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Uluslar Arası Yüksek Öğrenimde Bilim ve Teknolojinin Önemi 

 

 

Bilgisayarlar fiber optik uydu haberleşmesi ve internet teknolojileri gibi iletişim ve bilgi 

teknolojilerindeki gelişmeler,yüksek öğrenimin uluslar arası hale gelmesi açısından yeni 

fırsatlar için bir ortam sağlamaktadır.Çevrim içi öğrenci işbirliği ,uzaktan öğrenme, epedagoji 

,sınır tanımayan eğitim,sanal taşınabilirlik ,sanal öğrenme ortamları ve uluslar arası sanal 

araştırma ağlarının oluşturulması gibi konu ile ilişkili bir dizi fırsatı,internet ve sosyal medya 

sitelerinin ,podcast’lerin,gerçek –zamanlı sohbet ve görüntülü konferans gibi uluslar arası 

öğretim ve araştırma işbirliklerinin muhtelif vasıtaları üzerinde görüşüldü.Yüksek öğrenimin 

daha da öte bir şekilde uluslar arası hale getirilmesinin yararlı olacağı aşikardır. 

 

Şunun üzerine mutabık kalmalıyız,sanal taşınabilirlik programları,fiziksel 

taşınabilirlik/hareketlilik –değiştirebilirlik-programlarına katılabilir olan ya da olamayan kişiler 

arasındaki boşluğun doldurmasında yardımcı olabilir.Bu kabil sanal programlar ,farklı kültürel 

alt yapılardan gelen öğrencileri bir araya getirebilir ve kültürel farklılıkların anlaşılması ve grup 

öğreniminde işbirliği konularını besleyebilir.Bu gibi teknolojilerin kültürler arası kabiliyetleri 

ve küresel bir bakış açısından ortaya çıkacak sorunların göz önüne alınabilmesi becerisini de 

geliştirebilmesi aşikardır. 

 

 Bir ülkenin toplum refahında ve demokratik bilincinin oluşumunda eğitim başlıca öneme 

sahiptir.Araştırma bazlı başarılar,modern teknolojik ve bunların uygulamasının sonuçları ile 

sanat ve kültürün gelişimi modern dünyada mükemmel bir eğitim sistemi olmadan elde 

edilemez. 

 

 Hiçbir ülke,mükemmel ,sürdürebilir ve tutarlı bir eğitim sistemine sahip olmadan medeni 

dünyada iyi bir yere sahip olamaz.Ülkenin geleceği ve ekonomik gelişimi yüksek vasıflı 

insanlarla belirlenir.İlgili tüm insanlara yüksek kalite de eğitim sağlamak ve değişen mesleki 

ortamlarda ,yüksek medeni anlayışa sahip olan hümanizm,demokrasi ve özgürlük değerlerine 

ilişkin ilkeleri benimsemiş ve yeterlilikleri modern gereklilikleri karşılayan yüksek 

vasıflı,rekabetçi ve uyumlu uzmanlar yetiştirmektir. 
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 Akademik potansiyeli ,gelenekleri ve coğrafi konumu,bilimsel araştırma faaliyetlerinin 

önceliklerini belirler.Üniversitenin akademik ve bilimsel kadrosu,Doğa bilimleri,Beşeri 

bilimler ,Sosyal bilimler,Hukuk ,Matematik bilimler ve Bilgisayar bilimleri,Mühendislik 

Teknolojileri iş ve Kamu Sağlığı ve Tarımsal ve tüm Fen,Sosyal alanlarında Öğretimin 

modernizasyonu ve uluslararasılaştırılması,eğitimin ve araştırmanın ticarileştirilmesi ve 

üniversitenin uluslar arası eğitim alanına dahil olması bizim için özellikle önemlidir. 

 

 Üniversite,ülke içindeki ve dışındaki öncü yüksek öğretim kurumları ile yakın ortaklık ilişkileri 

içindedir.Bilimin çeşitli alanlarında düzenlenen uluslar arası bilimsel konferans ve 

sempozyumlar çalıştaylar bunun yanında,üniversitenin akademik ve bilimsel çalışmaları 

dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen bilimsel konferanslara ve değişim programlarına aktif 

olarak katılmalıdır. 

 Uluslar arası işbirliği ve yüksek öğretimin uluslararasılaşması ile beraber ulusal 

değerlerimizi,geleneklerimizi ve kültürel kimliğimizi korumak,ortak ülkelerin kültür ve ulusal 

geleneklerini tanıyıp saygı duymak,yüksek öğretim alanında deneyimleri paylaşmak,ortaklaşa 

projeler planlayıp gerçekleştirmek ve kültürler arası bilinci karşılıklı anlayışı geliştiren diğer 

faaliyetleri yürütmek de bizim için başlıca öneme sahip konulardır. 


