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SIRA 

NO 

ANKET KAPSAMINDA 

YAPILACAK İYİLEŞTİRME 

KONUSU 

YAPILACAK İYİLEŞTİRME 

ÇALIŞMASI 

SORUMLU 

BİRİM/KİŞİ 

BAŞLANGI

Ç TARİHİ 

BİTİŞ 

TARİHİ 
AÇIKLAMA 

1 

Haftalık ders 

programı dengeli 

biçimde planlanmaktadır. 

Haftalık ders programları 

hazırlanırken daha dengeli bir 

dağılım yapılması için gerekli önem 

gösterilecektir.   

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

2 

Aldığım seçmeli 

dersler 

mesleki/bireysel 

gelişimim için katkı sağlayacak 

niteliktedir. 

Seçmeli dersler özel ilgi alanları 

açısından önemlidir. Bu nedenle 

alanımızda 1. Sınıfta 2, 2. Sınıfta 8, 

3. Sınıfta 12, 4. Sınıfta10 adet 

seçmeli ders açılacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

3 

Oryantasyon için 

yeterli düzeyde 

etkinlik 

yapılmaktadır. 

Dönem başında uzaktan eğitime 

uygun olarak oryantasyon faaliyetleri 

gerekli görsel materyaller ile 

zenginleştirilecektir.  

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

4 

Öğrenciler dönem 

başında aldıkları 

derslerin amaç ve 

içerikleri hakkında 

bilgilendirilmektedir. 

Öğrenci danışmanları telefon, e-

posta, mesaj vb. ile öğrencilere 

bilgilendirmeler yapacaklardır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

5 

Eğitim öğretim 

faaliyetlerinde 

öğrenci görüşleri 

dikkate alınmaktadır. 

Uzaktan eğitim süresince 

öğrencilerin bildirmiş oldukları 

meseleler ve öğrenci görüşleri ilgili 

toplantılarda dile getirilerek çözüm 

yolları aranacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

6 

Eğitim öğretim ile 

ilgili konularda idari 

personel (bölüm 

sekreteri, öğrenci 

işleri, vb.) gerekli 

desteği vermektedir. 

İdari birimlerle olan iletişim 

eksiklikleri ilgili toplantılarda dile 

getirilerek çözüm yolları aranacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  
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7 

Mesleki/bireysel 

gelişimimi 

destekleyecek eğitim 

ve etkinlikler 

sunulmaktadır. 

Uzaktan eğitime uygun faaliyetler 

planlanacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

8 

Üniversitede 

kullanılan öğrenme 

yönetim sistemleri 

(KEYPS, AYDEP 

vb.) erişim ve 

kullanım açısından yeterlidir. 

Uzaktan eğitim süresince 

öğrencilerin bildirmiş oldukları 

meseleler ve öğrenci görüşleri ilgili 

toplantılarda dile getirilerek çözüm 

yolları aranacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

9 

Üniversite 

kütüphanesinin basılı 

kaynakları eğitim 

öğretim için 

yeterlidir. 

İlgili birimlerle daha etkin 

koordinasyon sağlanacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

10 

Üniversite 

kütüphanesinin 

elektronik kaynakları 

eğitim öğretim için 

yeterlidir. 

İlgili birimlerle daha etkin 

koordinasyon sağlanacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

11 

Kullandığımız 

derslik/laboratuvarlar 

daki öğretim 

materyalleri 

(projeksiyon cihazı, 

tahta, deney 

düzenekleri, vb.) 

eğitim öğretim için 

yeterlidir. 

İlgili toplantılarda dile getirilecek ve 

çözüm yolları aranacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  
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12 

Kullandığımız 

derslik/laboratuvarlar 

ın fiziksel 

imkÃ¢nları 

(aydınlatma, ısıtma, 

havalandırma, vb.) 

eğitim öğretim için 

yeterlidir. 

İlgili toplantılarda dile getirilecek ve 

çözüm yolları aranacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

13 

Dönem başında 

öğrencilere ders 

geçme kriterleri 

hakkında 

bilgilendirme 

yapılmaktadır. 

Öğrenci danışmanları telefon, e-

posta, mesaj vb. ile öğrencilere 

bilgilendirmeler yapacaklardır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

14 

Sınav sonuçlarına 

itirazlar öğretim 

elemanları tarafından 

dikkate alınmaktadır. 

Bölüm toplantılarında dile getirilecek 

ve bu konuda daha fazla hassasiyet 

gösterilmesi sağlanacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

15 

Öğrenciler araştırma 

projeleri hazırlama 

konusunda teşvik 

edilmektedir. 

Bölüm toplantılarında dile getirilecek 

ve bu konuda daha fazla hassasiyet 

gösterilmesi sağlanacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

16 

Öğrencilerin 

geliştirdiği araştırma 

projeleri 

desteklenmektedir. 

Bölüm toplantılarında dile getirilecek 

ve bu konuda daha fazla hassasiyet 

gösterilmesi sağlanacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

17 

Öğrenciler bir üst 

eğitim (DGS, 

Lisansüstü vb.) 

yapmaları konusunda 

teşvik edilmektedir. 

Ana Bilim Dalımızda yüksek lisans 

yapan pek çok bölümümüz mezunu 

bulunmaktadır. Bu da bir teşvik 

olduğunu göstermektedir. Bununla 

beraber bu konu ilgili toplantılarda 

dile getirilecek ve bu konuda daha 

fazla hassasiyet gösterilmesi 

sağlanacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  
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18 

Öğrenciler yurt dışı 

eğitim imkanları 

konusunda 

bilgilendirilmektedir. 

Bölüm toplantılarında dile getirilecek 

ve bu konuda daha fazla hassasiyet 

gösterilmesi sağlanacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  

19 

Öğrenciler değişim 

programları 

(Erasmus, Farabi, 

Mevlana, vb.) 

hakkında 

bilgilendirilmektedir. 

Bölüm toplantılarında dile getirilecek 

ve bu konuda daha fazla hassasiyet 

gösterilmesi sağlanacaktır. 

Tarih 

Bölümü 
08/09/2020 31/12/2020  


