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BAŞLIK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Toplantısı

1.
2.
3.
4.

GÜNDEM MADDELERİ
Birim Kalite Komisyonu’na öğrenci seçimi.
Bölüm Kalite Kültür Takımlarıyla toplantı planlanması.
Komisyon üyelerine birim öz değerlendirme raporuna ilişkin bilgilendirme yapılması.
Birim web sitesine ilişkin düzenlemelerin yapılması.
KAPSAM

1) Birim Kalite Komisyonu’na 28 Ekim 2021 tarihine kadar 1 öğrenci seçilmelidir.
2) “Çapraz Değerlendirme Raporu” ve “Birim Öz Değerlendirme Raporu” hakkında Bölüm
Kalite Kültür Takımlarıyla (KKT) 26 Ekim 2021 tarihinde bilgilendirme toplantısı
yapılmasına karar verildi.
3) Ara akran değerlendirmesi yapılmasına ilişkin Kalite Ofisi’ne öneri verilmesine karar
verildi. (Akran değerlendirmesi formu, ilgili birime taslak olarak gönderilmeli ve sonuçlar
yayınlamadan önce birim tarafından değerlendirilmeye alınmalıdır.)
4) Birim öz değerlendirme raporunun aşağıdaki başlıklar altında incelenmesine karar verildi.










Kalite Güvence Sistemi: Kalite güvencesi birim özelinde yaygınlaştırılmalıdır. Kalite
çalışmaları üniversitenin usul ve esaslarına dayanmalıdır. Kalite güvence sisteminin
birimlere adaptasyonuyla ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Birim tanıtımları
yapılmalıdır.
Eğitim-Öğretim: AKTS verileri güncel tutulmalı ve eksiksiz doldurulmalıdır.
Mezunlara yönelik etkinlikler ve projeler planlanmalıdır. Yapılan etkinliklerle ilgili
haberler paylaşılmalı ve kanıtlayıcı belgelere yer verilmelidir. Eğitim-öğretimin
geliştirilmesi hususunda paydaş görüşleri alınmalıdır.
Toplumsal Katkı: Bu etkinliklerin çıktılarında toplumun faydasına olanlar yer
almalıdır. Öğrenciler için yapılan etkinlikler bu kapsamda yer almamalıdır. Bu
faaliyetler, toplumun gelişimi ve ihtiyaçları doğrultusunda sağlık, çevre veya sosyal
hayatı kapsamalıdır. Buna, il trafik sorununun çözümüne yönelik projeler örnek
olarak gösterilebilir.
Uluslararasılaşma: Birimler veya bölümler, uluslararası projelerde yer almalı veya
bu projelere destek verilmelidir. Misafir araştırmacıların birime çekilmesine yönelik
faaliyetler planlanmalıdır. Aynı zamanda birim öğretim üyelerinin personel
hareketliği Erasmus veya yurt dışı kaynaklı projelerle desteklenmelidir.
Yönetim Sistemi: Yapılan işlemler, şeffaf ve ulaşılabilir olmalıdır. Mevzuatlar ve
senato kararları web sitesi üzerinden yayınlanmalıdır.

5) Birim web sitesi, sık sık kontrol edilmeli ve güncel tutulmalıdır. Kalite güvencesine ilişkin
eksik bilgi, belge veya kanıtlar web sitesine eklenmelidir. Web sitesinin tasarımına dikkat
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edilmeli, haber veya duyurular uygun biçimde yayınlanmalı ve İngilizce versiyonu
bulunmalıdır.
6) Öz değerlendirme raporunda var olan eksiklikler belirtilmeli ve gelecek sene söz konusu
eksikliklerle ilgili yapılan işlemler (iyileştirmeler) hakkında bilgi verilmelidir.
7) Birim öz değerlendirme raporu doldurulurken kullanılan ifadelere ve dile dikkat
edilmelidir. Örneğin; birimin eksik bir tarafı/uygulaması varsa bu “gelişmeye açık yönü”
olarak belirtilmelidir. Aynı şekilde birimin iyi olduğu yön “güçlü yanları” olarak ifade
edilmelidir.
8) Başlıklara sadık kalarak “gerçekçi” değerlendirmeler yapılmalı ve bu değerlendirmelere
ilişkin kanıtlara yer verilmelidir.
9) Kalitenin artırılması kapsamında iç veya dış paydaşlara yönelik anketler yapılmalıdır.
TOPLANTI FOTOĞRAFLARI
İmza föyüne KVKK kapsamında yer verilememiştir. Talep edilmesi halinde yardımcı olunacaktır.
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