
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AMAÇLAR VE HEDEFLER 
 

Amaç 1-Eğitim –Öğretim faaliyetlerini uluslararası düzeyde iyileştirilmesi 
 

Hedef 1.1.Teknolojiyi yakından takip eden çağımızın gereksinimlerine uygun çağdaş bir 

eğitim sunmak. 
 

Faaliyetler 
 

H.1.1/F.1. Teknolojik alt yapısı yüksek olan eğitim ve uygulama alanlarının yapılandırılması, 

geliştirilmesi ve öğrenciler tarafından aktif kullanılmasını sağlamak 

H.1.1/F.2.Sürekli gelişmekte olan teknolojinin eğitim öğretim ortamı ile uyumu sağlanarak, 

dinamik ve sürekli gelişmelere ayak uydurulan bir hizmet sunmak 
 

H.1.1 /F.3. Uluslararası düzeyde eğitim hizmeti sunacak, teknolojiyi ve gelişmeleri yakından 

takip eden, alanında güçlü ve etkin bir akademik kadro oluşturmak 
 

Hedef 1.2.Öğrencilerimize Avrupa Konseyinin “Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi” 

çerçevesinde yabancı dil eğitimi vererek; meslek hayatlarında, akademik yaşamlarında ilgili 

dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmelerini 

sağlamak. 

H.1.2 /F.1.Öğrencilerimizin kütüphanemizi aktif bir şekilde kullanmasını sağlamak 

H.1.2/F.2. Öğrencilerimizin bireysel çalışma ofislerini aktif bir şekilde kullanmasını sağlamak 

H.1.2/F.3.Öğrencilerimizin bilgi teknolojisinden faydalanacakları dil becerilerini 

geliştirmelerine katkı sağlayacak sınıf içi aktiviteler düzenlemek ve sunum ödevleri 

yapmalarını istemek. 
 

H.1.2/F.4. Öğrencileri dil becerilerini geliştirmek adına internet ortamından, günümüz 

gelişmelerinden ve teknolojiden en iyi şekilde faydalanmaları için yönlendirmelerde bulunmak 
 

H.1.2/F.5. Öğrencilerimize İngilizce dili dışında farklı dillerde eğitim almalarını sağlamak ve 

böylece üniversitemizin hizmet kalitesine katkı sağlamak adına Almanca, Fransızca ve Rusça 

gibi farklı dillerde eğitim öğretim hizmeti sunacak akademik kadro oluşturmak. 

Amaç 2. Araştırma faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması 
 

Hedef 2.1. Öğretim elemanlarımızın bilimsel araştırmalarını arttırmaları için teşvik etmek ve 

desteklemek. 

H.2.1/F.1.Ulusal/uluslararası alanda makale, bildiri, kitap ve proje sayısını yayın sayısının 

nitelik ve niceliğinin arttırılması 
 

H.2.1/F.2. Öğretim elemanlarımızı yapacakları çalışmaları teşvik etmek adına genel bütçeden 

gerekli finansal desteği sağlamak veya Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile iş birliği 

içerisinde çalışmaları için yönlendirmelerde bulunmak 



H.2.1 /F.3. Öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarını rahat bir şekilde yapmaları için 

gereken bireysel çalışma ofislerini ve teknolojik imkanları oluşturmak 

Hedef 2.2. Daha kaliteli hizmet sunmak ve toplumsal fayda düzeyini arttırmak adına ulusal ve 

uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak 
 

H.2.2 /F.1. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak bilime katkı sağlayan proje ve 

yayınlar yapmak 
 

H.2.2/F.2. Kurumumuzun tanınırlığına katkı sağlamak ve toplumsal faydayı arttırmak adına 

yapılan sosyal sorumluluk projelerinde yer almak 

Amaç 3. Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve 

toplumsal katkısını artırmak. 

Hedef 3.1.Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak. 
 

H.3.1/F.1. Yurtdışına ve yurtiçine görevlendirmeyle giden öğretim elemanlarımız aracılığıyla 

Üniversitemizin ve Yüksekokulumuzun en iyi şekilde tanıtımını sağlamak 
 

H.3.1/F.2.Web sitemizi sürekli güncelleyerek kullanıcıların istedikleri bilgiyi kolay bir şekilde 

ulaşacakları şekilde tasarlamak 

H.3.1/F.3. Ulusal ve uluslararası ortak proje sayısını arttırmak 
 

Amaç 4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. 
 

Hedef 4.1. İdari personelin niteliğini artırmak. 
 

H.4.1/F.1. Temel yetkinliklere yönelik eğitim sayısını arttırmak 
 

H.4.1 /F.2. İşle ilgili yetkinlik eğitimi sayısını arttırmak 

Hedef 4.2. Eğitim-öğretim ve çalışma alanlarını iyileştirmek. 

H.4.2/F.1. Yenilenen eğitim ve çalışma alanlarını arttırmak 

H.4.2 /F.2. Kütüphane tarafından sunulan elektronik ve basılı yayın ile veritabanı sayısını 

arttırmak 

H.4.2/F.3. Kütüphaneden yararlanan kişi sayısını arttırmak 
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