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מטרות אוניברסיטת אריאל בשומרון הן: להיות מוסד אקדמי מהמובילים בעולם, ציוני ורב-תחומי; להוביל במחקר, בחינוך וביצירת   .1
מנהיגות לעם היהודי; להוות גורם משפיע במרחב ולפעול לחיזוקו התרבותי, הכלכלי והחברתי ולהפוך למוקד משיכה לסטודנטים 

ולמדענים מהארץ ומהעולם תוך שימת דגש על מצוינות.
מטרת המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה היא להכשיר כוח אדם מיומן ומקצועי, עדכני ומוביל בתחומי ההנדסה, הטכנולוגיה, התקשורת   

והעיצוב אשר ישולב לתרומה ועשייה בכלל מחוזות המשק והתעשייה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון מכירים בכך שפעילות איכותית יחד עם שמירה על   .2
הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה תבטיח אפקטיביות תוך מיקוד בדרישות בכלל ובצורכי הסטודנטים והסגל בפרט, תגביר את 

שביעות הרצון של הבאים בתחומן, תבטיח יעילות ושיפור מתמיד ותמנע זיהום ובזבוז משאבים.

לעמידה במטרות אלו, מציבים לעצמם האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה את היעדים בתחומים הבאים:  .3

אמינות  3.1

שירות מהיר ואיכותי  3.2

שיתוף פעולה  3.3

האוניברסיטה והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה פועלים בהתאם לדרישות החוק, התקנים, התקנות ודרישות נוספות ככל שאלו רלוונטיות   .4
לפעילותם וכן פועלים בהתאם לדרישות תקני מערכות ניהול איכות, מערכות ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית וכן מערכות ניהול 

איכות הסביבה.

לעיצוב  והמרכז  האוניברסיטה  עובדי  כלל  של  ותרומה  מעורבות  מחייבים  הסביבה  ואיכות  הגהות  הבטיחות,  האיכות,  הבטחת   .5
ולטכנולוגיה ובהתאם לכך מודרכים כלל העובדים בחשיבות נושאים אלו, וביישומם בתהליכי העבודה.

איכות,  ניהול  תקני  פי  ועל  זו  מדיניות  פי  על  ויפעלו  יישמו  יבינו,  ולטכנולוגיה  לעיצוב  והמרכז  האוניברסיטה  ומנהלי  עובדי  כל   .6

בטיחות, גהות ואיכות הסביבה בכל עת.
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 להיות אוניברסיטה ציונית, רב תחומית מהמובילות בעולם.

 להיות אוניברסיטה מובילה  בחינוך, תרבות  ויצירת מנהיגות לעם היהודי.

 האוניברסיטה תהיה גורם משפיע ותורם במרחב בו הוא פועל לחיזוקו: התרבותי, החברתי והכלכלי.

 האוניברסיטה תפעל כמרכז מצוינות במחקר, בהוראה, ושרות ותהווה מוקד משיכה לסטודנטים ומדענים מרחבי העולם.

 האוניברסיטה תטפח ותקדם קהילת סטודנטים ומרצים רב גונית ורב תרבותית.

דאגה לבטיחות וגהות  3.4

הגנה על הסביבה  3.5

חזון האוניברסיטה


