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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Ulusal ve uluslararası standartlarda, sürekli ve kaliteli öğrenci 

merkezli eğitim anlayışı doğrultusunda alanlarında mesleki yeterliliğe ve yetkinliğe sahip, 

yenilikçi ve girişimci, bilgi çağının gerektirdiği koşullara uyum sağlayabilen, karşılaştıkları 

konuları sorgulayıp analiz edebilen, problem çözebilen, sonuç üretebilen; çevreye duyarlı, 

toplumsal, sosyal, kültürel konularda bilgili, iletişimi yüksek ve tercih edilen vizyon sahibi 

seçkin mezunlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla; 

1. Eğitim öğretim programları, mesleki yeterlilikler, ulusal ve uluslararası standartlar 

çerçevesinde tüm iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak eğitim bilimleri 

ilkelerine göre hazırlanır, güncellenir, geliştirilir ve yürütülür, 

2. Dijital teknolojilerin eğitim bilimleri ilkeleri temelinde kullanıldığı etkili, güncel ve 

zengin öğrenme ortamları sunulur, 

3. Öğrenci merkezli eğitimi benimseyerek, öğrenci başarısını ve memnuniyetini 

geliştirmek için önlemler alınır ve desteklenir, 

4. Eğitim ortamlarında evrensel tasarım ilkeleri benimsenir, 

5. Öğrencilere uluslararasılaşma, bilimsel çalışmalara katılma, kariyer planlama ve yaşam 

boyu öğrenme desteği verilir,    

6. Öğrenciler yenilikçi ve girişimci uygulamalara yönlendirilir, öğretim elemanlarının 

öğrencilerle birlikte bu kapsamda çalışması özendirilir ve desteklenir, 

7. Kanıta dayalı sürekli izleme ve değerlendirme ile eğitim-öğretim süreçlerinde kalite 

güvencesi ve kurumsal kalite ön planda tutulur,  

8. Akademik etik ve liyakata önem verilir, 

9. Öğrenci-öğretim elemanı iletişiminin etkili bir biçimde gerçekleşmesi sağlanır, 

10. Öğretim elemanlarının kendilerini bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel olarak 

geliştirmelerine ve memnuniyet düzeylerinin artırılmasına olanak sağlanır,  

11. Açık bilim, açık veri, açık eğitim ve açık erişim kültürü benimsenir ve uygulanır, 

12. Öğrencilerin sosyal, kültürel, fiziksel ve psikososyal gelişimleri desteklenir,  

13. Sürdürülebilirlik ve toplumsal hizmet bilincini artıracak çalışmalar yapılır, 

14. Milli birlik, beraberlik ve toplumsal değerlere saygı bilincini geliştirmeye önem verilir,  

15. Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkese saygılı, çevreyi ve canlıları seven 

bilinçli bireyler olmayı destekleyici yönlendirmeler yapılır, 

16. Uluslararası öğrencilerin Türk eğitim sistemine uyumu ve akademik başarısının 

artırılması için çalışmalar yapılır. 


