Bulgaristan’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım
şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

"Kariyer danışmanı"
yüksek lisans derecesi

• Eğitim yönetimi

İki yıl

Kariyer danışmanlığında yüksek lisans programı sunan iki üniversite vardır:

• Yaşam Boyu Psikoloji
• Kariyer danışmanlığı
• Kariyer danışmanlığı
süreçlerinin
değerlendirmesi
• İşgücü piyasası
• Eğitim pazarlaması ve
PR

Sofya üniversitesi - St. Kliment Ohridski
www uni-sofia.bg/mdex.php/bul/fakulteti/fakultet po pedagogika/ specialnosti/maqist rski
proqrami/fakultet po pedagogika/socialni dejnosti/kvalifikaciya i prenasochvane na rabotna sila zadochno
obuchenie
Russe Üniversitesi - Anqel Kanchev - http://masters.ru.acad.bq/

• Kariyer
danışmanlığında etik ve
yargısal problemler
• Kariyer danışmanlığı
modeli
• Pedagoji personelinin
seçimi ve
değerlendirmesi
• Mesleki eğitim ve
öğrenim
• Sosyal faaliyetlerin
yönetimi
Müfredat, Global Career
tarafından belirlenen
standartlara göre
oluşturulmuştur.

Development Facilitator.

Özel Kurslar. Müfredat,
Global Career
Development Facilitator
tarafından belirlenen
standartlara göre
oluşturulmuştur.

Eğitim, aşağıdaki konuları içerir:
• iletişim becerileri
• hizmet pazarlaması

• motivasyon teknikleri

• takım oluşturma
• sunum becerileri

• İşgücü piyasası ihtisasına giriş

İki haftalık seans

Bulgaristan’da, Ulusal Kariyer Danışmanları Kurulu’nun temsilcisi, “Eğitimde İş Vakfı”dır www.fbo.bg/?ln = 2&cached.

• işe başvuru ve işi muhafaza
becerileri

• işverenlerle müşterek görüşme

• Kariyer danışmanlığı sürecine giriş

• beceri değerlendirme teknikleri

• “etnik bağlamda” çok kültürlü
rehberliğe giriş

Kıbrıs’ta rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Danışmanlık ve Kariyer Eğitimi Servisi, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Orta Öğrenim Departmanı bünyesindedir. Merkez büro, baş eğitim müdürü tarafından yönetilir ve özel lisans üstü eğitim görmüş vasıflı
danışmanlar istihdam eder. İlk öğretmen eğitimi, danışmanlar dahil tüm yeni öğretmenler için zorunludur. Tüm yeni görevlilerin kanunen Hizmet Öncesi Eğitim Programı PTP’den (Programma Proypiresiakis
Katartisis) geçmiş olmaları kanunen zorunludur. Danışmanların hizmet içi eğitimi ise gönüllüdür.
Her lise için atanan vasıflı rehberlik danışmanları, sınıf seansları halinde ve istek üzerine kişisel olarak öğrencilere mesleki rehberlik sunmaktadır.
2006’dan bu yana, Kamu istihdam Servislerinin modernizasyonu ve yeniden yapılanması gerçekleştirilerek, ilgili mesleki niteliklere sahip İstihdam Danışmanları tutulmuş ve PES için gerekli tüm rehberlik hizmetlerini
sağlamak üzere harici danışmanlar tarafından eğitilmişlerdir. Kamu İstihdam Servisi PES’nin Mesleki Rehberlik Hizmeti, yetişkinlere ve lise mezunlarına istihdam olanakları ve fırsatları ya da beceri eğitimi olasılıkları
hakkında bilgi vermektedir. PES, Kıbrıs’taki tüm bölgelerdeki çalışma büroları aracılığıyla faaliyet göstermektedir.
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Özel Eğitim Seminerleri

Danışmanlık ve rehberlik uygulamaları

Birden günden birkaç haftaya kadar

Kıbrıs İnsan Kaynakları Dairesi
www.hrdauth.orq.cy

Çek Cumhuriyeti’nde Rehberlik – Giriş
İki rehberlik ve danışmanlık sistemi oluşturulmuştur: Eğitimsel ve psikolojik danışmanlık (eğitim alanı) ve mesleki rehberlik ve kariyer planlaması (çalışma alanı). Eğitimsel ve psikolojik
danışmanlık hizmetleri hem okullar (eğitim danışmanları, okul psikologları) ve eğitimsel-psikolojik merkezler (EPC'ler) tarafından verilmektedir. EPC’ler tarafından sağlanan hizmetler ücretsiz
olup, ziyaretler önceden referans almadan gerçekleştirilebilir. Çek Cumhuriyeti Eğitimsel ve Psikolojik Danışmanlık Enstitüsü eğitim danışmanlarına, EPC’lere ve eğitim otoritelerine
metodolojik yardım sağlar. Kariyer danışmanlığı verilmesinde ana rolü oynayan İstihdam Hizmetleri İdaresi birer danışmanlık birimi olarak hareket eden 77 çalışma bürosuna sahiptir ve bu
büroların başlıca görevi, okul seçimi, kariyer, iş arama ve yeniden eğitimle ilgili tavsiye ve bilgiler vermektir. Ayrıca, her danışmanlık biriminin Bilgi ve Danışmanlık Merkezi olarak
adlandırılan bir birimi vardır. Amacı, öğrencilere, mezunlara ve diğer kişilere mesleki rehberlik sunmaktır.

Danimarka’da Rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi

Danimarka’da rehberlik uzmanlarının farklı mesleki kökenleri bulunmaktadır. Çoğunluğu öğretmenlerden oluşmakla birlikte, sosyal, eğitim ve/veya işgücü piyasası sektöründe deneyimi olan
sosyal hizmet görevlileri de görev yapmaktadır. 2007 yılında rehberlikle ilgili Kanunda yapılan değişikliklerle, eğitim sistemindeki rehberlik uzmanlarının aşağıda belirtilen diploma programını
tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir. Alternatif olarak, sahada önemli deneyime sahip rehberlik uzmanları, vasıflarının ve eğitim geçmişlerinin değerlendirilmesi ve kabulü için başvuruda
bulunabilmektedirler.
Danimarka Eğitim Üniversitesi, rehberlik ve danışmanlık konusunda bir yüksek lisans programı uygulamaktadır. Diploma ve yüksek lisans programı, Danimarka yetişkin eğitim ve öğrenim
sistemi çerçevesinde sunulan ileri eğitim programlarıdır. Bir başka deyişle, yüksek öğrenim diplomasına sahip ve en az iki yıl iş deneyimi bulunan yetişkinleri hedeflemektedir ve onlara göre
uyarlanmıştır.

Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Kariyer rehberliği diploma programı

Program şunlardan oluşur:

Tüm sektörlerden rehberlik danışmanlarına sunulan ileri
eğitim programı

Üç zorunlu modül (her biri 9 ECTS puanı):
1: Rehberlik ve rehberlik uzmanı
2: Rehberlik ve toplum
3: Rehberlik ve birey

Bir senelik tam zamanlı eğitime denktir
Danimarka’da diploma programını
(60 ECTS puanı), fakat genelde birkaç
sunan beş Yüksek Öğretim Merkezi
senelik yarım zamanlı eğitim olarak alınır. bulunmaktadır:

Giriş şartları, asgari olarak, kısa süreli (2-senelik) yüksek
öğrenim programının tamamlanmış olması ve 2 yıl çalışma
deneyimidir.
Diğer iki modülde (her bir 9 ECTS puanı),
öğrenciler aşağıdaki gibi konular arasından
seçim yapabilirler:
• Teoride ve uygulamada kariyer kararı verme
• Araştırma ve geliştirme, rehberlikte kalite
güvencesi ve yönetimi

Bu eğitimi sunan kurumlar ve
irtibat bilgileri

1. University College Capital,
www.ucc.dk
2. University College Lillebaelt,
www.ucl.dk
3. University College Vest,
www.ucvest.dk
4. University College Sjaelland,
www.ucsj.dk
5. VIA University College,
www.viauc.dk

• Yenilikçilik ve girişimcilik
• Yetişkin rehberliği
• Özel ihtiyaçları olan gençler için rehberlik.
Programın son öğesi yazılı bir rapor şeklinde
hazırlanan final projesidir (15 ECTS puanı).

Rehberlik Danışmanlığı Eğitimi Yüksek Lisansı
Tüm sektörlerden rehberlik danışmanlarına sunulan ileri
eğitim programı
Giriş şartları, asgari olarak, ilgili orta vadeli veya uzun
vadeli yüksek öğrenim programının tamamlanmış olması
ve 2 yıl çalışma deneyimidir.

Program dört zorunlu modülden oluşur (her biri Bir senelik tam zamanlı eğitime denktir
Danimarka Eğitim Üniversitesi,
15 ECTS puanı):
(60 ECTS puanı), fakat genelde birkaç
www.dpu.dk
senelik yarım zamanlı eğitim olarak alınır.
Modül 1:
Modül 2:
Modül 3:
Modül 4:

Rehberlik danışmanlığı kuramı
Rehberlik danışmanlığı ve toplum
Rehberlik danışmanlığı uygulaması
Yüksek lisans projesi.

Estonya’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Giriş: Estonya’da henüz kariyer uzmanları için düzenli akredite temel eğitim verilmemektedir.
Eğitim merkezleri, açık üniversiteler, yabancı uzmanlar, NRCG tarafından ve farklı projeler çerçevesinde çeşitli kısa ve uzun vadeli kurslar verilmektedir.
Eğitim sektörü uzmanlarının çoğu, psikoloji, öğretmenlik eğitimi, genç eğitimi ve sosyal eğitim konularında tecrübeye sahiptir.
Kariyer uzmanı beceri ve bilgilerine ilişkin talep ilgili mesleki standartlarda tanımlanmıştır (2005). İngilizce olarak mevcuttur:
www.innove.ee/8145.
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Farklı sektörlerden uzmanlar
arasında işbirliği ve en iyi
uygulamaların paylaşımı

Kariyer rehberliğinde akredite temel eğitim eksikliğinden dolayı, acil 2-3 gün
eğitim ihtiyaçları, farklı kurumlar tarafından düzenlenen çeşitli kısa ve
uzun vadeli kurslarla karşılanmaktadır. Euroguidance Estonya, eğitim
ve işgücü sektörü danışmanlarına yönelik bilgilendirme ve ileri eğitim
seminerleri düzenlemektedir. Ana içerik – kariyer bilgisi alışverişini
desteklemek ve ağ içinde işbirliğini güçlendirmek.

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Rehberlik Ulusal Kaynak Merkezi

İşgücü piyasası sektöründe
danışmanlara yönelik seminerler

Kariyer danışmanlığında engelli kişiler için pratik
2-3 gün (içeriğe bağlı Estonya İşgücü Piyasası Kurulu
eğitimler/seminerler düzenlenmektedir: grup danışmanlığı yöntemleri, olarak daha fazla)
gözetim teknikleri, farklı testleri kullanma metodolojisi, vb.

İstihdam bürolarında çalışmaya başlayan tüm yeni danışmanlar için
hizmet öncesi eğitim kursları

Yeni malzeme ve yöntemlerin tanıtıldığı, uzmanların idari soruları ve
tartışabildikleri ve deneyim alışverişinde bulunabildikleri
bilgilendirme günleri

İlk çalışma programı

Kariyer rehberliğinde en ilgili bilgi hakkında, yeni danışmanlar, bilgi
uzmanları ve okullardaki kariyer koordinatörlerine yönelik temel
eğitim programı.

Rehberlik Ulusal Kaynak Merkezi koordinasyonunda
Tartu Üniversitesi, Tallinn Üniversitesi, Tallinn Teknoloji
Üniversitesi, e-posta: ande.maqus@innove.ee

Üniversite programları (farklı
müfredatlara entegre edilerek)

Kariyer danışmanlığı ve koordinasyonu, lisans düzeyinde
3 ECTS;
Psikolojiye entegre olarak verilmektedir; kariyer planlaması, yüksek 4,5 ECTS
lisans düzeyinde organizasyon geliştirme ve insan kaynakları
yönetimine ilişkin profesyonel becerilere entegre olarak
verilmektedir.

Tallinn Üniversitesi
www.tlu.ee/?LangID = 2

Ana içerik – kariyer danışmanlığındaki teorilere genel bakış ve
(genel eğitimde) müfredatı aşan bir konu olarak gelişmesi.

Üniversitelerdeki bağımsız konular Kariyer danışmanlığına giriş
Ana içerik – kariyer danışmanlığının ana kuramları ve kavramları;
kariyer danışmanlığı alanıyla ilgili kanunlar; farklı ülkelerde
kullanılan kariyer danışmanlığı hizmetleri

Kariyer danışmanlığına yöntemleri
Ana içerik – kariyer danışmanlığında kullanılan ana yöntemler ve
testler ile bunların kariyer danışmanlığında kullanımı Farklı
vakaların analizi.

3 ECTS; her bir konu
(koyu olarak
işaretlenmiş)

Tartu Üniversitesi
www.is.ut.ee/pls/ois/ltere.tulemast

Okulda Kariyer Gelişiminin Koordinasyonu
Ana içerik –genel eğitim okullarında kariyer gelişimi alanında
öğretmenlerinin bilgi ve becerileri; mesleki rehberliğin genel eğitim
okullarına entegrasyonu
Kariyer gelişimi ve kariyer rehberliği / Kariyer planlaması
Ana içerik – kariyer gelişiminin nizamı hakkında teorik bilgi ve
okulda kariyer danışmanlığı koordinasyonuna ilişkin pratik beceriler.
Kariyer danışmanlığına giriş
Ana içerik – insanları kariyer danışmanlığı ile ilgili alanlarda (okul
psikolojisi, eğitim, sosyal çalışma) çalışmaya hazırlamak.

Eğitimin devamı

Kariyer rehberliğinin esasları
Ana içerik – kariyer hizmetleri alanında çalışan uzmanları
desteklemek.

9 ECTS

Tartu Üniversitesi, Tallinn Üniversitesi, Tallinn Teknoloji
Üniversitesi

Finlandiya’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Joensuu ve Jyvaskyla üniversiteleri, HAMK meslek öğretmenliği yüksek okulları ve Jyvaskyla Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri, Fince rehberlik danışmanı eğitimi vermektedir. İsveç dilinde
rehberlik danışmanı eğitimi, Vaasa’daki Abo Akademi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından verilmektedir. Çok biçimli eğitim şeklinde rehberlik danışmanlığı yeterliliği almak mümkündür
(60 kredi). Bu eğitimin ön şartı Yüksek Lisans diploması ve bir üniversiteden öğretmenlik yeterliliğidir. Meslek eğitim yüksek okullarında kurs için kabul şartı, meslek öğretmenliği yeterliliği
ve bir meslek okulu veya teknik okulda bir senelik iş deneyimidir. Joensuu ve Jyvaskyla üniversiteleri, örneğin, rehberlik danışmanlığında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak, rehberlik
danışmanı yeterliliği kazanmak için farklı seçenekler sunmaktadır. Joensuu Üniversitesi’nde, ikinci dal olarak 60 kredilik rehberlik danışmanlığı eğitimini tamamlayarak rehberlik danışmanlığı
Yüksek Lisans diploması almak mümkündür. Rehberlik danışmanlığı yeterlilikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi internette mevcuttur.
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Rehberlik danışmanlığı yüksek lisans diploması

Okul danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teori ve 180 + 120 kredi
pratiği içerir.

Giriş şartı: yeterlilik sınavı

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Joensuu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Kariyer danışmanı eğitim programı P.O. Box 111, FI80101 Joensuu
http://www.ioensuu.fi/ohjaus
Jyvaskyla Üniversitesi

Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Danışmanlık Eğitimi &
Araştırma Birimi
P.O Box 35 (Viveca)
FI-40014 University of Jyvaskyla
http://www.jyu.fi

Rehberlik danışmanlığı yeterliliği (çok biçimli eğitim
şeklinde, öğrenciler, okullarda, formel yeterlilik olmadan
öğretmen veya danışman olarak çalışmaktadırlar).

Okul danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teori ve 60 kredi
pratiği içerir.

Jyvaskyla Üniversitesi
http://www.iyu.fi

Giriş şartı: Yüksek lisans diploması + öğretmenlik yeterliliği

Mesleki eğitimde rehberlik danışmanlığı yeterliliği
Giriş şartı: meslek öğretmeni eğitimi – bir senelik iş
deneyimi

Joensuu Üniversitesi
http://www.joensuu.fi/ohjaus

Meslek eğitiminde danışman olarak yeterlilik
almak isteyen meslek öğretmenleri için ileri
yeterlilik

60 kredi

HAMK Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Meslek
Öğretmeni Eğitim Yüksek Okulu
http://www.hamk.fi
Jyvaskyla Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Meslek
Öğretmeni Eğitim Yüksek Okulu
http://www.iamk.fi/Enqlish/aokk/

İşgücü yönetimi personeli için hizmet içi eğitim

Labour Institution Salmirannantie 8, FI-40520
JYVASKYLA
http://www.mol.fi/tyovoimaopisto

Fransa’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Rehberlik danışmanlığında istihdam edilmiş 30.000 kişiden 5000 kadarı (1/6) psikolog yeterliliği almıştır: Eğitim Bakanlığı CIO’larının rehberlik danışmanları/psikologları ve yöneticileri;
APFA'nın kamu istihdam servisindeki sınai psikologları.
Diğer uzmanların çeşitli - genelde düşük – seviyelerde psikoloji eğitimi vardır. Bu danışmanlık uzmanlarının yaklaşık dörtte biri, sosyal bilimlerde sınırlı eğitim almıştır.
Rehberlik danışmanlığında ihtisaslaşmış personel tarafından yapılan bu çalışmaya ek olarak, ana işi bu olmayan insanlar tarafından da hizmet verilmektedir. Bunlar, öğretmenleri, sosyo-kültürel
organizatörleri ve uzman eğitmenleri vb.ni içermektedir. Bu uygulama eğitim sisteminde giderek yaygınlaşmaktadır. Bu insanlar hiçbir özel eğitim almamışlardır ya da öğretmenleri
düşündüğümüzde, gönüllülük esasına dayanarak kısa sürelerle hizmet içi eğitim alabilirler. Bazıları, bu rehberlik konularına daha ilgili ve diğerlerinden daha iyi eğitilmiş olabilirler, fakat bu
husus çoğunlukla her birinin motivasyonuna dayanmaktadır. Son olarak, kurumlarda çalışan gönüllü işçiler bu hizmetleri sunabilirler.
Fransa’da kariyer danışmanlığı veya rehberlik danışmanlığı yasalarla düzenlenmiş meslekler değildir.

Eğitim türü ve katılım şartları
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Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Yüksek lisans seviyesinde kurs
Tam zamanlıdır ve bir meslek kuruluşuna
özgüdür: Kamu eğitim servisinin rehberlik
danışmanları/psikologları. DECOP
(Diplôme d'Etat de Conseiller d'OrientationPsychologue) olarak adlandırılan ulusal bir
diplomadır. Yeterlilik kazanmak için,
öğrencilerin, psikoloji diplomaları olması ve
bir seçme sınavını geçmeleri gerekmektedir.
Bu sınav aslında Milli Eğitim için memur
seçme sürecinin bir parçasıdır.

Kurs eğitiminin ana konusu üç ana
bölümden oluşan “kariyer
danışmanlığı”dır:

60 ECTS

Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle (INETOP) Paris
www.cnam.fr/inetop
Université de Provence sites.univ-provence fr/cefocop/formation et decop.htm

Bir kişinin rehberlik danışmanı
olarak çalışabilmesine olanak veren
insan davranışını anlamak için,
psikoloji, pedagoji ve sosyolojinin
farklı alanlarında derin bilgiyi
kapsayan davranış bilimleri.
Eğitim sistemi ve ortamı ile
ekonomik ve sosyal bağlama ilişkin
yakın bilgi.

Université de Rennes 2
www.uhb.fr/sc humaines/cefocop/
Université de Lille 3
www.univ-lille3.fr/fr/universite/cornposantesformation/psycholoqie/contacts/adeline.sacre@univ-lille3.fr

Danışmanlık
Başta eğitim sistemi olmak üzere ve
diğer alanlarda 20 haftalık pratik
eğitimi. Belirli bir konuya ilişkin
tez.

INETOP tarafından verilenler gibi, kariyer
gelişimi ve danışmanlığı, endüstriyel
psikoloji ve geçiş yönetimi konularında
yüksek lisans.

Her bir bölgede Rektörlük tarafından
Rehberlik sistemi, uygulama süreci,
düzenlenen, öğretmenler, kütüphaneciler ve öğrenim fırsatları, şirketlerdeki iş
okul müdürlerine yönelik günler
olanakları hakkında daha ayrıntılı
bilgi.

60 ECTS

Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle (INETOP) Paris
www.cnam.fr/inetop

eduscol.education.fr/D0072/dp accueil.htm

Bazı eğitimler, DP (profesyonel
keşif) adını verdiğimiz konuya
odaklanabilmektedir.

Az ya da çok rehberlik konularıyla ilgilenen Esas olarak danışmanlık üzerine
tüm uzmanlar için bir haftalık veya birkaç odaklanmaktadır.
günlük kısa eğitim dönemleri.

Kamuda veya özelde çok farklı sağlayıcılar tarafından düzenlenmektedir. Bunlardan
biri CNAM’dır.
www.cnam.fr
veya Inetop
www.cnam.fr/inetop/INETOPDOSSIER/FCindex.htm

Yaz kursları ve bir dizi konferans ve
seminer

TROUVER CREER gibi bazı dernekler aracılığıyla da düzenlenmektedir.
www.trouver-creer.orq/
APPRENDRE A S'ORIENTER
www.apprendreetsorienter.orq/

Uygulama psikoloji yüksek lisansı.
AFPA danışmanları için.

120 ECTS

AFPA eğitim ve araştırma merkezi www.inoip.orq/

Farklı sosyal bilimler ve beşeri bilimler
diplomaları ve ANPE danışmanları için
hizmet içi eğitimi

ANPE bünyesindeki eğitim merkezleri www.anpe.fr

Farklı sosyal bilimler, beşeri bilimler ve
insan kaynakları yönetimi diplomaları ve
sosyal hizmet görevlileri için hizmet içi
eğitimi
Mission locale ve PAIO’daki danışmanlar
için

Portalda bilgi mevcuttur
www.mission-locale.fr/

CIBC'deki (beceri değerlendirme
merkezleri) uzmanlar için genel olarak
psikoloji yüksek lisansı ve lisansı.

Portalda bilgi mevcuttur
www.cibc.net

Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Lisans Diploması Beschäftigungs-orientierte Beratung
und Fall-management (istihdama dönük rehberlik ve
vaka yönetimi)

Program şunlardan oluşur: 5 dönem; her
3 yıl
bir dönem 4 aydan oluşur; her biri arasında
4 staj dönemi vardır; her biri 4 aydan
oluşur.

Fachhochschule Mannheim(Federal İstihdam Ajansı
yüksek öğrenim enstitüsü (Bundesagenturfür Arbeit)

Giriş şartları:
Fachhochschulen (uygulamalı bilimler üniversiteleri)
veya üniversiteler için giriş yeterliliği

Çalışma alanları:

Kamu yönetimi, işverene dönük çalışma,
teşvik danışmanlığı, personel entegrasyonu,
sosyal güvenlik

Yunanistan’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Lisans Üstü Eğitim Programı (MSc):
“Danışmanlık ve Kariyer Rehberliği”

Danışmanlık, eğitimsel ve mesleki
rehberlikle ilgili konular

4 yarıyıl, 400 saat
uygulama, tez

Atina Üniversitesi
Felsefe, Pedagoji ve Psikoloji Bölümü – Fakülte: Pedagoji

Şart: Üniversite Diploması

www.cqc.ppp.uoa.qr

Lisans Üstü Eğitim Programı (MSc):
Danışmanlık, eğitimsel ve mesleki rehberlikle 4 yarıyıl, uygulama, tez
“Eğitim Alanı ve insanı destekleyen mesleklere ilişkin
ilgili konular
danışmanlık. Dinamik ilişkili, kişi merkezli ve eko sistemik
yaklaşım"

Patras Üniversitesi
İlköğretim Bölümü
www.elemedu.upatras.gLr

Şart: Üniversite derecesi

Lisans Üstü Eğitim Programı (MSc):
“Özel Eğitim, Eğitim ve Sağlık Danışmanlığı”
Şart: Üniversite Diploması

Danışmanlık, eğitimsel ve mesleki rehberlikle 4 yarıyıl, uygulama, tez
ilgili konular

Thessaly Üniversitesi,
Özel Eğitim Bölümü
www.sed.uth.qr/sed/index.php

Danışanlık ve Rehberlik Diploma Programı
Şart: Üniversite Diploması

Danışmanlık, eğitimsel ve mesleki rehberlikle 1200 saat, 300 saat
ilgili konular
uygulama, tez

ASPETE, Pedagoji ve Teknolojik Eğitim Üniversitesi - PESYP,
www.aspete.qr

Orta öğretimde öğretmenlerin hizmet içi eğitimi

Danışmanlık, eğitimsel ve mesleki rehberlikle 1000 ile 520 saat
ilgili konular Dokümantasyon

Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve ESF Programlarıyla işbirliği halinde Yaşam
Boyu Öğrenim ve İlahiyat İşleri, 1998-99, 1999-2000, 2008
www.ypepth.qr

Macaristan’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Kariyer rehberliği/danışmanlığı veren uzmanların yeterlilik şartları, sadece kamu eğitim kurumlarında çalışan kariyer oryantasyon öğretmenleri ve çalışma örgütü tarafından desteklenen
hizmetleri sağlayan danışmanlar için düzenlenmiştir.
LXXIX Sayılı 1993 Tarihli Kamu Eğitim Kanunu uyarınca, VET (mesleki eğitim) okullarında kariyer oryantasyonu sunan öğretmenler, ilgili öğretmenlik diplomasına ya da ilgili yüksek
öğretim diploması ve yeterliliğine sahip olmalıdırlar. Rehberlik uzmanlarının ilk eğitimiyle ilgili olarak, 1992’den bu yana bağımsız yüksek okul (kolej) diplomaları verilmektedir (2006’dan bu
yana lisans diplomaları) ve psikologlar, kariyer rehberliği alanında 2.5 senelik eğitime başvuruda bulunabilmektedirler. Özel 2 senelik diploma kursu şeklindeki öğretmenler için okul rehberliği
1999 yılından bu yana sunulmaktadır. Bologna süreci, danışmanların eğitim sistemini kökten değiştirmiştir. İstihdam danışmanlığında ihtisasla birlikte andragoji alanında lisans derecesi, bir
yüksek okulda verilirken, 4 üniversite İK - kariyer rehberliği alanında Yüksek Lisans diploması vermektedir. Yeni sistemde, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim sırasında kariyer danışmanlığını
öğrenmeleri gerekecektir.
Çalışma örgütü tarafından desteklenen hizmetleri sağlayan uzmanların da 302000 (IX.15) Ekonomi Bakanlığı Kararnamesi’nde tanımlanan yeterliliğe (çoğunlukla yüksek öğrenim
dereceleri ve yeterlilikleri) ve bazı durumlarda iş deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. Bu yeterlilikler, bilgi verme ve kariyer danışmanlığını gerektirmektedir. Yeterliliklerin listesi,
pedagoglardan kariyer veya okul danışmanlarına kadar uzanan meslekleri içermektedir. Bu düzenleme, bireysel hizmetlerle bağlantılı yeterlilik gereklerini tanımlamak için geniş bir alan
bırakmıştır. Danışmanlar için hizmet içi eğitim fırsatları, çeşitli kurslar ve eğitimler, konferanslar ve uluslararası eğitim gezileri (örneğin Leonardo da Vinci ve Grundtvig Programları
çerçevesinde) aracılığıyla sunulmaktadır.

Akredite yetişkin eğitim programları ve organizasyonlarına ilişkin yönetmelikler, yetişkin eğitimiyle ilgili diğer hizmetlerin verilmesini öngörürken, rehberlik hizmetleri de bu hizmetlerden
birini oluşturmaktadır. Bununla beraber, verilen hizmet, akredite kurumlar bünyesinde bu tür hizmetleri sağlayanlara ilişkin yeterlilik şartlarını tanımlamadığı gibi verilen hizmetin denetimi de
yapılmamaktadır.
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve
irtibat bilgileri

2-3
yarıyıl

Szeged Üniversitesi - Juhász Gyula
Öğretmen Eğitim Yüksek Okulu

Lisans, Yüksek Lisans ve öğretmen eğitim programları

Öğretmen eğitimi ve kariyer
rehberliği (Yüksek Lisans) Giriş
şartları:

Okul ve toplum
Öğrenim psikolojisinin temel soruları
Kariyer seçiminde teorik konular
Kariyer danışmanlığı, öğrenim ve çalışma
Danışmanlık metodolojisi
Öğretmenlik yeterliliği bulunan herhangi Danışmanlık uygulaması
bir alanda Lisans, Yüksek Lisans,
İsteğe bağlı konular
üniversite veya yüksek okul diploması

6701 Szeged, Boldogasszony sgt 6.
T: +36 (62) 546-501,
web: www.jgypk.u-szeged.hu

Kültürler arası psikoloji ve
eğitim (Yüksek Lisans)
Giriş şartları:
Psikoloji, Pedagoji, Özel eğitim, Sosyal
bilimler, Sosyoloji Lisans Diploması
Aşağıdaki lisans alanlarından krediler
transfer edilebilir: Sosyal hizmet
görevlisi, Sosyal pedagoji, Andragoji,
Politoloji, Beşeri İlimler, Tarih,
Uluslararası ilişkiler, İletişim ve medya
çalışmaları, Romoloji danışmanı,
Kültürel yönetim / Kültürel ve yetişkin
eğitimi yönetiminde üniversite derecesi,
personel yönetimi

Kültür kavramları
Farklı toplumlarda azınlıklar
Çok kültürlülüğün gelişimi ve çok kültürlülüğe eleştirel yaklaşımlar
Azınlık ve çoğunluk kimlikleri
İnsan ve azınlık hakları
Önyargılar ve ideolojiler
Küreselleşme ve göç
Hassasiyet eğitimi seminerleri
Kültürler arası iletişim seminerleri
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: nitel ve nicel yöntemler
Kültürler arası eğitim
Araştırma metodolojisi: Almanca ve İngilizce dilinde referans edebiyat okumaları
Kültürel ve karşılaştırmalı kültürel psikoloji: sosyal davranış ve çocuk
Günlük uygulamada çok kültürlülük: aile, okul, danışmanlık, sağlık
Kültürler arası ve karşılaştırmalı pedagoji: Doğu ve Güneydoğu Asya’da eğitim dünyası
Düşünme, öğrenim ve sosyal davranış: Doğu Asyalı ve Avrupalı Amerikan modelleri
Farklı kültür anlatıları: farklı kurmaca tarzı metin okuma ve inceleme
Batılı dışındaki pedagojiler – referans edebiyat okuma ve inceleme
Kültürel ve karşılaştırmalı kültürel psikoloji: cinsiyet ilişkileri
Kültürler arası psikoloji: önyargılar, stereotipler ve gruplar arası ilişki kuramları
Kültürler arası psikoloji: sosyal çatışmalar
Medyada sosyal grupların sunumu
Günlük uygulamada çok kültürlülük: Kurumlar ve kültürler
Günlük uygulamada çok kültürlülük: çatışma yönetimi, müzakereler, barış

4
yarıyıl

Eötvös Loránd Üniversitesi –Eğitim
ve Psikoloji Fakültesi
1075 Budapest, Kazinczy u 23-27.
T: +36 (1) 461-4500,
web: www.ppk.elte.hu

Kariyer kuramları
2) Aşağıdaki lisans alanlarından krediler
transfer edilebilir: Pedagoji, Psikoloji,
İnsan kaynakları gelişimiyle ilgilenen kurumlar
İnsan kaynakları yönetimi, öğretmenlikle
ilgili herhangi bir alan
Planlama Modelleri
Kariyer planlaması

Debrecen Uygulamalı İktisat ve Kırsal
Kalkınma Fakültesi
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
T: +36 (52) 508-304,

Farklılaştırılmış profesyonel malzemeler (38 kredi %37 uygulama)

web:
www.avk.unideb.hu

Bilgi teknolojileri

University of West Hungary Apáczai Csere János Faculty

İhtilaf Yönetimi Teknikleri
Problem çözüm süreci
Yetişkin eğitim hizmetleri
Danışmanlık teknikleri
Belirli dezavantajlı grupların sorunları
Bölgesel ekonomik kalkınmanın çelişkileri
Fırsat Eşitliği ve danışmanlık

9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
T: +36 (96) 516-730, web:
http://atfk.nyme.hu

AB’de Rehberlik

Pécs Üniversitesi – Yetişkin Eğitimi
ve İnsan Kaynakları Gelişimi
Fakültesi

Serbest konular (12 kredi %42 uygulama)

7624 Pécs, Szántó
Kovács János u. 1/B
T: +36 (72) 501500/2501, web:
www.feek.pte.hu

Mesleki alan uygulaması (12 kredi %100 uygulama)
Tez (10 kredi %100 uygulama)

Danışmanlık psikolojisi

Temel eğitim aşaması: 60 kredi

(psikologlar için lisans üstü ihtisaslaşma) Teorik bilgi: sağlık psikolojisi, zihinsel sağlık, meslek ahlakı ve hukuki konular,
danışmanlığın teorik esasları, danışmanlık ve psikoterapi, psikopatoloji. Uygulama
çalışması: psikolojik test, psikolojik müdahale ve öz gelişim, psiko-tanı yöntemleri
Giriş şartları:
Psikoloji yüksek lisansı, sözlü sınav

gözetimli olgu çalışması, bireysel ve grup danışmanlığı
Uzman danışmanlık uygulamamsı ve isteğe bağlı müfredat üniteleri: ör., TA, uyuşturucuyla
mücadele , görüntülü eğitim, koçluk, NLP
İhtisaslaşma: 50 kredi

4
yarıyıl

Eötvös Loránd Üniversitesi –
Eğitim ve Psikoloji Fakültesi
1075 Budapest,
Kazinczy u 23-27.
T: +36 (1) 461-4500,
web: www.ppk.elte.hu

İş ve kariyer danışmanlığı

Teorik bilgi: Kariyer inşa psikolojisi, kariyer gelişim kuramları, kariyer araştırma yöntemleri,
gençlik için kariyer rehberliği, kariyer danışmanlığı, işsizlikle baş edebilme yöntemleri.

Stajlar: Psiko-tanı ve kariyer danışmanlığı, bireysel ve grup çalışması, mesleki rehberlik
yöntemleri Meslek kuruluşlarında ihtisas uygulaması.

Tez kredisi: 10
Kariyer danışmanlığı (Yurtiçi) 3 kredi kolokyum dersi

Kariyer danışmanlığında grup çalışması yöntemleri 5 kredi (uygulama)

Kariyer kuramları Kolokyum Dersi 5 kredi
Koçluk vasıtasıyla Performans ve İş Kariyeri Yönetimi, uygulama 5 kredi
Kariyer rehberliği uygulamasında psiko-tanı yöntemleri 5 kredi
Serbest konuları: ör., TA, uyuşturucuyla mücadele , görüntülü eğitim,

koçluk, NLP uygulaması, 3 kredi
İhtisas dönem sınavı

Lisans üstü eğitim programları
Öğrenci danışmanlığı

Temel eğitim aşaması: 58 kredi

4
yarıyıl

Teorik bilgi: danışmanlık, zihin sağlığı ve ilgili teorik temel alanları: Psikoloji, sosyoloji,
kültürel antropoloji, yaş grubunun psikolojik özellikleri ve problemleri
Giriş şartları:
Beşeri Bilimler, Fen Bilimleri, Sosyal
Bilimler, İktisat, Spor, Zırai Bilimler,
Mühendislik, Bilişim, Öğretmen Eğitimi,
Hukuk, İşletme, Sağlık Bilimlerinde
lisans diploması

Sosyal içerme danışmanlığı

Eötvös Loránd Üniversitesi –
Eğitim ve Psikoloji Fakültesi
1075 Budapest, Kazinczy u 23-27.

İhtisaslaşma: (52 kredi)

T: +36 (1) 461-4500,
web: www.ppk.elte.hu

Genel eğitim, meslek eğitimi ve öğrenimi, yüksek öğrenim.
Tez kredisi: 10 kredi

6 Temel Modül (Zorunlu)
• Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

4
yarıyıl

Eötvös Loránd Üniversitesi –Eğitim
ve Psikoloji Fakültesi

Giriş şartları:
Herhangi bir alanda lisans diploması ve
B2 seviyesi İngilizce bilgisi

• Etik ve Sosyal Adalet
• Sosyal Dışlama Kuramları
• Avrupalı perspektifler
• Avrupa’da Karşılaştırmalı Sosyal Politikalar
• Müdahale ve Sosyal Değişim Kuramları

1075 Budapest,
Kazinczy u 23-27.
T: +36 (1) 461-4500,
web: www.ppk.elte.hu

9 Seçmeli Modül (3’ü Seçilecek)

Bakıcılar, sağlık uzmanları, avukatlar,
polisler, psikologlar, üst düzey
yöneticiler, sosyal pedagoglar, sosyal
hizmet görevlileri, sosyologlar,
öğretmenler için lisans üstü eğitim
programı.

“Dışlanmış”, “Dezavantajlı” Gruplara odaklanır (örneğin, engelli insanlar, yoksullar, ilaç
bağımlıları, kronik hastalar, zihinsel hastalar, yaşlılar, gözetim altındaki insanlar ve
göçmenler).

Kariyer oryantasyonu öğretmeni

Teorik bilgi: temel pedagoji, psikoloji ve eğitim sistemi bilgisi

Giriş şartları:

Toplum ve ekonomi temel bilgisi: iş kanunu, sosyoloji, çalışma becerileri

4
yarıyıl

Szent István Üniversitesi – İktisat ve
Sosyal Bilimler Okulu

Öğretmenlik yeterliliği olan herhangi bir
alanda veya aşağıdaki alanlardan birinde
lisans derecesi: kütüphanecilik,
andragoji, sosyal hizmet görevlisi, özel
eğitim, sosyal pedagoji, istihdam
danışmanı, kariyer rehberliği

Kariyer ve kişilik: kariyer gelişimi, rehberlik ve eğitim yöntemleri, bilgi ve oryantasyonla
kişilik değerlendirmesi: bilgisayar destekli rehberliğin rolü

2103 Gödöllő, Páter
Károly u. 1.
T: +36 (28) 522-000,

Öğretmenlik ihtisası becerileri: idari yönetim becerileri, eğitim kurum ve örgütlerinin
işleyiş biçimi, dış ilişkiler, verimlilik göstergeleri, ölçüm yöntemleri, özel ihtiyaçları olan
öğretmenler ve danışanlar.

web: www.qtk.szie.hu

Bireysel konularda uygulamalı eğitim ve ayrıca grup danışmanlık seansları (gözetim altında
en az beş adet grup oryantasyon seansının yönetimi)

Sosyal içerme danışmanlığı

6 Temel Modül (Zorunlu)

Giriş şartları:

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Herhangi bir alanda Lisans, Yüksek
Lisans, üniversite veya yüksek okul
diploması, B2 seviyesinde İngilizce
bilgisi

Etik ve Sosyal Adalet
Sosyal Dışlama Kuramları
Avrupalı perspektifler

4
yarıyıl

Eötvös Loránd Üniversitesi –Eğitim
ve Psikoloji Fakültesi
1075 Budapest,
Kazinczy u 23-27.

Bakıcılar, sağlık uzmanları, avukatlar,
polisler, psikologlar, üst düzey
yöneticiler, sosyal pedagoglar, sosyal
hizmet görevlileri, sosyologlar,
öğretmenler için lisans üstü eğitim
programı.

Avrupa’da Karşılaştırmalı Sosyal Politikalar

T: +36 (1) 461-4500,
web: www.ppk.elte.hu

Müdahale ve Sosyal Değişim Kuramları
9 Seçmeli Modül (3’ü Seçilecek)
“Dışlanmış”, “Dezavantajlı” Gruplara odaklanır (örneğin, engelli insanlar, yoksullar, ilaç
bağımlıları, kronik hastalar, zihinsel hastalar, yaşlılar, gözetim altındaki insanlar ve
göçmenler).

Rehberlik uzmanları için etik talimatlar

İlgisiz

İlgisiz

İlgisiz

İlgisiz

Şu anda rehberlik uzmanlarına ilişkin etik talimatlar bulunmamakla birlikte, gelecekte SROP 2.2.2 programı kapsamında bu tür talimatlar geliştirmek için hazırlık adımları atılmıştır. Ulusal
İstihdam ve Sosyal Büro tarafından yayınlanan "Rehberlik Uzmanları için Birleşik Talimatlar" (Szakmai protokoll a pályatanácsadók részére) adlı yayın, rehberlik uzmanlarının etik hususlarına
ilişkin referanslar içermektedir.
İngilizce versiyon: http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID = afsz tamop222 szakmaianqol llqprotokoll
Macarca versiyon: http://www.afsz.hu/enqine.aspx?page = full tamop 222

İzlanda’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Diploma.

Rehberliğe ve danışmanlığa genel bakış,
alandaki başlıca problemler, “işbaşı” eğitimi

2 yarıyıl

İzlanda Üniversitesi, Félagsvísindadeild H.Í. Odda v/Sturlugötu 101
Reykjavik

Öğrencilerin, öğretmenlik, sosyal bilimler
veya diğer ilgili konularda lisans diploması
olması gerekmektedir.

Tel: 525-4502 fax: 552-6806
email: felvisd@hi.is
Web:
http://www.felaqs.hi.is/paqe/namsoqstarfsradqjof

Yüksek Lisans Diploması
Öğrenciler yukarıda belirtilen diploma
eğitimini tamamlamış olmalıdır.

Alanın detaylı analizi (ilgili kısım olarak yüksek 2 ek yarıyıl
lisans tezleriyle birlikte), katılımcıların seçtikleri
araştırma yöntemleri ve kurslar

İzlanda Üniversitesi, Félagsvísindadeild H.Í. Odda v/Sturlugötu 101
Reykjavik
Tel: 525-4502 fax: 552-6806

email: felvisd@hi.is
Web:
http://www.felaqs.hi.is/paqe/namsoqstarfsradqiof

Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Eğitim Rehberliği ve Danışmanlığı Yüksek
Lisansı

Rehberlik danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teori ve pratiği içerir.

2 sene yarı zamanlı Trinity College,
College Green,
Dublin 2.

İlgili diploma, deneyim + mülakat süreci

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat
bilgileri

www.tcd.ie

Okul Rehberliği ve Danışmanlığı Yüksek
Lisansı
İlgili diploma, öğretmenlik deneyimi +
mülakat

İlköğretim sonrası okul rehberlik danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teorik 2 sene yarı zamanlı Dublin City University, Collins Avenue,
ve pratik unsurlar içerir.
Dublin 9.
www.dcu.ie

Bakıcılar, sağlık uzmanları, avukatlar,
polisler, psikologlar, üst düzey
yöneticiler, sosyal pedagoglar, sosyal
hizmet görevlileri, sosyologlar,
öğretmenler için lisans üstü eğitim
programı.

Avrupa’da Karşılaştırmalı Sosyal Politikalar

T: +36 (1) 461-4500,
web: www.ppk.elte.hu

Müdahale ve Sosyal Değişim Kuramları
9 Seçmeli Modül (3’ü Seçilecek)
“Dışlanmış”, “Dezavantajlı” Gruplara odaklanır (örneğin, engelli insanlar, yoksullar, ilaç
bağımlıları, kronik hastalar, zihinsel hastalar, yaşlılar, gözetim altındaki insanlar ve
göçmenler).

Rehberlik uzmanları için etik talimatlar

İlgisiz

İlgisiz

İlgisiz

İlgisiz

Şu anda rehberlik uzmanlarına ilişkin etik talimatlar bulunmamakla birlikte, gelecekte SROP 2.2.2 programı kapsamında bu tür talimatlar geliştirmek için hazırlık adımları atılmıştır. Ulusal
İstihdam ve Sosyal Büro tarafından yayınlanan "Rehberlik Uzmanları için Birleşik Talimatlar" (Szakmai protokoll a pályatanácsadók részére) adlı yayın, rehberlik uzmanlarının etik hususlarına
ilişkin referanslar içermektedir.
İngilizce versiyon: http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID = afsz tamop222 szakmaianqol llqprotokoll
Macarca versiyon: http://www.afsz.hu/enqine.aspx?paqe=full tamop 222

Macaristan’da azınlık eğitimi modelleri ve azınlık öğrencilerin eğitimi
Okul uygulaması
Kültürel olaylar ve okul
Saha çalışması

Çok kültürlü eğitim öğretmeni (Yüksek
Lisans)
Giriş şartları: İlgisiz

Çok kültürlü eğitim:
Teori ve pratik
Çok kültürlü okullar: (insan hakları, azınlık eğitim politikaları, çok kültürlü müfredatlar ve çok
kültürlülüğü temsil eden malzemeler)
Farklı tarihsel azınlıklardan veya okuldaki farklı etnik ve göçmen gruplardan gelen öğrenciler
Karşılaştırmalı pedagoji
İçerme, entegrasyon ve okul sistemi içinde farklı kabiliyetlere sahip çocuklar
Küreselleşme ve eğitim
Avrupalı kimliği ve eğitimi
Kültür, sosyalleşme ve kimlik
Aile ve okul kültürleri
Öğrenim ve bilgiye ilişkin kültürel değerler
İktidarın sosyal psikolojisi, gruplar arası ilişkiler ve sosyal çelişkiler
Göç ve kültürler arası etkileşim
Etnik çatışmalar, uluslararası krizler, jenositler ve terör
Eğitimde sosyal travma belleği
Yahudi soykırımı: Sosyal damgalama ve politik baskı

2-3
yarıyıl

Eötvös Loránd Üniversitesi –Eğitim
ve Psikoloji Fakültesi
1075 Budapest,
Kazinczy u 23-21.
T: +36 (1) 461-4500,
web:
www.ppk.elte.hu
Ayrıca aşağıdaki kurumca da
verilir:
Eszterházy Károly College –
Öğretmenlik ve Bilgi Teknolojisi
Fakültesi

Demokrasiler ve diktatörlükler: Bireysel karar vermede sosyal kısıtlamalar ve fırsatlar.
Farklı kültürlerde cinsiyet kavramları, cinsiyet sosyalleşmesi ve cinsiyet rolleri
Sosyal yapı olarak okulda cinsiyet
Cinselliğin sosyal yapıları: homofobi, homoseksüel kimlikler
Kültürler arası iletişim becerileri ve önyargısız düşünme: öz deneyim eğitimi
Cinsiyet rolü yapılarının sosyal sonuçları: öz deneyim eğitimi
Uygulamada çok kültürlülük ve çatışma analizi (çalışma sahası, araştırma, kaynak analizi,
ders kitabı analizi ve program geliştirme)

Andragoji - İstihdam danışmanlığı
ihtisası (Lisans)

Makro ve mikro ekonomik yönetim ortamını etkileyen en önemli ekonomik faktörler

3300 Eger, Eszterházy tér 1.
T: +36 (36) 520-400,
web: www.ektf.hu

6
yarıyıl

Szent István Üniversitesi – İktisat
ve Sosyal Bilimler Okulu

Temel yönetim yapıları
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Yurtiçi ve AB işgücü piyasası, ana özellikleri, temel yapıları ve değişim trendleri
Giriş şartları:
Aşağıdaki konulardan herhangi ikisinden Teorik ve pratik hususların incelemesi, mevzuat bilgisi
okul bitirme sınavına girilmesi:

Biyoloji, Macar Dili ve Edebiyatı,
Matematik, Tarih, bir Yabancı Dil

Disiplinler arası bağlamda rehberlik ve kariyer eğitimi, teorik ve pratik esaslar

T: +36 (28) 522-000,
web: www.qtk.szie.hu

Danışmanlığın teorik ve metodolojik esasları, kurumsal danışmanlık ortamları, lokasyonlar
ve forumlar
Bireysel ve grup danışmanlığı biçimleri, telekomünikasyon araçları

İnsan kaynakları danışmanı (Yüksek
Lisans)

Temel modüller (18 kredi %17 uygulama)

4
yarıyıl

Szent István Üniversitesi – İktisat ve
Sosyal Bilimler Okulu

İstihdam
Özel andragoji
Giriş şartları:
Etik
1) Aşağıdaki anabilim dallarının kredileri
tamamen transfer edilebilir: Andragoji Araştırma Metodolojisi
ve İnsan Kaynakları yönetiminde Lisans
Diploması / İnsan kaynakları, İstihdam
Mesleki Temel (30 kredi %33 uygulama)
yüksek okul diploması
Danışmanlığın sosyal psikolojisi
Organizasyonel psikoloji

2103 Gödöllő, Páter
Károly u. 1.
T: +36 (28) 522-000,
web: www.gtk.szie.hu

Ayrıca aşağıdaki kurumca
da verilir:

İzlanda’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Diploma.

Rehberliğe ve danışmanlığa genel bakış,
alandaki başlıca problemler, “işbaşı” eğitimi

2 yarıyıl

University of Iceland,
Félagsvísindadeild H.Í.
Odda v/Sturlugötu
101 Reykjavik

Öğrencilerin, öğretmenlik, sosyal bilimler
veya diğer ilgili konularda lisans diploması
olması gerekmektedir.

Tel: 525-4502 fax: 552-6806
email: felvisd@hi.is
Web:
http://www.felaqs.hi.is/paqe/namsoqstarfsradqjof

Yüksek Lisans Diploması
Öğrenciler yukarıda belirtilen diploma
eğitimini tamamlamış olmalıdır.

Alanın detaylı analizi (ilgili kısım olarak yüksek 2 ek yarıyıl
lisans tezleriyle birlikte), katılımcıların seçtikleri
araştırma yöntemleri ve kurslar

University of Iceland,
Félagsvísindadeild H.Í.
Odda v/Sturlugötu
101 Reykjavik
Tel: 525-4502 fax: 552-6806

email: felvisd@hi.is
Web:
http://www.felaqs.hi.is/paqe/namsogstarfsradgjof

İrlanda’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat
bilgileri

Eğitim Rehberliği ve Danışmanlığı
Yüksek Lisansı

Rehberlik danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teori ve pratiği içerir.

2 sene yarı
zamanlı

Trinity College,
College Green,
Dublin 2.

İlgili diploma, deneyim + mülakat süreci
www.tcd.ie

Okul Rehberliği ve Danışmanlığı Yüksek İlköğretim sonrası okul rehberlik danışmanı olarak çalışma yeterliliği, 2 sene yarı
Lisansı
teorik ve pratik unsurlar içerir.
zamanlı
İlgili diploma, öğretmenlik deneyimi +
mülakat süreci

Dublin City University,
Collins Avenue,
Dublin 9.
www.dcu.ie

Okul Rehberliği ve Danışmanlığı Yüksek Lisansı

İlköğretim sonrası okul rehberlik danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teorik ve pratik
unsurlar içerir.

1 sene tam zamanlı

İlgili diploma, öğretmenlik deneyimi + mülakat
süreci

National University of Ireland,
Maynooth,
Co. Kildare.
www.nuim.ie

Lisansüstü Diploması (Yetişkin Rehberliği ve
Danışmanlığı).

Yetişkin rehberliğine odaklanmak kaydıyla, rehberlik danışmanı olarak çalışma
yeterliliği. Teori ve pratiği içerir.

2 sene yarı zamanlı

National University of Ireland,
Maynooth,
Co. Kildare.

İlgili diploma, deneyim + mülakat süreci
www.nuim.ie

Rehberlik ve Danışmanlık Yüksek Lisansı

Rehberlik danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teori, endüstriyel staj ve iki okul stajını 2 sene tam zamanlı
içerir.

İlgili diploma, deneyim + mülakat süreci

University College,
College Road,
Cork.
www.ucc.ie

Yetişkin Rehberliği ve Danışmanlığı Lisansüstü
Diploması.

Rehberlik danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teori ve pratiği içerir.

2 sene yarı zamanlı

University of Limerick,
Plassey Village,
Limerick.

İlgili diploma, deneyim + mülakat süreci

www.ul.ie

İtalya’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Rehberlik uzmanının mesleki profili, İtalya’da resmi olarak
tanınmamıştır, dolayısıyla rehberlik uzmanı olmak için resmi bir
şart bulunmamaktadır. Okul ve Üniversitelerin kadrolarında
rehberlik uzmanı bulunmamaktadır. Vilayet düzeyinde
yönetilen Kamu İstihdam Servisleri bile rehberlik uzmanlarına
sahip değildir ve kurum ve ajanslardan harici uzman tutmaktadır.

Rehberlik uzmanı olmak için tercih edilen kültürel ve mesleki
deneyim şu şekildedir: Meslek Psikolojisi, İktisat ve İşletme,
Çalışma Hukuku, Gelişim Psikolojisi ve Pedagojisi gibi birçok
Üniversite ve Enstitü programında bulunan (İktisat, Hukuk,
Psikoloji, Siyasi Bilimler, Eğitim Bilgimi) konularda eğitim
görmüş olması.

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Genellikle Kamu ve Özel Üniversiteler, rehberlik alanında
genel olarak kullanılabilecek eğitim yöntemleri sağlarlar. Bu
üniversiteler arasında şunlar bulunur: Milan Katolik
Üniversitesi, Rimini Sosyal Bilimler Üniversitesi, Milan
Bocconi Üniversitesi, Bergamo Üniversitesi ve Roma La
Sapienza Üniversitesi.
Bazı Bölgeler ve Vilayetler, rehberlik sektöründe çalışanlar
için uzun vadeli ileri eğitim programları düzenlemektedir.

Bu nedenle, rehberlik uzmanları, CV’lerine dayanarak
seçilmekte ve özgeçmişlerinde saha deneyimi, orta/yüksek
öğretim (diploma veya Üniversite derecesi), sosyolojik,
psikolojik, ekonomik ve psiko-pedagojik çalışmaları içeren
eğitimlere katılmış olmaları şartı aranmaktadır. Sadece bazı
mesleki eğitim kurumları, rehberlik uzmanı veya
eğitmen/rehberlik uzmanlarına sahiptir, ancak belli bir işe alma
hizmeti yoktur. Diğer yandan, rehberliğe odaklanmış ileri eğitim
faaliyetleri bulunması oldukça sık görülen bir durumdur. Bu
faaliyetler, Eğitim Bakanlığı, okullar, mesleki eğitim kurumları,
Kamu İstihdam Servisleri (bölge ve vilayet seviyesinde)
tarafından desteklenmektedir.

Letonya’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi

Ayrıca rehberlik alanındaki eğitim kursları, örneğin bazı
kurumları, derneklerin operatörleri ve bazı akredite meslek
eğitim kurumlarının operatörleri için düzenlenmektedir.

Letonya’da Rehberlik Danışmanları için meslek standardı Aralık 2005 gibi yakın bir tarihte yürürlüğe konmuştur. Rehberlik danışmanı eğitimi, ESF Ulusal Program Projesi vasıtasıyla
geliştirilmiştir. Eğitim programını uygulamaya yönelik ilk lisanslar Ekim 2006'da düzenlenmiş ve ilk program 2007 Sonbaharında açılmıştır. Program henüz mezun vermemiştir.
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans (MEd.Sc.) Programı;
Giriş şartı: Öğretmenlik vasfı, Eğitim Lisans Diploması, Psikoloji
Lisans diploması ve mesleki yeterliliği, başka bir alanda Lisans
Diploması artı iki yıl iş deneyimi

Dört modül: Kariyer kuramları, Sosyal ortam ve işgücü
80 Kredi (3.200
piyasası, Mesleki çalışma yöntemleri, Araştırma
saat)
faaliyetleri. Her modül, öğrencilerin danışmanlık
yöntemleri ve Yüksek Lisans Tezleri ile ilgili alanda bilgi
ve pratik deneyime sahip olmalarını sağlamak için teorik
dersler ve pratik eğitim içerir.

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat
bilgileri

Daugavpils Üniversitesi:
daufdau.lv; www.dau.lv
Rezekne Yüksek Öğretim Kurumu:
ra@ru.lv; www.ru.lv.
Letonya Ziraat Üniversitesi:
rektors@llu.lv; www.llu.lv.
Riga Öğretmenlik ve Eğitim Yönetimi
Akademisi: rpiva@rpiva.lv;
www.rpiva.lv.
Liepaja Üniversitesi:

Ipa@heppa.lv;
www.liepu.lv

Liechtenstein’da Rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım
şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Örneğin psikoloji veya
eğitimde lisans diploması

ZHAW Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi, Zürich: İş, Çalışma
ve Kariyer Danışmanlığı Yüksek
Lisans Diploması (MAS

2 sene yarı
zamanlı

www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildunq/proqramme-nach-thema.html?i-P5733&au=46772

Psikoloji Yüksek Lisansı

Bern ve Freiburg Üniversiteleri:
Kariyer Danışmanlığı ve İnsan
Kaynakları Yönetimi Psikolojisi
Yüksek Lisansı CC&HRM

2 sene yarı
zamanlı

http://kwb.uni be.net/kurse/studienganq.php?sid=&stid=139&thid=8

Lituanya’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Diploma veya bir eğitim derecesi ve kariyer uzmanı yeterliliği almak için tasarlanmış mesleki veya diğer yüksek öğretim programlarına göre rehberlik uzmanı eğitim sistemi henüz tam yerleşmemiştir. Psikologlar,
sosyal pedagoglar, öğretmenler ve yüksek eğitimli diğer uzmanlar, çeşitli ihtisas eğitim kurslarında mesleki becerilerini geliştirdikleri takdirde danışman olarak çalışmaktadırlar. Birçok Lituanya üniversitesi ve yüksek
okulu, kariyer bilgilendirme, kariyer danışmanlığı ve kariyer eğitimi alanlarında çalışma programları (ör., Kariyer Tasarımı, Kariyer Eğitimi Çalışmaları), ihtisas programları ve bireysel kurslar hazırlamıştır. Kariyer
rehberliği uzmanlarının eğitimi ve yeterlilik gelişimi, genellikle Avrupa Birliği yapısal fonlarıyla desteklenen çeşitli projeler kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Yüksek lisans programı Mesleki Eğitim
ve Eğitim Yönetimi (eğitim ve eğitim
yönetimi branşı. Devletçe düzenlen
Meslek öğretmeni (öğretim görevlisi)
yeterliliği: Yüksek Lisans programı,
meslek eğitimi ve eğitim uzmanlarıaraştırmacıları becerileri.

Lituanya’da uygulanan bu türden yegane
programdır. Meslek eğitim ve
öğretiminin eğitimsel, mesleki ve
yönetimsel unsurlarını bir arada toplar.

2-2.5 yıl, 80 kredi (12
Mesleki Eğitim ve Araştırma Merkezi, Lituanya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın girişimiyle Vytautas
konu, 2 araştırma projesi, Magnus Üniversitesi’nin yapısal bir birimi olarak kurulmuştur. Merkezin başlıca görevi, VET sistemi
yüksek lisans tezi).
ve Lituanya'daki ve küresel süreçler bağlamındaki değişikliklerin yanı sıra, VET gelişimindeki ana
eğilimleri araştırmaktır ve ayrıca VET sisteminin entelektüel potansiyeliyle de ilgilenmektir
(öğretmenlerin ve tüm seviyelerde yönetim uzmanlarının eğitimi). Merkez, VET ve uluslararası
bilimsel ilişkileri (kongreler, konferanslar, değişim programları vs. vasıtasıyla) araştırır, Lituanya
eğitim politikasının geliştirilmesi, VET ve mesleki eğitimin kalitesi konularında geniş kapsamlı yayın
faaliyeti yürütür.

Programın amacı, gelişmelerini sağlayacak
kabiliyetler kazandırmak ve sürekli işgücü
piyasası değişimi, iş süreçlerinin
modernizasyonu ve kişilik gelişimi ve iş
dünyası arasındaki etkileşim bağlamında,
mesleki eğitim ve öğretim sisteminin
sürekli değişim sürecini değerlendirmektir.
Program, mesleki eğitim kurumlarının
müdürleri, meslek öğretmenleri, kurum
personel yöneticileri ve meslek ve insan
kaynakları gelişimi eğitiminde yer alan
diğer kişiler için tasarlanmıştır.

İrtibat:
K. Donelaicio g. 52- 401, 402, 44244, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 327826, +370 37 327827,
fax. (8 37) 327823
prsc@fc. vdu.lt
www.vdu.lt/prsc
Siauliai University, Vilniaus g. 88, LT-76285 Siauliai; Tel./fax.:
+ 370 41 595 710;
www.su.lt
Klaipeda University, Herkaus Manto g. 84,
LT-92294, Klaipeda;
Tel.: +370 46 398900;
Fax.: + 370 46 398902
www.ku.lt
Vilnius Pedagogical University; Studentu g. 39, 2034 Vilnius; Tel.: +370 5 273 31 01, +370 5 263 60
02

Program, Vytautas Magnus Üniversitesi,
Klaipeda Üniversitesi, Siauliai
Üniversitesi, Vilnius Pedagoji
Üniversitesi’nde verilmektedir.

Özel mesleki eğitimler – Meslek
öğretmeni / öğretim görevlisi eğitiminin
ilk pedagoji eğitim programı.

• Mesleki deneyim gelişimi
• Öğretmenlik mesleğine giriş
• Öğretim ve öğrenim organizasyonu
• Eğitim yöntemleri ve araçları
• Öğrenim Sürecinin Gözetimi /
Yönlendirilmesi / Yönetimi
• Organizasyon olarak okul
• Meslek eğitimi ve işgücü piyasası
• Eğitim içeriği tasarımı
• Mesleki başarı değerlendirmesi

pkc.allaPvpu.lt
www.vpu.lt

Program 42 krediden
oluşur (1 kredi 40
akademik saate eşittir)

Mesleki Eğitim ve Araştırma Merkezi
K. Donelaicio g. 52- 401, 402, 44244, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 327826, +370 37 327827
fax. (8 37) 327823
prsc@fc.vdu.lt
www.vdu.lt/prsc

• Öğretim / öğrenim kalitesinin
değerlendirmesi
• Final ödevi

Eğitim ve mesleki eğitim araştırmacıları
programı. Bu Projenin amacı, mesleki
eğitim sisteminin bilimsel araştırmalarını
teşvik etmek ve mümkün kılmaktır.
Şartlar: Yüksek öğrenim diploması
(Yüksek Lisans diploması avantajdır);
Yenilikçi faaliyet (proje, araştırma,
bilimsel etkinlikler vb.ne katılım
sonuçları); Bilimsel literatürü yabancı
dilde inceleme kabiliyeti.

• Eğitim bilimi alanında Doktora
seviyesinde kurslar
• Seminerler – bilimsel atölyeler;
• Proje müdürleri – danışmanlarla
bağımsız çalışma;
• Bağımsız araştırma;
• Bilimsel konferans.
• Bilimsel makale yayını.

Mesleki Eğitim ve Araştırma Merkezi
K. Donelaicio g. 52- 401, 402, 44244, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 327826, +370 37 327827
fax. (8 37) 327823
prsc@fc.vdu.lt
www.vdu.lt/prsc

Sürekli aralıklı eğitim. Yeterlilik gelişim
programı. Program, meslek enstitüleri ve
liseler, ayrıca işgücü piyasası uzmanları,
işgücü değişimi danışmanları ve Sürekli
Aralıklı Eğitim departmanı tarafından
düzenlenen seminerlere katılacak her türlü
kurumun personel müdürleri için
tasarlanmıştır. Her bir modülün süresi 80
saattir. Seminer genellikle 2 gün
sürmektedir.

1. Araştırma ve Yeterlilik
2. Mesleki Eğitim Müfredatı Tasarımı
3. Sosyal Araştırma Tasarımı
4. Bir Örgüt İçinde Değişimin Yönetimi
5. Kariyer Tasarımı Metodolojisi
6. Öğretim ve Öğrenimin Etkinliği
7. Okul Kalitesi Yönetimi
8. Öğretim-Öğrenim Çalışmaları:
Paradigma Değişimi
9. Profesyonel Sosyalleşme
10. Kişilik Kavrama Yöntemleri

Mesleki Eğitim ve Araştırma Merkezi
K. Donelaicio g. 52- 401, 402, 44244, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 327826, +370 37 327827
fax. (8 37) 327823
prsc@fc. vdu.lt
www.vdu.lt/prsc

Zamanın geri kalanı ev ödevlerine ve
11. Personel Seçim Metodolojisi
tartışmalara ayrılır. Modüller, üniversite 12. Bir Kuruluş İçinde İletişim ve İşbirliği
verilir, ancak 15 kişilik veya daha fazla bir Psikolojisi
katılımcı grubu seçilmişse, farklı
seminerler herhangi bir eğitim kurumu
veya diğer kurumda düzenlenebilir.
Modülü tamamlayan katılımcılar,
kazanılan becerileri tanımlayan sertifikalar
alırlar.

Kariyer eğitimi. Başvuru sahibinin
tercihen eğitim biliminde lisans diploması
olması gerekir. Aksi takdirde, eşitleme
programını tamamlaması gerekir.

Kariyer gelişiminin eğitimsel
optimizasyonunun kavranması ve
yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve
tavırları geliştirmek.

1.5 yıl

Siauliai Üniversitesi
Vilniaus g. 88, LT-76285 Siauliai
Tel./fax.: +370 41 595 710

Modern kariyer modellerindeki değişimin
özelliklerini tanımlamak, kariyer
teorilerini analiz etmek, yurtdışındaki ve
Lituanya’daki kariyer eğitim modelleme
stratejilerini tanımlamak; çocuk, genç ve
yetişkin kariyer gelişiminin problemlerini
tanımak, bu problemleri çözmeye yönelik
proje geliştirme ve uygulama becerilerini
geliştirmek.

Kariyer eğitim için sosyal pedagog.
Profesyonel yeterlilik – sosyal pedagog

- Danışana yardımcı olmak
- Sosyal işleyiş ve gelişme için optimum
koşulları oluşturmak

3.5 sene tam zamanlı
eğitim;
4.5 sene okul dışı eğitim

Kudirkos g. 61, LT-68303
Marijampole,
Tel.: +370 343 50750
Fax.: +370 343 50750
direkcija@marko.lt
www.marko.It/index.php?men=3&action=about&ID=20

Danışanın eğitimini etkileyen aile ve
sosyal eğitim kurumları ile iletişim ve
işbirliği kurmak
- Kişisel mesleki yeterlilik
geliştirmek ve sosyal pedagoji
geliştirmek

Lüksemburg’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Şu anda, Lüksemburg’da rehberlik danışmanlarının özel bir yeterliliğe sahip olmaları gerekmemektedir. Ancak, bu husus yukarıda belirtilen politikalar çerçevesinde gözden geçirilmelidir.

Okullarda
Psikolojik ve Eğitimsel Rehberlik Hizmetleri personelinin (psikologlar, sosyal hizmet görevlileri ve vasıflı eğitmenler), psikoloji veya eğitim alanında üniversite diplomasına sahip olmaları
istenirken, rehberlik veya mesleki danışmanlık eğitimi için özel bir şart bulunmamaktadır. Rehberlik alanında işbirliği yapan öğretmenler, devam eden eğitimleri çerçevesinde konuya ilişkin
tanıtıcı dersler almaktadır.

Diğer rehberlik servislerinde
İstihdam Bürosu ve Mesleki Eğitim Servisi (ADEM-OP) personeli, genellikle tüm devlet memurlarının tabi oldukları koşullara göre işe alınmaktadır ve mesleki rehberlik konusunda özel bir yeterlilik aranmamaktadır.
Ancak, personelin çoğu yüksek eğitimlidir (eğitim ve sosyal bilimlerde lisans derecesi).
AU personeli, ilk eğitimleri esnasında rehberlik danışmanlığında ihtisas eğitimi görmüş veya sürekli eğitim esnasında uzmanlaşmış vasıflı eğitmenlerden (eğitim ve sosyal bilimlerde lisans derecesi) oluşmaktadır.
Teknik lise öğretmenleri AU tarafından istihdam edilmektedir.
Yukarıdaki rehberlik danışmanlarının tümü için, bu alanda sürekli eğitim zorunludur.

Malta’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat
bilgileri

Giriş Şartları – ilgili alanda birinci basamak eğitimi ve bir mülakat
vasıtasıyla Eğitim Kurulu’ndan yeterlilik almış olmak; gerekli
akademik geçmişe, mesleki yatkınlığa ve Kursu izleme eğilimine
sahip olmak.

Yaşam Boyu Kariyer Rehberliği ve Gelişim Lisans Üstü Diploması

2 sene yarı zamanlı
gece

Çalışma Eğitim Merkezi – Malta
Üniversitesi

İçerik: Çalışma Sosyolojisi, kariyer rehberliği uzmanları için yardımcı beceriler,
Araştırma Yöntemleri, Kariyer Rehberliği Ortamında Yerleştirme

www.um.edu.mt/cls

İşgücü Piyasası, Rehberlik Kuramları, Modeller ve Stratejiler, Mesleki Gelişim,
Belirli Gruplarla İlgilenme, Avrupa’da Kariyer Rehberliği Politika Gelişimi,
Kariyer Rehberliği Araçları, Kariyer Rehberliği Yönetimi, Kariyer Yönetimi ve
Yaşam Boyu Öğrenim, İş Kanunu ve Ekonomi, Grup Becerileri, Kariyer Bilgi
Sistemleri, İşyeri, belirli sektörlerle ilgili sorunlar, Uzun Deneme

Hollanda’da Rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Meslek Üniversitesi: Personel ve İşgücü

Dört senelik Personel ve İşgücü lisans programı kapsamında farklı düzeylerde rehberlik
eğitimi veren yaklaşık 15 meslek üniversitesi bulunmaktadır.

4 yıl

Avans Hoqeschool
Christeliike Hoqeschool Ede
Fontys Hoqescholen
Haaqse Hoqeschool
Hanzehoqeschool Groninqen
Hoqeschool INHOLLAND
Hoqeschool Leiden
Hoqeschool Rotterdam

Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen
Hoqeschool Zeeland
Noordelijke Hoqeschool
Leeuwarden
Saxion Hogeschool
Hogeschool Windesheim
Kariyer Gelişimi Yüksek Lisansı

Çeşitli ortamlarda kariyer gelişimi

2 yıl, 70

Fontys (Yalnız Hollandaca)

Ek eğitim

Sağlayıcıya dayalı

Sağlayıcıya dayalı

Örneğin:
NVS-NVL
Centrum voor Nascholinq
Amsterdam
Transferred Rotterdam
ECNO
OSO
(Web siteleri yalnız Hollandaca)

Norveç’te rehberlik
Giriş
Norveç’te kariyer rehberliği hizmetleri eğitim ve işgücü piyasasına dayanır ve eğitim kurumları ve yerel istihdam merkezleri bünyesinde verilir. Eğitim ortamlarında, danışmanlar, orta okul ve liselerde, yüksek öğretim
kurumlarında ve ileri eğitim kurumlarında bulunurlar. İşgücü piyasası yönetiminde, AETAT, Çalışma Müdürlüğü rehberlik hizmeti sunumundan kanuni olarak sorumludur. Kariyer Rehberliği hizmetleri, işsizlere / iş
arayanlara, engellilere, göçmenlere ve sığınmacılara hizmet veren yerel istihdam merkezleri aracılığıyla sunulur.

Polonya’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim bakanlığı ihtiyaçlarına yönelik
Kariyer danışmanı olmak için, kariyer danışmanlığı alanında yüksek lisans eğitimi, meslek yüksek eğitimi (lisans düzeyinde) veya lisans üstü eğitim yapmak ve gerekli öğretmenlik niteliklerine
sahip olmak gerekmektedir (7 Eylül 2004 tarihli, öğretmenlik eğitimi standartlarına ilişkin Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı Yönetmeliği, 10 Eylül 2002 tarihli, öğretmen niteliklerine ilişkin
detaylı şartlar ve yüksek öğretim veya öğretmenlik vasfı bulunmayan öğretmenlerin işe alınabileceği okulların tanımına ilişkin Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı Yönetmeliği).

Çalışma bakanlığı ihtiyaçlarına yönelik
Çalışma bakanlığı bünyesinde kariyer danışmanlarını onaylayan bir sistem bulunmaktadır. Detaylı bilgi, 1 Ekim 2004 tarihli, iş ajansı ve kariyer danışmanı meslek lisansı düzenleme
yöntemlerine ilişkin Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı Yönetmeliği’nde bulunmaktadır (2004 tarihli 238 Nolu Dz. U, madde 2393). Çalışma bakanlığındaki kariyer danışmanları yüksek lisans
diploması sahibidir.
Polonya’da geleceğin kariyer danışmanları için ders veren üniversiteler, farklı profillerde okullardır, ancak kariyer danışmanı eğitim programları, çoğu zaman pedagoji veya psikoloji
fakültelerinde verilmektedir. Akademik seviyede aşağıdaki şekillerde kariyer danışmanı eğitimi verilmektedir:

Eğitim türü ve katılım şartları
3-senelik pedagoji lisansı (tam
zamanlı, açık eğitim), lisans düzeyi
pedagoji uzmanlığı ve kariyer
danışmanlığında lisans üstü eğitime
devam etme olanağı

Ana içerik

Süre

Kariyer rehberliği uzmanlığı alanında öğrenim 3 yıl
gören pedagoji öğrencileri, kariyer danışmanlığı
görevini yerine getirecek, tüm yaş grupları ve
meslek gruplarının meslek seçiminde doğru
karar vermelerini ve mümkün olan en iyi
seviyede mesleki hazırlık yapmalarını
sağlayacak şekilde hazırlanacaklardır. Mezun
Başlangıç şartları:
olan kişi, diğer şeylerin yanı sıra, teşhis
tekniklerini kullanma ve uzman eğitim
Yeni yeterlilik sertifikasına sahip
merkezlerine başvurma kabiliyetine sahip
kişiler için
olacaktır. Bu ihtisas alanında elde edilen derin
bilgi, kariyer rehberliği servislerinde, sosyal
• sertifika seçimi, olgunluk sınavında yardım merkezlerinde, bireyse danışmanlık
(lise final sınavı) alınan puan dikkate şirketlerinde ve okullarda iş bulmayı sağlar.
alınır.

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri
Maria Grzegorzewska Özel Eğitim Akademisi (pedagoji kursu içinde kariyer
rehberliği ihtisası)
www.aps.edu.pl/index.php?md=335#l
Czestochowa’daki Jan Dlugosz Akademisi (pedagoji kursu içinde ihtisas)
www.wp.aid.czest.pl/
Bydgoszcz’deki Kazimierz Wielki Üniversitesi (Pedagoji ve Psikoloji Fakültesi,
pedagoji kursu içinde ihtisas)
www.ukw.edu.pl
Gdansk Beşeri İlimler Yüksek Okulu (Pedagoji Fakültesi)
www.qwsh.qda.pl
Wroclaw’daki Lower Silesia Üniversitesi,
www.ikunise.dsw.edu.pl
Lublin’deki Sosyal Bilimler Yüksek Okulu (sosyoloji kursu içinde ihtisas)
www.wsns.lublin.pl

Poznan’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
www.amu.edu.pl/index.php?linkid=3521

Eski yeterlilik sertifikasına sahip kişiler
için – koşulları üniversite tarafından
kararlaştırılan giriş sınavı.

2 senelik ek pedagoji yüksek lisans
programı
(tam zamanlı, dışarıdan)
Başlangıç şartları:
Ön şart – lisans diplomasına sahip olmak;
ayrıca, koşulları üniversite tarafından
kararlaştırılan bir giriş sınavı olabilir.

2 yıl

Maria Grzegorzewska Özel Eğitim Akademisi (pedagoji kursu içinde kariyer rehberliği ihtisası)
www.aps.edu.pl/index.php?md=335#1
Czestochowa’daki Jan Dlugosz Akademisi (pedagoji kursu içinde ihtisas)
www.wp.ajd.czest.pl/
Bydgoszcz’deki Kazimierz Wielki Üniversitesi (Pedagoji ve Psikoloji Fakültesi, pedagoji kursu
içinde ihtisas)
www.ukw.edu.pl
Poznan’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
www.amu.edu.pl/index.php7linkid=3521

Eğitim planı 10 dönemli yüksek lisans eğitimini 5 yıl
Psikoloji yüksek lisans diploması
(ihtisas: kariyer rehberliği psikolojisi; içerir. Eğitimi tamamlamak için gerekli
tam zamanlı, dışarıdan)
minimum ECTS puanı 300 ECTS’dir.
Başlangıç şartları:
Yeni yeterlilik sertifikasına sahip
kişiler için
• sertifika seçimi, olgunluk sınavında
(lise final sınavı) alınan puan dikkate
alınır.
Eski yeterlilik sertifikasına sahip
kişiler için

Lodz Üniversitesi (psikoloji kursu içinde kariyer rehberliği ihtisası)
www.psych.uni.lodz.pl/

• koşulları üniversite tarafından
kararlaştırılan giriş sınavı.

Eğitim üç dönemdir.
Psikoloji dışındaki alanlarda
yüksek öğrenim görmüş kişiler için
kariyer rehberliği lisans üstü
Başlıca eğitim alanları:
eğitimi
Başlangıç şartları:
Yüksek öğrenim diplomasına sahip
olmak

• Çalışma psikolojisi
• İşgücü piyasası analizi
• AB işgücü piyasası
• İş hukukunun esasları
• İstihdam bürolarında kariyer oryantasyonu ve
danışmanlığı
• Eğitim sisteminde kariyer oryantasyonu ve
danışmanlığı

Bir buçuk yıl

Varşova Üniversitesi (Psikoloji Fakültesi; Engelliler için Danışmanlık ve Kariyer
Planlaması)
www.podyplomowe.psycholoqia.pl/
Lublin’deki Sosyal Bilimler Yüksek Okulu
www.wsns.lublin.pl
Varşova İktisat Fakültesi (İnsan Sermayesi Geliştirme Bölümü)
www.sqh.com.pl
Milli Eğitim Komisyonu tarafından adlandırılan Pedagoji Üniversitesi (Pedagoji
Fakültesi: Tarih Eğitimi Bölümü)

www.ap.krakow.pl
• Kariyer rehberliğinin sosyolojik yönleri
• İşsizlikle mücadele yöntemleri ve biçimleri
• Engelliler için kariyer rehberliği

Lodz Üniversiteis (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
www.psych.uni.lodz.pl
Czestochowa’daki Jan Dlugosz Akademisi
www.wp.ajd.czest.pl/

• İş danışmanı çalışmasının değerlendirmesi
• Kariyer rehberliğinde psikolojik tanı
• Kariyer rehberliğinin etik yönleri
• Avrupa Birliği’nde kariyer rehberliği
• Kariyer rehberliğinde kişiler arası iletişim

Wroclaw’daki Lower Silesia Üniversitesi,
www.ikunise.dsw.edu.pl
Varşova’daki Kamu Bilgilendirme Topluluğu Pedogoji Yüksek Okulu (Lublin’de Fakülte
Şubesi)
www.wsptwp.eu
Lodz'daki İşletme Akademisi
www.rekrutacja.swspiz.pl

• Personel işe alma ve seçme hazırlığı
Leszno’daki Beşeri İlimler Yüksek Okulu
www.wsh-leszno.pl/
Lodz'daki Beşeri İlimler ve İktisat Akademisi
www.ckp.wshe.lodz.pl/index.php?dz=3
Przemysl’deki Doğu Avrupa Devlet Lisesi

www.pwsw.pl
• Kariyer danışmanı IT veritabanı
• Mezuniyet semineri

Bielsko-Biala’daki Yönetim Yüksek Okulu
www.wsa.bielsko.pl
Wloclawek’deki Beşeri İlimler ve İktisat Üniversitesi
www.wshe.pl/nauka/studia-podyplomowe
Plock’taki Pawel Wlodkowic Üniversitesi
www.wlodkowic.pl/
Varşova’daki Personel Yönetimi Yüksek Okulu
http://wszp.edu.pl/
Poznan’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi (Psikoloji Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Fakültesi)
www.amu.edu.pl/index.php?linkid = 1144
Poznan’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
www.wse.amu.edu.pl
Poznan’daki Beşeri İlimler ve Gazetecilik Fakültesi
www.wsnhid.pl/content/view/479/369/

Gliwice’deki Silezya Üniversitesi (Uygulamalı Sosyal Bilimler Bölümü,
Organizasyon ve İşletme Fakültesi)
www.roz2.polsl.pl
Katowice’deki General Jerzy Zietek Silezya İşletme Fakültesi
www.swsz.katowice.pl/
Cracow İktisat Üniversitesi
http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/uniwersytet.html
Cracow İşletme Okulu
www.spiz.ae.krakow.pl/index.php?a = paqes&id = 27
Katowice İşletme Okulu (İşletme Fakültesi)
www.qwsh.pl/studia podyplomowe.php?id = l
Gorzow Wielkopolski’deki İşletme Yüksek Okulu
www.wsb.qorzow.pl
Poznan Teknoloji Üniversitesi (Bilgisayar Bilimleri ve İşletme Fakültesi)
www.put.poznan.pl

Tadeusz Kosciuszko Cracow Teknoloji Üniversitesi (Pedagoji ve Psikoloji Merkezi)
www.cpip.pk.edu.pl
Olsztyn’deki Warmia ve Mazury Üniversitesi (Sosyal Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi)
www.uwm.edu.pl
Varşova’daki Yönetici Okulu
www.kaweczynska.pl
Zielona Gora Üniversitesi (Makine Mühendisliği Fakültesi)
www.wm.uz.zqora.pl
Gdansk Beşeri İlimler Yüksek Okulu (Pedagoji Fakültesi)
www.qwsh.qda.pl
Bialystok Kamu Yönetimi Yüksek Okulu
www.wsap.edu.pl
Lodz Lisans Üstü Eğitim Merkezi’ndeki Beşeri İlimler ve İktisat Akademisi

www.ckp.wshe.lodz.pl
Wroclaw’daki İşletme Yüksek Okulu "Edukacja"
www.edukacia.wroc.pl
Opole Üniversitesi
www.sdz2.uni.opole.pl
Wroclaw Üniversitesi, Öğretmen Yetiştirme Merkezi
www.cen.uni.wroc.pl
Gdansk’taki Sosyal Ekonomi Yüksek Okulu
Mesleki Eğitim ve Lisansüstü Eğitim Merkezi
http://wsse.edu.pl
Elblag Beşeri İlimler ve İktisat Üniversitesi
www.euh-e.edu.pl
Dabrowa Gornicza İşletme Akademisi
www.wsb.edu.pl
Chorzow’daki Silezya Üniversitesi İşletme Okulu

www.sz.us.edu.pl
Olsztyn Lisesi
www.owsiiz.edu.pl
İktisat ve Edebiyat Okulu
www.wsehsk.home.pl
Mesleki Eğitim Devlet Yüksek Okulu
www.pwsz.bialapodlaska.pl

Romanya’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Rehberlik ve Danışmanlık başlangıç eğitimi – Kariyer eğitimi, EVG kuramı vb.
aşağıdaki ihtisas alanlarından birinde
üniversite diploması: Pedagoji, psikopedagoji, psikoloji, sosyoloji, sosyal pedagoji,
psiko-sosyoloji, psiko-pedagoji veya felsefe –
tarih 1978 -1989 mezunları

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Şu anda üç yıl (Bologna
uygulamasından önce, süre
dört yıldı)

Bükreş Üniversitesi, Psikoloji Fakültesi ve Eğitim Bilimleri,

Rehberlik ve Danışmanlık Yüksek Lisans
Eğitimi

Psiko-tanı, kariyer (eğitim) kuramları, Şu anda iki yıl
öğrenim psikolojisi, sosyal psikoloji,
işgücü piyasası, çok kültürlü
danışmanlık vb.

Bükreş Üniversitesi, Psikoloji Fakültesi ve Eğitim Bilimleri
Sos. Panduri nr. 90 - Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Tel: +031-425.34.45 / +031-425.34.46 Web: www.fpse.ro
Petru Maior of Tárgu Mures Üniversitesi
İşletme ve Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisansı
Targu Mures,
str. Nicolae Iorga nr. 1
Tel: +40265262275; +40265262275
E-mail: rectorat@upm.rp
Web: www.uttqm.ro
Bükreş Teknik Üniversitesi
Öğretmenlik Bölümü
Yetişkin Eğitimi ve Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisansı
313 Splaiul Independentei
Bucharest
Rectorat R318
Tel: +4021 4029507; +4021 4029241; +4021 4029242

Fax: +40214029507
E-mail: dppd upb@yahoo.com
Web:
www.pub.ro/romana/departamente/DPPDSC.html
Ploieşti’deki Petrol-Gaze Üniversitesi
Öğretmenlik Bölümü
Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisansı
39B-dul Bucuresti
Ploiesti
Romania
PO BOX 52
Te: + 40 244 573 171
Fax: +40244 575 847
Web: www.upq-ploiesti.ro
Titu Maiorescu Üniversitesi Bükreş
Psikoloji ve Eğitim Danışmanlığı Yüksek Lisansı
187 Calea Vacaresti
Bucharest
Tel: +4 021.330.26.80; +4 021021/330.21.09
Fax: +4 021.330.15.66
E-mail: decanat.psiholoqie@utm.ro

Web: www.utm.ro

Slovakya’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi

Slovakya’da, kanun, sadece genel olarak psikolojik hizmetlerin sağlanmasını düzenler; kariyer danışmanlığına veya diğer kariyer hizmetlerine özgü ulusal kalifikasyon standartları
bulunmamaktadır. Psikoloji ve andragoji bölümleri tarafından sunulan kariyer danışmanlığına özgü bazı üniversite dersleri bulunmaktadır. Edebiyat/beşeri ilimler fakültelerindeki psikoloji
derslerinin yanı sıra, işletme fakültelerinde ve bazı farklı fakültelerde, örneğin teknik üniversitelerde kişisel/insan kaynakları yönetimi dersleri verilmektedir. İnsan kaynakları yönetimine ilişkin
dersler, özellikle bilimsel veya ekonomik alanlarda verilmektedir. Ayrıca, projeler kapsamında geliştirilmiş çeşitli ileri eğitim ve öğrenim olanakları da bulunmaktadır. Alanda çalışan insanlar
için artan sayıda seminer, atölye ve konferanslar verilmektedir.
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Psikoloji ve andragoji çalışmaları kapsamında isteğe
bağlı ayrı (tek) üniversite dersleri

Mesleki rehberlik, danışmanlık ve
oryantasyon eğitimi, rehberliğe ilişkin
psikometrik yöntemler, kariyer seçimi

3-6 kredi

Örneğin: Bratislava Comenius Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Psikoloji Bölümü
(www.uniba.sk)
Comenius Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Andragoji Bölümü, Bratislava
(www.uniba.sk) Presov Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji
Bölümü, Presov (www.unipo.sk) Trnava Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Psikoloji Bölümü, (www.truni.sk – şu anda İngilizcesi yoktur)

Slovenya’da Rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Rehberlik uzmanlarının ilk eğitimi, ilgili üniversite eğitimini bitirmiş yeni çalışanlar için deneme dönemi içinde verilir ve ardından rehberlik alanında bir meslek sınavı yapılır. Slovenya’daki
rehberlik danışmanı eğitimi, Slovenya İstihdam Servisi, Meslek Oryantasyon ve Departmanı ve Euroguidance Slovenya merkezi bünyesinde kariyer danışmanlarına sunulan farklı mesleki
yeniliklerle birlikte sunulur.
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Psikoloji yüksek lisans derecesi (2. Bologna Yeterlilik, okul danışmanı, meslek danışmanı ve
Dönemi)
kariyer danışmanı olarak çalışmak için teori ve
pratiği içerir.

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

3 + 2 yıl

Ljubljana Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
psy.ff.uni-lj.si/en

Psikoloji Doktorası (3. Bologna Dönemi)

Yeterlilik, okul danışmanı, meslek danışmanı ve
kariyer danışmanı olarak çalışmak için teori ve
pratiği içerir.

3 yıl

Ljubljana Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

psy. ff.uni-lj. si/en

Psikoloji yüksek lisans derecesi (2. Bologna
Dönemi)

Yeterlilik, okul danışmanı, meslek danışmanı ve
kariyer danışmanı olarak çalışmak için teori ve
pratiği içerir.

3 + 2 yıl

Maribor Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü,
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
www.ff.uni-mb.si

Pedagoji yüksek lisans derecesi (2. Bologna
Dönemi)

Okul danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teori
ve pratiği içerir.

3 + 2 yıl

Ljubljana Üniversitesi, Pedagoji Fakültesi, Sosyal Pedagoji Bölümü,
Kardeljeva ploščad 16 , 1000 Ljubljana
www.pef.uni-lj.si

Sosyal Hizmet yüksek lisans derecesi (2.
Bologna Dönemi)

Okul danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teori
ve pratiği içerir.

3 + 2 yıl

Ljubljana Üniversitesi, Sosyal Hizmet Fakültesi, Topniška 31, 1000
Ljubljana
www.fsd.si

Psikoloji Doktorası (3. Bologna Dönemi)

Okul danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teori
ve pratiği içerir.

3 yıl

Ljubljana Üniversitesi, Sosyal Hizmet Fakültesi, Topniška 31, 1000
Ljubljana
www.fsd.si

Psikoloji, Pedagoji, Sosyal pedagoji, Sosyal
Hizmet Yüksek Lisans (Üniversite)
Diploması

Okul danışmanı olarak çalışma yeterliliği, teori
ve pratiği içerir.

3 + 2 yıl

Ljubljana Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Pedagoji ve Andragoji Bölümü,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

www.pedagogika-andragogika.com

Slovenya İstihdam Servisi’nde meslek
danışmanlığı için ileri eğitim ve öğrenim

Farklı konular: grup danışmanlığı, farklı
müşteriler vs.

En az 1 gün

Slovenya İstihdam Servisi – Merkez Büro, Meslek Oryantasyonu Bölümü
NVICC / Euroguidance Slovenia National Vocation Information and
Counselling Centre, Smoletova 12, 1000 Ljubljana
www.ess.qov.si/enq/Nrcvq/nrcvq.htm

Danışmanlar için akademi eğitimi gezileri
(Euroguidance Slovenya)

Avrupa’da eğitim gezileri

1 hafta

Slovenya İstihdam Servisi – Merkez Büro, Meslek Oryantasyonu Bölümü
NVICC / Euroguidance Slovenia, National Vocation Information and
Counselling Centre, Smoletova 12, 1000 Ljubljana
www.ess.qov.si/eng/Nrcvg/nrcvq.htm

İspanya’da rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

1.-rehberlik ekipleri: lisansüstü

Psikoloji, eğitim, sosyal hizmet İleri eğitim:
kurslar,seminerler, görev grupları, çalışma grupları

Dereceye bağlı olarak 3 veya 5 Üniversiteler
yıl
Özerk toplumların yüksek öğretimden sorumlu eğitim
idaresi

2.-lise rehberlik ekipleri lisans üstü

Psikoloji, eğitim İleri eğitim: kurslar,seminerler, görev 5 yıl
grupları, çalışma grupları

Üniversiteler
Özerk toplumların yüksek öğretimden sorumlu eğitim
idaresi

3. Meslek ve eğitim rehberliği VET (mesleki Hukuk, ekonomi, sosyoloji… İleri eğitim:
eğitimi) öğretmenleri lisans üstü
kurslar,seminerler, görev grupları, çalışma grupları

Dereceye bağlı olarak 3 veya 5 Üniversiteler
yıl
Özerk toplumların yüksek öğretimden sorumlu eğitim
idaresi

4.- Entegre VET merkezlerindeki rehberlik
ekipleri lisans üstü

Hukuk, ekonomi, sosyoloji… İleri eğitim:
kurslar,seminerler, görev grupları, çalışma grupları

Dereceye bağlı olarak 3 veya 5 Üniversiteler
yıl
Özerk toplumların yüksek öğretimden sorumlu eğitim
idaresi

İsveç’te Rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
İsveç’te, ulusal okul sistemi içindeki çoğu rehberlik danışmanı, Kariyer Danışmanlığı Lisans Diploması’na sahiptir ve bu diploma İsveç’teki üç farklı üniversitede verilen üç senelik tam zamanlı
program tamamlandıktan sonra alınır. Belediye yetişkin eğitimi içindeki danışmanların öğrenimi genellikle bu şekildedir. Lise ve yetişkin eğitimindeki rehberlik danışmanlarının yaklaşık %70’i
bu eğitim geçmişine sahiptir.
Üniversitelerde çalışan rehberlik personeli nadiren Kariyer Danışmanlığı diplomasına sahiptir. Genellikle lisans veya yüksek lisans diplomaları daha yaygındır. Özellikle, bireysel
departmanlarda çalışan eğitim danışmanları söz konusu olduğunda, ilgili konuda anabilim dalı eğitimi, iş için daha önemli görülmektedir. Üniversite danışmanları, eğitim ve kariyer
danışmanlığındaki kuramlar ve yöntemler hakkında sık olarak hizmet içi eğitim almaktadır. İstihdam bürolarında, danışmanlık konusunda meslek diploması bulunan danışmanlar bulabilirsiniz,
fakat çoğu hizmet görevlisi, Ulusal İşgücü Piyasası İdaresi’nin hizmet içi eğitiminden geçmiştir.
Rehberlik danışmanları, çalışmaya başladıklarında, ileri eğitim için çok fazla olanakları bulunmamaktadır. İsveç’teki bazı belediyeler, uzmanlar için güncel konularda düzenli bilgilendirme
toplantıları düzenlemektedir. Ayrıca, Kariyer danışmanlığında üç senelik program sunan üniversitelerde ileri eğitim dersleri verilmektedir ve Kariyer Koçluğu eğitimi veren bazı özel şirketler
bulunmaktadır.
Eğitim türü ve katılım şartları Ana içerik

Kariyer Danışmanlığı Yüksek
Lisansı

Süre

Kurs eğitiminin ana konusu üç ana
Üç senelik tam
bölümden oluşan “kariyer danışmanlığı”dır: zamanlı üniversite
programı olup, açık
öğretim şeklinde de
verilmektedir, 180
ECTS

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Malmö Üniversitesi, Öğretmenlik Okulu
http://www.edu.mah.se/LGSYV/

Yeterlilik kazanmak için
öğrencilerin lisans eğitim genel
kabul şartlarını karşılaması, lise /
kolejde sosyal bilimlerde Geçer
veya A notu almış olması, en az
bir sene (12 ay) çalışma deneyimi
olması gerekir (İsveç’teki liseler
veya yetişkin eğitimi
merkezlerinden okul tamamlama
belgesi ya da lise bitirme belgesi
alan ya da liseyi İsveç dışında
okuyan ve genel kabul şartlarını
karşılayan herhangi bir kişi,
yeterli not almış olması kaydıyla
kabul edilir).

• Toplum, çalışma yaşamı ve eğitimin
organizasyonu ve işleyişi hakkında bilgi
vermeye yönelik sosyal bilimler
• Bir kişinin rehberlik danışmanı, eğitmen
ve/veya bilgilendirme memuru olarak
çalışabilmesine olanak veren insan
davranışını anlamak için, psikoloji, pedagoji
ve sosyoloji alanlarında temel bilgiyi
kapsayan davranış bilimleri.

Daha fazla bilgi için irtibat adresi:
Anders.Loven@mah.se
Stockholm Üniversitesi Eğitim Bölümü
http://www.su.se/pub/isp/polopoly.jsp7d = 8187 For further information, please contact:
ulla.braq-vhland@ped.su.se
Umeå Üniversitesi, Öğretmenlik Fakültesi
http://www.educ.umu.se/indexeng.html
Daha fazla bilgi için irtibat adresi:
qoran.nilsson@educ.umu.se

• Başta okul ve kolejler olmak üzere ve
diğer alanlarda uygulama dönemleri.
Uygulama dönemleri, bireylerle ve/veya
gruplarla bağımsız rehberlik oturumları
yapılması, öğretim veya bilgilendirme gibi
hususları kapsar.

Ayrı üniversite dersleri

Temel seviye derslerine örnekler:

Temel seviye derslere
girebilmeleri için, öğrencilerin
genel kabul şartlarını
karşılamaları gerekir (yukarı
bakınız)

• Rehabilitasyon ve Meslek Rehberliği
• Girişimcilik ve kariyer danışmanlığı
• Grup Gözetim Süreci

7.5 ECTS veya daha
fazla kredili, ayrı
üniversite dersleri

Stockholm Üniversitesi Eğitim Bölümü
http://www.su.se/pub/isp/polopoly.jsp7d = 8187
Daha fazla bilgi için irtibat adresi: ulla.brag-yhland@ped.su.se

• Kariyer Rehberliğinin Uluslararası Boyutu
• Mesleki Diyalog
İleri seviye derslere girebilmek
için öğrencilerin Kariyer
Danışmanlığı Lisans Diploması
olması gerekir (yukarı bakınız)

İleri seviye derslere örnekler:
• Kariyer danışmanlığı ve kariyer gelişimi
perspektifi – kuram, yöntem ve değişim
• Kariyer danışmanlığı pedagojisi

Belediyeler tarafından
düzenlenen bilgilendirme ve
eğitim günleri

Rehberlik uzmanları için güncel konu ve
ilgilenilen temalar hakkında bilgilendirme
ve eğitim günleri, örneğin:

Resmi kabul şartları yoktur

• ulusal eğitim sistemindeki değişiklikler

Yarım gün, bir gün
veya iki güne kadar

İsveç’teki tüm belediyeler rehberlik uzmanları için bu tür ileri eğitim vermemektedir. İki
iyi örnek verecek olursak:
1) "Lärarfortbildning AB" (Öğretmenler için ileri eğitim), Stockholm belediyesi tarafından
yılda yaklaşık 7 defa rehberlik uzmanları için düzenli tematik konferanslar düzenlemek
üzere görevlendirilmiş bir şirkettir.

Rehberlik uzmanları ve bu
alandaki güncel konularla
ilgilenen diğer kişiler için
etkinlikler düzenlenir.
Temel fikir, işverenin (okullar,
rehberlik merkezleri,
üniversiteler vs.), bilgilendirme
günlerine katılmasını istediği
çalışanların sayısına göre ücret
ödemesidir.

Kariyer koçluğu ve yaşam
planlama eğitimi

• işgücü piyasası trendleri
• yabancı ülkelerde eğitim
• gayrı resmi uygulamaların yasallaşması
• deneyimler
• yaşam boyu öğrenim
• eğitim ve çalışma yaşamı ilişkisi vs.

Eğitim, şu gibi modülleri içerir:
• Yaşam ve kariyer hedefleri

Faaliyet "Vägledarkalendariet" (Rehberlik danışmanı takvimi) olarak adlandırılmaktadır.
http://www.lararforbundet.se/web/lfort.nsf?0penDatabase
Daha fazla bilgi için irtibat adresi:
vagledarkalendariet@lararfortbiIdning.se
2) Skåne Yerel Daireler Birliği (Skåne, İsveç’in güneyindedir ve 33 belediyeden oluşur)
"Vägledarkompetensen" (Rehberlik Danışmanı Yetkinliği) adı altında bir faaliyet
yürütmektedir ve bu faaliyet kapsamında, İsveç Danimarka'da her yıl bir dizi konferans ve
eğitim gezisi düzenlenmektedir. http://www.kfsk.se/vagledarkompetensen/
Daha fazla bilgi için irtibat adresi:
lise.blomqvist@kfsk.se

Süre, bir senelik
Newstart Career Coach Academy, belirli koçluk araçları ve tekniklerinin öğrenimine
programlardan birkaç yönelik yoğun eğitim programları ve kısa süreli atölyeler gibi geniş bir eğitim kurs ve
günlük seminerlere
seminer yelpazesi sunan bir şirkettir.
kadar farklılık
gösterir

Kursa veya eğitim programına
katılım için ücret dışındaki bir
giriş şartı yoktur.
Bu ücreti işveren öder.

• İş Yaşam Dengesi
• Kariyer değerlerinin netleştirilmesi
• Kişilik ve kariyer tercihi profili
• İlgi alanları
• Aktarılabilir becerilerin tanımı
• Kariyer kısıtlamalarının çözümlenmesi
• Seçeneklerin analizi ve kariyer eylem
planı
• Kişisel iş piyasasını bulmak
• Kendini pazarlama
• İş arama teknikleri
• CV hazırlama mülakat becerileri
• Yeni bir iş kurma

http://www.newstart.se/eng/infotext.php7val=5
Daha fazla bilgi için irtibat adresi: info@newstart.se
TRINOM bu alandaki bir başka şirkettir. Kariyer ve yaşam planlamasına ilişkin kurs ve
senelik konferanslar düzenlerler.
http://www.trinom.se/
Daha fazla bilgi için irtibat adresi: info@trinom.se

İsviçre’de rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Psikoloji Yüksek Lisansı

www.orientation.ch

4 yarıyıl

Université de Lausanne, www.unil.ch

Meslek: Psikolog, rehberlik uzmanı

Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans
Diploması (MAS)

www.berufsberatung.ch

2-3 yıl, işbaşı eğitimi ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
www.zhaw.ch

Meslek: Kariyer danışmanı
IAP Institut für Angewandte Psychologie, Zürich,
www.psycholoqie.zhaw.ch

Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynakları www.berufsberatunq.ch
Psikolojisi Yüksek Lisansı

Validasyon

3-4 yıl, işbaşı eğitimi Universität Bern, www.unibe.ch

Meslek: Kariyer danışmanı

Université de Fribourg, www.unifr.ch

www.cdopu.ch/dvn/19973.php

Centre suisse de services Formation professionnelle | orientation
professionnelle, universitaire et de carrière www.csfo.ch

Türkiye’de rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi
Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Rehberlik, Danışmanlık ve Psikoloji
Lisans Diploması. Öğrenciler, bu
programlara üniversiteye girişte
kaydolurlar.

Rehberlik uzmanları, asgari olarak, rehberlik ve psikolojik
danışmanlık veya psikoloji dalında lisans derecesine sahip olmalıdır.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık dersleri üniversiteler tarafından
verilir. Dersler, kariyer danışmanlığını içermekle birlikte, esas
olarak psikolojik danışmanlıkta yoğunlaşmaktadır. Geçtiğimiz
yıllarda, eğitim bilimlerinin diğer branşlarından mezun olanlar, ek
ders aldıktan sonra rehberlik danışmanı olarak atanmışlardır. Bu
uygulamanın istenip istenmediği ise bir tartışma konusudur.
Rehberlik danışmanları, lisans üstü eğitimine devam edip etmeme
konusunda karar verebilmelidirler. Faaliyetin niteliğine bağlı olarak
bazı özel projelerde lisans üstü eğitimini tamamlayanlar tercih
edilmektedir.

4 senelik lisans eğitimi Türkiye’deki tüm özel ve devlet üniversitelerinin ilgili
ve üzerine iki sene
alanlarda lisans programları bulunmaktadır. Ayrıca
yüksek lisans eğitimi hemen hemen tüm üniversitelerde Yüksek Lisans
programları vardır. Bu programlar Yüksek Öğrenim
Kurulu tarafından koordine edilmektedir.
İŞKUR eğitim
www.yok.gov.tr
programları: 2 hafta

İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları
kısa süreli bir eğitim programıyla
eğitilirler.

İngiltere’de Rehberlik
Rehberlik Uzmanı Eğitimi

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

veya bir ay
İŞKUR eğitim programlarının eğitmenleri üniversiteler,
Eğitim Kurumları, Personel Yönetimi Derneği’nden
seçilmektedir.

Eğitim türü ve katılım şartları

Ana içerik

Süre

Bu eğitimi sunan kurumlar ve irtibat bilgileri

Kariyer Rehberliği Yeterliliği (OCG) –
İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler

Modül 1 – Mesleki Uygulama Çerçevesi

1 senelik tam zamanlı eğitim ve
ardından hizmet içi eğitim

Canterbury Christ Church Üniversitesi Lider: Barbara
Bassot b.e.bassot@canterbury.ac.uk

Modül 2 – Kariyer Rehberliği Kuramı, Politikası
ve Uygulaması
Modül 3 – Ortak Çalışma
Modül 4 – Öğrenim kurumlarındaki danışanlarla
çalışma ve öğrenim kurumlarında rehberlik (CEG)
Modül 5 – Fırsat Bilgilerinden Yararlanma
Not: Her Modülün bir takım amaçları ve öğrenim
sonuçları vardır.

Coventry Universitesi
Lider: John Gough John.Gouqh@coventry.ac.uk
East London Üniversitesi
Leader: Nelica La Gro N.Laqro@uel. ac.uk
Glamorgan Üniversitesi
Lider: John Talbot italbot@glam. ac.uk
Huddersfield Üniversitesi Lider: Mo Karolia m.karolia@hud.ac.uk
London South Bank Üniversitesi Lider: Gail
Kennington kenning@lsbu.ac.uk

Manchester Metropolitan Üniversitesi
Lider: Geraldine Crawford q.crawford@mmu.ac.uk
Nottingham Trent Üniversitesi
Lider: Helen Reed helen.reed@ntu.ac.uk
Sunderland Üniversitesi
Lider: Neil Evans neil.evans@sunderland.ac.uk
Magee’deki Ulster Üniversitesi Lider: Rob Millar R.Millarl@ulster.ac.uk
West of England Üniversitesi
Lider: Mary Dempsey Mary.Dempsey@uwe.ac.uk

Kariyer Danışmanlığı ve Gelişimi Yeterliliği Sertifikanın verilmesi yedi bölüme ayrılmış referans 1 senelik tam zamanlı eğitim ve
(QCGD) - İskoçya
standartlara bağlıdır:
ardından hizmet içi eğitim

Edinburgh Napier Üniversitesi
Lider: Peter Robertson p.robertson@napier.ac.uk

• Etik, Yansıtmalı Uygulama
West of Scotland Üniversitesi Lider: Graham Allan • Kariyer Rehberliği Kuramı

Manchester Metropolitan Üniversitesi
Lider: Geraldine Crawford g.crawford@mmu.ac.uk
Nottingham Trent Üniversitesi
Lider: Helen Reed helen.reed@ntu.ac.uk
Sunderland Üniversitesi
Lider: Neil Evans neil.evans@sunderland.ac.uk
Magee’deki Ulster Üniversitesi
Lider: Rob Millar R.Millarl@ulster.ac.uk
West of England Üniversitesi
Lider: Mary Dempsey Mary.Dempsey@uwe.ac.uk

Kariyer Danışmanlığı ve Gelişimi Yeterliliği
(QCGD) - İskoçya

Sertifikanın verilmesi yedi bölüme ayrılmış
referans standartlara bağlıdır:

1 senelik tam zamanlı eğitim ve
ardından hizmet içi eğitim

Edinburgh Napier Üniversitesi
Lider: Peter Robertson p.robertson@napier.ac.uk

• Etik, Yansıtmalı Uygulama
• Kariyer Rehberliği Kuramı ve Politikası

West of Scotland Üniversitesi
Lider: Graham Allan -

Graham.Allan@uws.ac.uk
• Kariyer Rehberliği Uygulaması
• Kariyerle İlgili Öğrenim
• Kariyerle İlgili Bilgiler
• Ortak Çalışma
• Çalışma ve Öğrenim
Piyasalar
Bunlar, bilgi, beceri ve özellikler gibi alt dallara
ayrılmıştır.

