие на страната. 

Създадена е Централна комисия, която се състои от 9 членове - от 
Съвета за висше образование – 1, от Фондацията на Истанбулската 
индустриална камара - 1, от Асоциацията на индустриалната и търговска 
камара - 1, от  Съюза на труда - 2, от Министерството на труда и социалното 
осигуряване - 1, от Министерството на промишлеността и търговията - 1 и от 
двегодишните колежи - 2. Тази комисия е отговорна за кооперирането между 
двегодишните колежи и промишлеността, разработва генералните планове и 
осъществява ръководството и надзора. 

Изпълнителната комисия  се състои от 7 члена - от Съвета за висше 
образование – 1, от Фондацията на Истанбулската индустриална камара - 1, от 
Съюза на труда – 2, от Централното управление - 1 и от двегодишните колежи - 
2. Тази комисия е отговорна за прилагането на решенията на Централната 
комисия. 

Консултативната комисия е подобна на Централната комисия като 
организация, но на градско ниво. Тя прилага решенията на Централната 
комисия на градско ниво.     

 45



  Добрите турски практики в техническите висши училища 
Издава се с финансовата подкрепа на Европейския съюз 

Работната група прилага решенията на Централната, Изпълнителната, 
и Консултативната комисии на ниво програми (Машинно инженерство, 
строително инженерство, електроинженерство и др.)38

 
Непрекъснато образование 
Университетите способстват развитието на непрекъснатото образование, 

отваряйки вратите си за випускници, желаещи да повишат квалификацията си в 
зряла възраст.  

Работи отворен университет и някои подразделения на чуждестранни 
университети. Неправителствени организации предлагат курсове за възрастни 
в извънработно време и през лятото. До сега не е създадена точно 
структурирана система за непрекъснато образование. За това са необходими 
промени в системата от дипломи и оценяването, а също и съответни закони. 

От 1974 г. в Турция работи Отворен университет, създаден по модел и с 
помощта на специалисти и преподаватели от Отворения университет във 
Великобритания. Задачата на университета е да помогне на жителите от 
отдалечените райони да получат образование. Студентите-задочници 
получават от университета необходимия пакет с учебни материали. За тях се 
провеждат радио- и телевизионни програми, организират се летни курсове, 
вечерни занятия и такива в почивните дни. В задочно обучение са обхванати 
повече от 120 хиляди студенти. Основните форми на обучение на студентите 
във висшето училище са: лекции, семинарни и лабораторни упражнения. В 
много университети (Босфорски, Средноизточен, Хаджеттепе) за определяне 
обема на работата на студентите, се използва заимстваната от висшето 
образование в САЩ система от кредитни единици.39

Основаният през 1992-1993 година Черноморски университетски фонд, 
организира много курсове, актуални за региона като: екология, устойчиво 
развитие, точни и приложни науки, предотвратяване на конфликти,  изследване 
на морето, транспорт и връзки. Особено внимание се отделя на културното 
разнообразие и религиозните конфликти в региона. По инициатива на фонда е 
създадена Черноморска университетска мрежа, в която работят утвърдени 
университети, известни с иновативните си методи на преподаване. 

Взаимното влияние на икономиката, технологиите и образованието е 
характерно за “епохата на знанието”, в която е подчертана ролята на 
университетите в създаването и разпространението на знанията и 
внедряването на иновациите. Европейското пространство за висше 
образование се развива и от усилията за създаване на европейско 
изследователско пространство и европейско пространство на знанията.  

За да се усъвършенстват връзките между висшето образование и 
обществото и то да стане адекватно на темповете на промените следва 
усилията да се насочат към: 

• развиване и укрепване на сътрудничеството между висшите училища и 
индустрията, с цел разпространение и използване на знанията в практиката; 

• поощряване създаването на мрежови обединения на университетите на 
европейско и международно ниво, международно сътрудничество в  
осъществяването на мобилност на преподаватели и студенти, участието им в 
общи проекти, стажове и практики;  

                                                 
38 http://karatekin.cmyo.ankara.edu.tr/english/ 
39 http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215199/sistemy_vo_ch2_6-Turtsiya.pdf.html 
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• организиране на съвместни прояви между университетите -летни 
курсове,  кръгли маси, форуми, съвместни публикации и програми по актуални 
и перспективни проблеми; 

• поощряване на процесите за сближаване и хармонизация на вузовете в 
Европейското пространство за висше образование; 

•  привличане на висшите учебни заведения за работа в областта на 
образование през целия живот чрез създаване на постуниверситетски курсове 
по нови, специализирани направления, насочени към професионално 
усъвършенстване независимо от възрастта; 

• усъвършенстване на учебните планове чрез гъвкава, модулна, 
междудисциплинарна система; 

• развиване на толерантност и уважение към културното разнообразие, 
убежденията и ценностите на други народи и съпричастност към 
универсалните проблеми на цивилизования  глобален свят.  

Web адреси на турските университети: 
 
STATE UNIVERSITIES   
ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY www.ibu.edu.tr
ADNAN MENDERES UNIVERSITY www.adu.edu.tr
AFYON KOCATEPE UNIVERSITY www.aku.edu.tr
AKDENİZ UNIVERSITY www.akdeniz.edu.tr
ANADOLU UNIVERSITY www.anadolu.edu.tr
ANKARA UNIVERSITY www.ankara.edu.tr
ATATÜRK UNIVERSITY www.atauni.edu.tr
BALIKESİR UNIVERSITY www.balikesir.edu.tr
BOĞAZİÇİ UNIVERSITY www.boun.edu.tr
CELAL BAYAR UNIVERSITY www.bayar.edu.tr
CUMHURİYET UNIVERSITY www.cumhuriyet.edu.tr
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY www.comu.edu.tr
ÇUKUROVA UNIVERSITY www.cu.edu.tr
DİCLE UNIVERSITY www.dicle.edu.tr
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY www.deu.edu.tr
DUMLUPINAR UNIVERSITY www.dumlupinar.edu.tr
EGE UNIVERSITY www.ege.edu.tr
ERCİYES UNIVERSITY www.erciyes.edu.tr
FIRAT UNIVERSITY www.firat.edu.tr
GALATASARAY UNIVERSITY www.gsu.edu.tr
GAZİ UNIVERSITY www.gazi.edu.tr
GAZİANTEP UNIVERSITY www.gantep.edu.tr
GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY www.gop.edu.tr
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ www.gyte.edu.tr
HACETTEPE UNIVERSITY www.hacettepe.edu.tr
HARRAN UNIVERSITY www.harran.edu.tr
İNÖNÜ UNIVERSITY www.inonu.edu.tr
İSTANBUL UNIVERSITY www.istanbul.edu.tr
İSTANBUL TEKNİK UNIVERSITY www.itu.edu.tr
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ www.iyte.edu.tr
KAFKAS UNIVERSITY www.kafkas.edu.tr
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY www.ksu.edu.tr
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KARADENİZ TEKNİK UNIVERSITY www.ktu.edu.tr
KIRIKKALE UNIVERSITY www.kku.edu.tr
KOCAELİ UNIVERSITY www.kou.edu.tr
MARMARA UNIVERSITY www.marmara.edu.tr
MERSİN UNIVERSITY www.mersin.edu.tr
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR UNIVERSITY www.msu.edu.tr
MUĞLA UNIVERSITY www.mu.edu.tr
MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY www.mku.edu.tr
NİĞDE UNIVERSITY www.nigde.edu.tr
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY www.omu.edu.tr
ORTA DOĞU TEKNİK UNIVERSITY www.metu.edu.tr
OSMANGAZİ UNIVERSITY www.ogu.edu.tr
PAMUKKALE UNIVERSITY www.pamukkale.edu.tr
SAKARYA UNIVERSITY www.sau.edu.tr
SELÇUK UNIVERSITY www.selcuk.edu.tr
SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY www.sdu.edu.tr
TRAKYA UNIVERSITY www.trakya.edu.tr
ULUDAĞ UNIVERSITY www.uludag.edu.tr
YILDIZ TEKNİK UNIVERSITY www.yildiz.edu.tr
YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY www.yyu.edu.tr
ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY www.karaelmas.edu.tr
PRIVATE (FOUNDATION) UNIVERSITIES   
ATILIM UNIVERSITY www.atilim.edu.tr
BAHÇEŞEHİR UNIVERSITY www.bahcesehir.edu.tr
BAŞKENT UNIVERSITY www.baskent.edu.tr
BEYKENT UNIVERSITY www.beykent.edu.tr
BİLKENT UNIVERSITY www.bilkent.edu.tr
ÇAĞ UNIVERSITY www.cag.edu.tr
ÇANKAYA UNIVERSITY www.cankaya.edu.tr
DOĞUŞ UNIVERSITY www.dogus.edu.tr
HALİÇ UNIVERSITY www.halic.edu.tr
FATİH UNIVERSITY www.fatihun.edu.tr
IŞIK UNIVERSITY www.isikun.edu.tr
İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY www.ibun.edu.tr
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERİTESİ www.iku.edu.tr
İSTANBUL TİCARET UNIVERSITY www.iticu.edu.tr
İZMİR EKONOMİ UNIVERSITY www.izmirekonomi.edu.tr
KADİR HAS UNIVERSITY www.khas.edu.tr
KOÇ UNIVERSITY www.ku.edu.tr
MALTEPE UNIVERSITY www.maltepe.edu.tr
OKAN UNIVERSITY www.okan.edu.tr
SABANCI UNIVERSITY www.sabanciuniv.edu.tr
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ UNIVERSITY www.etu.edu.tr
UFUK UNIVERSITY www.ufuk.edu.tr
YAŞAR UNIVERSITY www.yasar.edu.tr
YEDİTEPE UNIVERSITY www.yeditepe.edu.tr
TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS(TRNC)   
DOĞU AKDENİZ UNIVERSITY www.emu.edu.tr
GİRNE AMERİKAN UNIVERSITY www.gau.edu.tr
LEFKE AVRUPA UNIVERSITY www.lefke.edu.tr
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ULUSLARASI KIBRIS UNIVERSITY www.ciu.edu.tr
YAKINDOĞU UNIVERSITY www.neu.edu.tr
WITH SPECIAL STATUS   
AHMET YESEVİ TÜRK KAZAK UNIVERSITY www.yesevi.edu.tr
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS UNIVERSITY www.manas.kg
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