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የከፌተኛ ትምህርት ተቋም የመጀመሪያ ዱግሪ የርቀት
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ትምህርት ሚኒስቴር

ሐምላ 2004
አዱስ አበባ
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ክፌሌ አንዴ
ጠቅሊሊ
1. መግቢያ
በኤፋዱሪ የትምህርት ሚኒስቴር በከፌተኛ ትምህርት አዋጅ 650/2001 አንቀፅ 97/2 እንዱሁም
የንግዴ ምዝገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 30 በተሰጠው ስሌጣን መሰረት የከፌተኛ
ትምህርት አግባብነት እና ጥራትን ሇማስጠበቅ ይህን መመሪያ አውጥቷሌ።

2. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ “የከፌተኛ ትምህርት ተቋም የመጀመሪያ ዱግሪ የርቀት ከፌተኛ ትምህርት
የዕውቅና አሰጣጥ መመሪያ 2004” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ።

3. ትርጓሜ
የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ፦
1)
2)
3)
4)

“አዋጅ” ማሇት የከፌተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር 650/2001 ነው።
“ሚኒስቴር” ማሇት የትምህርት ሚኒስቴር ነው።
“ኤጀንሲ” ማሇት የከፌተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ነው።
“የከፌተኛ ትምህርት” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 650/2001 አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 8
የተመሇከተውን ትርጉም ይይዛሌ።

5)

“ተቋም” ማሇት የከፌተኛ ትምህርት የሚሰጥ የመንግሥት፣ የግሌ ወይም መንግሥታዊ
ያሌሆነ ተቋም ነው።

6) " የርቀት ትምህርት" ማሇት በመዯበኛ ወይም በአካሌ (ገጽ ሇገጽ) ከሚሰጥ መርሃግብር
ውጭ የሚሰጥ ከፌተኛ ትምህርት ነው።
7)

“የርቀት ትምህርት ዕውቅና ፇቃዴ” ማሇት የከፌተኛ ትምህርትና ሥሌጠና ሇመጀመር
በአዋጁ መሰረት ሇተቋም ሇ 3 ዓመት የሚሰጥ የስራ ፇቃዴ ነው።

8) “የርቀት ትምህርት ዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት” ማሇት የከፌተኛ ትምህርትና ስሌጠና
እንዱቀጥሌ በአዋጁ መሰረት ሇ 5 ዓመት ሇተቋም የሚሰጥ የእዴሳት ፇቃዴ ነው።
9)

“ሞዱዩሌ” ማሇት አንዴን ትምህርት (ኮርስን) ሇማስተማር የሚረዲ ሇኮርሱ በስርዓተ
ትምህርቱ ውስጥ የተጠቀሱ ይዘቶችን የያዘና ተማሪዎች ትምህርቱን እንዱጨብጡ
የሚያስችሌ የትምህርት መርጃ ነው።
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10) “የማጣቀሻ መጽሐፌ” (Reference book) ማሇት ሉሰጥ ሇታሰበው ትምህርት (ኮርስ)
የመረጃ ምንጭ ሆኖ የሚያገሇግሌ መጽሐፌ ነው።
11) “ሳይንቲፉክ ጆርናሌ” ማሇት ሳይንሳዊ የምርምር ውጤቶች የሚታተሙበት ታዋቂ
መጽሔት ነው።
12)

“የሪሶርስ ማዕከሌ” (Resource Center) ማሇት ሇተማሪዎች አገሌግልት የሚሰጥ በውስጡ
የተሇያዩ የትምህርት መርጃ መሣሪያዎች ያለት ክፌሌ ነው።

13) “ዋና ማዕከሌ” ማሇት ሁለንም ቅርንጫፌ ማዕከሊት የሚያስተባብርና የሚቆጣጠር ማሇት
ነው።
14) “ቅርንጫፌ ማዕከሌ” ማሇት ትምህርቱ በሚሰጥበት አካባቢ የመማር ማስተማሩን ሂዯት
የሚያስተባብርና የሚቆጣጠር ማሇት ነው።
15)

“ተግባር

ተኮር

ትምህርት”

ማሇት

ቤተሙከራ፣

ዳሞንስትሬሽን፣

ወርክሾፕና

የመሳሰለትን መሰረት በማዴረግ የሚሰጥ ትምህርት ነው።
16) “ቱተር” ማሇት በርቀት ትምህርት ፕሮግራም የሚሳተፈ ተማሪዎችን በየዯረጃዉ
የአካዲሚክ ዴጋፌ እና በላልችም ማህበራዊ ችግሮች ተገቢውን ምክር የሚሰጥ ባሇሙያ
ነው፡፡
17) ”የማስተካከያ እርምጃ” እንዲስፇሊጊነቱ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ወይም የእውቅና
ፇቃዴን መሰረዝ ማሇት ነው።

2

የግሌ ከፌተኛ ትምህርት ተቋም የመጀመሪያ ዱግሪ የርቀት ትምህርት የእውቅና አሰጣጥ መመሪያ

ክፌሌ ሁሇት
በርቀት ስሌት ሇሚሰጥ የከፌተኛ ትምህርት የእWQÂ እና የእውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት
ሇማስተናገዴ የሚያገሇግለ መሰረታዊ ጉዲዮች (92180)
4. መርሆዎች
በዱግሪ ፕሮግራም ትምህርትና ስሌጠና ሇመስጠት ተፇጻሚነት ያሊቸው የአዋጁ ዴንጋጌዎች
እንዯተጠበቁ ሆኖ በተሇይም
1) ማንኛውም ተቋም ተማሪዎችን የሚቀበሌበት ሥርዓት በሃይማኖት፣ በብሔር በፆታና
በመዯብ ሌዩነት የማይዯረግበት ይሆናሌ።
2) ትምህርቱ ወይም ሥሌጠናው ከሃይማኖት ነፃ የሆነ ወይም ሴኩሊር መሆን ይኖርበታሌ።
3) የቋንቋ ሥሌጠናዎች በሚሰጡበት ጊዜ ሥሌጠናው በዚያ ቋንቋ የሚሰጥ ይሆናሌ። ከዚህ
በስተቀር የማንኛውም ተቋም የማስተማሪያ ቋንቋ እንግሉዝኛ ይሆናሌ።
4) የዕውቅና ፇቃዴ የሚጠየቅባቸው ስሌጠና መስኮች ኢኮኖሚው የሚፇሌገውን የሰሇጠነ
የሰው ኃይሌ ሆኖ ተግባር ተኮር ባሌሆኑ የስሌጠና መስኮች ይሆናሌ።
5) ማንኛውም ተቋም ማስተማር የሚችሇው የዕውቅና ፇቃዴ እና የዕውቅና ፇቃዴ እዴሳት
በተሰጠው የስሌጠና መስክ እና ተገምግመው ብቃታቸው በተረጋገጠባቸው ዋና ማዕከሌና
ቅርንጫፌ ማዕከሊት ብቻ ይሆናሌ።
6) ማንኛውም ተቋም ሇተማሪዎቹ የገጽ ሇገጽ (tutorial class) ክፌሇ ጊዜ ማግኘት
የሚችለበትን የተመቻቸ ሁኔታ መፌጠር አሇበት።
7) የተቋሙ ስያሜ በአዋጁ ሇዯረጃው የተቀመጠውን መስፇርት እና ኤጀንሲው ሇዚሁ
የሚያወጣውን የማስፇጸሚያ መመሪያ መሰረት ያዯረገ ይሆናሌ።
8) ተቋሙ

የሚያካሂዯው

የምርምር

ሥራ

የአገሪቱን

እዴገትና

ሌማት

የሚያፊጥን፣

የሚያስቀጥሌና ችግር ፇቺ መሆን ይኖርበታሌ።
9) ተቋሙ የመዯበኛ መርሀግብር የሚሰጥ ከሆነ ሇርቀት መርሀግብሩ ራሱን የቻሇ ተቋማዊ
አዯረጃጀትና ስርዓት ይኖረዋሌ።
10) ተቋሙ የአገሪቱን የትምህርት ካላንዯር ተከትል በሶስት ተርሞች የአዱስ ተማሪ ምዝገባ
በማካሄዴ ስሌጠና መስጠት ይችሊሌ። ነገር ግን ትምህርቱ የሚጠናቀቅበት ጊዜ በአንዴ
ተርም ሉወሰዴ የሚገባውን ከ9 እስከ 12 ክሬዱት አወር ባገናዘበ መሌኩ ይሆናሌ።
11) በርቀት ስሌት የሚሰጠው ትምህርት የጥራት ዯረጃ በመዯበኛ ከሚሰጠው ተሇይቶ
አይታይም።
12) የርቀት የትምህርት አሰጣጥ ስሌት በኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ግብዓት
ሉዯገፌ ይገባሌ።
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5. የተማሪዎች ቅበሊ
ማንኛውም ተቋም ተማሪዎችን የሚቀበሇው በአዋጁ አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ (1)፣ 3 (ሀ) እና
(ሐ) በተዯነገገው መሰረት
1) የመሰናድ ትምህርት ያጠናቀቁትንና ሚኒስቴሩ የሚያስቀምጠውን የዩኒቨርሲቲ መግቢያ
ፇተና የማሇፉያ ነጥብ የሚያሟለትን፣
2) በውጭ አገር የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርትን አጠናቀው በኤጀንሲው የአቻ ግምት የተሰጣቸውን፣
3) ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ማዕቀፌ ወዯ ከፌተኛ ትምህርት ተቋም የመሸጋገሪያ
መመሪያ ሊይ የተቀመጡትን መስፇርቶች ያሟለትን፣
4) ተቀባይነቱ የተረጋገጠ ላሊ ዱግሪ ያሊቸውን፣
5) ሚኒስቴሩ የሚያወጣውን መመሪያ የሚያሟለ ጎሌማሶችን
ይሆናሌ።

6. ትምህርቱ ወይም ሥሌጠናው የሚሰጥበት ማዕከሌና ከባቢ (surrounding) ሁኔታ
1) ትምህርቱን ወይም ሥሌጠናው የሚሰጥበት ሕንፃና ግቢ በተቋሙ በግሌ ንብረትነት ytÃz
ወይም በማናቸውም በሕግ ፉት ሉጸና በሚችሌ ውሌ ከ3-5 ዓመታት እንዱያገሇግሌ
በኪራይ የተያዘ እና ማዕከሊቱ የስሌጠናውን ሂዯት ሇሚያውኩ ሁኔታዎች ባሌተጋሇጠ
ከባቢ መሆናቸው፣
2) ዋናው እና ቅርንጫፌ ማዕከሊቱ የሚገኙበት ቦታ የመሬት አቀማመጥ ሇጎርፌ፣ ሇከባዴ
ንፊስ፣ ሇፌሳሽና ላልች አዯጋዎች ያሌተጋሇጠና ምቹ የመኪና መንገዴ ያሇው መሆኑ፤
3) የተቋሙ ሇሰራተኞችና ሇተማሪዎች ሉያገሇግለ የሚችለ
የመጀመርያ ሕክምና እርዲታ መስጫ ኪት ያለት ይሆናሌ።

የመጸዲጃ

ክፌልች

እና

7. ክፌያ
የዕውቅናና የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት አገሌግልት ክፌያን በተመሇከተ በመንግሥት በጸዯቀ ተመን
መሰረት ይሆናሌ።

8. የዕውቅናና ዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት አስፇሊጊነት
1) የግሌ ተቋምን ሇማቋቋም፣ ዯረጃውን ሇማሳዯግ፣ ሇመሇወጥ ወይም ዕውቅና በተሰጠው
ሇመቀጠሌ ወይም አዱስ የትምህርት ዓይነት ሇመክፇት የሚፇሌግ ማንኛውም ተቋም
በአዋጁና በዚህ መመሪያ የዕውቅና ፇቃዴ ሳያገኝ የከፌተኛ ትምህርት ሉሰጥ አይችሌም።
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የግሌ ከፌተኛ ትምህርት ተቋም የመጀመሪያ ዱግሪ የርቀት ትምህርት የእውቅና አሰጣጥ መመሪያ

2) በአንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 የተቀመጠው እንዯተጠበቀ ሆኖ በርቀት ስሌት ትምህርትና
ስሌጠና መስጠት የሚፇሌግ ማንኛውም መንግሥታዊ ተቋም በዚህ መመሪያ የዕውቅና
ፇቃዴ ማግኘት ይኖርበታሌ።

ክፌሌ ሶስት
የዕውቅና ፇቃዴ አሰጣጥ መገምገሚያ መስፇርቶችና ነጥቦች
10. የዕውቅና ፇቃዴ አገሌግልት ሇማግኘት ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ
በርቀት ስሌት ትምህርት ሇመስጠት የሚፇሌግ ማንኛውም መንግሥታዊ

ተቋም እና የግሌ

ተቋምን ሇማቋቋም፣ ዯረጃውን ሇማሳዯግ ወይም ሇመሇወጥ ወይም ተጨማሪ ማዕከሌ ሇመክፇት
ወይም አዱስ የስሌጠና መስክ ሇመክፇት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው አግባብነት ያሊቸው
መረጃዎችን የያዘ የዕውቅና ፇቃዴ መጠየቂያ ማመሌከቻ ሇኤጀንሲው ማቅረብ ይኖርበታሌ።
የሚቀርበው ማመሌከቻ በአዋጁ አንቀጽ 75 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የተዘረዘሩት እንዯተጠበቁ
ሆኖ
1) ሇተቋሙ ዯረጃ የሚመጥን አካዲሚያዊና አስተዲዯራዊ አዯረጃጀት፣
2) ተቋሙ ሇሚያቀርበው የዯረጃ ስያሜ አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎች፣
3) በማመሌከቻ ቅጹ ሊይ የተመሇከቱ ግብዓት መሟሊታቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች፣
4) የሕንጻ የይዞታ ማስረጃ ወይም የኪራይ ውሌ ማቅረብ ይኖርበታሌ።

11. የዕውቅና ፇቃዴ ሇማግኘት መሟሊት ያሇባቸው መስፇርቶች
በአዋጁና በዚህ መመሪያ መሰረት ትምህርትና ሥሌጠና ሇመስጠት የተዘጋጀ ተቋም
ተማሪዎችን ተቀብል ማስተማር የሚችሇው የሚከተለት ሁኔታዎች ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ
ነው።
የርቀት ትምህርት የዕውቅና ፇቃዴ ሇማግኘት ተቋሙ ፇቃደን በጠየቀበት በእያንዲንደ
መርሃግብር የርቀት ትምህርትና ስሌጠና ሇመስጠት ባዘጋጃቸው ጣቢያዎች በሙለ የተሟለና
በማመሌከቻ ቅፁ መሰረት ሇተማሪው አገሌግልት መስጠት የሚያስችለ የተዯራጁ ማዕከሊት
ሉኖረው ይገባሌ።
1) ተቋሙ በአንዴ የትምህርት ዘመን ከተፇቀዯሇት የትምህርት መስክና ማዕከሌ ውጭ
ተማሪዎችን ተቀብል ሇማሰሌጠን የሚጠበቀውን መስፇርት በማሟሊት ትምህርትና ስሌጠና
ከመጀመሩ በፉት ከኤጀንሲው ፇቃዴ ማግኘት ይኖርበታሌ።
2) የተቋሙ አመራርና አዯረጃጀት
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የግሌ ከፌተኛ ትምህርት ተቋም የመጀመሪያ ዱግሪ የርቀት ትምህርት የእውቅና አሰጣጥ መመሪያ

ሀ) በዱግሪ ዯረጃ ሥሌጠና ሇመስጠት የሚያስችሌ፣ ግሌጽና የመማር ማስተማር፣ የምርምር
እና

የማህበረሰብ

አገሌግልት

ሇመስጠት

የሚያስችሇው

አዯረጃጀት

(Senate/

Academic Commission, Department council...) ሉኖረው ይገባሌ።
ሇ) ሇዱግሪ ፕሮግራም ራሱን የቻሇ አዯረጃጀትና የአስተዲዯር ስርዓት ያሇው፣
ሐ) ዯረጃውን የጠበቀ ሞዱዩሌ፣ የቱተሮች አመሊመሌና አቀጣጠር ስርዓት፣ የማዕከሌ
አስተባባሪ የትምህርት ዯረጃ እና የአስተዲዯር ዴጋፌ ሰጪ ሰራተኞች ቁጥርና የትምህርት
ዯረጃ፣
መ) ተቋሙ በየዓመቱ ሉያከናውን ያቀዲቸው ስራዎች፣
ሠ) የተቋሙ በጀት ሇሚሰጠው ግሌጋልት በቂና አስተማማኝ የሆነ፣
ረ) በተቋሙ አዯረጃጀት መሰረት በስሌጠናውና በአገሌግልት ስራ ሊይ የተሰማሩ የዴጋፌ
ሰጪ ሰራተኞች እና
ሰ) ሇፕሮግራሙ መሳካት የተሰማሩ ሰራተኞች የሥራ ዴርሻ በጽሁፌ በተዯገፇ ሰነዴ
የተቀመጠ
መሆን ይኖርበታሌ።
3) ሞዱዩሌን በተመሇከተ
ሀ) የማስተማሪያ ጽሑፍች (ሞዱዩልች) ሇተጠቃሚው ትምህርት xቀባበሌ የሚያመቹ
(User Friendly) ሆነው በተሟሊ መሌኩ መዘጋጀት አሇባቸው።
ሇ) በእያንዲንደ የዱግሪ መርሃግብር የሚሠጡ ኮርሶች እንዯየመርሃግብሩ የስሌጠና ጊዜ
ርዝማኔ በብቃት ሇማስተማርና ሇማሠሌጠን የሚረደ ሞደልች መዘጋጀት አሇባቸው።
ሐ) የእያንዲንደ ኮርስ ሞዱዩሌ ዯረጃውን የጠበቀ የአዘገጃጀት መመሪያን በተከተሇ መሌኩ
ሞዱዩሌ የማዘጋጀት ሌምዴ ባሊቸው መምህራን ተዘጋጅቶ እና የተሻሇ የአካዲሚክ
ዯረጃና የማስተማር ሌምዴ ባሊቸው መምህራን ዲብሮ መታተም ይኖርበታሌ።
መ)

በየዩኒቶቹ

ማብቂያ

ሊይ

ተማሪዎች

ራሳቸውን

በራሳቸው

እንዱገመግሙ

የሚያስችሊቸው መሌመጃዎች ሉñሩ ይገባሌ።
4) ቱተሮችን በተመሇከተ
ሀ) ሇእያንዲንደ የስሌጠና መስክ ሇቱቶሪያሌ አገሌግልት የሚመሇመሌ ቱተር ቢያንስ
የማስተርስ ዱግሪ ወይም ተመሳሳይ የአካዲሚክ ዯረጃ ሉኖረው ይገባሌ።
ሇ) ቱቶሩ በተቋሙ የማወዲዯሪያ መስፇርት የተመረጠ መሆን አሇበት።
ሐ) እያንዲንደ ቱቶር ሇተማሪዎች አገሌግልት መስጠት ያሇበት በሰሇጠነበት የሙያ
መስክ ብቻ ይሆናሌ።
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መ) የገጽ ሇገጽ ገሇጻውን ውጤታማ በሆነ መሌክ ሇመተግበር ሇ50 ተማሪዎች የአንዴ
ቱተር ምጣኔ ሉኖር ይገባሌ።
ሠ) ቱተሮች በገጽ ሇገጽ ገሇጻ (tutorial) አሰጣጥና ሞዱዮሌ አጠቃቀም ሊይ ስሌጠና
ሉወስደ ይገባሌ።
5) የገጽ ሇገጽ (tutorial) የትምህርት አሰጣጥን በተመሇከተ
ሀ) የገጽ ሇገጽ ትምህርት አገሌግልት የሚሰጠው አመቺ በሆኑ ቦታዎች ይሆናሌ። ነገር
ግን ተማሪው ቀዯም ብሇው እንዱያውቅ በተዯረጉ ቦታዎች እንዱሁም ፇቃዴ
በተሰጠባቸው ቅርንጫፌ ማዕከሊት ብቻ ይሆናሌ፡፡
ሇ) ማንኛውም የርቀት ትምህርት የሚያካሂዴ ተቋም በተርም ሁሇት ጊዜ ሇእያንዲንደ
ኮርስ ተማሪዎች ከቱተሮች ጋር የሚገናኙበት ከ2-3 ሰዓት ርዝማኔ ያሇው የገጽ ሇገጽ
ትምህርት አገሌግልት ፕሮግራም ማዘጋጀት አሇበት።
ሐ)

ተማሪዎች

የቱቶሪያሌ

ፕሮግራሞቹን

በተቀመጠው

የጊዜ

ሰላዲ

መሰረት

ስሇመሳተፊቸው መረጃ ሉያዝ ይገባሌ።
መ) ተማሪዎች የማጠቃሇያ ፇተና ከመውሰዲቸዉ በፉት የቱቶሪያሌ ክፌሇ ጊዜዎችን
እንዱሳተፈ ተቋሙ ክትትሌ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡
ሠ) የትምህርት አሰጣጡ በኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ግብዓቶች (ሲዱ፣
ኢንተርኔት፣ ኢሜይሌ፣ ወዘተ) ሉዯገፌ ይገባሌ።
6)

የርቀት ትምህርት የስሌጠና ጊዜ ቆይታን (duration) በተመሇከተ
ሀ) በርቀት ትምህርት አሰጣጥ አንዴ የትምህርት ዘመን (academic year) 3 ተርሞች
ሉኖረው ይችሊሌ።
ሇ) በአንዴ ተርም (3 ወራት) ጊዜ ውስጥ ከ9-12 ክሬዱት አወር ያሌበሇጠ መስጠት
ይገባሌ።
ሐ) የ3 ዓመት የመዯበኛ የስሌጠና ጊዜ የሚፇጅ ስሌጠና በርቀት መርሃግብር ከ3 ዓመት
ባነሰ ጊዜ ሉጠናቀቅ አይገባም።
መ) አንዴ ተማሪ የቀዲሚውን ተርም ውጤት ከማወቁ በፉት ሇቀጣዩ ተርም ሉመዘገብ
አይገባም።

7) የርቀት ትምህርት የዋናና የቅርንጫፌ ማዕከሊት ኃሊፉዎችን በተመሇከተ
ሀ) የዋና ማዕከሌ ኃሊፉ የማስተርስ ዱግሪ እና የቅርንጫፌ ማዕከሊት ኃሊፉዎች ቢያንስ
በመጀመሪያ ዱግሪ የተመረቁና በማስተማር ሙያ ሌምዴ ያሊቸው ሉሆኑ ይገባሌÝÝ
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ሇ) የማዕከሊቱ ኃሊፉዎች ብቃትን መሰረት ባዯረገ የውዴዴር ስርዓት ሉመሇመለ ይገባሌ።
8) የምዘናና የፇተና አሰጣጥን በተመሇከተ
ሀ) ተቋሙ/ማዕከለ የምዘናና የፇተና አሰጣጡ የሚመራበት መመሪያ ሉኖረው ይገባሌ።
ሇ) በየኮርሶች ማብቂያ ሊይ ቁጥጥር የሚዯረግበት የማጠቃሇያ ፇተና መሰጠት አሇበት።
ሐ)

ፇተናዎች

በዋና

ማዕከለ

ተዘጋጅተው

ሇቅርንጫፌ

ማዕከሊት

ታሽገው፣

ተፇርሞባቸውና ማህተም ተዯርጎባቸው መሰራጨት ይኖርባቸዋሌ።
መ) ፇተናው አስተማማኝና ዯህንነቱ በተጠበቀ ቦታ ተቀምጦ ሇተፇታኞች የሚዯርስበት
ስርዓትና አሰራር ተዘርግቶ ሉተገበር ይገባሌ።
ሠ) በፇተና ወቅት እያንዲንደ ተፇታኝ የተቋሙን መታወቂያ በማሳየት ስሇመፇተኑ
ማረጋገጫ ሉኖር ይገባሌ።
ረ) ፇተና በሚሰጥባቸው ክፌልች አንዴ ፇታኝ ሇ30 ተፇታኞች ምጣኔ የሚመዯቡበትና
ተገቢ የሆነ ክትትሌ የሚዯረግበት ሉሆን ይገባሌ።
ሰ) የፕሮጀክትና የአሳይንመንት ምዘናዎች በአግባቡ ሉመዘገቡና ሉያዙ ይገባሌ።
ሸ) የውጤት አሰጣጡ የተቋሙን የውስጥ ዯንብና መመሪያ መሰረት በማዴረግ መፇጸም
አሇበት።
ቀ) የእያንዲንደ ተማሪ ውጤት የሚቀጥሇው ምዝገባ ከመከናወኑ በፉት ሇተማሪዎች
ሉገሇጽ ይገባሌ።
በ) በውጤት ሊይ ሇሚኖር ቅሬታ የአቀራረብና አፇታት ስርዓት መኖር አሇበት።

9) የተቋሙን ፉዚካሌ ግብዓቶች በተመሇከተ
ሀ) አንዴ የርቀት ትምህርት የሚያካሂዴ tÌም በዋና ማዕከለ ስራውን የሚመራበት
የስራ ኃሊፉዎች፣ አስተዲዲሪዎች፣ ሇጥናትና ምርምር፣ ሇጥራት ማስጠበቂያ ዩኒት፣
የሞዱዩሌ ዝግጅትና ስርጭት የፇተና ዝግጅትና አስተዲዯር፣ የየትምህርት ክፌሌ
ማስተባበሪያዎች፣ የተማሪዎች አገሌግልት፣ የቤተ መጻሕፌት፣ የትራንስፖርት፣
የፀሐፉዎችና የሬጅስትራር ቢሮዎች ከተሟለ የቢሮ ቁሳቁሶች ጋር እንዱኖሩት
ያስፇሌጋሌ።
ሇ) በቅርንጫፌ ማዕከሊት ሇርቀት ትምህርት ኃሊፉው፣ ሇተማሪዎች የምክርና ዴጋፌ
አገሌግልት፣ ሇቤተመጻሕፌት፣ ሇሞዱዩሌ ስርጭት፣ ሇኮምፑዩተር ክፌሌ፣ ሇቅዴመ
ቅበሊ (registration) እና የዴጋፌ ሰጭ ሠራተኞች የሚሆኑ ቢሮዎች ከተሟለ
የቢሮ ቁሳቁሶች ጋር እንዱኖሩት ያስፇሌጋሌ።
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ሐ) የርቀት ትምህርትን ከመዯበኛው በተጓዲኝ አብሮ የሚያካሂዴ ተቋም ከሊይ
የተጠቀሱትን ፊሲሉቲዎች ሇርቀት ትምህርት በሚሆን መሌኩ መጠቀም መቻለን
ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡

10) የመገናኛ ዘዳዎች
ቅርንጫፌ ማዕከሊት ከዋናው ማዕከሌ ጋር የሚገናኙበት የስሌክ፣ የፊክስ፣ የፖስታ፣
ኢሜይሌ ወ.ዘ.ተ የመሳሰለት አገሌግልቶች እንዱኖራቸው ያስፇሌጋሌ።

11) የትምህርት ማዕከሌ (Resource Center)
ሀ) እያንዲንደ ተቋም እንዯ ተማሪዎቹ ብዛት በቂ የቱቶሪያሌ ማዕከሊትን ማዘጋጀት
ይጠበቅበታሌ።
ሇ) እያንዲንደ የርቀት ትምህርት ተቋም በቅርንጫፌ ማዕከለ ካለት ተማሪዎች 5%
በአንዴ ጊዜ ማስተናገዴ የሚችሌ የተሟሊ ሚኒ ሊይብራሪ (የማጣቀሻ መጽሐፌት)
በማዯራጀት አገሌግልት መስጠት ይጠበቅበታሌ።
ሐ) ማንኛውም ተቋም እንዯየስሌጠና መስኩ ተማሪዎች ከሞዱዩሌ በተጨማሪ ሇየኮርሶቹ
የተዘጋጁ ቪዱዮ ካሴቶች፣ ሲዱዎች፣ ኦዱዮ ካሴት ወ.ዘ.ተ. እንዱሁም የኢንተርኔት
አገሌግልት ሉያዯራጅ ይገባሌ።
መ) በርቀት ስሌት ትምህርት የሚሰጥ ተቋም ሇየኮርሱ የተማሪውን ቁጥር ግምት ውስጥ
በማስገባት በበቂ ኮፒ የማስተማሪያ መጻሕፌት (Modules)፣ የማጣቀሻ መጻሕፌት፣
የአገር ውስጥ እና የውጭ ሳይንሳዊ ጆርናልች (በየስሌጠና መስኩ) እንዱሁም
ኤላክትሮኒክስ መጻሕፌት ሉኖረው ይገባሌ።

12. የርቀት ትምህርት የዕውቅና ፇቃዴ ስሇመስጠት
ኤጀንሲው በአንቀጽ 11 የተቀመጡት መመዘኛዎች መሟሊታቸውን ገምግሞ በማረጋገጥ
የዕውቅና ፇቃዴ ይሰጣሌ።
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ክፌሌ አራት
የርቀት ትምህርት ዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት አሰጣጥ መገምገሚያ
መስፇርቶችና ነጥቦች
13. የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት አገሌግልት ሇማግኘት ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ፣
1) የርቀት ትምህርት የዕውቅና ፇቃዴ እዴሳት ሇማግኘት ተቋሙ ፇቃደን በጠየቀባቸው
በእያንዲንደ መርሃግብር በአንቀጽ 12 ከተዘረዘሩት በተጨማሪ የሚከተለት ነጥቦች
በዋነኛነት የሚታዩ ናቸው፣
ሀ) በኤጀንሲው የጥራት ኦዱት መመሪያ መሰረት ተቋማዊ ግምገማ በማዴረግ የግሇ ግምገማ
ሰነዴ (Self Evaluation Document) በማዘጋጀት የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት ጥያቄ ከማቅረቡ
ከአንዴ ዓመት በፉት ሇኤጀንሲው ማቅረብ አሇበት።
ሇ) እውቅና ከተሰጠው ጊዜ ጀምሮ የተዯረጉ ማሻሻያዎች/ማስተካከያዎችን የሚያሳይ መረጃ
መቅረብ አሇበት።
ሐ) በየዓመቱ ከተያዘው እቅዴ በመነሳት የአፇጻጸም ሪፖርት መሊክ ይኖርበታሌ።
14. የርቀት ትምህርት የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት ስሇመስጠት
1) ኤጀንሲው በተቋሙ የቀረበውን ግሇ-ግምገማ ሰነዴና፣ ላልች ሪፖርቶችን በመመርመር፤
በነዚሁ

ውስጥ

የተካተቱ

መረጃዎችንና

ስታትስቲካዊ

መግሇጫዎችን

ትክክሇኛነት

በማረጋገጥ፣
2) በተቋሙ

የሚሰጡ

የስሌጠና

መስኮችን

ባገናዘበ

መሌክ

የተቋሙን

አካዲሚያዊና

አስተዲዯራዊ መሰረተ ሌማቶች፣ ሞዱዩልችን፣ የመማር ማስተማር ሂዯትን፣ የተማሪዎች
መረጃዎችን፣ የትምህርት መገሌገያዎችን፣ ተማሪዎች በመማር ማስተማሩ ሂዯት ውስጥ
ያሊቸውን ተሳትፍና

የቱቶሮችን

ብቃትን

ጨምሮ

የተማሪዎች

የትምህርቱ

ጥራት

ግምገማን፣ የማዕከሌ አስተባባሪንና ዴጋፌ ሰጪ ሰራተኞች ዝርዝርና የትምህርት ዯረጃን
በጥሌቀት በመገምገም ፇቃደ ይታዯስሇታሌ።

15. ላልች የአዋጁን ዴንጋጌዎች በተመለከተ
የእውቅና ፇቃዴ ጸንቶ የሚቆይበት ጊዜ፣ የዕውቅና ፇቃዴ ስሇመከሌከሌ፣ የእውቅና ፇቃዴ እና
የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት ያገኙ ተቋማትን ስሇማሳወቅ እና አቤቱታ ማቅረብን በተመሇከተ
በአዋጁ አግባብነት ባሊቸው አንቀጾች በተዯነገገው መሰረት ይሆናሌ።
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16. ኃሊፉነት
1) ኤጀንሲው አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በማንኛውም የግሌ ተቋም ሊይ ዴንገተኛ ጉብኝት በማዴረግ
ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ ሉወስዴ ይችሊሌ።
2) ከአዋጁና ከዚህ መመሪያ ውጭ የተገኘ የትምህርት ማስረጃ ተቀባይነት የሇውም።

17. ስሇ ማሻሻያ
አውጪው ባሇሥሌጣን ይህን መመሪያ አስፇሊጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ሉያሻሽሌ ይችሊሌ።

18. የመመሪያው ተፇጻሚነት
ይህ መመሪያ በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ጸዴቆ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በማንኛውም ተቋም ሊይ
ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ።
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