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  مین زانکۆی کوردی  که یه
net.ekuni.www  

  
 وروپی زانكۆی خوندنی ئه

The University of European Studies  
ی زانستی با  ن پله آادیمیانی خاوه  پرۆفیسۆرو ئه ك له یه سته وڵ و آۆششی ده  هه به
ی   چوارچوه ش له وه م هه  ئه، وه ا ئار  هاتهرلین  بهلقیوروپی  مین زانكۆی خوندنی ئه آه یه

 زمانی آوردی   آه  فرآردنی بایه ت به آی تایبه ره وروپی سه زراندی لقكی ئه ی دامه پۆژه
ی  آیانه ره  سه سته زمانه و ده  به یه تی و هاوآات تۆآمه مییه آه آی و یه ره ی سه آه آۆه
 . آار دت وروپادا بۆ خویندن به ئه له

   و به تۆته بنیاتنان سگائامز ها آی ده ی رسایه  چوارچوه ش له  فراوانه هآار م ئه 
 فرآردنی با  ت به آی تایبه ره وروپی سه ك لقكی خوندنی ئه پرۆتۆآۆلكی یاسایی وه

م  ر ئه ههو  و زمانی آوردیه آی به ره آی سه یه  شوه دا به م زانكۆیه خوندن له.  زراوه دامه
آی وا  یه  شوه  به  سگائامزه  ده وه م هه ئه تی ڕتییه م و بنه آه ی یه آه ش آۆه زمانه 

رمی  آی فه یه  شوه روپاشدا به و تكرای وتانی ئه  بۆی بكرت له  آه  ئاراوه ته هانراوه
  .  دانپیاندراو بت

  
  ردستانی وروپی کو کی ئه زانكۆیهک  وه یوروپ زانكۆی خوندنی ئه

 زانكۆی جیھانئامزی فراوانی تۆڕی له شکهبه رلینبه لقی وروپیئه خوندنی زانكۆی
 یژرئاماژه له 07:10:1992  له آه -USEM-The University of European Study وروپیئه خوندنی

 یبنكه كوه USEMوروپیئه خوندنی زانكۆی تۆڕی ،آراوه تۆمار) -Md 2009 USEM) رمیفه
 والتانی ندینچه له آانیزانستییه چاالآییه یان قوتابی یان سنتراڵ و لق یان آیرهسه

 و بلجیکا و سود و نسافره و رائینگلته و مریكائه آانیآگرتووهیه وته :كوه یههه جیھانی
 وروپیئه تهو م له ۆیهم زانك ئه دیكه تیو ندینچه و رۆمانیا و مۆلداڤیا و ئۆآرانیا و روسیا

 آییهشوه به تیایدا آه زراوهدامه پرۆتۆآۆالنه وئه پیبه گشتیبه ڕۆژئاواییانه و
 مئه. بت فرخواز ئاستی رزبردنیبه و زانستی ستروآتووری پاراستنی چاویڕه وتوندتۆآمه

ڵ زانکۆ  گه  یان هاوشان لهی  چوارچوه ش لهوروپییهئه خوندنی زانكۆی تۆڕی یچاالآیانه
 چاالکی  ر له ش هه مه کات ئه  ده ه کانی خۆی گه  زانستییه  کاره وه کانی جیھانه رزه  به ره هه

  ك بنکه کان وه  قووله وه  لکۆینه  بواری گاته کارکدرن له  تا ده کات ستپده  ده وه خوندنه
  یUniversity of Oxford انکۆی ئۆکسفۆردز سگای ده  له ی که و هاوکاره ش هاوبه زانستییه
  کالیفۆرنیایزانکۆی سگای ده ی  له جوارچوه  که وه یه که کییه ره  سه  بنکه و به را ئینگلته
وروپی ئه خوندنی سگای گشتی زانكۆی ده  مانه  له جگه. ریکایه مه کانی ئه کگرتووه  یه وته
 و زانکۆکانی  یمانگه  په لك له ڵ گه گه ڕ له گه هشی خستۆت کاری هاوبه ی  لك چاالکی دیکه گه

 بواری فرکردن و  ناسرن له ی هاوکارئامز ده یمانگه زانکۆو په  به ی جیھانی که دیکه
 Moldo-German Instituteك  وروپی وهئه خوندنی ڵ زانكۆی گه ڕاهنان و کاری زانستی با له

 University of  ئیتایاو  لهUniversity of Naple ک کانی وه و زانکۆ جیھانییه مانیا  ئه له
Dresdenمانیا و   ئه  لهCapodostria University Athen-یۆنان  له  .  

  :وروپی و دانپیانی جیھانی زانكۆی خوندنی ئه 
  رمی به آی فه یه شوه ی دانپدانان و به  چوارچوه  له وه م هه رخستنی ئه بۆ زیاتر سه
ستنی  مای پرۆتۆآۆلبه ر بنه  سه وا له  ئهرلین لقی بهوروپی  زانكۆی خوندنی ئهستروآتووری 
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   بۆ وه تی و ڕۆژئاوایییه وروپی ڕۆژهه ند وتكی ئه  چه ن  له الیه  توانراوه وه یاساییه
  آانی  زانستییه آی بۆ آاره ره ها ساناآاری سه روه  هه خسندرت آارئاسانی مافئامزی بۆ به

 بۆ  ی آه  یاساییانه گرافه ره و په رآارآردنی ئه  به رگرتن له  سود وه  له و جگه مانه ت ئهبكر
  .  ست خراوه رده  به سته به م مه ئه
  

بت دواتریش  لی فرآردن و ڕاهنانی زانستی ده  مافگیری هه نگاوانه م هه ش ئه وه لره
  آه گرت  ده خۆوه  به  بایانه بوانامهو  خشینی ئه  به ی آه النه و هه ست آردنی ئه رده به

وروپا یان  ری والتانی ئه رتاسه  سه بت له رپكراوی هه رمی دانپیانراو و باوه آی فه یه  شوه
وروپی  می زانستی ئه ی میتۆد و سیسته ی پیاده و والتانه  ئه رپكراو بت له  باوه هاوشوه

ی تۆماری  گوره و به  یه م شیوه به.  آانیانه تیهری شوازی رسا زانس به آات یان ڕچكه ده
 The University( ی بای تۆڕی آاری زانستی سته رۆآای ده ن سه الیه وتی له پرۆتۆآۆلیكی ده

of European Study -USEM- (وا  ئه وه یه ) ندنی ئهی به) رلین لقی بهوروپی  زانكۆی خوپ 
  آی له ره ک لقكی سه  وه September 2005 30ه  لMD 0032251 ژر رمی له فهپرۆتۆآۆلی 

م   له شکه دانیپدانراوه و به) USEMوروپی  زانكۆی خوندنی ئه (تۆڕی فراوانی جیھانئامزی
کرت و  دا ده گه فتاری له وروپی ڕه ئهآی  ك زانكۆیه رمی وه  فه  به  فراوانه و  زانستییه تۆڕه
وروپی  ئهآی  زانكۆیه ك ستن وه و ڕاهنان پرۆتۆآۆلبهندی  یوه ڕووی آاری زانستی و په له

 ی کانی دیکه آییه ره  سه لقهڵ  گه بت له  ده رمی هاوخانه  فه نرت و به تی دانیپده وه نوده
کانی  کییه ره  سه نسا و سود وتکرای لقه فره ک وروپیدا وه زانكۆی خوندنی ئهنو تۆڕی 

نگی و  ماهه  هه رچوونی قوتابیش به ی زانستی ده انامهوا برو ك آه یه  شوه بهی  دیکه
 و -The University of European Study -USEM(  :شی زانكۆآه ردوو به شی هه هاوآاری و هاوبه

 لی  شکه  به که) EKUNI رلین لقی بهوروپی   ئه و زانكۆی خوندنی یه  سنترای زانکۆکه که
  . خشین  به بته

  
رآارآردنی پنتی  ی به  چوارچوه و زیاتر داننان و مافئامزی له م کاره نی ئهتر کرد بۆ تۆکمه

 آاری زۆری پیرۆز بۆ  ست خراوه رده  به سته به م مه  بۆ ئه ی آه  یاساییانه گرافه ره و په ئه
رسا   به ت به  پنتی تایبه  بۆ نمونه،  آراوه رزه  به م پرۆژه زانستییه رخستنی ئه سه

تی   ڕوخسه  له ره ده آری یاریده رمی و ڤه  فه رای به مانیا فده ی وتی ئهآان زانستییه
رسا    ت به  پنتی تایبه یه م شوه  شوازی نابراو به چاالآی فرآردن و ڕاهینانی زانكۆی له

 20052 .9 .7  آری له رمی و ڤه ی فه  ئاماژه رای به مانیا فد آانی والتی ئه زانستییه
ی  رداری بۆ خانه لمانیا بسنوو ی ئه وه تی آاری زانستی و لکۆلینه زاره وه H A 3ی ژرکۆد له

رآارخستنی  ی به  ڕگه ش له مه  ئه خساندووه ک سنترالك ڕه  وه م زانكۆیه آی ئه ره لقی سه
مانیای  تی آاری زانستی ئه زاره ی وه (34a§ (گرافی یاسایی ره گشتئامزی پنتی په

ی زمان و  چوارچوه  چاالآی خوندنی با له  به ته  تایبه ی آه گرافه ره و په  ئه،  یه وه راله فیده
رال  لمانیای فید ختی ئه رلینی پایته  به ش له  یاساییه گرافه ره م په  پنتی ئه، دا آولتووری دیكه

و  ری ئه ه سب  له هنت آان ده  بوانامه ریدا دان به  سبه  له  آه، گشتئامزی بۆ آراوه
رآار بن بۆ آاری  و تا بتوانن به  ئاراوه  ته هاتونه دا که ی دیكه نبیریانه آولتوورو زمان و ڕۆشه
   له بت گری تیتلی دآتۆر مافئامز بت و بۆی هه  هه  بۆ نمونه زانستی و آاری ڕۆژانه

سنترای   هاوآات آار بھنت ی به آه گرافی ناوبراو بۆ آاری زانستی تتله ره ی په چوارچوه
خساندنی دواترین میتۆدی  رآی ڕه تی مۆلداڤیاش ئه وه وروپی نوده زانكۆی خوندنی ئه

زموونی خۆ بنیاتناناوی  تی زانستی و ئه ترین بابه وروپی و ناساندنی تازه  ئه خویندنی نوی
آانی  شینی بروانامهخ رآی به رمی ئه آی و فه ره آی سه یه شوه ها به روه  هه ستۆ گرتووه  ئه له
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   آهرلین لقی بهوروپی  آی زانكۆی خوندنی ئه ره نگی سه ماهه  هه ستۆ به  ئه گرتۆته
ش دوای آۆنترۆكردنی  م آاره وروپیدا ئه  تۆڕی زانكۆی خوندنی ئه  له ی زانكۆآانه هاوخانه

تی  رپرسیارییه بهنگی و  ماهه بت به هاوآاری و هه  ده  وه ی توانستی زانستی قوتابیه ڕادده
 زانكۆی خوندنی  ر به  سه  آه آان  آورده آادمیك و پرۆفیسۆره پاڵ ئه التناس له ڕۆژهه

آی  یه شوه نھا به ر ته ك هه آانیان نه وا بروانامه ك که یه  شوه ن بهرلین لقی بهوروپی  ئه
رزیش بت و  بهرآی زانستی  كو شیاوی ئه رپكراو بت به تی باوه وه رمی و نو ده فه
  وروپا به آانی ئه  زانستییه  بونیاته شك له وا به ك که یه و ئاینده ره نگاوك بت به هه

  ندین ساه ش دوای خوندنی چه خشینه  به م بوانامه  بگومان ئه، وه ستته آوردستان ببه
  ی به وه  دواتریش تاقیكردنهرخ و  و هاوچه  میتۆدی تازه  به واوی قوتابیه وڕاهینانی ته

  شیان له مه  ئه ی توانستی قوتابییه  پله زموون و پاشانیش داننان به  ئه له ك یه زنجیره
  .  بت آه انستیه رگرتنی پله ز رچوون و وه واوی شیاوی ده  ته  به آه ی قوتابیه وه تی ئه حاه

  
  رلین وروپی لقی به  زانكۆی خوندنی ئه ست و ئامانج له به مه
  یه به خۆی هه ت به ند ئامانجكی ڕوونی تایبه ك چه ر زانكۆیه زراندنی هه ست دامه به مه
آی خۆی  ره  سه ره  ئامانجی ههپاریسرلین  لقی بهوروپی   زانكۆی خوندنی ئه  مان شوه هه

ی  آییانه ره  سه  زانستییه م ئامانجه ئه. ستی ماددی به  مه و دووره ئامانجكی زانستییه
  ره هه  آه  وه بته تیدا آۆده ره ند خالكی بنه  چه  لهپاریسرلین  لقی بهوروپی  زانكۆی ئه

و توندو ڕاست بت  نگاوكی زانستی تۆآمه  هه رپكراوه سگا باوه م ده  ئه یه وه گرینگترینیان ئه
اتووی ی آادیركی لھ وه وی زانستی بۆ ئه شپدانی قوتابی آاری لكۆلیینه و گه ره به

  رگرتبووبت بۆ تۆآمه وروپی وه ی ئه آانی پكھاته  بونیاته  سوودی له رچت آه لده
ندین   دوارۆژدا بۆ چه  له م توانسته تی و بكرت ئه یه  هه ی آه و توانسته هزآردنی ئه وبه

   زانستییه م آادیره  آار یان ئه وروپا بخرته  نوان آوردستان و ئه ی زانستی له پرۆژه
وخۆ  ها ڕاسته روه ردوو الدا هه  نوان هه آی دیار دروست بكات له بتوانت آارئاسانییه

سگا   ده پدان له ره ندن و په سه شه زایی زانستی خۆی بۆ آاری گه بتوانت شاره
م  ی ئه م چاالآییه ك ئه یه شوه  آار به ك آوردستان بخاته آی وه یه آانی جگه زانستییه
و  ره مخۆر بت به نگاوكی خه رزتر بت و هه رآی زانستی به شیاوی ئه  دواتر آادیره
 به وروپا آانی ئه  سووده  به  زانستییه  بونیاته شك له ك به یه شوه ك به یه ئاینده

ی   ژیارییه  رووه و نی ببات و سوود له ده گای مه و آۆمه ره نت زیاتریش به یه  بگه وه آوردستانه
  . ربگرت ڕی پویست وه و په وروپاش تا ئه ئه
  

  شوازی خوندن
   نییه  وه  گۆرینه ی نامه  ڕگه له وروپی   زانكۆی خوندنی ئهله شوازی خوندن 

و  وروپی و ئه زانكۆی خوندنی ئهزراندنی  تییکانی پرۆتۆکۆلی دامه ره ما بنه ی بنه گوره به
بت  ده  وا ئهو فربوون و ڕاهنان  میکانیزمی خوندن  کات له وی ده یره ی په پرنسیبانه
  سگای ده وا چاالکی خوندن له  بت که وه  وردی ئاگاداری ئه ر شتک به  هه ر له قوتابی به

رنت  ی ئینته  ڕگه ها له روه  هه  نییه وه  گۆرینه ی نامه  ڕگه له وروپی  زانكۆی خوندنی ئه
 میکانیزمیلکو چاالکی و  به  نییه  وخۆکانی دکه  ناڕاسته ناه ی که  ڕگه ها له روه نییه وهه

کی  یه شوه به وروپیدا زانكۆی خوندنی ئه  سگای ده خوندن و فربوون و ڕاهنان له
  .  ویه وخۆی مامۆستا و قوتابییه ی ڕاسته ڕگه  له کۆنکرتانه
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و  ی ئه نانهو وا وخۆ له بوونی ڕاسته ی ئاماده  رگه قوتابی فرخواز له ر  سه پوسته له
  بهوروپی   ئهخوندنی زانكۆی   که ی و کۆلژانه  کانی ئه شه  له به یبژاردووه  هه ی که زانسته
   یان دواتر له   ئاراوه تیه  هناویه روپیدا ندیین زانکۆی جیا جیای ئه ڵ چه  گه وتن له ڕککه

  .  ئاراوه بت یھنته شدا ده ندیین داسگاو زانکۆی دیکه ڵ چه گه
  
آانی زانكۆی خوندنی  آانی آۆلژه شه  به شك له ر به  هه پدانی زیاتر له ره ها بۆ په روه هه
ڵ  گه له ندی یوه ر قوتابیك په ر هه  سه  له رجه بوون مه پاڵ ئاماده وا له وروپی آودستانی ئه ئه

آرت ببت   ده هی آ و شوازانه موو ئه هه ستت به رشتیار ببه رپه ر یان سه مامۆستای فرآا
   به،آاربت پدانی زانستی به شه ك بۆ گه مو زانیارییه رگرتنی هه ودار بۆ وه نالكی به  آه به

  ند بوونیان به وا پابه ر و دآتۆراه و پۆست دآتۆراه ئه ی ماسته ی قوتابیانی پله گوره
  . بت وخۆ ده رشتیار ڕاسته رپه مامۆستای سه

  
  وروپیئه خوندنی  زانكۆی ان لهآ خسانی خوندنی پله ڕه
ی ڕۆژئاوادا جگیر و  ورپا و والتانی دیكه  ئه آان بۆ فرخوازان له خسانی خوندنی پله ڕه

  : یه وه ی خواره یه م شوه  کوردستاندا به جن و بۆ فرخوازان له نیشته
  
  ی که فرخوازانهو   بۆ ئهوروپیئه خوندنی  زانكۆی لهآان  خسانی خوندنی پله  ڕه:م که یه
  . جن ی ڕۆژئاوادا جگیر و نیشته ورپا و والتانی دیكه  ئه له
و  ر و دآتۆراو پۆست دآتۆرا بۆ ئه کانی ماسته ك له پله یه  پله ر کاتی ئستادا خوندنی هه له

ش  مه خساوه ئه  ڕهجن ی ڕۆژئاوادا جگیر و نیشته ورپا و والتانی دیكه  ئه  له آه   قوتابیانه
  کانی خۆی   زانستییه ره رج و پوه  پی مه هب
  

   له ی که و فرخوازانه بۆ ئه وروپیئه خوندنی  زانكۆی آان له خسانی خوندنی پله  ڕه:م دووه
  . کوردستاندا جگیرن

 س  کرت به  کوردستاندا جگیرن ده  له ی که و فرخوازانه آان بۆ ئه خسانی خوندنی پله ڕه
  وه شه به
  
  ی دآتۆرا و پۆست دآتۆرا خوندنی پله :م که  یهشی به

ی دآتۆرا و پۆست  خوندنی پلهوا   کوردستاندا جگیرن ئه  له ی که و فرخوازانه ئهبۆ تكای 
  یه م شوه  به،کانی خۆی   زانستییه ره رج و پوه  پی مه ش به مه خساوه ئه دآتۆرا ڕه

زی  ی دآتۆرا و پۆست دآتۆرا آاغه نی پلهتوانن بۆ خوند فرخوازانی آوردیستانیش ده
  .  بنرن سی زانكۆآه دره داواآاری خۆیان بۆ ئه

  
  ر ی ماسته  پله:م شی دووه به
 کوردستاندا جگیرن   له ی که و فرخوازانه بۆ ئهر  ی ماسته کاتی ئستادا خوندنی پله له
 تی به حاله   بت که  نهفرخوازانهو  نھابۆ ئه ته  خساو نییه ر ڕه ویش هه وا ئه ئه
ش  مه  ئه  کهرگرتن  وه هنه دا ده  خودی زانکۆکه لهScholarship سکۆالرشیپ) وژاردن هه(

  .  یه م پالنه خسانی خوندنی ئه  ڕهمی شی چواره به
  ر  ماستهی پله ی خسانی دیکه ڕه :م هسیشی   به 
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 فرخوازانهو  نھا بۆ ئه ر ته ی ماسته پلهی بۆ کرا خوندنی  ک ئاماژه وا وه  ئهکاتی ئستادا له
  ش به خسانه م ڕه جن ئه ی ڕۆژئاوادا جگیر و نیشته ورپا و والتانی دیكه  ئه  له  که  خساوه ڕه

و  بۆ ئهپله مان   گشتی خوندنی هه  هاوکات بهتی کانی خۆییه   زانستییه ره رج و پوه پی مه
  . ن ی ڕۆژئاوادا ورپا و والتانی دیكه ئهی  روه  له ده   که  ڕخساو نییه فرخوازانه

 له    که  ڕخساو نییه و فرخوازانه بۆ ئه  ر ی ماسته پله خوندنی  مان کاتدا که هه  لهم به 
   ره ی ماسته پله م  ئهوا خوندنی ن ئه ی ڕۆژئاوادا ورپا و والتانی دیكه ئهی  ی بازنه روه ده
 -Scholarship سکۆالرشیپ) وژاردن هه( تی به حاله  ی که فرخوازانهو  بۆ ئه  خساوه ڕه

Stipendium- وه دا و به  خودی زانکۆکه له  همنحنه کی زۆر سنووردار ده یه  شم  رگرتن ئه  وه ه
 به  نده  پابه مشه ش هه ه -Scholarship- Stipendium سکۆالرشیپ وژاردنی ههی  ته حاله
  کی دیکه  واتایه رگرتن واتا به  وه هنه ستیکی زانستی دهر ئا  سه وژاردنک له ههتی  حاله
   دینهوه وژاردنه  ههزانستیی بای  سته شی ده به  له  مشه هه  و فرخوازانه ئه
  رجه مه ها له کی ڕه یه شیوه  بگومان به رگرتن که  وه هنه پاشان دهستنیشانکردن  ده
 ڕووی جیھانبینی پاشخانکی قووڵ و دیاریان  لهش  سانه م که  ئه  که کاندایه کییه ره سه
  ر یان له  سه ی خۆیان بردبته که  بواره کی دوورو درژیان له یه  ماوه میشه خۆ هه بت یانه هه

رز و و قووڵ و بھاوتایان  کی به زاییه  و شاره  کای ئاستکی زانستی با و ناسراودا بن
کان   زانستییه ره پوهپی  رگرتنیان به خۆ وه ی خۆیان یانه که کانی بواره  چاالکییه بت له هه
ل   گه  له ی که و زانکۆیانه  یا بۆ ئه  بۆ خودی زانکۆکه وه رته گه وخۆ ده کی راسته  که به

خۆ  بت یانه وروپیدا کۆنتراکت و پرۆتۆکۆلی هاوکاری زانستیان ههئه خوندنی زانكۆی
 سوودکی دیار بۆ  رگرتنی به وا راهنان و وه  بکرت که که  فرخوازه  له وه پشبینی ئه

  ره رج و پوه  مه وه ش دیسانه رگرتنه خسان وه م ڕه بگومان ئه.  وه رته گه ی ده گاکه کۆمه
  . کات چاو ده کانی خۆی ڕه  زانستییه

  
کانی خۆی  تهن زو دۆکۆمه ی کاغه وه ر له ر فیرخوازک به ر هه سه  له ش زۆر پویسته ر بۆیه هه
  .  بکات وه ره ی سه رجانه م مه چاوی ئه  وردی ڕه  بکات زۆر به م زانکۆیه ی ئه وانه ڕه
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