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SIRA 

NO 

ANKET KAPSAMINDA YAPILACAK 

İYİLEŞTİRME KONUSU 

YAPILACAK İYİLEŞTİRME 

ÇALIŞMASI 

SORUMLU 

BİRİM/KİŞİ 

BAŞLANGIÇ 

TARİHİ 

BİTİŞ 

TARİHİ 
AÇIKLAMA 

1 
Haftalık ders programı dönem 

başlamadan önce duyurulmaktadır. 

Ders programları öğrenci sistemine 

önceden belirlenen zaman dilimleri 

arasında yüklenmektedir. 

Öğrencilerin memnuniyetsizliği 

Dekanlığımıza iletilecektir. 

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı 

10.09.2020 30.08.2021  

2 
Haftalık ders programı dengeli 

biçimde planlanmaktadır. 

Haftalık ders programının dengeli 

planlanması için bölümümüz öğretim 

üyeleri ile görüşülecektir. 

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı 

10.09.2020 30.08.2021  

3 

Aldığım zorunlu dersler 

mesleki/bireysel gelişimim için 

katkı sağlayacak niteliktedir. 

Bölüm müfredatında bulunan zorunlu 

derslere ek olarak öğrenciler için 

gerekli olduğu düşünülen, eklenmesi 

faydalı olacak dersler için bölüm 

akademik personelinden fikir ve 

önerileri istenecektir. 

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı 

10.09.2020 30.08.2021 

 

 

 

4 

Aldığım seçmeli dersler 

mesleki/bireysel gelişimim için 

katkı sağlayacak niteliktedir. 

Bölüm müfredatında bulunan ve 

açılamamış seçmeli derslerin, 

öğretim üyesi sayısının artmasıyla 

aktif hale gelmesi ve mesleki açıdan 

katkı sağlayacak ders çeşitliliğin 

artırılması sağlanacaktır.   

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı 

10.09.2020 30.08.2021  

5 
Oryantasyon için yeterli düzeyde 

etkinlik yapılmaktadır. 

Geçtiğimiz dönem oryantasyon 

programı üniversite genelinde 

programlandığından bilgilendirmede 

aksaklıklar yaşanmış ve öğrenciler 

yeterli katılım sağlayamamış 

olabilirler. Bundan sonrası için 

planlanan herhangi bir oryantasyon 

etkinliğini bölümümüz 1.Sınıf 

öğrenci danışmanının öğrencilere 

bizzat duyurması sağlanacaktır. 

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı 

Bölüm 

1.Sınıf 

Öğrenci 

Danışmanı 

10.09.2020 30.08.2021 
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6 

Öğrenciler dönem başında aldıkları 

derslerin amaç ve içerikleri 

hakkında bilgilendirilmektedir. 

Eğitim öğretim yılı başlangıcında 

formasyon toplantılarında bu konuda 

açıklamalar yapılıp öğrencilerin 

bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Antropoloji 

Bölümü 

Öğrenci 

Danışmanları 

10.09.2020 30.08.2021  

7 

Eğitim öğretim faaliyetlerinde 

öğrenci görüşleri dikkate 

alınmaktadır. 

Mevcut anket sonuçları, öğrenci 

danışmanları ile öğrencilerin 

görüşmeleri ve diğer öğrenci geri 

dönüşleri dikkate alınarak gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır.  

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı, 

Öğretim 

Elemanları 

ve Öğrenci 

Danışmanları 

10.09.2020 30.08.2021  

8 

Mesleki/bireysel gelişimimi 

destekleyecek eğitim ve etkinlikler 

sunulmaktadır. 

Öğrenciler yaz döneminde kazı ve 

alan araştırmalarına götürülmekte 

ayrıca dönem boyunca ilgili olan 

öğrencilerin laboratuvarlarda 

çalışmaları desteklenmektedir. 

Önümüzdeki dönem örgün eğitime 

geçmemizle birlikte alanında uzman 

hocalardan seminer yapmaları 

istenecektir. 

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı ve 

Bölüm Öğretim 

Üyeleri 

10.09.2020 30.08.2021  

9 

Kullandığımız 

derslik/laboratuvarlardaki öğretim 

materyalleri (projeksiyon cihazı, 

tahta, deney düzenekleri, vb.) 

eğitim öğretim için yeterlidir. 

2020-2021 Akademik yılı Güz 

Dönemi dersleri online 

yapılacağından bu dönem için bir 

düzenleme yapılamayacaktır. Fakat 

Bahar dönemi başlamadan derslik ve 

laboratuvarların eksikleri tespit 

edilerek gerekli düzeltmeler için 

Fakülte Sekreterliğine başvuru 

yapılacaktır. 

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı 

10.09.2020 30.08.2021  

10 

Dönem başında öğrencilere ders 

geçme kriterleri hakkında 

bilgilendirme yapılmaktadır. 

Eğitim öğretim yılı başlangıcında 

bölümümüz öğrenci danışmanları 

kendi sınıflarına ders geçme kriterleri 

ile ilgili öğrenci bilgi sistemi 

üzerinden mesaj gönderecektir. 

Antropoloji 

Öğrenci 

Danışmanları 

10.09.2020 30.08.2021  
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11 

 

Sınavlar dersin amaç ve içerikleri 

ile uyumlu olacak şekilde 

hazırlanmaktadır 

Akademik dönem başlangıcında 

bölüm öğretim üyeleri, sınav ve ders 

içerikleri uyumu ile ilgili olarak 

gerekli özeni gösterme konusunda 

bilgilendirilecektir. 

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı 

10.09.2020 30.08.2021  

12 

Sınavlar uygun ortam ve koşullarda 

(öğrenci sayısı, aydınlatma, 

havalandırma, vb.) yapılmaktadır. 

Örgün eğitime geçtiğimiz ilk 

dönemde kalabalık sınıfların 

sınavlarda 2’ ye bölünmesi 

sağlancaktır. Aydınlatma ve 

havalandırma gibi bina ile ilgili 

sorunlar için Fakülte Sekreterliğine 

bilgi verilecektir. 

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı 

10.09.2020 30.08.2021  

13 
Sınav duyuruları zamanında 

yapılmaktadır. 

Final sınavları sene başında 

akademik takvimde yer almakta, vize 

sınavları da Dekanlığımızca 

belirlenmektedir. Belirlenen 

tarihlerden çok önce sınav 

programları bölümümüzce hazırlanıp 

belirtilen tarihler arasında Dekanlığa 

iletilmektedir. Duyurular ile ilgili bir 

gecikme yaşanmaması adına 

önümüzdeki dönemlerde öğrencilerin 

bu memnuniyetsizliği Dakanlığımıza 

iletilecektir. 

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı 

10.09.2020 30.08.2021  

14 

Öğrenciler araştırma projeleri 

hazırlama konusunda teşvik 

edilmektedir. 

Öğrenciler araştırma projesi 

yapmaları konusunda bölüm hocaları 

tarafından teşvik edilerek konu ile 

ilgili bilgilendirmeler eğitim-öğretim 

dönemi içerisinde yapılacaktır. 

Antropoloji 

Bölümü 

Öğretim 

Üyeleri 

10.09.2020 30.08.2021  

15 
Öğrencilerin geliştirdiği araştırma 

projeleri desteklenmektedir. 

Öğrenciler araştırma projesi 

yapmaları konusunda teşvik edilerek 

konu ile ilgili bilgilendirmeler 

yapılacaktır.  

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı 

10.09.2020 30.08.2021  
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Öğrenciler bir üst eğitim (DGS, 

Lisansüstü vb.) yapmaları 

konusunda teşvik edilmektedir. 

Son sınıf öğrenci danışmanları 

tarafından öğrencilere lisansüstü 

eğitim alabilmeleri için sağlamaları 

gereken koşullar, eğitim imkanları ve 

diğer konularda bilgilendirme 

toplantısı yaparak ya da öğrenci bilgi 

sistemi üzerinden mesaj ile 

öğrencilerle paylaşılacaktır.  

Antropoloji 

Bölüm 

Başkanlığı, 

4. Sınıf 

Öğrenci 

Danışmanları 

10.09.2020 30.08.2021  


