Küreselleşen Dünyada Üniversitelerin Konumu

Uluslararasılaşma

,

tüm

dünyadaki

Üniversitelerin

öncelik

sıralamalarında

yer

alır.Üniversitelerin daha iyi eğitim,bilim ve araştırma faaliyetleri yürütebilmesi için savunulan
bir olgudur.üniversiteler uluslararası akademik entegrasyonun sonucuyla topluma yardım
edebilir ve toplumun sorunlarını en iyi ve etkili şekilde çözebiliriz.
Üniversitelerimizi Batı toplumları üniversiteleri standartlarına getirmek ulusal menfaatlerimiz
için çok önem arz etmektedir.Yükseköğretim yüksek gelir getiren lokomotif ekonomik sektör
olma yolunda tüm dünyada hızla ilerlemektedir,çocuklarımızın ulusal değer kavram kültür ve
inançlarının yozlaşmadan hatta asimile olmadan milli eğitim sistemimizle eğitilmesi de önemli
bir kazanım ve mecburiyettir.İslam coğrafyasının lider ülkesi konumunda olan Türkiye’mizin
Yükseköğretimde merkez ülke konumuna gelmesi hepimizin milli ve manevi görevi olmalıdır.
Küreselleşme amacı doğrultusunda Üniversiteler arasındaki işbirlikleri imzalanan tüm
mutabakat anlaşmalarının temel konusunu teşkil etmektedir.Aşağıdaki maddeler,her bir
Üniversitenin ulusal kimliğinin ve kendine özgü özelliklerinin kaybolmasına izin vermeden
Üniversiteler arasındaki farkın kapatılmasına yardımcı olacaktır:
1.Öğrenci değişim programlarının genişletilmesi ve lisans ve lisansüstü öğrencilerin çeşitli
kültürel kimliklere sahip farklı ülkelerde eğitim görmesinin teşvik edilmesi olgusundan yola
çıkarak bölgemizde bulunan ülkelerden üniversitelerimize öğrenci alma hedefi önceliğimiz
olmalıdır.
2.Gelişen ülkelerin Üniversiteleri ile gelişmiş ülkelerin Üniversiteleri arasındaki teknolojik
açığın kapatılması küreselleşme sürecine destek olacaktır.Eğitimcilerin eğitilmesi bu açıdan
güçlü bir etki yaratacaktır.
3.Müfredatın sürekli olarak geliştirilmesi ve modern öğretme ve araştırma metotlarının
benimsenmesi.
4.Çok talep gören uzmanlık alanlarının belirlenmesiyle öğrencilerin,işgücü piyasasının
ihtiyaçlarına ve ülkenin temel gereksinimlerine göre yönlendirilmesi.
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5.Uluslararasılaşma ya giden yolda akreditasyon ve kalite güvencesi,uygulanması gereken
diğer faaliyetlerdendir.
6.Sürdürülebilir mühendislik ve temiz çevre gibi konularla ilgili geleneksel olmayan
çalışmaların yürütülmesi de muhakkak üniversiteler arasında genişletilmiş işbirliği
çalışmalarını zorunlu kılacaktır.
7.Öğrenci değişim programlarını kampus içi ve kampus dışı öğrenci hayatını geliştirebilecek
şekilde iyileştirmek.
8.Akademik eşitlik ve özgürlüğün desteklenmesi .
9.Üniversitelerin yerel topluluklarına hizmet etme ve bunların sorunlarının çözülmesine
yardımcı olma amacıyla uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda işbirlikleri kurulması
10.Uluslararasılaşma olgusuna kazanç sağlayacak ve gelecekteki işbirlikleri için bir temel
oluşturacak şekilde ulusal değer ve kavramların korunması.
Sonuç olarak,Üniversiteler arasında işbirliği ile modern teknoloji ve yenilikçi öğretme ve
araştırma

metotlarının

uygulanması

Üniversiteleri

Uluslararasılaşmaya

yönlendirecektir.Yükseköğretimde yatay genişlemelerin sınırlandırılması ve ülkelerin gelişimi
ve ilerlemesi için ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarına Üniversitelerin yönlendirilmesi hem özel
hem de devlet Üniversitelerinde uygulanmalıdır.Küreselleşen ve devletlerin yerinin Eğitim ve
Gelişmişlik düzeyi ile belirlendiği yeni bir Dünya doğuyor. Küresel en önemli etkenler
Ekonomik güç ,Diplomatik güç veya silahlı güç olarak algılansa da ,
BENİM İÇİN DEVLETLERİN VE ULUSLARIN EN BÜYÜK GÜCÜ EĞİTİM GÜCÜDÜR.
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