izlenmesi ve kısa sürede sonuçlandırılmasına, öğretim görevlileri ile görüşme saatlerinin düzenlenmesine özel
önem verir.
UL U SL AR A RA S IL A ŞM A Y O L H AR İ TA S INI N UY GU L A NM A SI
Kapadokya Üniversitesi yönetimi, içinde bulunulan toplumu tanımak kadar kendinden farklı ve uzak toplumları
öğrenmenin ve tanımanın da önemine inanır. KÜN, öğrencilerinin küresel farkındalık ve deneyimlerini güçlendirmeyi amaçlar. Bununla birlikte KÜN, araştırmada ve akademik eğitimde dünya standartlarına ulaşmak için her
türlü tedbiri alır.
Kapadokya Üniversitesinin temel hedefi bilimsel araştırmada, önlisans, lisans ve lisansüstü seviyelerindeki eğitimde mükemmeliyeti sağlamaktır. Bu doğrultuda eğitim vermekte olduğu alanlarda yeni eğilimleri araştırır, sektörlerdeki gelişmeleri takip eder, eğitim metotlarını bu değişikliklere uyumlu hale getirmeyi amaçlar. Bilgi birikimini somut çıktılarla toplumsal faydaya dönüştürmeyi, toplumun hizmetine sunmayı hedefler.
ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARINA AĞIRLIK VERİLMESİ
Kapadokya Üniversitesi, eğitim ve araştırmada uluslararası standartları yakalamak adına uluslararası öğrenciler
ve öğretim elemanları ile yakın iş birliği ve etkileşim içinde olmayı hedefler. Bu hedefe yönelik olarak Erasmus,
Mevlâna ve benzeri ikili değişim programları kapsamında üniversitelerle anlaşmalar gerçekleştirir. Uluslararası
değişim programlarına gönderilen öğrencilerin sayısının artırılmasını ve uluslararası öğrencilere yönelik yaz okulları açılması faaliyetlerini destekler.
DİĞER ULUSLARARASILAŞMA FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASI
Kapadokya Üniversitesi, değişim programlarının dışındaki uluslararası faaliyet ve iş birlikleri ile Üniversitenin saygınlığının, bilinirliğinin ve araştırma kapasitesinin yükseltilmesini hedefler. Bu hedeflere yönelik olarak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak yükseköğretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere iş birliği anlaşmaları yapar, uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin Üniversiteye gelmesini teşvik eder.
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARIN TEŞVİK EDİLMESİ
KÜN, uluslararası bilimsel toplantıların düzenlenmesini teşvik ederek faaliyet gösterdiği akademik ve mesleki
alanlardaki uluslararası literatüre katkıda bulunmayı, bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesini teşvik etmeyi öncelikleri
arasında değerlendirir. Bu çerçevede, her fakülte/yüksekokul/MYO tarafından uluslararası çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır.
EĞ İ TİM / A RA Ş TIR M A F A A L İ Y ET İN D E UL U SL AR A R A SI S TA N DA RT L ARI N AŞ ILM A SI
Kapadokya Üniversitesi, verilen eğitimin ve yürütülen araştırmaların uluslararası standartlara uygun olmasının
sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca yürüttüğü araştırmalar ve projeler ile uluslararası alanda tanınan ve
bilinen bir eğitim kurumu olmayı hedefler. Bu çerçevede öğrencilerin araştırma becerilerinin geliştirilmesini, araştırmada öncülük rolü üstlenilmesini, bölgesel ve uluslararası araştırma merkezlerinin ve yayıncılık faaliyetlerinin
desteklenmesini hedefler.
ULUSLARARASI STANDARTLARIN ÜZERİNDE EĞİTİM SEVİYESİNİN SAĞLANMASI
Kapadokya Üniversitesi, bölgesinin ve Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları arasında olmanın yanında, dünya
çapında bilinen ve tanınan bir eğitim-araştırma kurumu olmayı hedefler. Bu hedefe yönelik olarak eğitim standartlarını sürekli yüksek tutar ve geliştirir. Bu çerçevede, URAP ve girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi gibi
endekslerde üst sıralarda yer almaya gayret gösterir. Program bazında iyileştirme planları oluşturur, akreditasyon
başvurularının yapılmasına ve akreditasyon prosedürlerinin uygulanmasına önem verir.
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ÖĞRENCİLERİN ARAŞTIRMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
KÜN, akademik kadrosunun yanında öğrencilerinin de araştırma becerilerinin geliştirilmesine önem verir. Bu çerçevede, araştırma projesi ve bitirme projesi yapılması gereken ders sayısının artırılması planlanmaktadır.
ARAŞTIRMADA ÖNCÜLÜK ROLÜ ÜSTLENİLMESİ
Kapadokya Üniversitesi, araştırma faaliyetlerine öncülük etmeyi hedefler. Bu çerçevede; yurt içi ve yurt dışı bildirilerin ve ulusal ile uluslararası yayınların özendirilmesine özel önem verir.
ARAŞTIRMALARIN VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN DESTEKLENMESİ
Kapadokya Üniversitesi, araştırma faaliyetleri ile araştırma merkezlerinin desteklenmesine öncelik verir. KÜN yönetimi, araştırmaların somut sonuçlar üretmesini ve fayda sağlamasını önemser. Bu kapsamda bölgeye ve stratejik öncelik verdiği sektörlere/alanlara yönelik araştırma faaliyetlerinde bulunur veya bunları destekler.
YAYINCILIK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Kapadokya Üniversitesi, öğrencilerini, akademik ve idari kadrosunu araştırma ve yayın yapmaya teşvik etmek için
yayın faaliyetlerinde bulunur ve mevcut yayın faaliyetlerini destekler. Bu çerçevede Kapadokya Üniversitesi Yayınları'nın kurulması ile Üniversite süreli yayınlarının neşrini, tercüme biriminin kurulması ile tercüme kitap yayımlanmasını teşvik eder.
ÖĞR E NC İL ER İM İZİ N ÜNİ V ER Sİ T E D EN E YİM İN İN Z EN GİN L E ŞT İR İLM E S İ
Öğrencilerin üniversite deneyimlerinin geliştirilmesi Kapadokya Üniversitesinin öncelikleri arasındadır. Bu çerçevede düzenlenen spor etkinliklerinin, atçılık, bisiklet gibi faaliyetlerin geliştirilmesi ve sayısının artırılması önem
arz etmektedir.
FAALİYETLERİN VE DİĞER İMKANLARIN ARTIRILMASI
KÜN, akademik faaliyetler ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin sosyal faaliyetler ile desteklenmesinin önemine inanır. Bu çerçevede KÜN, öğrencilerin ilgilerini yönlendirecekleri kulüpler ile toplulukların kurulması ve desteklenmesi faaliyetlerine önem verir.
H AY A T B OY U ÖĞ R ENM E Nİ N T EŞ V İ K E Dİ LM E Sİ
Kapadokya Üniversitesi, ürettiği bilgi, sahip olduğu uzmanlık ve benimsediği değerlerin kalıcı olmasına önem verir. KÜN, içinde bulunduğu toplumun ekonomik, sosyal, kültürel sürdürülebilirliğini ve kalkınmasını sağlamak için
çeşitli faaliyetler yürütür.
Kapadokya Üniversitesi, bireyin günlük hayatını toplumla uyumlu bir şekilde sürdürebilmesinin ve mesleğindeki
gelişmeleri yakından takip edebilmesinin ancak kendilerini yenilemeleri ile mümkün olduğu bilinciyle, her yaştan
ve meslek grubundan kişilerin katılabileceği eğitim programlarıyla, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
TOPLUMA YÖNELİK HAYAT BOYU ÖĞRENME FAALİYETLERİNİN GENİŞLETİLMESİ
Kapadokya Üniversitesinin öncelikleri arasında topluma yönelik eğitim ve öğretim faaliyetleri gelmektedir. Bu
çerçevede KÜN, topluma yönelik kişisel/mesleki gelişim kapsamında verilebilecek eğitimleri araştırır ve bu araştırmalar doğrultusunda Sürekli Eğitim Merkezi başta olmak üzere birçok kanalla, toplumsal faydayı yükseltecek
eğitimler yürütmeye özen gösterir.
UZAKTAN VE AÇIK EĞİTİMLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Eğitim ve öğretimin fiziksel şart ve imkanlardan bağımsız olarak mümkün olduğunca fazla kişiye sağlanabilmesi
hedefi ile Kapadokya Üniversitesi uzaktan ve açık eğitimleri öncelikleri arasına almıştır. Bu hedefe yönelik olarak;
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