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Uludag Oniversitesi 2017-2021 Stratejik Planena gore Universitemiz misyonunu;
"Bilimsel y e mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetistirmek, nitelikli ve Ozgiin
bilgi uretmek, urettigi bilgi sayesinde turn sektorlerle isbirligi yaparak kalkmmaya katki
saglamak", vizyonunu da; "Kaliteli egitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel arastirmalar
yapan, yenilikciligi y e girisimciligi ile refah artisina katki saglayan Uctincti nesil Universite
olmak" olarak belirlemistir. Belirlenen bu misyon ye vizyonun idari, akademik personelin
yam sera lisans y e lisansustu Ogrencileri de kapsayacak genic capli degisim ye iyilestirme
gereksinimlerini beraberinde getirecegi aciktir.
Bu misyon ve vizyonun gerekli kildigi degisim ye iyilestirmeler dogrultusunda, Bursa
Uludag Universitesi Fen-Edebiyat Faktiltesi bilgi, beceri ve deneyimlerin akademik yasam
duzeyini yukseltecek, sonraki nesillere aktarilabilecek ve kamusal pratikleri daha iyi yonde
gelistirecek asamaya tasinabilmesi icin gerekli kurumsal destegi vermeye ye
ulusal/uluslararasi duzeyde akademik isbirligine hazirdir.
Bilgi teknolojilerinin tuzla gelistigi hizla kiiresellesen bir cagda yasfyoruz. Bu durum
farkli uzmanlik alanlarimn isbirligini, akademik gelisimi zenginlestirmeyi, ogrencilerin
sosyal, kulturel ye dilsel becerilerini gelistirmeyi ye bOylelikle ulusal ye uluslararasi alanda
yeni firsatlar elde etmelerini saglamayi universitelerin birincil amaci haline getirmistir.
Bu cercevede fakultemizin turn bOltimleri gibi Felsefe BOltimti olarak bizler de
ktiresellesen diinyaya, gaga, ulkeye, insana iliskin yeni durum ye problemlere bilgiyle
yaklasabilmek, gelecegin kurulmasina bilgisel, bilimsel yaklasimla hizmet edebilmek iyin
egitimde yenilenmekten kacinmamak gerektigini dtistinmekteyiz. Yalnizca ulusal Olcekte
degil, uluslararasi alanda da hak ettigimiz nitelikli konuma gelebilmek icin giintin
problemlerini Oren, problem yOzilmti icin bilgi ve yOntem gelistiren, akademik anlamda
nitelikli bir felsefe egitiminin gerekliligine inanmaktayiz.

Felsefe Bolumu olarak ogrenci sayinumn yokluguna karsin akademik kadromuzun
sayisal yetersizligi, ders ytikti fazlahgr gibi, akademik egitimin niteligini ye uluslararast
duzeyde tan arastrrmalar yapmayi buyuk tilyirde sekteye ugratan nedenlerin yine de
egitimimizin duraganlasmasma yol aymamas1 gerektigini dUstintiyoruz. Olkemizin egitim
ihtiyaci icinde olan gene ntifusunun fazIaltgi bir olgu olduguna gore, felsefe bolumu olarak
birinci y e ikinci egitimimize dahil olan, felsefe egitimini seymis gene insanlannur dogru,
amactna uygun bir dirstinme egitiminden yararlandtrmayt bir firsat olarak gliniyoruz.
Universitemizin Stratejik Elam dogrultusunda belirledigimiz hedef ye aksiyonlanmizr,
Oniversite Kalite Komisyonunun degerlendirmesi icin aylar Once UKEY' de yaymladrk.
Uluslararasi hedefleri belirleyen bu taleplerimiz dismda oncelikli olmast gerektigini
diistindtigtimtiz bir baska hedef, faktiltemizi de ilgilendirmektedir:
Ogrencilerimizin yeni dunya problemlerine iliskin bilgi dagarcrklanm genisletmek ye
boylece is alanlannda donammlanyla fark yaratabilmelerini saglayabilmek icin dort
lisans ders planlanntn gtincellenmesi iyin gerekli cahsmalar durmaksizm yapilmakradir.
Lisans ye lisansiistii derslerimizin Ogrencilerimizin akademik ihtiyaclart
dogrultusunda guncellenmesi,
Ogrencilerimizin farkh alanlardaki kariyer hedeflerine destek sag layacak derslerin
ders planlartmtza dahil edilmesi,
potansiyel uluslararast

ftrsatlartntn degedendirilmesi,

akademik miiketnmelleymeye hizmet edecek programlartn geliytirilmesi,
sosyal ye insan bilimleri alaninda akademik egitimin ye araprmalartn
desteklenmesi,
felsefenin tarihsel birikiminin sagladigt imkanlar yoluyla Ogrencilere dogru
bilginin aktardmast bOltimtimtiztin stratejik hedefleri arasindadir.

