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BATMAN ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

TEMEL DEĞERLER
 Bireylerin farklı iletişim yöntemleri olduğunu göstermek ve öğrencilerin bu iletişimini
sanat aracılığı ile göstermesini sağlamak
 Öğrencileri farklı bakış açılarına yönlendirmek ve eleştirel düşünce gücünü
kazandırmak Bireye, duygu, düşünce ve imgelerini bir ürüne dönüştürmede yaratıcı
davranışları yardımı ile sanatın yaratım-yaratma hazzını yaşatmak
 Bireye kendi kültürünün yanında diğer kültürleri de öğretme ve değerlendirme olanağı
sunmak
 Özgün sanat yapıtlarında kazanılan edinimlerle bireyde estetik algıyı geliştirmek
 Yerel değerleri koruyarak evrensel değerlerle bütünleşmeyi sağlamak
 Ulusal ve uluslararası akademik işbirliğini arttırmak
 Doğal kaynaklar, ekosistem ve çevresel sürdürebilirliği ön plana taşıyan duyarlılıkla
çalışmayı sürdürmek
 Öğrencisi, akademik kadrosu ve idari personeliyle bu temel değerleri gerçekleştirmeye
inanmak
 Akademik mükemmeliyet ve akademik etki
 Yüksek kalitede eğitim ve araştırma
 Yaşamları değiştiren ve bilgiyi derinleştiren bilim
 Yaratıcılık ve yenilikçilik
 Geleceğe odaklanma
 Kapsayıcılık, çeşitlilik, dürüstlük, açıklık
 Hoşgörü ve fikirlerin serbest değişimi
 Toplumsal (sosyal) ve uluslararası yükümlülük
 Her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı
 Akademik özgürlük ve sorumluluk
 Etik davranış, çağdaş ve evrensel değerlere saygı
 Paylaşılan yönetişim
 Vizyoner liderlik
 Sürekli stratejik planlama, sürekli iyileştirme
 Sürdürülebilir üretkenlik
 Örgütsel ve bireysel öğrenme
 Güçlü altyapı ve sistemler

AMAÇ VE HEDEFLER
Birimin Temel Amacı: Sanat alanında yetişecek öğrencilere, ihtiyaç duyduğu ya da duyacağı
sanatsal konularda gerekli eğitim ve uygulamaları vermektir. Bu yalnız salt sanat boyutunda
değil; kültürel, sosyal, teorik, bilimsel düzeyde ve uluslararası alana yönelik çalışmaları
içermektedir. Bu nedenle öğrenciye evrensel düşünce doğrultusunda sanat disiplini
kazandırarak çağdaş ve görsel gerçeklik düzeyine taşıyacak kimlik hedeflenmektedir.
Birimin Hedefleri: Batman Üniversitesinin ve fakültemizin amaç, misyon ve vizyonu
doğrultusunda çağdaş düşünceye sahip, güçlü, yetkin, her türlü yeniliğe açık, özgür,
çalışmaktan yılmayan, dinamik eğitim kadrosu yardımı ile sanat alanında, özgün görüş ve eser
üretme misyonuyla evrensel boyuta taşımaktır. Hedefimiz sanat alanında üniversitemizin
ismini gururla daima yüksek düzeylere çıkaracak, ulusal ve uluslararası başarılara imzalar
atacak bireylerin yetiştirileceği bir fakülte olmaktır. Bu nedenle;
1. Bireyin erken yaşlarda edindiği sanat-kültür eğitimini karşılamak
2. Sanatı ve sanatçıyı evrensel boyutta irdelemek,
3. Diğer sanat alanları ile karşılıklı bir alışveriş sağlamak, özgün olarak biçimlendirmek ve
zenginleştirmek
4. Bireyin duyularla kazanılan estetik deneyimlerini ve bütün düşünsel alanlarını yaşantısı
içerisinde davranışlarına yansıtmak
5. Kişinin kendini tanımlamasında ve kanıtlamasında belirleyici özellikler kazandırmak temel
hedefimizdir.
Fakültemizin Hedefleri
1. Sanatsal, bilimsel çalışmalarda sürekli gelişme ve iyileştirme yaparak, toplam kalite
yönetimini uygulayarak Fakültemizin geliştirilmesi.
2. Fakültemizin bölgesel sanat merkezlerinden biri olması.
3. Sanatsal eğitim-öğretim koşullarının iyileştirilmesi (mekan, atölye ve laboratuvar araçgereçlerinin bütçe olanaklar çerçevesinde temini).
4. Fakültemiz bölümlerinde açık olan akademik kadro ihtiyacının karşılanması.
5. Fakültemizin tanıtımı için her türlü olanağın kullanılması
6. AR-GE, akademik, bilimsel ve sanatsal çalışmaların teşvik edilmesi.
7. Fakültemizde geleneksel hale gelecek şenlik, sempozyum, sergi veya tasarımların
düzenlenmesi.

