ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKA BELGESİ

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 30 Haziran 2017 tarihinde Yükseköğretimde
Uluslararasılaşma Strateji Belgesini yayınlamıştır. Bu belge 2018-2022 yılları arasında
izlenmesi gereken uluslararası stratejilerin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bu yapı taşları
Yükseköğretime Erişim, Kalite ve Kurumsal kapasitedir.
Uluslararasılaşma Strateji Belgesinin temel politikaları; yükseköğretim kurumlarının
tanınırlığının ve kalitesinin artırılması, barınma kapasitesinin artırılması ve eğitim - işbirliği
alanlarının belirlenmesidir. Uluslararasılaşma politikamız Uluslararası Strateji belgesi (20182022) ve 2019- 2023 Dönemi Stratejik Planının doğrultusunda hazırlanmıştır.
Adıyaman Üniversitesi, eğitim programları ve kalite geliştirme çalışmalarını bütüncül bir
yaklaşımla sürdürmeyi, dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemeyi ve Avrupa
Yükseköğretim Alanı’nda önemli bir aktör olarak rol almayı amaçlamıştır. Avrupa Yüksek
Öğretim Alanında uluslararasılaşma araçlarından olan “Diploma Eki Etiketi Ödülüne layık
görülmemiz bu yolda önemli aşamalar kaydettiğimizin açık bir kanıtı olmuştur. Avrupa
Komisyonu tarafından verilen Diploma Eki Etiketi Ödülü öğrencilerimizin aldıkları diplomanın
AB düzeyinde tanınması anlamına gelmektedir. Diploma Eki Etiketi ile Diploma Ekimizin
Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen kalite ölçütlerine uygun olduğu belgelenmiş ve bu
şekilde üniversitemizin uluslararası tanınırlık oranı bir kat daha artmıştır.
Erasmus+ Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Programı kapsamında
Üniversitemizin Avrupa ülkeleriyle çok sayıda ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Adıyaman
Üniversitesi Erasmus+ programı aracılığıyla, kendi mesleklerinde lider, yenilikçi ve yaratıcı
bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program kapsamında 2.000’den fazla öğrencinin
başvurusu alınmıştır; 140’tan fazla öğrencimiz Avrupa Üniversitelerinde eğitim görmüştür ve
yaklaşık 20 öğrenci Avrupa’da iş deneyimi kazanmıştır.
Üniversitemiz Avrupa Birliği Projeleri aracılığıyla uluslararasılaşma yolunda önemli adımlar
atmayı hedeflemektedir. Stratejik Ortaklık Projeleri ve hareketlilik projeleriyle Uluslararası
alanda görünürlüğünü artırmayı hedeflemektedir.
Uluslararası Öğrenci Ofisi ile uluslararsılaşma sürecinde emin adımlarla yol almakta olan
Adıyaman Üniversitesi 54 ülkeden aldığı başvurular ve Mevlâna Değişim Programı anlaşmaları
ile sosyal hayatın parçası olarak uluslararası iletişime açık ve kültürler arası etkileşime katkı

sağlayabilen eğitim diplomasisinin ve dahi ülkemizin hizmet ihracatının bir parçası olacak
nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası Öğrenci Ofisi, üniversite hayatının tüm
alanlarına yayılan çok yönlü ve uzun vadeli bu strateji bağlamında, küreselleşme ve kişilerin
uluslararası hareketliliğindeki artışı da dikkate alarak hem kısa hem de uzun süreli gelen öğrenci
sayısının yaklaşık dörtte birini uluslararası öğrencilerce oluşturmasını hedeflemektedir.
Uluslararasılaşmada izlenen politikalarla

bu

alandaki

dinamikler

güçlü

tutulmaya

çalışılmaktadır. Bologna Süreci, Erasmus+ Programı, Mevlana Değişim Programı, Proje
Tabanlı Değişim Programı, Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı ve Ortak Diploma Programları
Uluslararasılaşma sürecine katkıda bulanan girişimlerden bazılarını oluşturmaktadır. Bu
süreçlere katkıda bulunmak amacıyla aşağıda yer alan maddeler üniversitemiz açısından da
benimsenmiştir.
1. Uluslararası öğrenci sayısının artırılması
2. Uluslararası öğretim elemanı sayısının arttırılması
3. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi alanında iş birliğinin ve değişim
programlarına katılımcı sayısının arttırılması
4. Uluslararası öğrencilere yönelik barınma olanaklarının arttırılması
5. Yabancı Uyruklu öğrenci mezunlarının takip edilmesi ve desteklenmesi için
Mezunlar Portalı’nın kurulması
6. YÖS sınavının öğrenci gelme potansiyeli olan ülkelerde ADYÜ tarafından
yapılması
7. Bologna Süreci kapsamında hazırlanan üniversitemiz İngilizce AKTS kataloğunun
güncel tutulması
8. Uluslararası iş birliği potansiyelinin arttırılması
9. Uluslararası görünürlüğünün arttırılması
10. Yabancı dilde eğitim veren program sayısının artırılması
11. Akademisyenlerin yabancı dilde eğitim verme kapasitelerinin arttırılması
12. Uluslararası ilişkiler alanında nitelikli ve yeterli insan kaynağı temini
13. Uluslararası araştırma ve bilgi paylaşımı
14. Uluslararası öğrenciler için burs imkânlarının çeşitlendirilmesi
15. Uluslararası eğitim veren programların açılması
16. Akademisyenlerin yabancı dilde eğitim verme sayısının artırılması
17. Araştırma altyapısı ve olanaklarının iyileştirilmesi ve araştırmaya yönelik
kaynakların artırılması

Üniversite olarak uluslararasılaşma ve modernleşme yolunda gerekli adımların atılması
yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Öğrencilere ve personellere proje yazmalarını
kolaylaştıracak proje odaları ve oryantasyon programlarının yapılacağı modern iki sınıf
oluşturulmuştur. Avrupa Birliği Projelerine başvurularımızı artırmak ve görünürlüğümüzü
artırmak için Proje sayımızı artırma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Sadece Avrupa’daki
ülkelerle değil diğer bütün ülkelerle hareketliliğin ve işbirliğin geliştirilmesi yolunda önemli
adımların temeli de atılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayılarının artırılması
hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra yurt dışında eğitim gören ve staj yapan öğrenci sayısının da
artırılması hedeflenmektedir. Mevcut ikili anlaşmalarımızın sayısı artırılacaktır.
İzleme ve Değerlendirme
Bu politika belgesi doğrultusunda belirlenen eylemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi,
stratejik hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının tespiti ve buna yönelik gerekli tedbirlerin alınması
açısından önem arz etmektedir. Belirlenen eylemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, yıllık
faaliyet raporları çerçevesinde ve belirtilen sorumlu birimlerce yapılmaktadır.

