ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) hem eğitim hem de araştırma alanlarında uluslararası
tanınırlığı yüksek bir kurum olmak ve ulusal/uluslararası düzeyde rekabet edebilirliği yüksek
bireyler yetiştirmek üzere, uluslararası bağlantıları, ortaklıkları ve projeleri, öğrenci ve
akademisyen hareketliliğini, uluslararasılaşmış müfredat ve araştırma girişimlerini, lisans ve
lisansüstü seviyede yüz yüze ya da uzaktan uluslararası ortak eğitim programlarını
desteklemeyi ve aynı zamanda öğrencilerine ve personeline çok kültürlü ve uluslararası bir
kampüs ortamı oluşturmayı benimser.
ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASININ AMACI
OMÜ hem eğitim hem de araştırma alanlarında uluslararası tanınırlığı yüksek bir kurum
olmak ve bilim, sanat ve iş dünyasında ulusal/uluslararası düzeyde rekabet edebilirliği yüksek
bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda, OMÜ Uluslararasılaşma Politika Belgesi,
OMÜ’de eğitim-öğretim ve araştırma alanlarındaki uluslararasılaşma faaliyetlerinin
yönetilmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi ile çok kültürlü ve uluslararası bir kampüs
oluşturulmasına yönelik bir çerçeve sunar.
ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM ve ÇOK KÜLTÜRLÜ/ULUSLARARASI KAMPÜS
OMÜ eğitim-öğretimin ve kampüsün uluslararası ve çok kültürlü niteliğini artırmak üzere;
a)İkili işbirliği protokolleri çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetleri ile
öğrenci-personel değişimini destekler.
b)Yurtdışındaki nitelikli üniversitelerle lisans ve lisansüstü seviyede ortak eğitim programları
oluşturur.
c)Müfredatları öğrencilerine/mezunlarına uluslararası bilim ve iş dünyasının gereksinimlerine
uygun yetkinlikleri kazandıracak şekilde günceller. Çok kültürlü eğitimi ve disiplinlerarası
programların açılmasını teşvik eder.
d)Müfredatların uluslararası karşılaştırılabilirliğinin ve tanınırlığının artırılmasına yönelik
düzenlemeleri yapar.
e)Öğrencilerin yurtiçinde ya da yurtdışında uluslararası nitelikli staj programlarına katılımının
teşvik eder.
f)Akademisyenlerin yabancı dilde eğitim verme kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak
çalışmaları yürütür.
g)Akademik ve idari düzeyde nitelikli insan kaynağının istihdamını sağlar ve çalışan
personelin gerekli niteliklerin kazandırılması için eğitimlerin düzenlenmesini/eğitimlere
katılmasını teşvik eder.
h) Akademik ve idari personelin uluslararası deneyimlerinin artırılmasına yönelik programları
ve faaliyetleri destekler.
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i) Lisans ve lisansüstü seviyede uluslararası öğrenci alımını destekler.
j) Uluslararası akademik personelin istihdamını destekler.
k)Uluslararası öğrenci, araştırmacı ve öğretim elemanlarının kampüs yaşamına entegre
edilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri ve faaliyetleri gerçekleştirir.
l)Uluslararası öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve psikolojik gereksinimlerinin
sağlanmasına ilişkin düzenlemeleri yapar.
m)Yabancı dilde derslerin sayısının arttırılması ve müfredata entegre edilmesini destekler.
ALAN 2: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Araştırma alanının uluslararası niteliğinin artırılması kapsamında OMÜ;
a) Uluslararası şirketler ve Yükseköğretim kurumları ile işbirliği anlaşmalarını artırmak için
çalışmalar yürütür.
b)Yapılan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, gerek yükseköğretim kurumları gerekse diğer
uluslararası şirketler ile araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelik uluslararası ortak projelerin
yürütülmesini destekler.
c)Yürütülen araştırma projelerinin bilim ve iş dünyasına yönelik yayın/lisans/patent gibi
çıktılarının uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracak faaliyetleri teşvik eder.
d) Genç araştırmacılara yurtdışındaki kariyer imkanı sunulmasını destekler.
e) Uluslararası araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sayı ve nitelik olarak artırılması için gerekli
kaynakların üniversite içi ve dışı kaynaklardan sağlanması için gereken düzenlemelerin ve
anlaşmaların yapılmasını sağlar.
f)Uluslararası nitelikli araştırmacıların kısa/uzun dönemli olarak OMÜ’de gerçekleştirecekleri
araştırma faaliyetlerini teşvik eder ve destekler.
ÜNİVERSİTE-DIŞ PAYDAŞ İŞBİRLİĞİ
Üniversite-Dış Paydaş İşbirliği kültürünü sağlamak amacıyla farklı kurum/kuruluşlar ile
OMÜ,
a) Ulusal ve uluslararası kamu kuruluşları, özel kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile
anlaşma yapar.
b) Anlaşma sayısını artırmak için faaliyetlerde bulunur.
c) Dış destekli uluslararası projelerin altyapısını güçlendirmek ve sayısını artırmak için
yapılan faaliyetleri destekler.
d) Dış paydaşlarla işbirliği kurularak öğrenciler için hem üniversite bünyesinde hem de
işbirliğimiz olan kuruluşlar ve işletmeler gibi üniversite dışı kurumlarda staj programı
imkanları sunulmasını destekler.
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