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EURO-AGES  is  an  EU-funded  project.  The  EFG,  in  collaboration  with  ASIIN  Consult 
(accreditation agency Germany)  and national societies has made a successful  application to the 
European Commission, Lifelong Learning Programme for a grant to run a pilot project on European 
Qualifications Framework (EQF). The EFG Office invited EFG Bologna Working Group members 
to participate as partners on this project. As is known, Bologna-Tuning project bring about a high 
level of Europe-wide convergence in Higher Education in seven, main subject areas by defining 
commonly accepted professional and learning outcomes. Euro-Ages aims to; support improvement 
of the quality of higher education in geology; facilitate mutual recognition by programme validation 
and  certification;  facilitate  recognition  of  accredited  degrees  in  geology  higher  education  in 
accordance with the EU directives and other agreements; support academic as well as professional 
mobility of geology graduates and establish a relationship with the qualification profile required by 
the EurGeol title. As main part of Euro-Ages, a large scale consultation among National Geological 
Societies, Employers and Universities has been made and following targets are elaborated with the 
following goals
-reference points for the conceptualization, development and improvement of Geology programmes 
in Europe (not in the sense of defining a precise curriculum, but by elaborating an agreed set of 
skills graduates need to be successful in the labour market) 
-minimum standards in the discipline, against which geology programmes are evaluated/accredited 
in internal and external qualification procedures and establishment of reference points for the Eur-
Geol. registering
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Avrupa Akridite Jeoloji Eğitim Programları Projesi (EURO-AGES)

EURO-AGES  (Avrupa  Akredite  Jeoloji  Eğitimi  Programları)  bir  AB  projesidir.  EFG  (Avrupa 
Jeologlar Birliği)  Alman akreditasyon kurumu ve ulusal jeoloji  kurumları  ile birlikte bu projeyi 
Avrupa  kalifikasyon  ağında  yaşam  süresi  öğrenme  programı  fonundan  bir  pilot  proje  olarak 
yapmaktadır. EFG Bologna çalışma grubunuda bu projeye davet etmiştir. Bilindiği gibi Bologna-
Uyumlaştırma projesi (Tuning project)  seçilen yedi yüksek öğrenim alınında akademik ve mesleki 
alandaki kabul gören öğrenim çıktıları konusunda Avrupa ölçeğinde yüksek düzeyde bir noktada 
birleşme  sağlamıştır.  Euro-Ages  yüksek  öğrenimdeki  jeoloji  eğitimi  kalitesindeki  gelişmeyi 
destekleyerek yasal belgelendirme ile karşılıklı tanınmayı, AB direktiflerine ve diğer anlaşmalara 
göre jeolojideki akridite derecelerinin tanınmasını kolaylaştırır,  akademisyenler ve meslek sahibi 
jeoloji  mezunları  arasındaki  dolaşımı  destekler  ve  Avrupa  jeoloğu  ve  bu  unvanın  gerektirdiği 
nitelikler arasındaki ilişkiyi kurar. Esas olarak büyük ölçekte bir danışma, ulusal jeoloji kurumları, 
üniversiteler ve işverenler arasında yapılmakta ve aşağıdaki hedefler gerçekleştirilmektedir.
Avrupa’da  jeoloji  programlarında kavramsallaştırma,  gelişme ve ilerleme için  referans noktaları 
belirlemek (kesin  bir  ders  programı  şeklinde  değil,  işgücü sahasında  başarılı  olacak mezunlara 
ayrıntılı bir grup beceri kazandırmak şeklinde) 
- jeoloji programlarında minimum standartları akredite olmuş iç ve dış kalifikasyon süreçlerinde 
belirlemek ve Avrupa jeoloğu unvanı  için referanslar tespit etmek 
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