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Üniversitemiz eğitim-öğretimi yaratıcı ve çağdaş temeller üzerinde sürdürürken nitelikli ve 

başarılı öğrencileri İKÜ’ye kazandırarak üniversite yaşamında ihtiyaç duyacakları akademik 

desteği karşılamayı hedefler. 

Üniversitemiz, öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri 

doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren, bütünleyici eğitim felsefesini benimser. Ön lisans, 

lisans ve lisansüstü eğitimlerde, araştırma temelli yaklaşımlar ve öğrencilerin araştırma süreç 

ve problemlerini tanımalarını sağlayan, araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler 

programların birer parçasıdır. Eğitim ve öğretime ait süreçler “Planlama-Uygulama-Kontrol 

etme-Önlem alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak yönetilir. 

Üniversitenin eğitim-öğretim felsefesinin ana unsurları aşağıda özetlenmektedir: 

1. Öğrencileri, mesleki becerilerin yanı sıra dünya vatandaşının sahip olması gereken 

(eleştirel ve yaratıcı düşünebilme, insan haklarına saygılı, etik ilkelere ve sorumluluk 

bilincine sahip olma gibi) yeterliliklerle ve hayat boyu öğrenme becerisiyle donatacak 

yetkinlik temelli yenilikçi eğitim modelini benimsemek. 

2. Öğrenci odaklı eğitim modeli kurgulanarak başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi 

yönünde uygulamalar yürütmek. 

3. Eğitim-öğretim programları ile araştırma-geliştirme faaliyetleri arasında ilişkiyi 

uygulamalı eğitimler yönünde güçlendirerek sürdürmek. 

4. Bilim ve sanat çalışmalarında tarihimizden gelen mirasın kaybolmaması yönünde 

eğitim-öğretim uygulamalarını gerçekleştirmek. 

5. Eğitim ve öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası iş 

birliklerini güçlendirerek sürekli olarak iyileştirmek. 

Bu değerleri gerçekleştirebilmek adına takip edilen hedefler aşağıda belirtilmiştir. 

Hedef 1: Yeni teknolojilerin eğitimde yaygın olarak kullanılması için üniversite altyapısının 

geliştirmek, uzaktan eğitim programlarını sürdürülmek ve yaşam boyu öğrenmeyi 

güçlendirmek 

Hedef 2: Değişen ve sürekli gelişen dünyamızın koşullarına uyum sağlama becerisine sahip, 

girişimci ve iş tecrübesine sahip mezunların sayısını artırmak, uygulamalı eğitim modellerini 

güçlendirmek. 

Hedef 3: Öğrencilerin aldığı kariyer danışmanlığı ve mentorluk uygulamalarını artırmak. 



Hedef 4: Uluslararası öğrenci sayısını, uluslararası değişim programlarından yararlanan 

öğrenci ve öğretim elemanı sayısını, İngilizce ders ve program sayısını artırmak. 

Hedef 5: Öğretim elemanlarının sayı ve yetkinliklerini geliştirerek, eğitimci, akademik 

danışman ve mentor rolünü güçlendirmek. 

Hedef 6: Başarılı öğrencileri üniversitemizde lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri için teşvik 

etmek ve desteklemek. 


