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İZLEM E

SO R U M LU BİR İM

Bahsi geçen sorun için kısa vadede alınabilecek önlem
m evcut yandal program larını kullanm aktır. Bu bağlam da,
her fakültede yan dal program ları vasıtasıyla her bölüm 36 dersi İngilizce açabilir. Tüm üniversite öğrencilerinin

Ü niversitem izin uluslararasılaşm a anlam ında en
PRO G RAM LARIN YABAN CI D İL
İÇERİKLERİ

önem li sorunlarından bir tanesi; yabancı dilde
ders sayısının azlığı ve bu nedenle

kayıt yaptırabileceği bu derslerin tem el alan dersleri ile
bölüm lere özgü dersler olabileceği düşünüldüğünde her
fakültede 10-20’nin üzerinde İngilizce ders açılm ası

Ü niversitem izin yabancı öğrenciler tarafından
tercih edilm em esi

üniversitem ize eğitim alm aya gelen öğrenci
sayısının azlığıdır.

U A -1

sağlanabilir. U zun vadede ise daha fazla bölüm ün % 30 ve
daha üzeri oranda İngilizce eğitim e geçilm esi teşvik
edilebilir. Bunun için de personelin yabancı dil seviyesini
yükseltm ek am acıyla planlı bir şekilde eğitim verilm esi ve
teşvik edilm esi gerekm ektedir.

Kalite Komisyonu toplantıları çerçevesinde
çalışmalara başlanarak bölümlerden bu
şekilde açılabilecek ders önerileri talep
edilmiştir.

6 ay

Teklif edilen programların altyapısının hazırlanarak
Üniversite Senatosu'nda görüşülüp karara
bağlanması.

6-12 ay

Yıllık olarak takip
edilmesi
1-2 yıl

Rektörlük, Yurtdışı İlişkiler
Birimi

Ü niversitem iz Bünyesinde K urulan Türkçe Ö ğretim i
U ygulam a ve A raştırm a M erkezi (TÖ M ER) ile

TÜ RKÇE D İL EĞ İTİM İ

KABU L SÜ RECİ VE EN TEG RASYO N U
YÜ RÜ TECEK BİRİM

Program içeriğinde yabancı dilde derslerin
azlığı nedeniyle yabancı uyruklu öğrencilerin
üniversitem ize entegrasyonu için en az B2
seviyesinde Türkçe öğrenm eleri gerekm ektedir.

Ü niversitem ize gelen yabancı uyruklu
öğrencilerin kabul sürecini ve entegrasyonunu
yürütecek birim in belli olm am ası

Y abancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretim i
yapılm ası gerekliliği

Ü niversiteye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin
sahipsiz kalm ası m em nuniyetsizliğe ve kötü
tanınm aya, dolayısıyla üniversitem izin yabancı
uyruklu öğrenciler tarafından az tercih edilm esine
yol açm aktadır.

U A -2

içerisinde öğrencinin Türkçe seviyesi m inim um B2’ye
çıkarılm aktadır.

U A -3

Ü niversitem ize kabul edilecek yabancı uyruklu
öğrencilere uygulanacak giriş sınavının kapsam
ve geçerliliği

Y abancı U yruklu Ö ğrenci G iriş Sınavı'nın
üniversitem iz isteklerine uygun bir değerlendirm e
yapılabilm esi için özgünleştirilm e ihtiyacı

U A -4

İLG İLİ BİRİM İN TAN IN IRLIĞ I

Ü niversitem izin dışa açılan yüzü olan D ış
İlişkiler Şube M üdürlüğü’nün tanınırlığının
olm ayışı.

D ış ilişkiler birim aracılığıyla usulüne uygun
bir biçim de değil, kişisel gayretlerle ve
düzensiz olarak yürütülm eye çalışılm aktadır.

U A -5

W eb Sitesinin istenilen düzeyde olm ayışı.

Y urtiçi ve dışından üniversitem iz hakkında bilgi

TAN ITIM SU N U M LARIN IN YETERSİZLİĞ İ

Bölüm lerin tanıtım sunum larının olm am ası veya
eski ve yetersiz olm ası

edinm ek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin
yeterli bilgi sahibi olam am aları

Ü niversitem ize özgü, sürdürülebilir bir sınav oluşturulm ası

D ış İlişkiler Birim ine ve yöneticisine yönetim kurullarında
yer verm ek, belli aralıklarla tanıtım toplantıları yaparak
önce kurum içi, sonra da kurum dışı ve yurtdışı tanınırlığı
artırm aya çalışılm ası

W eb sitesi içeriğinin güncelleştirilm esi, zenginleştirilm esi
ve
U A -6

Ü niversitem iz hakkında bilgi edinm ek isteyen
yabancı uyruklu öğrencilerin bilgi edinem em esi ve
dolayısıyla üniversitem izi tercih etm em eleri

Y abancı U yruklu Ö ğrenci Birim i kurularak yabancı
uyruklu
öğrencilerin kabul ve entegrasyon süreçlerinin
düzenlenm esi

Mevcut kapasitenin artırılması ve Türkçe
yanında diğer dillerde de öğretim
verilmesi

12 ay

U A -7

İngilizce yanısıra başka yabancı dillerde de içerik
hazırlanm ası

Bölüm lerin kendilerini tanıtan sunum ları yabancı dilde
hazırlayarak bölüm sayfaları ve sosyal m edyada
paylaşm aları

1-2 yıl
DPÜ DİLMER Kurulması

2+ yıl
Yıllık olarak takip
edilmesi

Birim kurularak hizm ete başlam ış olup birim in
yapm ış olduğu alım lar sonucunda
üniversitem izde 45 farklı ülkeden 836 adet
yabancı uyruklu öğrenci (Bunlardan 41’i hüküm et
burslusu olm ak üzere) öğrenim görm ektedir.

6 ay

Birimin daha aktif hale getirilerek daha çok sayıda
ülkeden daha fazla sayıda yabancı uyruklu öğrencinin
üniversitemize kabulunun sağlanması

1-2 yıl

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

12 ay

DPÜYÖS'ün daha çok sayıda ülkede yapılabilir ve
ülkemizde daha çok üniversite tarafından geçerli kabul
edilmesinin sağlanması

1-2 yıl

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

6 ay

Dış İlişkiler Birimi çalışan sayısının artırılarak
çalışmalarının desteklenmesi, tanıtım toplantıları
düzenlenerek tanınırlık ve bilinirliğin artırılması

1-2 yıl

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

İngilizce dışında hangi yabancı dillerde içerik
hazırlanacağının belirlenmesi ve içeriklerin hazırlanarak
web sitesine yerleştirilmesi

1 yıl

2 yıl

Çekimlerin ve metin hazırlanmasının ardından tanıtım
sunumlarının bölümler tarafından belirlenen içeriklerle
hazırlanması ve paylaşılması

1-2 yıl

Ö SY M ile protokol im zalanarak D PÜ Y Ö S

Ü N İVERSİTEYE G İRİŞ SIN AVI

W EB SİTESİN İN İÇERİĞ İN İN
YETERSİZLİĞ İ

Ü niversitem izde öğrenim görm ek isteyip Türkçe bilm eyen
öğrencilere Türkçe öğretim i yapılm aktadır. Bu m erkeze
dışarıdan da öğrenci kabul edilm ekte olup yaklaşık bir yıl

oluşturulm uş, başta Türkiye olm ak üzere
Azerbaycan, A lm anya, K azakistan ve
K ırgızistan’da uygulanmaya başlanm ıştır.

Birim yetkililerinin K alite K om isyonu
çalışm alarına dahil edilm esi ile tanınırlık ve
bilinirlik artırm a çalışm alarına başlanm ıştır.

W eb sitesinin içeriğinde güncellem e
işlem lerine başlanm ıştır.

6 ay

Tanıtım sunum larının çekim lerine başlanm ıştır.

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

6 ay

ÇİFT D İPLO M A PRO G RAM I

H erhangi bir çift diplom a program ının
bulunm ayışı

Ü niversitem izin yabancı öğrenciler tarafından
tercih edilm em esi

U A -8

Çift diplom a için hedef bölüm lerin seçilip bu bölüm lerin
karşı ülkelerdeki m uadilleriyle üst düzey görüşm elerin

Bölüm lerden çift diplom a için program
önerileri istendi

6 ay

yapılm ası sağlanm alıdır.

Çift diploma için hedef bölümler belirlendikten
sonra bölümlerin karşı ülkelerdeki muadilleriyle
üst düzey görüşmelerin yapılarak program
anlaşmalarının yapılması

1-2 yıl

Aylık olarak takip
edilmesi

Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Dış İlişkiler Şube
Müdürülüğü, Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı

Rektörlük

Rektörlük

Ü lkem izi daha çok tercih eden Türki Cum huriyetlere
M EVCU T TAN ITIM ÇALIŞM ALARIN IN
YETERSİZLİĞ İ

M evcut tanıtım çalışm aları sadece A vrupa ile
sınırlı kalm aktadır

yönelik çalışm aların olm am ası özellikle bu
ülkelerden gelecek yabancı uyruklu öğrenci
sayısında artışa engel olm aktadır.

U A -9
H edef ülkelere yönelik tanıtım çalışm alarının artırılm ası

İçerik hazırlığına başlanm ıştır

6 ay

Özellikle Türki Cumhuriyetlerde tanıtım çalışmalarına
ağırlık verilmesi, yurtdışı temsilcilik açılarak yerinde
etkin tanıtım yapılması

1-2 yıl

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

Rektörlük

