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Bartın Üniversitesi'nin uluslararasılaşma stratejisi, Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarının 

işbirlikçi ve güçlü bir ortağı olmaya, Avrupa genelinde ve başka ülkelerde kullanılan en iyi yenilikçi 

ve özgün öğretim ve sorgulama yöntem modellerini entegre etmeye, dünya çapında prestijli bir 

üniversite olmaya, bilimsel araştırmaların kalitesini yükseltmeye ve öğrencilerin ve personelin 

gelişimini teşvik etmeye dayalıdır. Bu bağlamda Bartın Üniversitesi, Erasmus+ Programlarının 

öneminin farkındadır ve sadece öğrencilerinin ve personelinin Erasmus+ programlarına aktif 

katılımına olanak sağlamak için değil, aynı zamanda Avrupalı ortakları en iyi şekilde ağırlamak için 

de güçlü bir motivasyona sahiptir. 

 

Bartın Üniversitesi'nin misyonu, sosyal sorumluluk bilinciyle, öğrenci merkezli bir yaklaşımla 

nitelikli bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, kültür ve sanata katkıda 

bulunmaktır. Kurumumuzun vizyonu bilimsel ve toplumsal sorunları çözmeye yönelik araştırmalar 

ve uygulamalar yürüten, kurum kültürünün ve mensuplarının aidiyet duygusunun yüksek olduğu ve 

öncelikli olarak tercih edilen bir üniversite olmaktır. Misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak 

Erasmus+ Programına katılmak kurumumuzun uluslararasılaşma ve modernleşme politikasına 

yardımcı olacaktır. En başta, kurumumuz öğrenci ve personel gönderip ağırlayarak uluslararası 

alanda tanınır hale gelecektir. Bu değişim, Avrupa açısından kültürel farkındalığı artıracak, müfredat 

ve araştırma açısından en iyi uygulamaları paylaşma fırsatı sağlayacak, kişisel ve profesyonel 

gelişimin yanı sıra katılımcıların öğrenme ve öğretme kalitesini geliştirecektir. Sosyal sorumluluk 

anlayışıyla, kurumumuz yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin ve personelin aktif 

vatandaşlık ve sivil katılımını teşvik edecek ve onlara hareketlilik ve ortaklık fırsatları sunacaktır. 

Öğrencilere ve personele bu tür uluslararası fırsatların sağlanması, Bartın Üniversitesi'ne mensup 

kişilerin kurum kültürünü ve aidiyet duygusunu destekleyecektir. 

 

Dahası, Avrupalı öğrenci ve personele ev sahipliği yapmak, araştırma ve öğretim kapasitesini en üst 

seviyede zenginleştiren çok kültürlü bir ortam yaratacak, bu da hem ulusal hem de uluslararası 

düzeyde daha nitelikli öğrencileri ve personeli çekerek kurumumuzu tercih edilen bir üniversite 

haline getirecektir. Bartın Üniversitesi, Erasmus Eğitim Alanındaki gelişmeleri ve değişimleri 

entegre ederek ve onlara uyum sağlayarak bu hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Avrupa Öğrenci 

Kartı Girişimi ve Kağıtsız Erasmus'u çevrimiçi idari sistemimize entegre etmek, yalnızca iş yükünü 

hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda idari yük olmaksızın aktif katılımı ve tanınmayı da teşvik 



edecektir. Her öğrenci ve personel, Avrupa'nın bir parçası olma hissine sahip olacak ve Erasmus+ 

etkinliklerine nasıl dahil olabileceğini ve neden dahil olması gerektiğini öğrenecek, bu sayede güçlü 

bir Avrupa kimliği ve aidiyet duygusu geliştireceklerdir. Kurumsal hedeflere ulaşmak için Öğrenci 

Personel Hareketliliği Faaliyetleri, Stratejik Ortaklıklar, Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans 

Derecesi, Jean Monnet Bursu(Avrupa Çalışmaları için), Spor, Gençlik, Politika Reformu ve Bilgi 

Ortaklıkları Programları yürütmekteyiz. 

 

Bartın Üniversitesi, misyon ve vizyon hedeflerine ulaşmayı sağlayacak stratejileri benimser ve buna 

göre gerekli önlemleri alır. Böylece Erasmus Ofisi, Ulusal Ajans, Avrupa Üniversiteleri, bölüm 

koordinatörleri, öğrenciler, personel ve idari ofis arasındaki koordinasyonu sağlar Modernizasyon 

sürecinde Erasmus Ofisi, kurumun entegrasyon ve adaptasyonunu yönetmenin yanı sıra geliştirilen 

stratejiler doğrultusunda insan kaynaklarına destek olma sorumluluğunu da üstlenir. 

Bartın Üniversitesi'nin belirlediği stratejiler; 

 

• Öğrenci/Personel Hareketliliği Faaliyetlerine ek olarak tüm Erasmus+ Eylemlerine katılımı 

artırmak ve öğretme ve öğrenme kalitesini artırmak 

• Avrupa Eğitim Alanı, Avrupa Öğrenci Kartı, Kağıtsız Erasmus gibi yeni Erasmus+ 

girişimlerine uyum sağlamak ve ve komisyon tarafından önerilen programa göre 

gereksinimleri tüm seviyelerde kendi sistemine entegre etmek; Avrupa Eğitim Alanında yer 

alacak dijital dönüşümleri gerçekleştirmek 

• Daha fazla öğrenciyi ve personeli Erasmus+ fırsatlarına başvurmaya teşvik etmek amacıyla, 

tüm bölümlerin (fakültelerin, lisansüstü programların vb.) kurumlar arası anlaşmalar ve 

öğrenim anlaşmaları imzalamasını desteklemek 

• Avrupa'dan daha fazla lisans ve lisansüstü öğrenci ve personel çekmek adına İngilizce 

dilinde eğitim veren disiplinler arası yeni akademik dallar/bölümler kurmak 

• Erasmus Mundus Programı kapsamında Avrupa Üniversiteleri ile ortak yüksek lisans 

programları başlatmak 

• Avrupa çapında daha fazla öğrenci ve personel gönderip ve çekerek çok kültürlü bir ortam, 

güçlü bir Avrupa kimliği ve aktif vatandaşlık duygusu ve çeşitlilik yaratmak 

• İmkanları kısıtlı kişilerin dahil edilmesini sağlamak 

• Öğrencilerin ve personelin kişisel ve profesyonel gelişimini artırmak 

• Avrupa çapında sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmek 

 

Bartın Üniversitesi, yukarıda belirtilen stratejilerin uygulanması sırasında engelsiz ve çevreye 

duyarlı uygulamaları yaygınlaştırmayı, tüm başvurma, seçilme ve katılma süreçlerini, sorumluluk 



açısından transparan bir şekilde yönetmeyi ve yerel, ulusal, uluslararası ve sosyal medya üzerinden 

Erasmus+ eylemlerinin yayılımını ve görünürlüğünü en üst düzeye çıkarmayı planlamaktadır. Son 

olarak, kurumumuz, öğrencilerin ve personelin kültürel farkındalığını güçlendirmeyi, yerel topluma 

katılımı teşvik ederek aktif yurttaşlığı ve karar alma organlarına sivil katılımı geliştirmeyi ve güçlü 

bir Avrupa kimliği yaratmayı amaçlamaktadır. 


