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 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nihai hedef olarak uluslararası bir üniversite olmayı 

amaçlarken, bu kapsamda eğitim-öğretim ve kampüs yaşamı anlamında uluslararası tanınırlığı yüksek 

bir yükseköğretim kurumu olabilmek amacıyla, iş, sanat ve bilim dünyasında uluslararası alanda 

rekabet edebilirliği yüksek, kültürlerarası yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmeyi, uluslararasılaşma 

politikasının temel hareket noktasına koyar.  

 Nihai hedefe ulaşabilmek amacıyla, MSKU, eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında gerek 

uluslararasılaşmış müfredat gerekse uluslararası işbirlikleri ve araştırma projeleriyle, akademik 

anlamda uluslararası bir üniversite olma yolunda önemli yol kat etmiş olmakla birlikte, gelişimini de 

rasyonel hedefler çerçevesinde sürdürür. Diğer taraftan, uluslararası ve çok kültürlü bir kampüse sahip 

olmayı arzulayan MSKU, yıldan yıla sayısıyla birlikte çeşitliliğinin artması gözetilen tam zamanlı 

uluslararası öğrenci sayısı ile uluslararasılaşmış bir kampüs olma hedefine doğru da emin adımlarla 

ilerler.  

 MSKÜ, yukarıda bahsedilen alanda ve şekilde uluslararası bir üniversite olabilmek adına;  

1. Değişim/hareketlilik programları aracılığıyla, eğitim-öğretim ve araştırma temelli öğrenci-

personel hareketliliğini destekler. 

2. Yurtdışında bulunan ve alanında yetkin üniversiteler ile ortak derece programları oluşturmayı 

hedefler.  

3. Uluslararası akademik standartları yakalamak amacıyla müfredatların, uluslararası gereklilikler 

ve değişiklikler paralelinde güncellenmesine önem verir, eğitim-öğretim programlarının 

uluslararası tanınırlığının arttırılmasına yönelik düzenlemeleri yapar.  

4. Uluslararası proje sayısının arttırılması amacıyla yapılan faaliyetleri destekler.  

5. Uluslararası işbirlikleri temelli anlaşmaların sayısı ve işlevselliğinin arttırılması için girişimlerde 

bulunur, bahse konu işbirlikleri çerçevesinde eğitim, öğretim, hareketlilik, araştırma ve sosyal 

faaliyetlerin sayısının arttırılmasını hedefler. 

6. Kültürlerarası iletişime katkıda bulunabilmek ve hem uluslararası kampüsün bir parçası olmak 

hem de bu kampüsün oluşmasına katkıda bulunabilmeleri amacıyla, üniversite öğrenci ve 

personelinin yabancı dil bilgisinin arttırılmasına yönelik tedbirler alır.  

7. Uluslararası görünürlüğün pekiştirilmesi ve gelen uluslararası öğrenci sayısının arttırılması 

amacıyla yabancı dilde verilen ders sayısının arttırılmasını hedefler. 

8. Uluslararası tanınırlığın sağlanabilmesi amacıyla yükseköğretim alanında düzenlenen 

uluslararası, sınır ötesi ve ülke içi faaliyetlere katılım sağlanmasına öncelik verir.  

9. Tam zamanlı uluslararası öğrenci sayısının, bölgesel, ülkesel çeşitliliğe ve öğrenci kalitesine 

önem verilerek arttırılmasına yönelik rasyonel, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalar 

geliştirir.  

10. Uluslararası öğrencilerin kampüs ve şehir yaşamına dahil olabilmesini sağlayacak sosyal, 

kültürel faaliyetler planlar ve bu faaliyetler için kaynak yaratır.  

11. Uluslararasılaşmayı destekleyici, bireysel farklılıklara özen göstererek, hoşgörü kültürünün de 

içselleştirildiği bir arada yaşama ve çalışma prensiplerine dayalı kurum kültürünün 

oluşturulmasını hedefler.  


