DÜNYADA REKTÖRLER NASIL
BELİRLENİYOR?
Türkiye

İtalya

Devlet ve vakıf üniversitelerinin rektör aday
belirleme süreci farklılık gösterse de tümünde
rektör ataması cumhurbaşkanı tarafından yapılır.

Rektör, üniversite profesörleri tarafından
seçilir.

İngiltere

Yunanistan
Rektör, seçiciler kurulu tarafından üniversitenin
profesör ve doçentleri arasından seçilir, Eğitim
Bakanı tarafından atanır.

Rektör; profesörlerin, özel sektör temsilcileri ve
öğrencilerin de üye olduğu üniversite komiteleri
tarafından aday gösterilir. Üniversite konseyi
tarafından atanır.

İsviçre

Fransa

Rektör, aralarında bir öğrenci temsilcisinin
bulunduğu 11 üyeli Üniversite Yönetim Kurulu'nun
görüşü alınarak Bakanlar Kurulu tarafından atanır.

Rektör; öğretmen, öğrenci ve akademik personelden
oluşan kişilerce seçilerek üniversite konseyine
sunulur.

Almanya

Hollanda
Kamu üniversitelerinde rektör adayları Bakanlar Kurulu
tarafından tespit edilir, Kraliçe adına Eğitim Bakanı
tarafından atanır. Özel üniversitelerde ise mütevelli
heyeti tarafından atanır.

Aralarında öğrenci temsilcilerinin de olduğu üniversite
kurulu, rektör adayını belirleyip Eyalet Eğitim Bakanının
onayına sunar.

Danimarka

Avusturya
Rektör, üniversite konseyi tarafından seçilerek
atanır.

Profesör ve doçentlerin aday olabildiği Rektör,
üniversite konseyi tarafından seçilir.

İsveç

Meksika
Rektör, üniversite konseyi ya da yönetim
kurulunda belirlenen adaylar arasından
seçilir.

Rektör, Bakanlar Kurulu tarafından atanır.

Ürdün

Azerbaycan
Rektör, cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Rektör hükûmet yetkililerinin yer aldığı kurul
tarafından belirlenmekte.

Kenya

Hindistan

Rektör adayları, üniversitede oluşturulan
senato tarafından belirlenir

Pakistan

Eyalet valisi, bölgedeki üniversitelerin rektörlüğünü
yapar. Üniversite, valinin atadığı rektör yardımcısı
tarafından yönetilir.

Çin

Bangladeş

Devlet başkanı, üniversitelerin de rektörüdür.
Devlet başkanının atadığı rektör yardımcısı,
üniversiteyi yönetir.

Rektör, Komünist Parti Komitesi tarafından parti
üyeleri arasından atanır.

Rusya

Güney Kore

Üniversitedeki akademik konseyde seçimle belirlenen rektör
adayları arasından hükûmet, atama yapar. Moskova Devlet
Üniversitesi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nin
rektörleri devlet başkanı tarafından atanır.

ABD

Mısır
Rektör, Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

turkiyehukuk

Eğitim Bakanı, üniversite komitelerinin belirlediği
rektör adayları arasından öneride bulunur. Rektörü,
cumhurbaşkanı atar.

turkiye_hukuk

Anglo-Sakson modelini benimseyen üniversitelerde rektör, üniversite
yönetim kurulunca seçilir, eğitim bakanı tarafından onaylanır. Harvard
Üniversitesi, New York State Üniversitesi, California Üniversitesi ve
Berkeley Üniversitesi'nin kendi rektör seçim sistemleri vardır.
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