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SIRA 

NO 

ANKET KAPSAMINDA YAPILACAK 

İYİLEŞTİRME KONUSU 

YAPILACAK İYİLEŞTİRME 

ÇALIŞMASI 

SORUMLU 

BİRİM/KİŞİ 

BAŞLANGI

Ç TARİHİ 

BİTİŞ 

TARİHİ 
AÇIKLAMA 

1 
Oryantasyon için yeterli düzeyde etkinlik 

yapılmaktadır. 

2019-2020 eğitim-öğretim yılında yapılan 

oryantasyon programı yeterlidir. Ankete 

katılımın azlığından sonuçlar doğruyu 

yansıtmamaktadır. 

Bölüm 

Başkanı 
05.10.2020 10.10.2020  

2 

Eğitim öğretim ile ilgili konularda idari 

personel (bölüm sekreteri, öğrenci işleri, 

vb.) gerekli desteği vermektedir. 

İlgili birimlere konu hakkında  

bilgilendirilecektir. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

3 
Mesleki/bireysel gelişimimi destekleyecek 

eğitim ve etkinlikler sunulmaktadır. 

Lisans ders müfredatı yenilenmiş olup 

seçmeli ders sayısı artırılmıştır. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

4 

Üniversite kütüphanesinin basılı 

kaynakları eğitim öğretim için 

yeterlidir. 

Kütüphanenin fiziki koşullarından dolayı 

mevcut basılı kaynaklar eğitim ve öğretim 

için yetersizdir. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

5 
Üniversite kütüphanesinin elektronik 

kaynakları eğitim öğretim için yeterlidir. 

Bölümümüz ile ilgili daha fazla yerli 

kaynağın elektronik ortamda ulaşılabilir 

olması için ilgili birime talepte 

bulunulacaktır. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

6 

Kullandığımız derslik/laboratuvarlar daki 

öğretim materyalleri (projeksiyon cihazı, 

tahta, deney düzenekleri, vb.) 

eğitim öğretim için yeterlidir. 

Dersliklerdeki materyal eksiklikleri 

bölümümüzce tespit edilip ilgili birimlere 

bildirilecektir. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

7 

Kullandığımız derslik/laboratuvarlar 

ın fiziksel imkanları (aydınlatma, ısıtma, 

havalandırma, vb.) eğitim öğretim için 

yeterlidir. 

Dersliklerdeki fiziksel eksiklikler 

bölümümüzce tespit edilip ilgili birimlere 

bildirilecektir. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

8 
Üniversitenin fiziki koşulları engelli 

bireyler için uygundur. 

İlgili birimler konu ile ilgili 

bilgilendirilecektir. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

9 

Öğrenciler araştırma projeleri hazırlama 

konusunda teşvik 

edilmektedir. 

Bölüm kurul toplantısında gündeme 

alınacak ve bölüm öğretim elemanları 

bilgilendirilecektir. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  
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10 
Üniversitemizde ilgi alanıma uygun 

öğrenci toplulukları bulunmaktadır. 

Bölümümüz topluluk çalışmaları başlatma 

önerisinde bulunacaktır. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

11 

Üniversitemiz öğrenci toplulukları 

yeterli sosyal ve kültürel faaliyetler 

yapmaktadır. 

İlgili birimler konu hakkında bilgilendirilip 

bölümümüz tarafından neler yapılabileceği 

Bölüm kurul toplantısında gündeme 

alınacaktır. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

12 

Üniversitemizde yeterli düzeyde 

psikolojik danışmanlık hizmeti 

verilmektedir. 

 

İlgili birimler konu hakkında bilgilendirilip 

bölümümüz tarafından neler yapılabileceği 

Bölüm kurul toplantısında gündeme 

alınacaktır. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

13 

Üniversitemizde öğrencilere yönelik 

eğitsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler 

düzenlenmektedir. 

İlgili birimler konu hakkında bilgilendirilip 

bölümümüz tarafından neler yapılabileceği 

Bölüm kurul toplantısında gündeme 

alınacaktır. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

14 
Üniversitemizde öğrencilere yönelik 

sportif etkinlikler düzenlenmektedir. 

İlgili birimler konu hakkında 

bilgilendirilecektir. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  

15 
Üniversitemizde öğrencilerin kullanacağı 

sosyal ve sportif tesisler yeterlidir. 

İlgili birimler konu hakkında 

bilgilendirilecektir. 

Bölüm 

Başkanı 
01.10.2020 04.06.2021  


