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Teknoloji ve bilimin küresel gelişmenin temelini 

oluşturduğu açık. Dünyadaki en önemli sorunların 

çözülmeside buna bağlı. 

• Dünyadaki hızlı nüfus artışı, kaynakların 

dağılımı ve refah seviyesinin gelişmesinde 

büyük sorunlar yaratıyor.  

• Su/yiyecek, tabii kaynaklar/enerji gibi 

insanlığın temel ihtiyaçlarına talep her 

geçen gün artıyor.   

• Teknoloji ve bilimi üreten ve 

geliştirenlerle bunları sadece pasif bir 

şekilde kullananlar arasındaki mesafe 

gittikçe açılıyor. 

• İklim değişmeleri ve çevre sorunları, 

tükenmiyen bir enerji ihtiyacı, fakirlik, 

doğal afetler, yönetim sistemlerindeki 

bozukluklar buna sadece birkaç örnek olarak 

gösterilebilir. 

Değişik konularda bilgi 

birikimine ihtiyaç var: 

• Doğal bilimler ve teknoloji 

• Hareket ve iletişim (fiziksel veya 

sanal olarak) 

• Dil, kültür ve din farklılıkları 

(Ülkeler arasindaki ve bölgesel 

farklılıklar) 

• Dünyadaki bölgesel gelismeler 

• Sosyo-ekonomik değişimler 

• İnsanların ihtiyaç ve 

davranışlarındaki değişmeler 

• Ekonomik piyasadaki değişimler 

ve değişik ürünlere duyulan ihtiyaç 

• Bölgesel politik krizler, güvenlik 

sorunları … 

Küresel Gelişim Eğilimleri ve 

Üniversitelere Düşen Görevler 



Küresel Gelişmede Eğitimin Önemi 

Yüksek eğitimli iş gücüne duyulan ihtiyaç küresel 

gelişmenin belirlediği şekilde ve kendi koşulları 

çerçevesinde belirleniyor. Dünyadaki ekonomik güç 

dengeleri hızla değişiyor. 

primap.com 



Sadece Çin’de 8 947 Yüksek Öğretim veren kuruluş var. Toplam öğrenci 

sayısı  23,8 milyon. Mezun olan öğrenci 2011’de 5 754 245  (2012’de 

beklenen rakkam 6,2 milyon). 

Yüksek öğretim gören öğrencilerin sayısı artıyor 

Kaynak: Ministry of Education, People’s Republic of China 



”EC-Communication: Supporting growth and jobs”  

(Avrupa Komisyonu Bildirgesi: Büyümeye ve iş yaratımına destek) 
 
 

•  The Europe 2020 strategy, its Flagship Initiatives and the new Integrated Guidelines put knowledge at 

the heart of the Union’s efforts for achieving smart, sustainable and inclusive growth (Avrupa 2020 

stratejisi, akıllı, kalıcı ve içine alan büyüme öneriyor). 

 

•  The potential of European higher education institutions to fulfil their role in society and contribute to 

Europe's prosperity remains underexploited (Yüksek Eğitim Kurumlarının toplum içerisindeki 

rollerinin dahada gelişebileceğine inaniyorlar). 

Avrupadaki Gelişim Eğilimleri 

Avrupada Yüksek Öğretimin 

Modernleştirilmesi 

Ekonomik 

Büyüme 

Ekonomik  

Kriz 
Bologna  

Gelişmesi 

•  Only 26% of the workforce currently has a 

higher education qualification (yüksek 

öğretimli iş gücü orani % 26). 

 

•  Europe needs a wide diversity of higher 

education institutions (Yüksek Öğretim 

Kurumlarında çeşitlilik gerekiyor). 

 

•  The main responsibility for delivering 

reforms in higher education rests with 

Member States and education institutions 

themselves (reformları ülkeler ve 

üniversiteler kendileri yapmak zorunda). 



Norveç’in Gerçekleri Farklı 
 

 

• Ekonomik kriz yok. Işsizlik oranı çok düşük (3,2%; ref. SSB): 

” Norveç Hükümeti gelecekte işsizlik oranının düşük kalacağını ve bu konuda ekonomik 

krizden dolay çok yüksek işsizlik oranları yaşayan diğer Avrupa ülkelerinden ayrı bir 

konumda olduklarını savunuyor.” 

(ref. Pressemelding fra Regjeringen 16/11/2011) 

(Photo: Esben Johansen) 

• Bütçe artısı var (NOK 153 milyar) 

• Ekonomik büyüme  2011’de % 1.7 

(2012’de % 3.1 bekleniyor). 

• Devletin parasal birikimi (Emeklilik 

Yurtdışı Yatırım Fonu) 2010’da NOK 

437 milyar büyüme ile NOK 3,077 

trilyona ulaştı. 



Öğrenci 

sayısında artış 

Uluslararası dolaşımı artırma  

ve ortak calışmalarla  

kalite artışı 

Eğitim Yatırımları 

Bilgi üçgeninin  

çalışması 
Kaliteye önem veren  

ve topluma yararlı yatırımlar 

Yönetim ve finansman 

kaynaklarınının 

geliştirilmesi 

Eğitim 

Araştırma 

Geliştirme 

 



Norveç’te Yüksek Öğrenimli insan sayısındaki artış 

• Toplumdaki yüksek öğrenimli 

insan oranı 1980’de % 11’den, 

2009’da % 26’ya artış gösterdi.  

• Bu % 473’lük bir artışa denk 

geliyor. 

• Bu büyük artışa rağmen iş 

dünyasındaki taleptede aynı 

derecede artış olduğu gözleniyor.  

• Bu konuda arz ve talep arasında 

şu ana kadar bir denge kurulmuş 

gibi gözüküyor. 
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Toplumdaki yüksek öğrenimli insan oranı, 

yüzde olarak (lisans: yeşil; yüksek lisans: 

turuncu) 



İleriye yönelik analizler  

2009 yılında Norveç Yüksek Öğretim ve Araştırma 
Bakanlığı’nın hazırladığı bir rapora göre: 

 

• 2020 yılına kadar 19 ile 30 yaş arası nüfus 150 000 
kişilik artış gösterecek.  

• Bugünkü orana göre % 20’lik bir artış bekleniyor.  

 

• 2020 yılında beklenen öğrenci sayısı bu güne göre 
gelecek 4 sene içerisinde 

– 80 000 daha fazla (son seneki artışa göre her yıl 
artarsa) (SSB) 

– 30 000 daha fazla (artış sabit kalırsa) (SSB) 

 

 



Üniversitelere düşen görevler 

Üniversiteler 

Toplumun ihtiyaçları Değişik etki guruplarının  

yönlendirmeleri 

Öğrencilerin kendi  

eğitim seçimleri 
Mezun olan öğrenciler Finans kaynakları 



Toplumun ihtiyaçları ve beklentileri 

Toplum ve işverenlerin beklentileri: 

• Ortak çalışmaya yatkınlığı 

• Kendisini geliştirme ve yeni bilgiler 

edinme yeteneği 

• Bağımsız görüş ve yapıcı eleştirme 

yeteneği  

• Bilgilerini anlatma ve aktarma yeteneği 

• Daha önce edindiği bilgileri değişik 

alanlarda uygulama yeteneği 

• Profesyonel ilişki kurma yeteneği 

• Öğrenim aldığı konuda sağlam bir 

temeli ve teori bilgisi olması 

• Analiz edebilme yeteneği 

• Stress altında çalışabilme yeteneği 

• Bilimsel metod bilgisi 

• İdare ve organizasyon bilgisi 

 



Klasik Çelişkilerden Bazı Örnekler 

Dikey yükselmeye  

yönelik yatırımlar 

vs Yatay genişlemeye 

yönelik yatırımlar 

Seçkin konularda 

araştırma 

vs Genele açık  

araştırma  

Bireysel  

gelişmeye teşvik 

vs Kurumsal  

gelişmeye teşvik 

Anabilim dallarında 

araştırma 

vs Disiplinler arası 

araştırma 

Gelişimi sürekli takip ve analiz 

Bilimsel araştırmaya  

dayalı eğitim 

vs Profesyonel  

meslek eğitimi 

Temel teorik  

konularda araştırma 

vs Uygulamalı  

konularda araştırma 



Eğitim ve Araştırma 

amaçları 

Kısa vadeli 

yatırımlar 

Beklenen ve elde  

edilen sonuçlar 

Uzun vadeli 

yatırımlar 

Gelişimi sürekli takip ve analiz 

Klasik Çelişkilere çözümler önemli 



Mekanizmalar 
Ulusal boyutlarda: 

• Bazı önceden belirlenen önemli tematik konularda araştırma merkezi kurmak (e.g. 

renewable energy) 

• Bazı seçilmiş konularda araştırma programları finansmanı 

• Genel temel araştırma konularına yatırım ve finansman 

• Üst Düzey Araştırma Merkezleri kurmak (Research Centres of Excellence): 

• genellikle tematik konularda bilimsel ilerleme yaratıyor 

• belli bir süre için geçerli yüksek parasal katkı (5+5) 

• araştırmada basarı sağlıyor 

• birçok doktora tezi hazırlanıyor 

• lisans ve master seviyesindeki eğitime etkisi az 

• finansman bittiği zaman normal ana bilimdallarına geçişte sorunlar var 

• çok çeşitli bilim dalları birleştiği için organizasyon sorunları mevcut 

• Kurumlar arası Ortak çalışma, Konsentrasyon, İş bölümü (OKI) 

 

Uluslararası boyutlarda: 

• Bazı seçilmiş ülkelerle ikili araştırma anlasmaları (bilateral programs) 

• Uluslararası dolaşım (mobility) 

• çalışan eleman ve oğrenci değişimleri 

• Ortak uluslararasi araştırma projeleri 

• Ortak uluslararası eğitim programları (joint-degree programs) 

• AB araştırma programları (FP7, Horizons) 

• Bölgesel ortak araştırma programları 



Bergen Üniversitesi 



Sayılarla Bergen Üniversitesi 
• 3300 akademik, idari ve teknik eleman 

• 14 000 öğrenci (100 binadan oluşan şehiriçi campus) 

• 6 fakulte ve 39 bölüm ve araştırma merkezi 

• Yılda 2600 mezun 

• Yılda 250 doktora 

• Yılda 2000 bilimsel yayın 

• 4 Research Centres of Excellence 

• 2 Nordic Centres of Excellence 

• 3 Yenilenebilir enerji konusunda araştırma merkezi 

• 2 Centers for Research Based Innovation 

• 4 ERC Advanced Grants 

• Climate Dynamics Research Center 

• 2 ana tematik odaklaşma konusu: Marine and 

Development Sciences 

• Uluslararası profil: % 15 yabancı öğrenci(70 değişik 

ülkeden gelen) 

• % 30 yabancı doktora öğrencisi 

• Uluslararası öğrenci değişimi öğrencilerimizin % 

20’sini kapsıyor.  

• Çalışanların % 20’si yabancı (75 değişik ülkeden) 

• 60 konuda İngilizce master programı 

• Yıllık bütçe NOK 3,5 milyar 



Bergen Üniversitesinde Gelişim 

In the world 135 

In Europe 43 

In Nordic 6 

In Norway 1 

THE 

2010 



Kendi eğitimini 

sahiplenme 

Ömür boyu  

eğitim 

Dinamik 

gelişmeler 

Gelişmelere  

odaklanma 

Eğitimin kalitesi 



Eğitimin sürekli takip/analiz/yorumu 

UiB 

Kişisel öğrenim Öğretim araçları 

Öğretim süreci 

İhtiyaç analizleri 

Eğitimin amaçları 

Elektronik 

eğitim 
Uluslararası 

dolaşım 

Eğitimin sonuçları 

LLL Alumni 

Öğrenci katılımlı 

araştırma 

Sonuçları irdeleme  

yolları 

Eğitim ve 

yetiştirme 

Değerlendirme metodları: anketler, mülakatlar, referans  panelleri, program kontrölcüleri 

Geri-dönüşlü mekanizmalar : dikey ve yatay bağlantılar, uzun vadeli analizler 

Tabii bilimler  

ve teknoloji 
Liselerle ilişkiler 

Mezun öğrenciler Öğrenci alımı 

Bilimsel  

içerik 

Pedagojik 

yöntemler 

Kompetanse 2020 

Sayısal  

kısıtlamalar 

Uluslararası  

öğrenciler 

Eğitim çevresi 

Her Aşamada Kalite 



İlginiz için teşekkürler! 

Photo: Tom Jarane, 2008 


