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BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 

KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI 

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin Kalite Güvence Politikası; 

Geleceğin sürdürülebilir rekabet koşullarını günümüzde yakalamamıza katkı sunacak 
bir yol haritası olmasını hedeflediğimiz Kalite Güvence Politikamızın amacı; kaliteli, çağdaş 
bir eğitim öğretim anlayışının fakülte personelince içselleştirmesine, üniversitemizin ve 
fakültemizin kurumsal misyonu ve vizyonu doğrultusunda bilimsel, proaktif, araştırmacı, 
girişimci ve yenilikçi bir uygulamalı bilimler fakültesi olmasına, kurumsal kültür ve paydaşlarla 
ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. 

Bu bağlamda; 

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin Misyonu: eğitim verilen tüm alanlarla ilgili 
olarak literatürün sahip olduğu bilgi birikimini zenginleştirmek ve elde edilen bilgi ve 
deneyimleri öğrencilerine ve akademik faaliyetlerine yansıtan bir eğitim vermektir. 

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin Vizyonu: eğitim verilen alanlarla ilgili olarak 
orta ve uzun vadede ülkemizin bilimsel ve eğitsel gelişimine katkıda bulunacak çalışmaları 
gerçekleştirmek, alanıyla ilgili ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmek, diğer 
Uygulamalı Bilimler Fakülteleri arasında önde gelen bir konuma sahip olmak ve hem öğrenci 
hem de akademisyenlerine yaşam boyu öğrenme bağlamında zengin olanaklar sunarak 
ayrıcalıklı bir eğitim-öğretim, araştırma ortamı oluşturmaktır.  

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin Temel Değerleri: Bilimsellik, Etik, 
Girişimcilik, İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma, Kalite ve Verimlilik, Katılımcılık, Şeffaflık, 
Tanınırlık, Yaşam Boyu Öğrenme, Yenilikçilik ve Yaratıcılık. 

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin Stratejik Amaçları ve Hedefleri 

• Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda
bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini
sağlayarak bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak.

• Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin
hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek.

• Örgüt iklimini güçlendirecek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi
sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

• Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Üniversitemizin imkanları ölçüsünde en iyi
teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

• Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşünceyi bilimsel verimlilik alanına
aktarabilen, bilginin sadece taşıyıcısı değil, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken
mezunlar verebilmek.

• Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelerdeki
eşdeğer birimlere önderlik etmek.




