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AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI 

 

Küreselleşme; pek çok anlamda birey için bir fırsat olsa da, aynı zamanda aşılması gereken bir 
zorluk olarak da karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde olduğumuz önlenemez küreselleşme sürecinde 
küçülen dünyamızda, uluslararasılaşma da önemini her geçen gün artırmakta olan bir etkendir. Bu 
etken eğitim-öğretimin her kademesinde büyük ehemmiyet taşısa da; öğrenme, araştırma ve bireysel 
gelişimin en yoğun şekilde bir araya geldiği kademe olan yükseköğretimde önemini artırmaktadır. 
1992 yılında kurulan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, uluslararasılaşmayı stratejik gelişiminin 
merkezi bir bileşeni olarak görmektedir. Bu görüş, çok kültürlülük ve uluslararasılaşmanın günümüzde 
yaşamın hemen her alanında başarının ön şartı olduğuna ve özellikle eğitim ve bilime dahil olan 
kurumların küresel bağlamda daha fazla sosyal sorumluluk üstlenmeleri gerektiğine olan inancımıza 
dayanmaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizde Avrupa Yükseköğretim Alanı ve Bologna Süreci 
çalışmaları, kavramların Yükseköğretim Kurulu’nca benimsenmesinden itibaren başlamış 
bulunmaktadır.  

Araştırmaların uluslararası rekabetten ötürü artan baskı altında olduğu ve en iyi araştırma 
sonuçlarının uluslararası işbirliği temelinden elde edildiği günümüzde; derece programlarının ve 
öğretimin kapsamlı bir şekilde uluslararası hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak önceliklerimiz; akademiye ve uluslararası topluma katkı 
sağlayan uluslararası çalışmaların artarak sürmesi yolunda bir yükseköğretim kurumunun üzerine 
düşen sorumluluğu üstlenerek layıkıyla yerine getirmek, öğrencileri ulusötesi zorluklarla dolu 
küreselleşen bir dünyaya hazırlamak ve onlara küresel iş piyasasında rekabet edebilecek bir eğitim 
alma şansı sunmaktır. Bu kapsamda kurumumuzun uluslararası bir yükseköğretim oluşumu 
tarafından mercek altına alınarak değerlendirilmesi büyük önem taşıdığından; Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi, 2010 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği’nin Kurumsal Değerlendirme Süreci’ne 
katılmıştır. Yükseköğretimde etkin rol oynayan, politikalara yön veren uluslararası oluşumların da 
takip edildiği Üniversitemiz; aynı zamanda Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üyedir ve Observatory 
Magna Charta Universitatum’da da imza sahibidir. Derece programlarının şeffaflığının ve diplomaların 
anlaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla tüm mezunlara verilen Diploma Eki belgesine ilişkin olarak 
Avrupa Komisyonu tarafından ödül niteliğinde verilen ve Aydın Adnan Menderes Üniversite’nin 2013 
yılında layık görüldüğü “Diploma Eki Etiketi” de, çalışmalarımızın bu öncelikler doğrultusunda 
olduğunu göstermek anlamında büyük önem taşımaktadır.   

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin; hem Onuncu Kalkınma Planı, hem Yükseköğretim 
Kurulu’nun amaç ve hedefleri, hem de kendi misyon ve vizyonu doğrultusunda; uluslararasılaşma 
politikasının temelinde aşağıdaki amaç ve hedefler bulunmaktadır:   
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Amaç 1: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin yükseköğretim alanında çekim merkezi haline 
gelmesini sağlamak 

 Nitelikli uluslararası öğrenci sayısının artırılması, 
 Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi alanında işbirliğinin ve değişim 

programlarına katılımcı sayısının artırılması,  
 Programdan yararlanan kurumumuz öğrencilerine “tam tanınma” sağlanması hususunda 

birimlere rehberlik yapılması, 
 Üniversitemizin uluslararası işbirliği potansiyelinin artırılması, 
 Üniversitemizin uluslararası görünürlüğünün artırılması (tanıtım, web sitesi, uluslararası 

eğitim fuarları) için, yükseköğretime ilişkin faaliyet gösteren uluslararası aktörlerle işbirliğinin 
sağlanması. 

 Amaç 2: Uluslararasılaşmada kurumsal kapasitenin artmasını sağlamak 

 Uluslararasılaşma Komisyonu kurulması, 
 Yabancı dilde eğitim programları sayısının artırılması, 
 Mevcut öğretim elemanlarının yabancı dil ve profesyonel gelişimlerini teşvik edici 

çalışmaların artırılması, 
 Yabancı dil öğretimini geliştirecek personel sayısının artırılması, 
 Uluslararası hareketlilik programlarından yararlanan kurumumuz öğrencilerinin yabancı dil 

becerilerinin gelişiminin sağlanması, 
 Uluslararası personel sayısının artırılması, 
 Misafir öğretim elemanı sayısının artırılması, 
 Uluslararası çift diploma programlarının teşvik edilmesi, 
 Uluslararası projelerin teşvik edilmesi, 
 Öğretim elemanlarının nitelikli uluslararası yayınlarının teşvik edilmesi,  
 Uluslararası kuruluşlarca akredite olmuş birim sayısının artırılması. 


