AKADEMİK ALTYAPI, ATAMA VE YÜKSELTMELER
●

Kadro talepleri ve 
ilanlar birimlerin gerekçeleri ve üniversitemizin ihtiyaçları
doğrultusunda son derece 
şeffaf ve hakkaniyetle değerlendirilecek, bu konuda alınan
kararlar tüm üniversite kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
YÖK'e iletilen isteklerin gerekçeleri
iletişim yoluyla anlatılacaktır.

●

Üniversitemize Araştırma Görevlisi ve Uzman kadroları konusunda gerekli girişimler etkili
bir biçimde yürütülecek kadro sorunu çözülecektir.

●

Akademik atama ve yükseltmelerde kullanılacak 
kriterlerin; 
evrensel ölçütlere 
ve 
nasıl
bir akademisyen olmalı? felsefesine yanıt verebilen akılcı, 
gerçekçi ve iyi tartışılmış

süreçler sonunda oluşturulması önemsenecektir. Senato tarafından onaylanan kriterlerin
uygulanması için adaylara makul bir süre tanınması sağlanacaktır. Jüri belirleme ve
değerlendirme aşamaları olası manipülasyonları devre dışı bırakacak hukuksal
hassasiyetle sonuçlandırılacaktır. Öğretim elemanlarının tüm faaliyetlerinin yanı sıra
yetenek ve becerilerinin de değerlendirilebildiği ve ana bilimsel alanların çeşitliliğinin
dikkate alındığı bir sistem kurgulanacaktır.
●

Sürekli eğitim merkezinden de yararlanılarak öğrencilerimiz, akademik ve idari tüm
çalışanlarımız için 
meslek içi 
eğitim ve kişisel gelişim kursları etkin ve yaygın bir

biçimde düzenlenecektir. Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın bu programlardan en
ekonomik biçimde yararlanmaları sağlanacaktır.
●

Üniversitemizin başarılı teknik ve idari personel için istemeleri halinde dil eğitimi ve
Erasmus idari personel değişimi programları ile yurtdışına çıkış olanakları köklü ve
kurumsal biçimde geliştirilerek devam ettirilecektir.

●

Bilimsel konferanslar
, kültür ve sanat etkinlikleri akademisyenlerin oransal olarak daha
az yoğun olduğu günlere programlanacaktır. Etkinliklerin sayısı katılımı artıracak biçimde
makul bir hale getirilecektir.

●

Üniversitemizde 
İngilizce ya da başka bir yabancı dilde (ikinci dil) ders verecek
öğretim

üyesi

sayısının

artırılması

çok

güçlü

biçimde

sürdürülebilirliği sağlanacaktır (
ULUSLARARASILAŞMA
).
●

desteklenecek


ve

Araştırma görevlilerine yönelik 
yoğun 
ileri dil kursları açılması konusunda gerekli
altyapı oluşturulacak ve bu durum kurumsallaştırılacaktır (
ULUSLARARASILAŞMA
).

●

Online dil eğitim programları yayımlanacaktır.

●

Yurtdışı doktora sonrası çalışmalar özendirilecek
, yurtdışı doktora sonrası orta ve
uzun süreli burslar ve sabatikal çalışmaları için ikili anlaşmalar yapılacaktır. Arzu eden
öğretim üyelerimizin bu anlaşmaları değerlendirmesine yardımcı olunacaktır. Konuyla
ilgili olarak YÖK ve diğer Kamu kurumlarından gerekli destek olanakları araştırılacaktır.
Bu anlamda 
yurtdışında önemli bazı merkezlerde 
ekonomik barınma imkanları
Üniversitemiz markası altında sağlanacaktır 
(
ULUSLARARASILAŞMA
).

●

Araştırma Görevlilerimizin başarılı ve örnek akademisyenler olarak geleceklerini
yapılandırabilmeleri için gerekli 
rehberlik ve destek birimleri oluşturulacaktır. Onların

geleceğe güvenle bakabilmeleri sağlanacaktır. Unutulmamalıdır ki evrensel nitelikteki bir
●

akademik gelişim ve donanım için 
yayın tek başına yeterli bir ölçüt değildir.

Araştırma Görevlileri ve akademik uzmanlar akademik geleceğimizin temel yapı taşı ve
güvencesidir. 
Başarılı öğretim elemanlarının kadro problemleri ivedilikle aşılacak ve
gelecek kaygılarının önüne geçilecektir. Bu kapsamda akademik norm kadro oluşumları

yeniden reel bir biçimde çalışılacak ve kadro dağıtımları hakkaniyetle gerçekleştirilecektir.
●

Mühendislik

Fakültesi bölümleri uluslararası

sistemlere

uygun

olarak

yeniden

yapılandırılacak; 
makina mühendisliği, inşaat mühendisliği t emel mühendislik
bölümleri güçlü kadrolarla hayata geçirilecektir.
●

Mimarlık Fakültesi üniversitemize özgü bir anlayışla, öz kültürümüz ve uluslararası
ölçütlere uygun olarak hayata geçirilecektir.

●

Gastronomi, trafik mühendisliği ve iklim mühendisliği gibi alanlar kurumsal yapıya
kavuşturulacaktır.

●

Akademisyenlerimizin yolunu açacağız

"Ağaç kaç yaşında olursa olsun yeni süren bir filizden bir nefes alır elbet"

