
 

 

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi  

“Uluslararasılaşma” Stratejik Hedefleri 

Stratejik Hedef 1. 

Üniversitedeki ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon almaya aday bölüm ve birimleri 

belirlemek, gerekli kriterlerin sağlanması için çalışmaları başlatmak ve akredite olan akademik 

birimlerin sayısını arttırmak. 

Performans Göstergesi  

1.1. Akredite olan lisans programı sayısı 

 1.2. Akredite olan önlisans programı sayısı 

 1.3. Akredite olan lisansüstü programı sayısı  

Stratejik Hedef 2.  

Lisans, önlisans ve lisansüstü öğrencilerin Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim programlarına 

katılımlarını arttırmak  

Performans Göstergesi.  

2.1. Uluslararası öğrenim hareketliliği ile giden öğrenci sayısı  

2.2. Uluslararası öğrenim hareketliliği ile gelen öğrenci sayısı  

2.3. Uluslararası staj hareketliliği ile giden öğrenci sayısı  

2.4. Uluslararası staj hareketliliği ile gelen öğrenci sayısı  

2.5. Değişim programları için anlaşma yapılan yeni yurtdışı üniversite sayısı 

Stratejik Hedef 3.  

Önlisans, lisans ve lisans üstü müfredat programlarında ortak ders havuzuna dahil edilecek ortak ders 

sayısını arttırmak ve yabancı dilde ortak dersler açmak.  

Performans Göstergesi.  

3.1. Her yıl yeni açılan yabancı dilde ortak ders sayısı 

Stratejik Hedef 4.  

Öğrencilerin yurt dışında uygulamalı eğitim, staj yapabilmeleri için işbirliklerini arttırmak  



 

Performans Göstergesi. 

. 4.1. Klinik staj uygulamaları için yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar ile yapılan 

anlaşma/bağlantı sayısı 

Stratejik Hedef 5.  

Akademik personelin Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim programlarına katılımlarını arttırmak. 

Performans Göstergesi. 

5.1. Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim programları ile yurtdışına giden akademik 

personel sayısı 

               5.2 Öğretim üyelerine ücretli uzun süreli hareketlilik imkanlarının artırılması 

Stratejik Hedef 6. 

İngilizce hazırlık programı eğitim kalitesinin ve öğrenci memnuniyetinin arttırılması. 

 Performans Göstergesi  

6.1. İngilizce hazırlık programını bitiren öğrencilerin İngilizce başarı düzeyi.  

6.2. İngilizce hazırlık programı öğrencilerinin memnuniyet anket düzeyi 

Stratejik Hedef 7.  

Yabancı uyruklu öğrenci nitelik ve niceliğini arttırmak.  

Performans Göstergesi  

7.1.Her yıl yeni kayıt olan yabancı uyruklu öğrenci sayış 

7.2. Uluslararası Öğrenci ve Akademik İlişkiler Biriminin tanıtım fuarları ve toplantılarına 

katılım sayısının artırılması  

Stratejik Hedef 8.  

Yaşam bilimleri alanlarında açılan doktora programlarında Orpheus kriterlerini sağlamak. 

Performans Göstergesi  

8.1. Orpheus kriterlerine uygun açılan doktora programı sayısı 

Stratejik Hedef 9.  

Türkçe eğitim yapan fakülte bölümleri ve meslek yüksekokulu programlarında isteğe bağlı İngilizce 

hazırlık sınıfı açmak  

Performans Göstergesi.  

9.1. Türkçe eğitim yapan bölüm ve programlarda açılan İngilizce hazırlık sınıfı sayısı 



Stratejik Hedef 10.  

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi adresli uluslararası endekslerde yer alan dergilerdeki 

yayın sayısını her yıl arttırmak.  

Performans Göstergesi  

10.1. SCI, SCI-expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki makale 

sayısı/Toplam öğretim üyesi sayısı  

10.2. SCI, SCI-expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerdeki 

makale sayısı/Toplam öğretim üyesi sayısı  

10.3. Atıf sayısı  

10.4. Sıralamalarda kullanılan verilerin takibi için sistem oluşturmak 

Stratejik Hedef 11.  

Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri ve projelendirilen 

uluslararası çok merkezli çalışma sayısını arttırmak.  

Performans Göstergesi  

11.1. Kurum dışı destekli (TUBİTAK, TÜSEB, Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı, 

Avrupa Birliği vb.) kabul edilen ulusal proje sayısı  

11.2. Projelendirilen uluslararası çok merkezli çalışma sayısı  

Stratejik Hedef 12.  

Lisansüstü ve Tıp’ta uzmanlık eğitimi yapan öğrencilerin yurtdışı araştırma faaliyetlerine katılımlarını 

desteklemek.  

Performans Göstergesi  

12.1. Yurtdışında araştırma faaliyetlerine katılan lisansüstü ve Tıp’ta uzmanlık öğrenci sayısı  

Stratejik 13.  

İdari personele yönelik eğitim faaliyetlerini arttırmak  

Performans Göstergesi.  

13.1. Erasmus+ hareketliliğine katılan idari personel sayısı  

Stratejik Hedef 14. 

Uluslararası tanınırlığı arttırmak 

  Performans Göstergesi. 

 14.1. Uluslararası ortak yazılan makale sayısı  

14.2. Ulusal/uluslararası öğrenci sayısı 



 14.3. Ulusal/uluslararası akademisyen sayısı  

14.4. Uluslararası kuruluşlara üyelikler  

14.5. Düzenlenen uluslararası katılımlı toplantı ve organizasyon sayısı 

14.6.Uluslararası kurumlarla imzalanan işbirliği sayısı 

              14.7. Doktora sonrası uluslararası araştırmacı sayısı 

Stratejik Hedef 15. 

Uluslararası görünürlüğü artırmak 

Performans Göstergesi  

15.1.Kurumsal iletişim araçları olarak sosyal medya, web sitesi, görsel ve basılı medya ile 

görünürlüğünün artırılması 

15.2.Web sitesinin yabancı dilde güncel tutulması 

       15.3. Acıbadem Sağlık Grubu  ile üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğü için işbirliği 

yapılması  

Stratejik Hedef 16. 

Yabancı dilde program sayısını arttırmak 

Performans Göstergesi  

16.1.Yabancı dilde eğitim yapan lisans program sayısı 

       16.2.Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü program sayısı 

 

 

 

 

 


