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1. Eğitim Kategori Listesi’nin oluşturulması ve tanımlanması
(Yükseköğretimde yeniden yapılanma: 66 soruda Bologna süreci uygulamaları- Yüksek Öğretim Kurulu
Kasım -2010, 2.baskı, http://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&c=0&i=129)
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Mesleki Eğitim programları
Beceri kazandırma programları
Bilgisayar-Bilişim programları
Dil eğitim programları
Meslek edindirme programları
Kültür ve sanat programları
Spor eğitim programları

Tanımlar
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Mesleki Eğitim programları- Mesleği ile ilgili kendini geliştirme ve rekabet ortamına uyum
sağlama, çalışma hayatına katılımı ve uyumu kolaylaştırmaya yönelik programlardır.
Beceri kazandırma programları- Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri
tamamlayabilme yeteneği kazandıran bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) ve
uygulamalı (el becerisi ve yöntem, materyal, araç-gereç kullanabilme) beceri programlarıdır.
Koçluk, sunum becerileri, eğitici eğitimi,
Bilgisayar-Bilişim programları
Dil eğitim programları-Yabancı dil
Meslek edindirme programları- Belirli bir alanda kişilere meslek kazandırmaya yönelik yaygın
eğitim faaliyetleridir.
Kültür ve sanat programları
Spor eğitim programları

Kodlama sistemi ana başlıkları aşağıdaki şekilde kabul edildi. Tüm Üniversitelere duyurulabilir ve
isteyenler bu kodlama sistemini kullanabilir. Prensip olarak her Üniversite kendi kodlama sistemini
kullanacak. TUSEM Konseyi eğitim ile ilgili bir katalog hazırlamasına ve tüm eğitimler için kod
verilmesine TUSEM Yürütme Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tüm Üniversitelere duyurulmasına
karar verildi.

SEM.01.01
01. Mesleki Eğitim programları

01 Eğitim
02 Beşeri Bilimler ve Sanat
03 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk
04 Temel Bilimler
05 Mühendislik, Üretim ve İnşaat
06 Tarım ve Veterinerlik
07 Sağlık ve Yaşam kalitesi
08 Hizmetler
02. Beceri kazandırma programları
03. Bilgisayar-Bilişim programları
04. Dil eğitim programları
05. Meslek edindirme programları

01 Eğitim
02 Beşeri Bilimler ve Sanat
03 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk
04 Temel Bilimler
05 Mühendislik, Üretim ve İnşaat
06 Tarım ve Veterinerlik
07 Sağlık ve Yaşam kalitesi
08 Hizmetler
06. Kültür ve sanat programları
07. Spor eğitim programları

Alt başlıklar için kodlama kaynak:

International Standard Classification of Education I S C E D 1997 :
http://www.hea.ie/files/files/file/statistics/SRS%20User%20Files/EurostatISCED.pdf

2. Eğitim standardizasyonu-Pilot çalışmaİnsan kaynakları ve Dış Ticaret Eğitimi sertifika programıAnketten gelen veriler kullanılarak Sertifika programları için aşağıdaki başlıklarda
minimum standartların belirlenmesine karar verildi.
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Süre- kuramsal ve uygulamalı
Eğiticinin nitelikleri- minimum lisans mezunu olmalıdır.
Değerlendirme şekli –sınav yapılmalıdır
Belge türü- sertifika, numarası verilmelidir.
Katılım ön-koşulu: tanımlanmış olmalıdır
Eğitim materyali; hazırlanmalıdır
Eğitim metodolojisi; sınıf içi eğitim, uzaktan eğitim, diğer

3. Sertifikaların standardı –
Sertifikalarda aşağıdaki bilgilerin mutlaka bulunmasına karar verildi.
Programın adı
Alınan dersler-sertifika eki
Süresi
Başlama-bitiş tarihi
Sertifika numarası
İmzalar
Logolar
Sınav varsa başarı notu –sertifika eki

BELGE TÜRÜ

EĞİTİM SÜRESİ

DEVAM ZORUNLULUĞU

SINAV BAŞARI NOTU

Katılım Belgesi

40 saat altı

% 70

Sınavsız

Sertifika

60 – ve üzeri

% 70

% 70

Başarı belgesi

20-60 saat

% 75

% 80

4. Terimler sözlüğü
TUSEM Eğitim Komitesi çalışması sonucunda “Terimler sözlüğü” ve “işleyiş esasları” ayrı ayrı
yayınlanmasının uygun olacağı düşünüldü. Terimler sözlüğü bu amaçla gözden geçirildi ve yaygın

olarak kullanılan bazı kavram ve tanımların çıkarılarak sadeleştirilmesinin uygun olacağına karar
verildi. Bu şekilde hazırlanan yeni taslağın Yürütme Kuruluna sunulmasına karar verildi.
İşleyiş esasları için daha sonra çalışılmasına karar verildi.

