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MİSYON
Amaçları doğrultusunda kamu özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları
alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar
düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve üniversite olanaklarının tanıtımını
yapmak; Üniversitemizin sahip olduğu bilgi birikiminin yalnız öğrencilerimizle değil ilgili alanlarda
eğitim talebi içindeki herkese ulaştırmak, bu sayede yöre insanının gelişimine katkıda bulunmak.

VİZYON
Hitit Üniversitesinde örgün önlisans, lisans, lisansüstü programları dışında verilecek her türlü eğitim
programlarını düzenlemek ve bu şekilde Üniversitemizin kamu özel sektör ve uluslararası kuruluşlar
ile olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak; kamu kurumları ile özel ve uluslararası kurum ve
kişilerin ihtiyacı olduğu belirlenen alanlarda Üniversiteye bağlı birimlerce eğitim-öğretim
programlarının planlanması koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamak.

KALİTE POLİTİKASI
− Yerel ve evrensel boyutta bilimi ve teknolojiyi takip eden,
− Tüm paydaşlarıyla iş birliği ve dayanışmayı geliştiren,
− Kaliteyi ve evrensel standartları sağlamak ve sürdürmek adına bağlı olduğu mevzuatlar
çerçevesinde iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere eğitim, araştırma ve
hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmeyi hedef alan,
− Yenilikçi fikirler ve projeler üreten,
− Verdiği hizmetin kalitesini periyodik olarak ölçerek kendini güncelleyebilen,
− Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç ve beklentileri tam olarak karşılama
anlayışına sahip, toplumsal ihtiyaçlar ve sorunlara yönelik çözümler üreten,
− Yetişkin eğitimini sağlayarak ömür boyu öğrenmenin kalitesini, ömür boyu öğrenmenin
sürekliliğini ve erişebilirliğini arttırmaya çalışan,
− Temel nitelikler edinmeden okulu bırakmış olanlar için iyileştirilmiş eğitim fırsatlarını
geliştirerek alternatif öğrenme yolları ile yenilikleri teşvik eden,
− Yurttaşların çalışma gücünü arttırmak, yaşam seviyesini yükseltmek, milli ve insani
erdemlerini geliştirmek amacıyla okul eğitimi dışında veya yanında yapılan ve yetişkin nüfusun
ihtiyaçlarına göre etkili ve kaliteli eğitimlerin verilmesini sağlayan,
Kaynakları etkin bir şekilde kullanan; sahip olduğu birikim ve tecrübe ile öncü bir kurum haline
gelmeyi, bilgiye erişebilmeyi, rekabetçi olmayı ve tüm faaliyetlerin kalitesini iyileştirmeyi
benimseyen bir merkez olmayı taahhüt ediyoruz.
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