
Harran Üniversitesi; ulusal ve uluslararası alanda öncü ve rekabetçi üniversite olma amacı
doğrultusunda; katma değer yaratabilecek nitelikli araştırma-geliştirme faaliyetleriyle bölge,
ülke ve dünya kalkınmasına katkı sağlamayı hedeemektedir. Bu çerçevede üniversitemizin,
“araştırma-geliştirme politikası”;

* Toplumun ve bölgenin ihtiyaçları öncelikli olmak kaydıyla, uluslararası düzeyde nitelikli
   bilimsel araştırmalar yapmak,

Araştırma-geliştirme Politikası

* Bölgenin/Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini sağlayacak
   ulusal/uluslararası bilimsel ve özgün araştırmalar yaparak toplumun yaşam
   standartlarının yükselmesine katkı sağlamak,

* Uluslararası düzeyde toplumsal ve bilimsel katkısı yüksek bilimsel çıktıların üretilmesi için
   stratejiler belirlemek ve uygulamak,

* Araştırma-geliştirme faaliyetleriyle elde edilen özgün bilgileri, etki değeri yüksek araçlarla
   kamuoyu ile paylaşmak,

* Araştırma projelerinden üretilen veya sunulan katma değeri yüksek patent, faydalı model ve
   telif hakkı gibi çıktıları nicelik ve nitelik açısından artırmak,

* Araştırma-geliştirme süreçlerini, ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki
   paydaşlarıyla iş birliği içinde yürütmek ve söz konusu sektörlere/üretim alanlarına yönelik
   önerilerde bulunmak,
* Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeerine ulaşmak için bilimsel altyapı, bütçe, kaynak ve
   insan gücü kullanımını teşvik etmek,

* Sahip olduğu araştırma altyapısı ve yetkinliklerinden dış paydaşların faydalanmasına yönelik
   işbirliği ve bilgi-teknoloji transferine dönük sistemler ve protokoller geliştirmek,

* Eğitim ve öğretimin her düzeyinde araştırma-geliştirme çıktılarını ve faaliyetlerini kullanan,
   lisans ve lisansüstü eğitim programları ile üstün nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda
   bulunmak amacı ile öğrenci araştırmacıları kaynak ve yetkinlik açısından desteklemek,

* Farklı disiplinlerden araştırmacıların disiplinler ötesi ve disiplinler arası bakış açısıyla birlikte
   çalışmalarını destekleyerek çağı yakalayan, yenilikçi ve katma değeri yüksek bilimsel ve
   endüstriyel ürüne dönüşme potansiyeli olan bilimsel çıktılar üretmek,

* Ulusal ve uluslararası araştırma fonu ile sağlanan kaynakların kullanımını teşvik etmek ve
   uluslararası araştırmacılar ve kurumlar ile işbirliğini kolaylaştırıcı hizmetler sağlamak,

* Araştırma önceliklerini, amaç ve hedeerini ilan etmek, araştırma-geliştirme süreçlerini
   performans göstergelerine dayalı olarak izlemek, sonuçları değerlendirmek ve hedeere
   ulaşmaya dönük gerekli önlemleri almaktır.
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