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(2013-2017)
Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 2013-2017 yılları arasında Uluslararasılaşma konusunda hedefleri
‘’Üniversite yaşamının her alanında ve her kesim için uluslararasılaşma’’ düşüncesi doğrultusunda
oluşturulmuştur. Yeni Yüzyıl Üniversitesi, faaliyet göstermekte olduğu bütün alanlarda ve her
kesimde uluslararasılaşmaya planlı, örgütlü ve sürekli olarak önem verecek, bu hedeflerin
gerçekleştirilmesi için tüm Üniversite unsurlarının uluslararasılaşmayı benimsemesi için çaba
gösterecektir. Bu amaç doğrultusunda, yüksek öğretim alanında uluslararası düzeyde aktif rol
oynayan, kendisine ait uluslararası akademik işbirliği ağını oluşturmuş, güçlü ve çevresinde lider
olan bir Üniversite olarak katılımcı bir anlayışla Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararasılaşma
Politika Belgesi’ hazırlanmıştır.
1. EĞİTİMİN ULUSLARARASILAŞMASI
Özellikle araştırmaya dayalı yüksek lisans ve doktora seviyesinde yabancı dilde açılan programların
önemli miktarda arttırılması hedeflenilecektir. Bu süreçte Üniversitede İngilizce açılan programlarda
verilen eğitimin, Türkçe programlar ile aynı kalite standartlarında olması değişmez bir prensip olarak
kabul edilecektir
İngilizce Eğitimin Güçlendirilmesi. Üniversitemizde her düzeyde İngilizce eğitimi
güçlendirilecektir. Üniversite bu aşamada eğitim kadrosunun gerekli yabancı dil becerisini arttırması
için her türlü desteği sağlamaya kararlıdır.
İngilizce Programlar yaygınlaştırılacak, seçmeli İngilizce dersler arttırılacaktır.
Üniversitede esnek ve gerekçeli bir dil politikası uygulanacaktır. Sınırlı sayıda lisans programlarının
İngilizce olarak geliştirilmesi ve önemli sayıda yüksek lisans ve doktora programlarının İngilizce
olarak sunulması hedeflenecektir.
Müfredatta Uluslararası İçeriğin Geliştirilmesi: Eğitimin uluslararasılaşması bağlamında ve
Bologna süreci göz önüne alınarak müfredat içeriği geliştirilecektir.
Yabancı Dilde Tez Yazımı: Yabancı öğrencilerin İngilizce dilinde tez vermeleri olanağı yaratılması
üzerinde durulacaktır. Özellikle sosyal bilimler alanlarında dersleri izlemede yeterli Türkçe bilgisine
sahip olan öğrencilerin bile tez yazım aşamasında sıkıntı çektiği bilinmektedir.
Yabancı Öğretim Üyesi ve Elemanı istihdamı ve Öğretim Üyesi Hareketliliği. Erasmus, YÖK,
TÜBİTAK desteği ve Sabbatical imkanları kullanılarak yurt dışına giden ve yurt dışından gelen
öğretim elamanı sayılarının arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca, kaliteli uluslararası öğretim
üyesi/elamanı ve araştırmacı istihdamı sağlanacaktır. Uluslararası Üniversitelerde çalışan öğretim
üyelerine Üniversite eğitim kadrolarında Uluslararası Misafir Öğretim Üyesi olarak yer verilecektir.
Yabancı Eş-danışman ve Jüri Üyeleri. Lisansüstü eğitim süreçlerinde ülkemiz dışından seçkin
yabancı akademisyenlerin de yer alabilmesi, uluslararası alanda rekabet gücümüzü yükseltecek bir
olgudur. Yabancı eş danışman ve jüri üyeliğini konusunda bir rapor hazırlanarak Üniversite
Senatosuna sunulacaktır.

Uluslararası Akreditasyon üzerinde çalışılacaktır.

2.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

Hedef, en iyi Türk öğrenciler ile birlikte yetenekli ve nitelikli yabancı öğrenciler içinde çekim alanı
yaratmaktır. Yeni Yüzyıl Üniversitesi farklı uluslararası profile sahip öğrencilerin eğitim gördüğü bir
üniversite olma hedefini ortaya koymaktadır. Yüksek kaliteli ve araştırmaya dayanan bir eğitim
verilmelidir. Bu öğrenciler üniversite içinde öğrenim ortamının daha dinamik olmasına katkıda
bulunmakta ve üniversitede eğitim ve araştırmanın desteklenmesi için kaynak sağlamaktadırlar. Yeni
Yüzyıl Üniversitesi kendi ülkeleri dışında eğitim görmek isteyen iyi nitelikli öğrencileri kendi
bünyesine çekmek istemektedir.
Erasmus Değişim Programı. Üniversitenin önem verdiği konuların başında gelmeye devam
edecektir. Bu program kapsamında 14 (on dört) farklı Avrupa ülkesinde yer alan 44 (kırk dört)
üniversite ile anlaşma yapılmıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında Erasmus Eğitim-öğretim
Hareketliliği kapsamında giden öğrenci sayısı 15 (on beş), gelen öğrenci sayısı 14’dür. 2012-2013
eğitim öğretim yılında Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında 8 (sekiz) öğretim üyesi
Polonya’dan ders vermek üzere üniversitemize gelmiş, 3 (üç) öğretim üyesi Polonya ve Portekiz’e
ders vermek üzere gitmiştir.
2013-2014 eğitim öğretim yılında Erasmus Eğitim-Öğretim Hareketliliği kapsamında giden öğrenci
sayısı 20 (yirmi), gelen öğrenci sayısı 6 (altı)’dır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında Erasmus Ders
verme hareketliliği kapsamında 9 (dokuz) öğretim üyesi Polonya, Bulgaristan, Portekiz ve
Romanya‘dan ders vermek üzere üniversitemize gelmiş, 6 (altı) öğretim üyesi Polonya, İtalya,
Yunanistan, Romanya, İspanya ve Macaristan’a ders vermek üzere gitmiştir.
2013-2017 yılları arasında Erasmus programı kapsamında Yeni Yüzyıl Üniversitesinden giden
öğrenci sayısı kadar, gelen öğrenci sayısının da arttırılması hedeflenmektedir. Yurtdışına gidecek
öğrencilerimiz için, üniversitemiz kendi kaynaklarından ek destek sağlama düşüncesindedir.
Yabancı Öğrenci Sayısı. Yabancı öğrenci sayısının artırılması ve niteliğinin yükseltilmesi
düşünülmektedir. 2013-2017 stratejik plan hedefi ise yabancı öğrenci sayısını genel kontenjanın en az
%20’sine yükseltmektir.
Çift Diploma Programları. Tanınmış yabancı üniversitelerle yeni Çift Diploma Programları
oluşturulacak ve bu alanda özgün modeller geliştirilecektir. Üniversitemiz ile Zalozyciel i Kanclerz
WSZOP (Polonya) arasında bu kapsamda çalışmalar sürdürülmektedir.
Yabancı öğrenciye uygun eğitim mevzuatı (Yüksek lisans eğitiminde yabancı danışman, yabancı
dilde tez, yabancı jüri üyesi mevzuatı vb.) üzerinde çalışılacaktır. Ayrıca, yabancı öğrencilerin
istekleri halinde İnkılap Tarihi ve Türkçe dersleri yerine başka seçmeli dersler almalarına olanak
sağlayan bir düzenleme yapılması gündeme alınacaktır.
Öğretim üyelerini teşvik. Uluslararası öğrencilere eğitim veren öğretim üyelerini teşvik ve
özendirme mevzuatı düzenlenecektir.
Türkçe öğrenme imkanı. Uluslararası öğrencilere Türkçe öğrenme konusunda destek verilecektir.

Yurt Dışından Gelen Öğrenciler İçin Staj Olanakları: Üniversitemiz hastaneleri, laboratuarları,
işletmeleri ve benzeri tesisleriyle öğrenci stajları için önemli olanaklara sahiptir. Buimkanlardan
akademik işbirliği anlaşması olan yurt dışı üniversitelerin öğrencilerinin de yararlanması
uluslararasılaşma gündeminde yer alacaktır.
Yurt Dışından Gelen Öğrenciler İçin “Yaz Okulları”:Yeni Yüzyıl Üniversitesinde mevcut
birikim ve bilimsel alt yapı ile uluslararası yaz okullarının açılması düşünülmektedir.
Yabancı Mezunlar Birimi. Rektörlüğümüz bünyesinde bir Yabancı Mezunlar Birimi kurulacaktır.
Yabancı mezunlarla düzenli iletişim için Üniversite web sitesinde bir bölüm oluşturulacak ve
İngilizce bir e-bülten çıkartılacaktır.
3. ARAŞTIRMANIN ULUSLARARASILAŞMASI
Yeni Yüzyıl Üniversitesi araştırma odaklı bir Üniversite olarak uluslararası standartlarda araştırma
üretmektedir. Yeni Yüzyıl Üniversitesinin kaliteli araştırma kurumları ve yabancı araştırıcılar ile
yaptığı işbirlikleri bilimsel yayın sayısında önemli bir artışa neden olmaktadır. Araştırma konusunda
uluslararası işbirliğine bireysel veya araştırma grupları düzeyinde önem verilerek teşvik edilmesi
hedeflenmektedir.
Yeni akademik işbirliği ve ortaklıklar. Seçilen üniversiteler uluslararası alanda tanınan elit
üniversiteler ve stratejik ortaklar ile bilimsel ortaklıkların kurulması, eğitim ve araştırmada ortak
programlar geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Yetenekli araştırıcı çekmek amacıyla girişimler. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde potansiyel
doktora sonrası akademisyen ve yabancı araştırmacılar için akademik ortamın görünür ve elverişli
hale getirilmesi teşvik edilecektir. Bu maksatla, ‘’internationaljournalsanddatabases,
internationalnetworks, personalcontacts, visitingprofessors, grantsforbraincirculation’’ gibi imkanlar
değerlendirilecektir.
Disiplinlerarası araştırma. Uluslararası ve disiplinlerarası araştırma etkinliğinin arttırılması,
disiplinlerarası araştırma için somut projelerin tanımlanması hedeflenmektedir. Buna bağlı olarak
öğretim üyesi başına düşen yayın-citation sayısının ve kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.
Kaliteli bilimsel dergilerde yapılan yayınların desteklenmesine hedeflenmektedir.
Uluslararası araştırma fonlarından alınan desteklerin arttırılması. Üniversitede araştırma destek
ofisinin (BAPRO) en kısa zamanda kurularak araştırıcılara proje başvuruların hazırlanması,
finansman olanakları hakkında bilgi verilmesi, karmaşık uluslararası projelerin başvuru ve yönetim
konularında yardımcı olunması hedeflenmektedir. Buna ek olarak, Yeni Yüzyıl Üniversitesi özellikle
Avrupa araştırma fonlarını hedefleyen ortak proje uygulamalarını geliştirmek için Avrupa
Üniversiteleri ve uluslararası seçkin kuruluşlar ile sağlam ortaklıklar oluşturma üzerinde duracaktır.
Uluslararası araştırıcı hareketliliği. Yeni Yüzyıl Üniversiteli doktora öğrencilerinin ve
araştırıcıların uluslararası hareketliliğinin arttırılmasına öncelik verilecektir. Bu faaliyetin, farklı
araştırma ortamları ile yeni olanakların sağlanmasına yardımcı olmasına ve Üniversitenin akademik
seviyesinin daha güçlü hale gelmesine neden olacağı düşünülmektedir.
Uluslararası Destek Ofisi. Yabancı öğrenciler ve öğretim elemanlarına akademik ve sosyal anlamda
destek olmak amacı ile bir ofis kurulacaktır.

4.

ULUSLARARASI YERLEŞKELER VE BİLİMSEL ORTAKLIKLAR

Yeni Yüzyıl Üniversitesi işbirliği yaptığı uluslararası ortaklarıyla karşılıklı olarak etkileşimin olumlu
etkilerinden yararlanacak, yetenek ve bilgi birikimini arttıracaktır
Yeni Yüzyıl Üniversitesi uluslararasılaşma sürecinin bu döneminde Avrupa, ABD ve Kanada’nın elit
üniversiteleri, coğrafi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Balkan, Avrasya (EuroAsian) ve Orta
Doğu Ülkeleri, Uzak Doğu Asya ülkeleri (Japonya, Çin, Güney Kore) ve Afrika ülkeleri ile olan
akademik bağlarını sağlamlaştırmak ve bilimsel işbirliklerini arttırmak istemektedir.
Yurt Dışı Yerleşke. Stratejik hedeflerinden birisi de ulusal sınırlar dışında yerleşkeler kurulmasıdır.
Bu bağlamda, Yeni Yüzyıl Üniversitesinin eğitim verme konusundaki kapasite ve birikimi ile eğitim
ve akademik faaliyetlerde bulunabilmenin önemli yararlar sağlayacağı düşünülmektedir.
Üniversitemizin en az bir yurtdışı yerleşkesi olması sağlanacak, bazı fakültelerin yurtdışı
şubelerininaçılması üzerinde durulacaktır.
Bilimsel İşbirliği ve Ortaklıklar. Yeni Yüzyıl Üniversitesi var olan işbirliklerinin yanı sıra,
akademik olarak güçlü uluslararası üniversiteler ve kuruluşlar ile stratejik işbirliklerini bireysel ve
kurumsal düzeyde geliştirmek istemektedir. Bu bağlamda, uluslararası işbirliği anlaşmalarının
gözden geçirilerek stratejik açıdan önemli bulunan ve etkinliği tatmin edici düzeyde olan anlaşmalara
öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin kendi ilgi ve ihtiyaç alanları
öncelikli olmak üzere, eğitim ve araştırma alanlarında karşılıklı olarak yarar ilişkileri kurması
amaçlanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, elit üniversitelerle işbirliklerinin geliştirilmesine
odaklanılacaktır. Ayrıca Yeni Yüzyıl Üniversitesi, hedeflerini destekleyebilecek Universite ağları
(Universitynetworks) içinde etkinliğini arttırarak yer almaya devam edecektir.
Uluslararası Akademik Kuruluşlar ve İttifaklara Üyelik. Yeni Yüzyıl Üniversitesinin
uluslararasılaşma hedeflerini destekleyecek olan uluslararası akademik kuruluşlara üye olması
hedeflenmektedir (European University Association (EUA),Turkish American Scientists and
Scholars Association (TASSA), International Association of Universities (IAU), Magna Charta
Universitatum vs.).

5.

ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK VE MARKALAŞMA

Eğitim ve araştırma konularında dünya çapında görünür olmak, en iyi eleman ve öğrencileri
bünyesinde bulundurmak, eğitim, araştırma, topluma hizmet, sanayi ile işbirliği ve uluslararasılaşma
konularında uluslararası bir marka haline gelmek hedeflenmektedir.
Üniversite sıralaması (Ranking) çalışmaları. Çeşitli kuruluşların “ranking” çalışmaları yakından
izlenecek ve Yeni Yüzyıl Üniversitesinin değerleri ve hedefleriyle çatışmamak koşuluyla, dünya
sıralamasındaki yerimizi yükseltici düzenlemeler yapılacaktır.
Endüstriyel kuruluşlarla işbirliği. Ulusal ve uluslararası endüstriyel kuruluşlar ile proje faaliyetleri
desteklenecek ve akademik kadrolar ile araştırma ve sanayi kurumları arasındaki ilişkilerin
arttırılması sağlanacaktır.
Araştırma kalitesi ve etkisinin arttırılması. Üst düzey uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan
makale sayısının ve kalitesinin arttırılmasının özendirilmesine devam edilecektir.

Akademik işbirliği. Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ağlarını arttırmak, yabancı akademisyen ve
bilim insanlarının Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerine entegrasyonunu
sağlamak için her türlü imkandan yararlanılacaktır.
Uluslararası toplantılar. Uluslararası katılımlı ve yüksek profilli konferans ve toplantıların
düzenlenmesi teşvik edilecektir.
Uluslararası kuruluşlarda temsil. Üniversitenin yüksek öğretim alanında yer alan uluslararası
kuruluşlar ve örgütlerde (örn. EUA, IAU vb.) her düzeyde (akademik, idari personel, öğrenci) temsil
edilerek etkisini güçlendirmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Ulusal ve uluslararası ortaklara eğitimde ve araştırmada danışmanlık sağlamak.
Danışma kurullarında yabancı üyelere yer vermek ve yabancılardan danışma kurulları
oluşturmak. Enstitülerin ve Merkezlerin Danışma Kurullarında gereği halinde yabancı akademisyen
üye bulunmalıdır. Bunun yanında doğrudan yabancı akademisyenlerin oluşturduğu ya da çoğunlukta
oldukları “uluslararası danışma kurulları” kurulması desteklenecektir.
Üst düzey Devlet Adamlarının Ziyaretleri. Ulusal ve uluslararası devlet adamları ve toplumda
tanınan şahsiyetlerin ziyaretleri için her türlü imkandan yararlanılacaktır.
İngilizce Web Sitesi. Eğitim ve bilimsel faaliyetler için uluslararası çekim alanı yaratmak, Yeni
Yüzyıl Üniversitesinde eğitim görmek isteyen yabancı öğrencileri bilgilendirerek Üniversitemizi
tanıtmak, yabancı öğrenci sayısını arttırmak ve uluslararası alanda Üniversitemizin tanıtımını etkili
olarak sağlamak maksadıyla web sitesinin uluslararası standartlarda düzenlenerek İngilizce olarak
yayınlanması hedeflenmektedir.

