Üniversitelerin Batı ve Doğu Medeniyetleri Entegrasyonundaki Misyonu

Üniversiteler, ülkelerinin üniversite şirket ve kurumlarını başarıyla yönetecek olan gelecekteki
liderlerini yetiştirmektedir. Üniversite, eğitimin modernizasyon sürecine ve bilimsel
standartların ve araştırma standartlarının geliştirilmesine odaklanmıştır. Bunun için bölgesel,
ulusal ve uluslararası düzeyde tüm ortaklarla yakın bir işbirliği içinde bulunmak gerekir.
BAŞARIYA GİDEN YOL
Başarıya giden yol zorlu ve engellerle doludur. Yüksek öğretim, ekonomik büyümenin, sosyal
gelişimin

ve

sürdürülebilinir

gelişme

koşulunda

bireysel

ve

toplumsal

refahın

lokomotiflerinden birisi olarak bilinmektedir. Dünyada yüksek seviyeli vasıflar ve üçüncül
eğitim talebi büyümekte ve yüksek öğretim ve araştırmaya ilişkin olarak verimli, yüksek kaliteli
ve sürdürülebilinir finansman sağlamak için baskı altında kalmaktadır ki bu, özellikle ekonomik
kriz sırasında karar alıcılar için meşakkatli bir konudur.
Balkanlar Türkiye için stratejik önemi olan bizimde içinde yer aldığımız Avrupa’nın bir
parçasıdır. Avrupa ile yakın ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler içindedir.

Üniversiteler Avrupa yüksek öğretim sistemine dahildir. Ancak Balkan üniversitelerinin
göreceli kalitesinin ve rekabetçiliğinin arttırılması gerekmektedir.
Türk üniversiteleri balkan üniversiteleri ile işbirliği ve ortaklık için stratejik destek
sağlayabilmelidir.
Türkiye yüksek öğretim süreçlerini izleyerek, öğretim kalitesini, öğretim ve araştırma
programlarını, öğrenci, profesör, araştırmacı ve diğer yüksek vasıflı profesyonel profilleri
geliştirmek ve Avrupa’nın yüksek öğretim kalitesi ve standartlarında ki en iyi uygulamaları
paylaşarak bu meseleler için çözümler aramak için verimli ve entegre bir ağ oluşturmalı ve bu
ağı desteklemelidir.
Sınır ötesi kalite güvencesi, küreselleşme, ekonomik entegrasyon akademik ve mesleki
devingenliğin arttırılması süreçlerini ve özellikle de yüksek öğretimin Türkiye, Avrupa ve
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Avrupa dışında bulunan vatandaşlar, işverenler akademisyenler ve öğrenciler için şeffaf ve
güvenilir olmaya başladığı gerçeğini akıllarda bulunduran tüm ülkeler için çok önemlidir. Bu,
eğitim sektörünün zorlu mücadelelerinden biridir
Türkiye ve Balkanların Avrupa alanı olarak gelişimi mevcut insan sermayesinin değerinin
arttırılmasına bağlıdır. ‘beyin göçü’ gelişen ülkelerde eğer önemli bilim sektörleri ve finans
sistemleri yoksa normal bir olgudur.
Türkiye ve Balkanların sosyoekonomik gelişimi, çalışanları teşvik eden “entegre bir iş
piyasasının yaratılması ile mutlaka desteklenmelidir. Ancak, Türkiye ve tüm Balkan ülkeleri
bölgedeki yüksek öğretim alanının büyümesi için potansiyellerimizi kullanmalı ve gerekli
koşulları sağlamalıyız.
Bu yeni bir gerçeklik olabilir ancak bölgenin sosyoekonomik gelişimi eğitim sürecinin
kalitesinin artması, kültürün ve hayat kalitesinin iyileşmesi için çok önemli bir gerçekliktir.
Yakın gelecekte global gelişme ve büyümenin yeni teknoloji ve ürünlerini belirleyeceğini
tahmin etmekteyiz. Ekonomik gelişmeye ilişkin varılan düzeyin bir ülkeden diğerine
ekonomilerimizin rekabetçiliğinin desteklenmesi olacaktır
Tüm nüfus için kaliteli bir eğitim seviyesine ve modern bilgi üzerine kurulu olan ve gelişmeyi
izleyip destekleyecek kurumlara sahip olmak için dinamik verimli ve rekabetçi akademi
diplomasi ile birlikte ekonomiyide organize etmeliyiz. ‘ dünyanın bilimsel trenini’ kaçırmamak
ve bilim, eğitim ve kültürün gelişimi tüm engelleri ortadan kaldırabilmesi için gerekli koşulları
yaratmalıyız.
Türkiye ve Balkan ülkeleri, Balkan bölgesinde verimli ve gelişen bir yakınlaşma yaratmalı
diğer entegrasyon türlerini hayata geçirmelidir.
.
ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASILAŞMA DA ENTEGRASYON ROLÜ
Tüm özel üniversitelerin ve devlet üniversitelerinin temel amacı, en yüksek kalitede eğitim ve
öğrencilerin yaratıcı bireysel kapasitelerinin ve bir alanda uzmanlaşmış bilgilerinin sürekli
gelişimini sağlamak, öğrencileri inovasyon, iş verimliliği ve liderlik için uzman hale getirme
amacıyla öğrenciler arasında rekabetçi ruhun geliştirilmesi için yeterli koşulları oluşturmak,
eğitim, bilim ve uygulama ilişkisinde etkileşim sağlayan organizasyonlara ilişkin olarak onaylı
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uluslar arası standartları uygulamak, pazarlama, finans ve yeni teknolojilerin çalışmasından
sistematik ve disiplinler arası bir yaklaşım benimsemek, öğrencilerin araştırma projelerinde yer
almasını sağlamak ve öğrencilerin iş koşullarını iyileştirilmesi için sürekli faaliyetlerde
bulunmaktır. Bilgi toplumunda stratejik yönelim, çalışma ve öğrenmenin modern yöntemlerinin
uygulanmasıdır. Bu, yüksek öğretimin uluslararasılaşma sürecinde ulusal değerlerin,
kavramların ve kültürlerin korunması için iyi bir yoldur. Yeni bilgi sınırlara sahip değildir ve
ülkelerin sınırları yeni değerler, kültürleri ve modern kavramlar tarafından kaldırılmalıdır.
Bunun ön şartı, savaşların yaşanmadığı barış dolu ve güvenli bir dünyadır.
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