
 

 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ KAPSAMINDA 

KALİTE GÜVENCE AMAÇ VE HEDEFLERİ 
 
İşbu kalite güvence hedefleri, küresel eğitim vizyonu çerçevesinde, sürdürülebilir hizmetlerin eşitlik, 
kapsayıcılık ve erişebilirlik kapsamında, sürekli gelişim, paydaş işbirliği, hizmet odaklı çalışmalar, çok 
kültürlülük, uluslararasılaşma ve akreditasyonlarla görünebilirlik, sosyal sorumluluk, etik ve evrensel 
değerlerin bütünsel yaklaşımla esenlik temelinde insan gücü yetiştirmenin teminatıdır.  
 
Amaç ve Hedefler 
 
Yakın Doğu Üniversitesi 4.0 ilkeleri çerçevesinde alttaki amaçlara koşut düzenlemeleri yapar ve bunları 
kapsamlı bir plan çerçevesinde uygulamaya koyar.  
 
Amaç-1. Nitelikli Eğitim Öğretim Potansiyelini Daha da Artırmak 
Amaç-2. İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Araştırma-Geliştirme Fiiliyatı Oluşturmak 
Amaç-3. Bilimsel Ürünlerin Ticarileştirilmesini Sağlamak 
Amaç-4. Toplumu, İnsanlık ve Yerkürenin Yararı Doğrultusunda Dönüştürmek  
Amaç-5. Etkili Kaynak Yönetim Yapıları Oluşturmak (İnsan, Fiziksel, Bilgi ve Finansal)  
Amaç-6. Her Alanda Çok-Disiplinlilik Yaklaşımını Desteklemek  
 
Yakın Doğu Üniversitesi benimsediği yukardaki altı amaç çerçevesinde öğrencilerine: 
 

 Uluslararası eğitim, öğretim ve araştırma standartlarını temel alarak, sürdürdüğü nitelikli öğretimi 

her zaman daha da geliştirerek, hizmet verdiği bütün kesimlere etkili bir biçimde ulaştırmak için 

çaba göstereceğini,  

 Nitelikli öğretimi önemseyeceğini, takdir edeceğini, geliştireceğini ve ödüllendireceğini,  

 Düzenlediği bütün bilimsel etkinlikleri topluma, insanlığa ve yerküreye yarar sağlayacak biçimde 

yapılandıracağını, 

 Bünyesindeki Öğretim elemanlarının Öğretimsel ve araştırma performanslarını yükseltmelerini 

sürekli teşvik edeceğini,  

 Öğretim elemanlarının ürettiği bilimsel bilginin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde 

yayımlanmasını destekleyeceğini,  

 Evrensel değerlere sahip, araştıran, sorgulayan, çoğulcu, eleştirel ve bilimsel düşünebilen, alan 

bilgisini tamamıyla özümsemiş bireyler yetiştirmek için üst düzeyde çaba göstereceğini,  

 Yetiştirdiği bireyleri kendi öğrenimlerini yönetebilecekleri bilgi ve beceri ile donatacağını,  

 Yerel ve evrensel düzeyde toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı 

sağlamak amacı ile çalışacağını,  

 Araştırmaların ürün odaklı olmalarını teşvik edip destekleyeceğini,  

 Bilimsel ürünlerin ticari metaya dönüştürecek mekanizmalar yaratmayı hedefleyeceğini, 

 Nitelikli ve etkili insan, bilgi ve finansal kaynaklar yaratmak ve bunları yönetmek için en üst düzeyde 

çaba göstereceğini,  

 Gerekli olan seviyede işlevsel fiziksel kaynaklar yaratacağını ve bunları maksimum yarar düzeyinde 

kullanacağını,  

 Bulunduğu topluma hizmetin ötesinde onu sürdürülebilir kaynaklarla donatmayı hedefleyeceğini,  



 

 

 İnovasyon nosyonunu eğitim ve araştırmanın ayrılmaz parçası kılacak pratikler yaratarak, 

destekleyeceğini, 

 İnovasyonu yaşam biçimi olacak şekilde her alanda etkin bir biçimde kullanacağını,  

 İnovatif düşünce ve araştırmalara maddi ve akademik destek vereceğini, 

 Öğrencilerinin farklı ve değişen öğretimsel ihtiyaçlarını etkili bir biçimde karşılayacağını,  

 Bütün çalışanları ile eşgüdüm içerisinde daha nitelikli bilimsellik üretmeye odaklanacağını,  

 Öğrenme ve öğretme ortamlarının amaca uygunluğunu gözeteceğini, 

 Üniversitemiz tarafından uygun görülen Uluslararası araştırma ve projelere akademik ve maddi 

destek vereceğini, 

 Kütüphane ve kampüs içi elektronik kaynaklara erişim sağlayacağını,  

 Bilimsel iş birlikleri kurgulayacağını, düzenleyeceğini ve destekleyeceğini, 

 Öğrenci, öğretim elemanı ve ders değerlendirme süreçlerini sürekli, etkili ve şeffaf kılacağını, 

 Karar verme süreçlerinde ve akademik kurullarda öğrenci temsilcisi bulunduracağını,   

 Uyguladığı bütün öğretim ve araştırma süreçlerinin şeffaf, kurumsal, ulusal ve uluslararası 

değerlendirmeye her zaman açık olacağını,  

 Vermekte olduğu üstün eğitim ve yapmakta olduğu nitelikli bilimsel araştırmalarla ülkemizde ve 

dünyada önder bir eğitim kurumu olacağını, 

 Ulusal ve uluslararası kalite kontrol süreçlerine dâhil olup denetlenme ve derecelendirilme 

suretiyle her zaman daha nitelikli eğitim ve araştırma hizmet vereceğini güvence altına alır. 

 
 
 
 
 
 
 
 


