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ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI VE STRATE ri BELGESi
Hilal'in bereketli topraklan iizerinde kurulmuş olan Mardin, Ortadoğu'nun medeni
mirasıyla zenginleşmiş; birçok rengin, birçok sesin kendlsine yer bulabildiği kadim kültüre
sahip bir medeniyetler şekidir. Maıdin Artuklu Üniversitesi, Mardin şehri ve çevresinin
sosyal ve külttirel ortamına katkıda bulunan başlıca kurumlardan bir tanesidir. Bu kalkının
uluslararasılaşma ayağı büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Mardin Artuktu
Üniversitesi, ulusal ve uluslararası çerçevede akademik işbirliğinin geliştirilmesine önem
vermekte; yurtiçi ve yurtdışında bulunan akademik kurumlarla işbirliği protokolleri
imzalayarak i.iniversitelerarası laaliyetler gerçekleştirmekte ve öğrenci, akademisyen değişimi
etkinlikleri diizenlemektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesi, uluslararası eğitim kurutuşlanyla mevcut işbirliğini
siirdürüp geliştirmek, üniversitenin öğrenci ve akademisyenlerinin uluslararası düzeydeki
eğitim, öğrenim ve değişim programlanndan faydalanmalannı ve katılımlannı sağlamak
amacıyla Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü biinyesinde ulustararasılaşma çalışmalannı
siirdürmektedir. Bu bağlamda hazırlanan Uluslararasılaşma Politikası ve Stratej i Betgesi,
Mardin Aıtuklu Üniversitesi'nin uluslararası[aşma misyon, vizyon, strateji ve hedeflerini
açıkça ortaya koymaktadır.

ıuisyou
Mardin Arfuklu Üniversitesinin uluslararasılaşma dEeyini nicelik ve nitetik olaıak
artırmak

VIZYoN
Topluma ve bi[ime ileri dtDeyde katkrda bulunan, bilgiyi değere döni§tüen, kurduğu
işbirlikleri ile öSenciler, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen saygın bir
ul uslararası iiniversite olmak.

ULUSLARARASILAŞMADA FARKLILAŞMA STRATEJİSi

l.

Maıdin Artuklu Üniversitesinin ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinde

görünürlüğiirıü artırmak,

2. uluslararası universitelerle akademik
iiniversitenin tanınırlığını arttırmak,

ış birliği protokolleri

3. Erasmus, Mevlana gibi değişim programları ile ilgili anlaşmaları ve
kapsamdaki öğrenci, öğretim elemanı ve personel hareketliliklerini artırmak,
4. Uluslararası proje işbirliklerini destek_lemek,
5. Araştırma odaklı uluslararası bilimsel çalışmalan teşvik etmek,

6.

Uluslararası bilimsel

ve

bu

kültürel toplantılann Mardin Arhıklu

Üniversitesinde yapılmasrnı desteklemek,
7. Uluslararası öğrenci, akademisyen temininildeğişimini desteklemek ve
arttırmak,
8. Lisans ve lisanstlstü düzeyinde yabancı dilde dersler ve programlar açmak,
9. Lisansiistü dılzeyde uluslararasılaşmanın artn larak uluslaıarası öğrenci lerin
Mardin Artuklu Üniversitesini tercih etmesini sağtamak,
l0. Yabancı Diller Yüksekokulunda ana dili İngilizce olan personel ihtiyacını
karşılamak,
ll. Mardin Artuklu Üniversitesinin uluslararası alanda tarutımında Mardin'in
potansiyelini kullanarak şehrin avantaj lannı ön plana çıkarmak,

HEDEFLER VE STRATEJiLER

l.

Uluslararası Hıreketlilik Kapsamında Gelen/Giden/Ulustararası Ögrenci,
Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Sayısını Artır mak
a) Erasmus+, Mevlana gibi değişim programlan yolu ile gelerı/giderı/uluslararası
öğenci, öğretim elemanı sayısının artınlması,
b) Akademik değişim hareketliliğini sürekli kılabilmek için pğe tabanlı uluslararası
bilimsel işbirliklerinin teşvik edilmesi,
c) Üniversitemize özellikle ihtiyaç duyduğq strağik gördüğü alanlarda uzman_lığı
olan yetkin uluslararası bilim insanlanrun çekilmesi,
d) Uluslararası konferanslar/kongrelerAempozyum|ann düzenlenmesi, katılımın
sağlanması,

e) Akademisyenlerin mevcut bağlantı|arını kullanarak Mardin Artuklu Üniversitesine

davet edilmesi,

2.

Akademik İşbirliklerini ve İkili Anlaşma Sayılarını Arttırmık
a) Mardin Artuklu Universitesinin misyon ve vizyonuna uygun öncetikli alanlarda
uzman uluslararası iiniversiteler ile akademik işbirliklerinin yapılması,
b) Mardin Artuklu Üniversitesine mensup akademisyenlerin yurtdışı bağlantılannı
kullanarak işbirlikleri ve ikili anlaşma imkiinı oluşturulması,
c) YÖK ve TÜBİTAK'ın ikili işbirliğini kabul ettiği ülkelerle uluslaıarası ortak
çahşmalaı yapılması,

3.

Uluslararası Faaliyetleri Arttırmak

a) İşbirliği yapılan iiniversiteler ile uluslaraıası öğencilerin kahlımı

sağlanarak

kaışılıklı bilimsel, külti.irel etkinlik ve projelerin diizenlenmesi,
b) Bilimsel proje ve akademik işbirlikleri kapsamında miimkiinse o(ak uluslararası
makale, kitap gibi akademik yayınlann yapılması,
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c) Avrupa Birliği, Ulusal Ajans kaynaklı

uluslararası programlardarı./fonlardan
yapılması,
için
teşvik
faydalanmak
çalışmalannın
d) Uluslararası alanda proje ve araştırma faa[iyeti gerçekleştiren akademik personelin
tecrübelerini bu deneyimi yaşmayan diğer akademik personel[e paylaşması,

4. Uluslararasılaşmayı Teşvik
Oluşturmak

Eden

Bir

Eğitim-Öğretim Ortamı ve müfredat

a) Lisanstistii eğitim öğtetimde de uluslararasılaşmanın teşvik edilmesi,
b) Yurtdışında bulunan nitelikli üniversiteler ile mevcut programlar arasında özellikle
lisansiistü seviyede ortak eğitim programlan açılmasının teşvik edilmesi,
c)Yabancı dilde eğitim veren kilüm/program sayılannın artınlması,
d) Bölilmlerdeki Yabancı dille verilen ders sayılannın artınlması ve ders havuzu
oIuşturulması,
e) Yu(dışı öğrenci hareketliliğinin daha verimli gerçekleştirilmesi için kurum olarak
ders seçimi ve intibak siirecini kolaylaştıncı önlemler/tedbirler ahnması,

5. Uluslararası İşbirlikleri ve Değişim Programtarından Yararlanan Öğrenci ve
Akademisyenlere Barınma, Uyum Sağlama ve Sosyalleşme Konularında Yol
G6stermek

a) Değişim programlanndarı yararlanan öğrenci ve akademisyenler için oryantasyon
programlan hazırlamak,
b) Bannma uyum sağlama ve sosyalleşme konulannda tüm iiniversite birimleri ile
koordineli olaıak çalışıp rehberlik yapmak,
6.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Utuslararasr Alanda Tanınrrlrğrnı Artırmak

a) Mardin Artuklu

Üniversitesinin uluslararası tanınırlığınr arttıracak tanrtım

faaliyetleri yapmak,
b) Mardin Artuklu Üniversitesinin yurtdışında tanınırlığını arttırmak üzere 1urtdışı
ftıar, uluslararası konferans gibi ortamlara katılımı artırmak,
c) Hedef öSenci analizi yapılarak tanıtım faaliyetlerinde politikalar geliştirmek,
d) Uluslararası hareketliliklerden faydalanan akademik personelimizin Üniversitenin
tanıtımına katkı sıırunı§tnı sağlamak,
e) Üniversitemiz, İngilizce web sayfasını güncel tutaıak ihtiyaca binaen gereiıiğinde
Uluslararası öğrenciler için aynca bir web sayfası hazırlama imkanını sağlamak,
f) Mardin şehrindeki diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte işbirliği içinde yurtdışında
Üniversitesimizi tanıtacak faaliyetler diizenlenmesi,

7. Uluslararası İlişkiler Koordinıtdrtüğünün Eğitim, Seminer ve Bilgilendirme
Faıliyetlerini Artrrarak Duyurulmelarını sağlımak

ı)

Değişim programlan ve uluslararası işbirlikleri hakkında öğenci, öğretim elemanı
ve idari personelin etkin bir şkilde bilgilendirilmesi ve duıuruların daha bilinir hale
getirilmesi,
b) Üniversiteye yeni başlayan öğıencilere oryantasyon programr kapsamında değişim
programlannın tanıtılması,
c) Öğencilerin Erasmus+ KAl05, TÜBİTAK vb. proje yazmalanrun teşvik edilmesi,
,ı
d) İmkanlar dahilinde yılda bir e-bülten

yayınlanması,

-

.

8.

Utuslırarasılaşma İçin Gereken Kurunsal Altyapıyı Oluşfurmak

a)

Uluslararasılaşma açlsından başanlı olan üniversitelerin

iyi

uygulamalannın

incelenmesi,
b) Uluslararası öğrenci kontenjanının artınlması için ça[ışmalar yapılması,
cj performans göstergelerinin periyodik olarak takibi ve yıllık raporlama ile diizenli
istatistikler tutulması,
d) Değişim programlan iş ve işlemleri için kurum içi ve dışı eğitim alınmast,
uı,i.i*ur*, ]lişkiler Koordinatörlüğü iç paydaşları olan proje Koordinasyon ofisi

"j
(inoro) ve Bilimset Araştırma pğeleri Koordinasyon Birimi (BAp) işbirliği ile
iğe çaıişmaıarı için mevcut desteklerin araştırılarak bir web sitesi iDerinden tek
noitaaan bilgi erişiminin sağlanması. Toplantılaıla mevcut desteklerin anlatılması,

f) uluslararası İıişkiler koordinatörtüğü. uluslararası Öğrenci[er koordinatiirlüğü ve
*ariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile uluslararası öğencilerin ve
mezunlann güncel bilgilerinin arşivinin oluşturulması. Ayrıca Mardin Artuklu
üniversitesinde görevli uluslararası öğretim elemanlannın arşivinin oluşturulması,

g) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve
(ariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Uluslararası Ögrenci Mezunlar

Demegi ve Mezunlar Topluluğu kurulmasrnın teşvik edilmesi. Ögrencilerimizin
mezun olduktaı sonra da ıakip edilerek desteklenmesidir.

Beş sayfadan oluşan ve Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen bu
metin, Üniversitemizin bütün uluslararasılaşma çalışmalannda esas alrnacak referans belge
hükmündedir.
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