
 
 

TOROS ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI 

  

Küresel boyutta bir kurum olmayı amaçlayan üniversitemizin genel uluslararasılaşma 

politikalarının yanında, Yabancı Diller Yüksekokulu olarak uluslararasılaşma alanında 

aşağıdaki ilkeleri de benimsemekteyiz. 

A) Değişim Programları 

1. Her geçen yıl, bir önceki akademik yıla oranla lisans ve lisansüstü seviyelerinde 

değişim programları ile giden öğrenci sayısını artırmak, 

2. Her geçen yıl, bir önceki akademik yıla oranla lisans ve lisansüstü seviyelerinde 

değişim programları ile gelen öğrenci sayısını artırmak, 

3. Değişim programlarını çeşitlendirmek, 

4. Değişim programları kapsamında iş birliği yapılan üniversite sayısını artırmak, 

5. Öğrencilerimizin değişim programları çerçevesinde staj yapabilecekleri kurumların 

sayısını artırmak, 

6. Değişim programları ile giden personel, akademisyen ve öğretim görevlisi/üyesi 

sayısını artırmak, 

7. Değişim programları ile gelen personel, akademisyen ve öğretim görevlisi/üyesi 

sayısını artırmak, 

8. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında proje geliştirmek ve 

projeden yararlanan öğrenci ve personel sayısını artırmak. 

 

B) Yabancı Uyruklu Öğrenciler 

1. Her geçen yıl, bir önceki akademik yıla oranla lisans ve lisansüstü seviyelerinde 

yabancı öğrenci sayısını artırmak, 

2. Yurt dışındaki kurumlarda dil eğitimi alarak hazırlık programında başarılı olan 

öğrenci sayısını artırmak, 

3. Yabancı uyruklu öğrencilerin geldiği ülkelerin çeşitliliğini artırarak kültürel 

çeşitliliği sağlamak, 

4. Eğitim ve Öğretimi sürekli yenileyerek evrensel boyutta yabancı öğrencilerin 

kurumumuza olan ilgisini artırmak, 

5. Dijitalleşme sürecini geliştirerek sınırları ortadan kaldırmak, 

6. Eğitim-Öğretim programlarını gelişmiş ve tanınır programları model alarak çağın 

gerektirdiği şekilde uluslararası boyutta güncellemek ve kültürel farklılıkları 

kapsayacak dersleri Eğitim-Öğretim programına eklemek, 

7. Öğrencilere yönelik sunulan hizmetleri belirlemek, geliştirmek ve çeşitlendirmek 

(yabancı dilde eğitim ve danışmanlık, yerleşkelerde yabancı dilde yönlendirmeler, 

öğrenci işlerinde yabancı dil bilen personel istihdamı vb. gibi). 

 



C) Uluslararası İş Birlikleri 

1. Üye olunan uluslararası meslek kuruluş, dernek veya birlik sayısını artırmak, 

2. Uluslararası düzeyde yayın sayısının artırılması, 

3. Yurtdışındaki üniversiteler ile iş birlikleri geliştirmek, 

4. Yurtdışındaki üniversiteler ve kurumlar ile ortak araştırma projeleri geliştirmek, 

5. Yurtdışındaki üniversiteler ile öğretim elamanı değişimini sağlamak, 

6. Yurtdışındaki üniversiteler ve kurumlar ile ortak kongre/sempozyum gibi bilimsel 

etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak ve bu etkinliklere alanının öncü bilim 

insanlarını davet etmek, 

7. Uluslararası görünürlüğün ve tanınırlığın artırılmasına yönelik faaliyetlerde 

bulunmak, 

8. Uluslararası araştırmacı ve öğrencilere yönelik araştırma, burs, destek ve eğitim 

olanaklarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin oluşturulmasını ve ulaşılabilir hale 

getirilmesini sağlamak. 

 


