Ankara Üniversitesi Araştırma Stratejileri
Ankara Üniversitesinin belirlenmiş temel araştırma stratejileri aşağıda verilmiştir. Üniversitemizin temel
amacı “Bilgiyi üreten ve yayan bir araştırma üniversitesi olmaktır”.
Strateji 1: Doktora öğrenci sayısını ve doktora eğitiminin niteliğini artırmak. Bu anlamda uygulanan
stratejiler, ülkemizin kalkınması için yüksek nitelikli insan yetiştirilmesi, doktora program sayısının alanlar
göz önüne alınarak artırılması, disiplinlerarası doktora programlarının açılması, yabancı öğrenci sayılarını
artırmak için yabancı dilde lisansüstü programlar açılması, başarılı lisansüstü öğrencilerinin desteklenmesi,
doktora danışmanlığının niteliğinin artırılması, nitelikli doktora programının yapılabilmesi için fiziksel
donanım

ve

mekânlar geliştirilmesi şeklindedir. Üniversitemizin ayrıca YÖK tarafından yeni

uygulanmaya başlanan 100/2000 projesinin pek çok alt alanını barındırması ve disiplinlerarası yapılara da
dönüşebilme potansiyeli arz eden lisansüstü eğitim-öğretim programlarına sahip olması nedeniyle bu
programda çok kısa sürede öngörülen hedefe ulaşma stratejisi ve potansiyeli bulunmaktadır.
Strateji 2: Araştırmacı niteliğini ve araştırmacı motivasyonunu artırmak. Araştırma üniversitesinin
niteliğinin yükselmesi nitelikli ve motive araştırmacı sayısının artışı ile mümkün olabilir. Araştırmacı
niteliğinin

yükseltilmesi, üniversiteye dinamizm kazandırılması ile gerçekleşebilir. Başarının

ödüllendirilmesi, öne çıkarılması ve yaratılan özendirici rekabet ortamı ise araştırma motivasyonunu
artıracaktır. Bunun için mevcut teşvik ve destek stratejileri daha da geliştirilecektir.
Strateji 3: Araştırmaların öncelikli ve güçlü alanlara ve disiplinlerarası çalışmalara yönlenmesini
sağlamak. Üniversitemizin güçlü olduğu alanlardaki teknolojilerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde
sürekliliğin sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır.
Strateji 4: Araştırma kurum kapasitesini proje, bütçe ve nitelik olarak geliştirmek. Akademik
personelimizin nitelik ve yetenekleri ile yapılacak projenin özelliği (temel araştırma, uygulamalı araştırma,
sistem geliştirme, ticarileşme vb.) dikkate alınarak kavramsal düzeyde iş/proje fikirlerinin oluşturulması,
projelerin

kurgulanması, proje ekibinin oluşturulması, sözleşmeye bağlanması, proje yönetimi, proje

sonuçlarının değerlendirilmesi/lisanslanması aşamalarının tümünde katkı sağlanması.
Strateji 5: Üniversitemizin ulusal, uluslararası ve bölgesel ölçekte ihtiyaçları analiz ederek araştırma
stratejileri geliştirmesi. Üniversitemizin teknolojik ve yetkinlik kapasitesine uygun ulusal ve uluslararası
iş birlikleri ve ortak proje fırsatlarını değerlendirmesi, bölgesel ihtiyaçlar konusunda aktif olarak kamu ve
özel kurum/kuruluşları ile iş birlikleri kurmasıdır.
Strateji 6: Üniversitemizin uluslararası teknolojik iş birliğinin artırılması ve araştırma fon kaynağı
kazanılması. AB, BM, NATO STO, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların ilgili faaliyetlerini
takip etmek ve olabilecek iş birliği fırsatlarını değerlendirmek. Bu kapsamda, AB’nin Katılım Öncesi
Yardım Aracı (IPA) projelerine ve Ufuk 2020 projelerine ağırlık verilmeye başlanmış, NATO STO (Bilim
ve Teknoloji Organizasyonu) çalışmalarına araştırmacılarımızın sanayi destekli olarak katılımı
sağlanmıştır.

