GENEL POLİTİKA DOKÜMANI

BÜGEP 01

[EĞİTİM – ÖĞRETİM]

Politika Dokümanı

Giriş
Başkent Üniversitesi Stratejik Planı çerçevesinde politika dokümanları üretilmiştir.
Politika dokümanlarının amacı stratejik planın hayata geçirilmesinde üniversite genelinde ana
süreçlerinin uygulanmasını yöneten "kuralları" tanımlamaktır.
Başkent Üniversitesi Genel Politikalarının (BÜGEP) yanında birimler kendi
faaliyetlerinde gerekli görmeleri durumunda birim politikaları belirleyebilirler. Birim politikaları
genel politika kurallarına aykırı olamaz. Birim eylemleri genel politikalara ve varsa birim
politikalarına uygun geliştirilir. Bu çerçevede tanımlanmış birim eylemleri Strasis yazılımı ile
takip edilir ve ölçülür.
Başkent Üniversitesi genel politikaları ilgili birimler sorumluluğunda uygulanır, kontrol
edilir ve yeni araçlar ortaya çıktıkça, yeni süreçler tasarlandığında ve bir alanla ilişkili riskler
iç ve dış çevresel değişikliklere tepki olarak değiştikçe zamanla geliştirilir.
BÜGEP Dokümanları ilgili tüm birimlerimizi kapsar. Üniversitemizin ana süreçlerinin
uygulanması sırasında uyulması gereken kuralları ifade eder. Her BÜGEP için sorumluluklar
tanımlanmıştır. BÜGEP sorumlu birimlerinde politika uzmanları bulunur. Uygulama sırasında
oluşan belirsizlik ve geri besleme bilgileri için politika uzmanlarına her an ulaşılabilir.
Politika sorumlusu birimler, genel politika ve süreçlerin zamanında gözden geçirilmesi,
güncellenmesi ve yayımını gerçekleştirir ve ilgili Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.
Üniversite genelinde eylemlerin BÜGEP’lerde belirtilen esaslara uygun yürütülmesi birimlerin
ilgili sorumluları tarafından sağlanır. Birimlerde BÜGEP sorumluları, genel politika sorumlu
birimlerindeki politika uzmanları ile koordineli çalışırlar.
Yeni politikalar ve süreçler geliştirirken ya da mevcut politikalar ve süreçler
güncellenirken, politika sorumluları iç ve dış paydaşları belirler ve görüşlerini alırlar.
Uygulama sırasında gerekli olan eğitim tasarımları ve uygulamaları ilgili birimlerle koordine
edilerek politika sorumluları tarafından verilir.
Bu genel politika belgesinin üniversitemize faydalı olması dileğiyle …

Prof. Dr. Ali HABERAL
Rektör
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Amaç
Bu dokümanın amacı Başkent Üniversitesi stratejik planının hayata geçirilmesinde
üniversite genelinde ana süreçlerinin uygulanmasını yöneten "kuralları" tanımlamaktır.
Başkent üniversitesi eğitim öğretim politikası tüm enstitü, fakülte, konservatuar, yüksekokulu,
meslek yüksekokulu, merkez ile araştırma ve uygulama merkezlerindeki eğitim öğretim
faaliyetlerini kapsar.

Çerçeve
Başkent Üniversitesi misyonunu en etkin şekilde gerçekleştirmek üzere üç stratejik
faaliyet alanı tanımlanmıştır. Stratejik amaçlar ve eylemler bu üç temel ayak üzerinde inşa
edilmiştir. Stratejik alanlar misyonumuz değişmediği sürece aynı kalacaktır. Bunlar;
1.

Bilimsel üretim,

2.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmek

3.

Toplumun gereksinmelerine yanıt vermek, biçiminde tanımlanmaktadır.

2016-2023 dönemi stratejik planında öğrenmeyi mükemmelleştirmek alanında ana
tema Uluslararasılaşma olarak belirlenmiştir. Bu alanda ilke sözümüz, kurucumuzun ifade
ettiği “GİDİNİZ, GÖRÜNÜZ, DAHA İYİSİNİ YAPINIZ VE YAYINIZ” bize bu alanda ışık
tutacaktır.
Bu stratejik alan içinde belirlenmiş amaçlarımız aşağıda belirtilmiştir.
A7. Öğrenci merkezli öğretim programları hazırlamak ve bu programları sürekli
iyileştirmek.
A8. Müfredata derinlik ve genişlik kazandırarak, öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı
özelliklerle donatılmalarının yolunu açmak.
A9. Öğrencilere, gelecekteki üst düzey hedeflerine ulaşma olanağı verecek akademik
ve uygulamaya dönük donanımı kazandırmak.
A10. Öğrencilerimize kamu ve
karşılayabilecek donanımı kazandırmak.

özel

sektör

beklentilerini

en

üst

düzeyde

A11. Sorgulayan, çözümleyen, bütünleştiren, iletişim kurabilen ve çağdaş teknolojiyi
kavramış öğrenciler yetiştirmek.
A12. Düşünce çeşitliliğine olanak veren, yaratıcı ve yenilikçi bir öğrenim ortamı
oluşturmak.
A13. Öğretim elemanı seçiminde niteliği önde tutmak; kendisini geliştiren, etkin
öğrenme ve öğretme becerisine sahip öğretim elemanlarıyla öğrencileri buluşturmak.
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Bu kapsamda, Başkent üniversitesinin eğitim öğretim politikasının ana hedefi yukarıda
sıralanan amaçları gerçekleştirebilecek şekilde öğrencilerimizde ve öğreticilerimizde üstün
beceriler geliştirerek ve yapıcı rekabet yaratarak öğretim kalitemizin uluslararası marka
değerine katkı sağlamaktır.
Bu ana hedef çerçevesinde eğitim öğretim politikasının alt hedefleri;
1. Öğrencilerimize
küresel
dönüşümlere
uyum
sağlayabilmelerini
kolaylaştıracak becerilerin sayısını ve niteliğini belirlemek.
2. Üniversitemizde yaparak ve yaşayarak öğrenme olanaklarını geliştirerek
öğrencilerimizin bu ortamlara erişim süresini artırmak.
3. Hayat boyu öğrenme hareketliliğini gerçekleştirmek için üniversitemizin
eğitim öğretim olanaklarına zaman ve coğrafya bağımsız erişilebilme oranını artırmak.
4. Eğitim ve öğretimin kalite ve verimliliğini sürekli arttırmak için ulusal/
uluslararası akreditasyon sistemlerine dahil olma ve onlara katkı sağlama oranlarını artırmak.
5. Eğitim ve Öğretimin her aşamasında yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik
ederek üniversitemizin girişimcilik destek oranlarını artırmak.
6. Öğretici ile öğrenci paylaşımlarını ders ortam ve sürelerinin dışına
çıkaracak şekilde proje, eğitim ve sosyal gelişim olanaklarının sayısını artırmak.

Sorumluluklar:
Eğitim ve öğretim genel politikasının oluşturulması, uygulanması, Strasis yazılımı
üzerindeki eylemlerin bu genel politikaya uygunluğunun denetlenmesi, geliştirilmesi ve
politikanın uygulanması ile elde edilen sonuçların FarSis veri tabanındaki veriler üzerinden
yıllık olarak üst yönetim tarafından takip edilir.
Burada tanımlanan sorumluluklar çerçevesinde ilgili rektör yardımcısının
başkanlığında, Başkent Üniversitesi eğitim öğretim politikasının tüm paydaş temsilcilerinin
katılımı ile yılda en az bir kez bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılır.

Kurallar
Bu genel politika belgesi çerçevesindeki Başkent Üniversitesi birimleri eğitim öğretim
etkinliklerinde aşağıdaki kuralları gözetirler:
1. Öğrencilerin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde eğitim
almaları hedeflenir.
2. Bilim insanlarının uluslararası bilim ortamıyla etkileşimini artıracak toplantı
ve faaliyetler desteklenerek, yurtdışından düzenli olarak konuşmacı ve araştırmacı daveti
yapılır.
3. Öğretim üyelerinin akademik gelişimleri sürecinde kurum dışı deneyimi
teşvik edilir ve uluslararası işbirlikleri desteklenir.
4. Yurt dışında saygın öğretim kurumlarıyla ortak bütünleşik programlar açılır.
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5. Uluslararası bilimsel etkileşimi sağlayacak ölçüde küresel bir yabancı dil
eğitimini zorunlu, araştırma yetkinliğini geliştirecek ikinci bir dil eğitimi hedeflenir.
6. Lisansüstü programların yabancı dilde açılmasını teşvik ederek,
uluslararası öğrenci/ araştırmacılarla yabancı dilde eğitim veren öğretim üyelerimiz bir araya
getirilir.
7. Tercüme ofisleri vb. yapılanmalar oluşturarak özellikle lisans eğitimi
düzeyinde, yabancı kaynaklara ulaşım kolaylaştırılır.
8. Uzaktan eğitim mümkün olduğunca tüm müfredata yaygınlaştırılıp, etkinliği
artacak şekilde yeni yöntem ve teknolojilerle sürekli geliştirilir.
9. Uluslararası öğrenci birlikleriyle ilişki kurarak öğrenci topluluklarımızın
uluslararası etkileşimi desteklenir.
10. Öğrencilerin çalıştıkları bilim alanında kılavuzları olan öğretim kadromuzun
nitelik, deneyim ve yöntem açısından üstün donanımlara ve imkânlara sahip olmasına
çalışılır.
11. Öğrencilerimizin gelecekteki çalışma hayatında rol üstlenebilecekleri kamu
ve özel sektörlerin sorunlarını çözebilmelerine yönelik seçmeli derslerin sayısı artırılır.
12. Yenilikçi öğrenme yöntemlerinin kullanılmasını sağlayarak öğrenme süreci
teknoloji ile ilişkilendirilir.
13. Ders tasarımları öğrencilerimizin gereksinim duydukları uluslararası nitelik
ve özelliklerine göre şekillendirilir.
14. Öğrencilerimizin uluslararası deneyim kazanmalarına yönelik işbirlikleri
geliştirilir.
15. Üniversitemizdeki bölümlerin uluslararası standartlarda öğretim faaliyetlerini
sürdürmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı akreditasyon süreçleri izlenir, uygulanır ve geliştirilir.
16. Nitelikli öğrenci sayılarını üniversitenin olanakları çerçevesinde artırarak
desteklemeye ve geliştirmeye gayret gösterilir.
17. Üniversitemizin öğretim yöntem, teknik ve becerilerinin kurumsal kimliğini
yansıtacak şekilde uluslararası kurumsallaşma sağlanır.
18. Öğrencilerimizin, altyapısı uluslararası standartlarda gelişmiş ve yaratıcı
ortamlarda, yaşam boyu kılavuz olan, bilimselliği ve yaratıcılığı içselleştirmiş öğretim
elemanlarıyla buluşturulmasına çalışılır.

İlgili Mevzuat/ Dokümanlar:
Bu genel politika belgesinin uygulanmasında aşağıdaki yönerge ve dokümanlar temel
referans olarak kullanılır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Başkent Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi
Başkent Üniversitesi Yandal Yönergesi
Başkent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi
Başkent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi
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7. Başkent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Uygulama Yönergesi
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