DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ HEDEFLERİ
I. EĞİTİM
1- Eğitim-öğretim kalitesinin artırılması için bölüm kontenjanlarının ülke ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi
2- Öğrencilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine yardımcı olunması
3- Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak sertifika programlarının yaygınlaştırılması
4- Ulusal ve uluslararası staj olanaklarının artırılması
5- Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, başarılarının duyurulması
6- Öğrencilerin ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi
7- Mükemmellik modeli kapsamında kalite ödülü sürecine girilmesi
8- Erasmus + ve Farabi programlarına katılımın artırılması
9- Akademik ve idari personelin İngilizce düzeyinin geliştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında kurs olanaklarının artırılması
10- Personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kurum olanaklarından (ANKÜSEM gibi) daha iyi yararlanılması,
gerektiğinde kurum dışından hizmet alınması
II. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
1- Öğretim elemanlarının yurt dışındaki üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde bulunmalarının teşvik edilmesi
2- Dış kaynaklı projelerin teşvik edilmesi
3- Öğretim üyelerinin proje yürütmek ve danışmanlık yapmak üzere teşvik edilmesi
4- Çalıştay, kongre, konferans, proje pazarı, teknoloji günleri gibi etkinliklerin düzenlenmesi
5- Etki çarpanı yüksek olan dergilerdeki yayın sayısının artırılmasının teşvik edilmesi
6- Araştırma altyapısının ve teknik destek olanaklarının iyileştirilmesi
7- Disiplinler arası projelerin teşvik edilmesi
8- Bölümler ve öğretim elemanları arasındaki bilimsel ve sosyal ilişkilerin artması için etkinlikler düzenlenmesi
9- Bölümlerin ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akreditasyonunun sağlanması

III. ÖĞRENCİ
1- Öğrencilerin mesleki alanlarında donanımlı yetişmeleri için destek sağlanması
2- Kariyer planlamaları konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi için etkinlikler düzenlenmesi
3- Fakültemiz mezunları aracılığıyla staj ve burs olanaklarının sağlanması
4- Teknik/saha gezi sayısının artırılması
5- Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerin desteklenmesi
IV. SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
1- İlk ve orta öğretim okullarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme etkinliklerinin sayı ve çeşidinin artırılması
2- Gündemi oluşturan uzmanlık alanlarımızda TV, radyo ve gazeteleri kullanarak, görüşlerimizin topluma daha
etkin duyurulması
3- Sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile işbirliğinin güçlendirilmesi
4- Güncel konularda doğru bilgilerin web sayfası aracılığı ile topluma duyurulması
5- Doğa ve çevreye olan duyarlılığın geliştirilmesine katkıda bulunulması
6- Etik bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması
V.ULUSLARARASILAŞMA
1- Gelişen teknolojiye entegre olabilecek araştırmaların teşvik edilmesi ve desteklenmesi
2- Öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin desteklenmesi
3- Uluslararası kongre ve sempozyumların düzenlenmesinin desteklenmesi, söz konusu etkinliklere katılımın
artırılmasının teşvik edilmesi

VI. AİDİYET
1- Sosyal ve bilimsel etkinlikleri artırarak ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak paylaşım bilincinin yaratılması
2- Mezunlar ile iletişime geçilerek Fakültemize somut katkılarının sağlanması
3- Öğrenci topluluklarına katılımın özendirilmesi, bireysel ve yönetsel beceri kazandırılması
4- Öğrencilerin sosyal ve bilimsel etkinlikleri için mekanlar oluşturulması
5- Başarılı öğrencilerinin kısmi zamanlı olarak çalışmalarının sağlanması
6- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteli olma bilincinin yerleştirilmesi
7- “Mezunlar günü” gibi etkinlikler düzenleyerek iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi
8- Personelin motivasyon ve performansının artırılmasına yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesi

