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Araştırma ve
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Yürütülecek Faaliyetler
Üniversitemizin iletişim bilgileri, tarihsel gelişimi,
misyon, vizyon ve hedefleri, eğitim öğretim sunan
birimleri, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü
birimler ile iyileştirmeye yönelik çalışmalar hakkında
bilgi verilmesi.
Üniversitenin stratejik yönetim sürecinin bir parçası
olarak kalite güvencesi politikalarını ve politikaları
hayata geçirmek üzere strateji belirlemek,
uygulamak, izlemek ve süreci iyileştirmeye ilişkin
metotların
karşılaştırılması,
eşleştirilmesi,
değerlendirmesi ve geliştirilmesi.
Üniversitenin
eğitim
öğretim
sürecinin
değerlendirilmesi, hedeflerin belirlenmesi, hedeflerin
kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlenmesi,
hedeflerin izlenerek değerlendirilmesi ve buna göre
ihtiyaç duyulacak iyileştirmelerin yapılması ile ilgili
sürecin etkin yürütülmesi ve performansın
değerlendirilmesi kapsamında;
-Programların tasarlama ve onaylama
- Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme
-Öğrencinin
kabulü,
gelişimi,
tanınma
ve
sertifikalandırma
-Eğitim öğretim kadrosu
-Öğrenme kaynakları, erişilebilirlik ile
-Programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesi
alanlarında çalışma yapılması.
Üniversitenin araştırma sürecinin değerlendirilmesi,
hedeflerin belirlenmesi, hedeflerin kimler tarafından
gerçekleştirileceğinin
belirlenmesi,
araştırma
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği hedeflerin nitelik ve
nicelik olarak izlenerek değerlendirilmesi ve ulaşılan
sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulacak
iyileştirmelerin yapılması, araştırma sürecinin
yönetildiği mekanizmaların etkinliği ile sürecin girdi
ve çıktılarıyla bir bütün olarak değerlendirilmesi
amacıyla;
-Araştırma strateji ve hedefleri
-Araştırma kaynakları
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-Araştırma kadrosu ile
-Araştırma performansının izlenmesi ve
iyileştirilmesi
alanlarında çalışma yapılması.

Yrd. Doç. Dr. Rasim TÖSTEN

Üniversitenin yönetişim/organizasyonel süreçleri ve
faaliyetlerin
anlatılması
ve
buna
ilişkin
değerlendirme yapılması, yönetim sistemiyle ilgili
yönetim stratejisi ve hedeflerinin tutarlılığı, sürecin
etkin bir şekilde yönetilmesi ve kurumsal
performansın ölçülerek iyileştirildiğine ilişkin durum
değerlendirmesi yapılmasını sağlamak üzere;
-Yönetim ve idari birimlerin yapısı
-Kaynakların yönetimi
-Bilgi yönetim sistemi
-Kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin kalitesi
-Kamuoyunu bilgilendirme ve
-Yönetimin etkinliği ile hesap verebilirliği
alanlarında çalışmalar yapmak.

Prof. Dr. Murat ERMANKomisyon Başkanı-Rektör

Raporlarda Üniversitenin güçlü yönleri ile iyileşmeye

Doç. Dr. Abdullah ÜNALAN

Doç. Dr. Koray ÖZRENK
Yönetim
Sistemi
Yrd. Doç. Dr. Esef Hakan
TOYTOK

açık yönlerinin Kalite Güvencesi, Eğitim Öğretim,
Prof Dr. Ender Sinan
POYRAZOĞLU-Rektör Yrd.
Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Adnan
MEMDUHOĞLU-Genel Sekr.

Araştırma

Geliştirme

ve

Yönetim

Sistemi

başlıkları altında özet olarak sunulması ve dış
değerlendirme sürecinde belirlenecek iyileşmeye açık
yönlerin

giderilmesi

için

alınacak

önlemler,

gerçekleştirilecek faaliyetler ile mevcut durumun
Abdülhaluk ALTUN-Daire Bşk.

Abdülhaluk ALTUN-Daire Bşk.
Destek
Hizmetleri

Serkan TEMİR-Bilg.İşletmeni

ayrıntılı olarak değerlendirilmesi.

Oluşturulan Üniversitenin Kalite Komisyonu için
gerekli ofis ve personel destek hizmetlerini sağlamak.

