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2. SWOT ANALĠZLERĠ:
2.1 ULUSLARARASILAġMA
2.1.1 Hareketliliğin Özendirilmesi
Zayıf Yönler
ZY 1: Öğrenci ve öğretim üyesi değiĢim olanaklarının, bu süreci çok önce tamamlamıĢ Avrupa Birliği
ülkeleri nedeniyle, sınırlı olması.
ZY 2: Öğrencilerin yabancı dil sorunu olması.
ZY 3: Bu tür iliĢkilerin kurulabilmesi için son derece önemli olan öğretim elemanlarının uluslararası
bilimsel toplantılara katılım desteğinin kısıtlı olması ve bu imkanın sadece araĢtırma görevlilerine tanınmıĢ
olması.
Güçlü Yönler
GY 1: Diploma eki alma yönündeki hazırlıkların tamamlanmıĢ olması.
GY 2: Öğretim kadrosunun yabancı dil sorunu olmaması.
GY 3: Öğretim üyelerinin yurtdıĢı üniversitelerle iliĢki/bağlantıları olması.
Fırsatlar
F 1: Avrupa Birliği dıĢında anlaĢma yapılabilecek üniversitelerin varlığı.
F 2: Tüm bölümlerimizin Ġngilizce öğretim programı sunacak olmaları
F 3: Uluslararası staj/çalıĢma olanaklarının artması
Tehditler
T 1: Uluslararası tanınırlılığın sınırlı olması.
T 2: Nitelikli öğretim üyesi erozyonu.
T 3: Avrupa’da Ġngilizce öğretim yapan üniversitelerin sayısının az olması.

2.1.2 Ortak Dereceler
Zayıf Yönler
ZY 1: Eğitim dili Türkçe olan programların yurtdıĢı anlaĢma yapma/uygulama sorunları bulunması.
ZY 2: Eğitim dili Ġngilizce olan programların yeni kurulması ve mezun vermemiĢ olmaları .
ZY 3: Dünya genelinde ve ülkemiz özelinde mühendislik eğitimine olan talebin düĢmesi.
Güçlü Yönler
GY 1: 2012-13 akademik yılında St-Cloud Minneasota Üniversitesi ile Bilgisayar Mühendisliği ve Bilimleri
dalında öncü bir programın baĢlaması ve bu sürecin baĢka programlara da uygulanması için giriĢimlerin
baĢlamıĢ olması.
GY 2: Öğretim programlarının uluslararası standatlara uygun olarak tanımlanmıĢ/geliĢtirilmiĢ olması.
GY 3: Diploma eki alma yönündeki hazırlıkların tamamlanmıĢ olması.
GY 4: Öğretim kadrosunun yabancı dil sorunu olmaması.
Fırsatlar
F 1: Fakültede değiĢimi yürütecek genç ve dinamik bir öğretim kadrosunun bulunması.
F 2: Fakülte bünyesinde ortak derece programlarının varlığı nedeniyle, dıĢ paydaĢlarla ortak programlar
yaratma esnekliğinin yüksek olması.
Tehditler
T 1: Ulusal ve uluslararası tanınırlık düzeyinin düĢük olması nedeniyle yeterli öğrenci sayısına
eriĢilememesi.

2.2 ARAġTIRMA
Zayıf Yönler
ZY 1: Tezli lisansüstü programlarda yeterli sayıda ve nitelikte öğrenci olmaması.
ZY 2: AraĢtırma/geliĢtirme laboratuvarında yazılım ve donanım eksikliği.
ZY 3: Üniversitenin faal bir araĢtırma destekleme fonunun bulunmaması.
ZY 4: Ulusal ve uluslararası proje baĢvurularında aranan araĢtırma/geliĢtirme altyapısı ve gerekli yerel
mali desteğin olmaması.
ZY 5: AraĢtırma görevlisi sayısının bölüm baĢına bire sınırlı olması ve teknisyen eksikliği.
ZY 6: Ulusal ve uluslararası proje baĢvuruları için gerekli desteği verecek bir birimin / araĢtırma fonunun
olmaması.

Güçlü Yönler
GY 1: Öğretim üyesi kadrosunun araĢtırma potansiyelinin bulunması.
GY 2: AraĢtırma mekânı olarak kullanılabilecek boĢ alanların bulunması.
Fırsatlar
F 1: Ulusal araĢtırma/geliĢtirme programlarının sayılarının ve destek kapsamlarının artmıĢ olması
F 2: Üniversitenin yakın çevresinde orta ölçekli sanayinin yoğun olması.
F 3: Üniversitenin araĢtırmaları “uzman” kadrosuna alınacak elemanlarla destekleme planı.
Tehditler
T 1: Genç öğretim üyelerinden oluĢturmaları beklenen uygulamaya yönelik araĢtırma/geliĢtirme
çalıĢmalarının bu üyelerin akademik kariyer geliĢimlerini yavaĢlatması/erteletmesi.
T 2: Üniversitenin sağladığı araĢtırma desteğinin yetersiz ve sınırlı olması.
T 3: Akademik performans ölçütünün salt SCI kapsamındaki yayın sayılarına indekslenmesi ve bu
olgunun araĢtırma/geliĢtirme çabalarında caydırıcı olması.

2.3 MEZUNLARIN ĠSTĠHDAM EDĠLEBĠLĠRLĠĞĠNĠ ARTIRMA
2.3.1 Ġç PaydaĢların GörüĢlerinin Alınması
Zayıf Yönler
ZY 1: Katkı sağlayabilecek bilince sahip öğrenci sayısının az olması.
ZY 2: Öz değerlendirme sürecinin yeni olması nedeniyle paydaĢlarda yeterli duyarlılığın henüz beklenen
düzeye ulaĢmamıĢ olması.
Güçlü Yönler
GY 1: Üniversite Kariyer Merkezi ile iĢbirliği imkanı.
GY 2: Mezun izleme veri tabanının oluĢturulması
GY 3: MÜDEK çalıĢmaları kapsamında yürütülen anket/değerlendirme çalıĢmaları.
Fırsatlar
F 1: Üniversite ve Fakültede sürdürülen akreditasyon hazırlık çalıĢmaları.
Tehditler
T 1: Yeni oluĢturulan veri tabanlarının tutarlılığı/yeterliliği.
T 2: Öğrenci geri bildirimlerinin nitelik ve niceliği.
2.3.2 DıĢ PaydaĢların GörüĢlerinin Alınması
Zayıf Yönler
ZY 1: Mezun sayısının az olması, birçok bölümün henüz mezun vermiĢ olmaması.
ZY 2: Mezunlardan geri bildirim alacak alt yapının yeni oluĢturulması.
Güçlü Yönler
GY 1: Staj/Mezuniyet Projeleri çerçevesinde dıĢ paydaĢlarla giderek artan oranda irtibat kurulması.
GY 2: Yakın çevredeki sanayi kuruluĢlarından gelen olumlu iĢbirliği geri bildirimleri.
Fırsatlar
F 1: MÜDEK hazırlık çalıĢmaları kapsamında sürekli katılım ve katkı sağlayabilecek yeni bir danıĢma
kurulu oluĢturma sürecine girilmesi.
F 2: Staj/Mezuniyet projeleri ve raporları yolu ile dıĢ paydaĢlardan doğrudan/dolaylı görüĢ alabilme.
F 3: Endüstriden temin edilen saat ücretli öğretim elemanlarının varlığı.
F 4: Öğretim elemanlarının TÜBĠTAK, KOSGEB gibi kurumlarda proje değerlendirme ve izleyici/hakem
görevlerinde bulunmaları.

Tehditler
T 1: DıĢ paydaĢların öğrencilerin mesleki birikim beklentilerinin Üniversite Lisans eğitimiyle
bağdaĢmaması.
T 2: DıĢ paydaĢların kurum içi yada sürekli eğitim konularında yeterince duyarlı olmamaları.

2.4. KALĠTE GÜVENCESĠ ÇALIġMALARI
2.4.1 Ġç Kalite Değerlendirme
Zayıf Yönler
ZY 1: Mevcut ölçme/değerlendirme sistemlerinin istenen düzey ve doğruluğa ulaĢmamıĢ olması.

Güçlü Yönler
GY 1: Ünivertsite düzeyinde öğrenci değerlendirme anketlerinin düzenli yapılmaya baĢlanması.
GY 2: Dönem sonlarında öğrencilerle ders tabanında yapılan Dekanlık görüĢmeleri.
GY 3: Fakültenin öğretim programlarını dönemsel olarak değerlendirmesi.
GY 4: Çok Ģubeli derslerde dönem baĢı, sonu ve ortası değerlendirmelerin yapılması.
Fırsatlar
F 1: Sürdürülen MÜDEK hazırlık çalıĢmaları.
F 2: Fakültede yürütülen dönemsel değerlendirme çalıĢmaları.
Tehditler
T 1: Üniversite genelinde yapılan öçme/değerlendirme çalıĢmalarının beklenen süre içinde geri
dönmemesi.
T 2: Üniversite genelinde yapılan öçme/değerlendirme anketlerinin kapsam ve tutarlılık sorunları.
2.4.2 DıĢ Kalite Değerlendirme
Zayıf Yönler
ZY 1: MÜDEK vb. Akreditasyon süreçlerinin çok geç baĢlatılmıĢ olması.
Güçlü Yönler
GY 1: Sanayi kuruluĢlarıyla iĢbirliğinin giderek artması sonucunda alınan geri bildirimler.
GY 2: Son iki yılda yaĢama geçirilen akreditasyon çalıĢmaları.
Fırsatlar
F 1: Üniversitenin akreditasyon çalıĢmalarını teĢvik etmesi, desteklemesi.
F 2: Bir çok sanayi kuruluĢunun öğretim sürecinin önem, konusunda bilinç ve beklenti geliĢtirmesi.
Tehditler
T 1: DıĢ paydaĢlarla ilĢkilerin sürdürülmesinde yaĢanacak zafiyet/aksaklıklar.
2.4.3 Öz-Değerlendirme
Zayıf Yönler
ZY 1: Öğretim programında son üç yılda yapılan kapsamlı değiĢiklikler nedeniyle geçmiĢte toplanan
verilerin önem ve güncelliğini yitirmesi.
Güçlü Yönler
GY 1: Bölüm/Fakülte içi değerlendirme çalıĢmalarının düzenli yapılması, bulguların eğitim sürecine
yansıtılması.
GY 2: MÜDEK hazırlık çalıĢmaları nedeniyle bu sürecin ayrıntılı belgelenmesi.
Fırsatlar
F 1: Sürdürülen tüm değerlendirme ve akreditasyon çalıĢmaları.
Tehditler
T 1: Yapılan değerlendirmeler sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda yapılaması gereken
düzenlemeleri gerçekleĢtirmede yaĢanacak zafiyet/aksaklıklar.

2.5 Tanınma: Diploma Eki ve AKTS Kredi Sistemleri
Zayıf Yönler
ZY 1: AKTS kredilerinin belirlenmesi için yapılan anketlerle öğrencilerden toplanan bilgilerin güvenirliğinin
düĢük olması.

ZY 2: AKTS kredilerinin öğretim programlarına yansıtılırken konulan kısıtlara bağlı olarak anlamlarını
yitirecek dönüĢüme uğramaları.
ZY 3: AKTS kredilerinin amaçları dıĢında kullanılmaya çalıĢılması.
Güçlü Yönler
GY 1: Üniversitenin Diploma eki verme giriĢimi.
Fırsatlar
F 1: Sürdürülen MÜDEK hazırlık çalıĢmaları.
F 2: ABD üniversiteleriyle yapılan ortak diploma çalıĢmaları.
Tehditler
T 1: AKTS kredilerinin öğretim programlarına tek düze yansıtılması konusunda uygulanan ulusal politika.
T 2: Mühendislik – Hukuk – Güzel Sanatlar –Tıp - HemĢirelik vb. tür ve eğitim sistemleri farklı dalların
ortak kalıba uydurulmaya çalıĢılması.
T 3: 1. ve 2. tehditlerin bu bilim ve eğitim dallarını üretmiĢ Ģimdilerde de içeriğini belirleyen/yönlendiren
ileri ülkelerin uygulamalarından ayrıĢtırması.

2.6 YaĢam Boyu Öğrenme
Zayıf Yönler
ZY 1: Ülkemiz genelinde bu farkındalığın zayıf olması.
ZY 2: Zayıf veya olmayan dıĢ talep nedeniyle Üniversitelerin bu yönde yatırım/etkinlik düzenleme
isteklerinin / imkanlarının düĢük olması.
Güçlü Yönler
GY 1: Öğretim kadrosunun bu konudaki farkındalık düzeyi.
Fırsatlar
F 1: Üniversitenin mevcut altyapısının yeterli olması.
Tehditler
T 1: Sorunun öğretim kurumlarını bağlamaya indirgenmesi.

2.7 Bolonya Sürecinde Öğrenciler ve Sosyal Boyut
2.7.1 Engelsiz YerleĢke
Zayıf Yönler
ZY 1: Engelliler için mevcut altyapının tamamlanmamıĢ olması.
ZY 2: Üniversite yerleĢkesindeki binaların çoğunda asansör bulunmaması.
Güçlü Yönler
GY 1: Engelli öğrencilere hizmetli desteği sağlanması.
GY 2: Binalar arası geçiĢ bağlantılarının olması.
Fırsatlar
F 1: Mevcut altyapının iyileĢtirmeye müsait olması.
Tehditler
T 1: Üniversite yerleĢkesinin topografyası.
T 2: Engelli öğrencilerin üniversite seçimleri.

2.7.2 Öğrencilere Sağlanan Olanaklar
Zayıf Yönler
ZY 1: Konaklama olanaklarının sınırlı olması ve fiyatların yüksek olması.
ZY 2: UlaĢım hizmetleri/olanaklarının sınırlı olması.
ZY 3: Öğrencilerin günlük yaĢamdaki ihtiyaçlarına yönelik hizmet noktalarının sınırlı olması, kimi temel
hizmetin yokluğu.
ZY 4: Spor tesislerinin ücretli olması.

Güçlü Yönler
GY 1: Oldukça iyi imkânlara sahip bir kültür merkezinin bulunması.
GY 2: Üniversitede sık gerçekleĢtirilen etkinlikler.
GY 3: YerleĢkedeki spor olanakları.
GY 4: Yüksek kapasiteli faal bir açık hava tiyatrosu.
Fırsatlar
F 1: Üniversite yerleĢkesi.
Tehditler
T 1: UlaĢım hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle öğrencilerin ders dıĢı zamanlarda yerleĢke bağlantılarının
kopması ve bu nedenle aidiyet duygusunun beklenen düzeyde olmaması.
T 2: Tesislerin atıl kalması.

2.7.2.1 Akademik danıĢmanlık
Zayıf Yönler
ZY 1: BaĢarı düzeyi düĢük olan eski yönetmeliğe tabi öğrencilerin yıl kaybetme gerekçesini kullanarak
danıĢmanların önerilerini benimsememeleri.
ZY 2: Akademik danıĢmanlık hizmeti veren öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısının fazlalığı.
Güçlü Yönler
GY 1: Yeni öğretim yönetmeliğinin öğrencinin ders seçiminde yanlıĢ kararlar almasını engelleyici yapıda
olması.
GY 2: DanıĢmanlık görevinin büyük kısmının öğretim üyelerince yürütülmesi.
Fırsatlar
F 1: Öğretim programlarındaki seçmeli ders sayısının ve çeĢitliliğinin yüksekliği.
F 2: Proje/staj etkinliklerin Üniversite dıĢı paydaĢlarda yapılması.
Tehditler
T 1: Öğrencilerin akademik danıĢmanlık hizmetini yanlıĢ algılamaları, yeterince değerlendirmemeleri.
2.7.2.2 Öğrencilerin her düzeyde karar mekanizmalarında yer alması
Zayıf Yönler
ZY 1: Öğrencilerin katılım kültürünün yeterince geliĢmemiĢ olması.
Güçlü Yönler
GY 1: Öğretim kadrosunun katılımı destekleyen, öğrencilerin karar mekanizmalarında etkin görev
almasını arzulayan kiĢiler olması.
Fırsatlar
F 1: Akreditasyon ve denetleme süreclerinin Üniversite genelinde ve Fakülte özelinde baĢlamıĢ olması.

Tehditler
T 1: Bu konudaki toplumsal farkındalığın/duyarlılığın eksikliği.

3. STRATEJĠK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERĠ VE FAALĠYETLER
3.1 ULUSLARARASILAġMA
Amaç 1: ERASMUS öğrenci ve öğretim üyesi değiĢim programlarının özendirilmesi ve ikili anlaĢma
olanaklarının arttırılması.
Hedef 1: ikili anlaĢma yapılan nitelikli üniversite aranması, değiĢim anlaĢmaları yapılması.
Performans Göstergeleri 1:
PG 1: 2015 yılı için ERASMUS ile yurtdıĢına gidecek öğrenci sayısının Fakülte toplamının 10%’a
ulaĢması; gelen öğrenci sayısının ise en az %5 düzeyinde olması.
PG 2: 2014 yılı için Fakültedeki her bölümün yurt dıĢındaki en az iki yeni üniversite ile anlaĢma
imzalanması.
PG 3: 2013 yılı içerisinde Fakültede Ġngilizce öğretim programı sunan her bölümün en az dört
yeni üniversite ile ilĢki kurması.
Faaliyetler (Eylemler) 1:
E 1: 2013 yılında Ġngilizce öğretim programı sunmayan bölümlerin bu programları açmak için
hazırlık yapmaları.
E 2: 2013 yılından baĢlayarak Fakülte öğrencilerine düzenli ERASMUS tanıtım toplantıları
düzenlemek.
E 3: 2014 yılından baĢlayarak öğretim üyelerinin ERASMUS değiĢim programlarına katılmalarını
sağlamak.
Amaç 2: ABD’deki üniversitelerle ortak program sayısını arttırmak.
Hedef 2: 2012 yılına kadar anlaĢma yapılan/ilĢki kurulan üniversitelerle ortak program sayısını arttırmak.
Performans Göstergeleri 2:
PG 1: 2013 yılı içinde Endüstri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin ikili anlaĢmaları
tamamlamaları.
PG 2: 2014 yılı için ortak programlara giren öğrenci sayısını Fakülte toplamının %10’a çıkarmak.
Faaliyetler (Eylemler) 2:
E 1: 2013 yılında StCloud Minnesota ve Drexell Üniversiteleri ile baĢlanan süreçleri tamamlamak.
E 2: 2014 yılından baĢlayarak bu üniversitelerle öğretim üyesi değiĢimine gitmek.
Amaç 3: Yurt dıĢından Ġngilizce ve Türkçe Öğretim Programlarına öğrenci kazanmak.
Hedef 3: Lise öğrenimlerini yurt dıĢında yapmıĢ öğrencilerin sayısını Fakülte toplamının %10’a çıkarmak.
Performans Göstergeleri 3:
PG 1: 2013 yılı içinde Ortadoğu, Avrasya, Avrupadaki Türki öğrenciler baĢta olmak üzere öğrenci
kazanabilmek.
PG 2: 2015 yılı sonunda bu tür öğrenci sayısını Fakülte toplamının %10’a çıkarmak.
Faaliyetler (Eylemler) 3:
E 1: 2013 yılında yurt dıĢı eğitim fuarlarına katılmak, bölgeden öğrenci sağlayan kuruluĢlarla iliĢki
kurmak.
E 2: 2014 yılından baĢlayarak bu üniversitelerle öğretim üyesi kaynağını nitelik ve nicelik
yönlerinden arttırmak.

3.2 ARAġTIRMA
Amaç 1: Güncel araĢtırma/geliĢtirme laboratuvarlarının kurulması.
Hedef 1: ĠnĢaat, Enerji, BiliĢim, Elektronik alanlarında endüstriyel izdüĢümü plan araĢtırma/geliĢtirme
laboratuarının faaliyete geçirilmesi.
Performans Göstergeleri 1:
PG 1: 2014 yılı için kamu kuruluĢları veya özel sektörle en az 1 ortak araĢtırma/geliĢtirme projesi
alınması.
PG 2: Tezli lisansüstü öğrenci sayısı ve niteliğinin arttırılması.
Faaliyetler (Eylemler) 1:
E 1: 2014 yılı içinde sürdürülen kamu/özel kuruluĢ iĢbirliği projelerinin sonuçlandırılması.
E 2: Enerji alanında proje iĢbirliği olanaklarının arttırılması.
Amaç 2: Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım desteğinin arttırılması.
Hedef 2: Üniversite içi ve dıĢı kaynaklardan kaynak sağlanması.
Performans Göstergeleri 2:
PG 1: 2013 yılı için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara her bölümden en az 2 öğretim
elemanının katılması.
PG 2: 2013 yılı sonunda Fakülteye lisansüstü programlara katılan en az 4 uzman personelin
kazandırılması.
Faaliyetler (Eylemler) 2:
Fakülte akademik performans değerlendirmesinde Ar-Ge projelerinin yürütülmesi, sanayi
danıĢmanlığı vb. etkinliklerin dikkate alınması ve bu etkinlikleri yürüten öğretim elemanından
beklenen eğitim yükünün dengelenmesi.
E 1: 2012-2013 öğretim yılında Uzman kadrosuyla çalıĢabilecek burslu yüksek lisans
öğrencilerinin programa kazandırılmasıyla öğretim üyelerinin araĢtırma olanaklarının
geniĢletilmesi.

3.3 MEZUNLARIN ĠSTĠHDAM EDĠLEBĠLĠRLĠĞĠNĠ ARTIRMA
Amaç 1: Mezuniyet Projelerinin tümünü endüstri kuruluĢlarında yapma.
Hedef 1: Endüstri Mühendisliği Bölümünün 2011/12 akademik yılında vardıği mezuniyet projelerinin
tamamını Üniversite dıĢındada yaptırma baĢarısını, diğer bölümlerde kademeli olarak yakalama.
Performans Göstergeleri 1:
PG 1: 2012-2013 yılında Elektronik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde yapılan
bitirme projelerinin %30 dıĢ kuruluĢlarda yaptırma.
PG 2: 2015 yılında PG 1 de sayılan bölümledeki oranı %80e çıkarma, yeni mezun verecek
bölümlerde %30 oranının tutturma.
Faaliyetler (Eylemler) 1:
E 1: Üniversite yerleĢkesine yakın çevrede etkinlik gösteren kuruluĢlarla sürdürülen iĢilkilerde
somut anlaĢmalar yapmak.
E 2: Meslek kuruluĢları, sanayici dernekleriyle ilĢkileri arttırmak.
Amaç 2: Fakülte düzeyinde sürekli hizmet verebilecek bir çalıĢma kurulu oluĢturmak.
Hedef 2: Mezunlara ulaĢmak ve sektörden Amaç 2’ ye uygun niteliklerdeki kiĢileri çalıĢma grubuna
katmak.
Performans Göstergeleri 2:
PG 1: ÇaliĢma grubunun 2013 yılı içinde oluĢturulması.

Faaliyetler (Eylemler) 2:
E 1: Fakülte akademik performans değerlendirmesine çalıĢma etkinliklerinin katılması ve bu
etkinlikleri yürüten personelden beklenen eğitim yükü ile dengelenmesi.

3.4 KALĠTE GÜVENCESĠ ÇALIġMALARI
Amaç 1: Fakültenin mezun veren bölümleri için MÜDEK akreditasyonu.
Hedef 1: Mezun vermekte olan bölümlerin akreditasyon sürecinin tamamlanması.
Performans Göstergeleri 1:
PG 1: Mezun veren bölümlerin MÜDEK akreditasyonunu 2014 yılında bitirmeleri.
Faaliyetler (Eylemler) 1:
E 1: 2013-2014 öğretim yılında hazır olan bölümler için MÜDEK akreditasyon baĢvurusunun
yapılması.
Amaç 2: Fakültenin tüm bölümleri için MÜDEK akreditasyonu.
Hedef 2: Yeni mezun vermeğe baĢlayan bölümlerin akreditasyon sürecinin tamamlanması.
Performans Göstergeleri 2:
PG 1: Yeni mezun verecek bölümlerin MÜDEK akreditasyonunu 2015 yılında bitirmeleri.
Faaliyetler (Eylemler) 2:
E 1: Yeni mezun verecek bölümlerin MÜDEK akreditasyonuna 2014 yılında baĢvurmaları.
Amaç 3: Dekanlığın akademik yarıyılı değerlendirmek için uyguladığı öğrenci görüĢmelerinin kapsam ve
etkinliğini arttırmak.
Hedef 3: Öğrenci görüĢmelerini katılımcı ve özyönetilir niteliğe düzenleyerek kurumsallaĢtırmak.
Performans Göstergeleri 3:
PG 1: 2013 yılı için görüĢme sonuçlarını açık platformda paylaĢmak.
PG 2: Öğrenci katılımını %90 düzeyine çıkarmak.
PG 3: GörüĢme sonuçlarının etki analizini paylaĢmak.
Faaliyetler (Eylemler) 3:
E 1: Öğrenci görüĢme sürecini saydamlaĢtıran alt yapıyı ve yöntemleri geliĢtirmek.
E 2: Öğrenci görüĢme sürecinin yönergesini oluĢturmak.
Amaç 4: Fakültede verilen çok Ģubeli derslerde uygulanan eĢgüdüm/değerlendirme sürecini, tüm dersler
düzeyine yaymak.
Hedef 4: Öğretim programlarının baĢarısını dönem içinde izlemek için bölüm baĢkanları ve fakülte eğitim
koordinatöründen oluĢan sürenli bir çalıĢma grubu kurmak.
Performans Göstergeleri 4:
PG 1: 2013 yılı içinde çok Ģubeli derslerin Türkçe ve Ġngilizce Ģubeleri arasında eĢgüdümü
sağlamıĢ olmak.
PG 2: 2013/14 akademik yılı içinde ders çıktıları ve öğrenci baĢarısını somut ölçümlerle
belirlemek.
Faaliyetler (Eylemler) 4:
E 1: 2013 yılı baĢında eĢgüdüm sürecini takvimini oluĢturmak.
E 2: Süreci Fakülte akademik kurulu etkinlikleriyle bütünleĢtirmek.
Amaç 5: Üniversitenin dönem sonlarında düzenlediği ders değerlendirme anketlerini, sıradan ve iĢlevsiz
bir etkinlik olmaktan çıkarmak.
Hedef 5: Anket sürecini yeniden örgütlemek.

Performans Göstergeleri 5:
PG 1: 2013 yılı içinde anket sonuçlarının hemen alınıp paydaĢlarca değerlendirilmelerini
sağlamak.
PG 2: Öğrenci katılımı ve yanıtların güvenirliğini arttırmak.
Faaliyetler (Eylemler) 5:
E 1: 2013 yılı için anketlerin içeriğini yeniden oluĢturmak.
E 2: Anket sürecini etkin, izlenebilir, denetlenebilir biçimde yeniden örgütlemek
E 3: Anket sonuçlarının öğrencilerle paylaĢılmasını sağlamak.

3.5 Tanınma: Diploma Eki ve AKTS Kredi Sistemleri
Amaç 1: Ülkemizin benimsediği Ulusal Yeterlilik Çerçevesini, Bolonya Kalite Güvencesi Standartları ve
Uygulama Prensiplerine ve bu sürecin ruhuna sadık kalarak yeniden düzenlenmesini sağlamak.
Hedef 1: Eğitim alanı (Hukuk, Mühendislik, Güzel Sanatlar vb.) ve düzeyi (Meslek Yüksekokulu, Lisans,
Yüksek Lisans) ne olursa olsun, öğretim programlarının aynı kalıp içinde oluĢturulmasını kurala bağlayan
Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin, Bolonya sürecinin öngördüğü “Yükseköğrenimde esnek öğrenim yolları
yaratma” ilkeleri uyarınca yeniden tanımlamasını sağlamak.
Performans Göstergeleri 1:
PG 1: Eğitim alanı (Hukuk, Mühendislik, Güzel Sanatlar vb.) ve düzeyi (Meslek Yüksekokulu,
Lisans, Yüksek Lisans) farklı olan programların her yarıyılda mutlaka 30 AKTS olma
zorunluluğunun 2015 yılı sonuna kadar gözden geçirilerek alanların özelliklerine, alanlarda
yeterliliği tanımlayan meslek örgütlerinin ölçütlerine ve Bolonya sürecinin öngördüğü
“Yükseköğrenimde esnek öğrenim yolları yaratma” ilkelerine göre yeniden tanımlanması.
Faaliyetler (Eylemler) 1:
E 1: 2013 yılı içinde Üniversite Senatosunda gereken giriĢimlerin yapılması.

3.6 YaĢam Boyu Öğrenme
Amaç 1: YaĢam boyu öğrenme olgusunun topluma kazandırılması.
Hedef 1: Mesleki kuruluĢlar, iĢyerleri ve eğitim kurumlarının iĢbirliği düzeyini arttırmak.
Performans Göstergeleri 1:
PG 1: Kurumların staj çalıĢmalarını daha profesyonel düzeye çekmelerini sağlamak.
PG 2: KuruluĢlarla karĢılıklı eğitim çalıĢmaları düzenlenmek.
PG 3: STÖ, belediyeler ve sosyal hizmet nitelikli örgütlerle kar amacı gütmeyen eğitim projeleri
oluĢturmak.
PG4: Uzaktan eğitim platformunu kullanmak.
Faaliyetler (Eylemler) 1:
E 1: 2013 yılında çevredeki sanayi kuruluĢlarıyla bu konuda çalıĢma yapma olanaklarını
araĢtırmak.
E 2: Mezunlar ve iĢbirliği yapılan kuruluĢlar aracılığıyla meslek içi eğitim sürecini geliĢtirmek.
E 3: Uzaktan eğitim platformu üzerinden sunulacak hizmetlerin nitelik ve niceliğini yükseltmek.

3.7 Bolonya Sürecinde Öğrenciler ve Sosyal Boyut
Amaç 1: Öğrencilere sağlanan olanaklar içinde yetersiz olanların ve geliĢtirilmeye ihtiyaç duyulanların
tespit edilmesi.
Hedef 1: Öğrencilerin karar mekanizmalarına katılarak bu yönde katkıda bulunmalarını sağlamak.

Performans Göstergeleri 1:
PG 1: 2013 yılında öğrenci memnuniyeti ve sorunlarına iliĢkin bilgi toplanmak.
Faaliyetler (Eylemler) 1:
E 1: 2013 yılında üniversite genelinde PG1’ e uygun düzenlenmelerin yapılmasını önermek.
Amaç 2: Daha kaliteli akademik danıĢmanlık hizmeti vermek.
Hedef 2: Öğretim üyesi ve araĢtırma görevlisi sayısını arttırarak öğrencilerin performasını yakından
izlemek.
Performans Göstergeleri 2:
PG 1: 2014 yılında öğretim elemanı baĢına düĢen danıĢmanlık hizmeti verilen öğrenci sayısını
20 ile sınırlanmak.
Faaliyetler (Eylemler) 2:
E 1: Yukarıda anılan Eğitim, AraĢtırma, Sosyal Etkinlik parametrelerinin yanısıra öğrencilerin
danıĢmanlık hizmetlerinin de iĢyükü kapsamında değerlendirilip ölçülmesi için ilgili kurullara
öneriler sunmak.

