BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2020 YILI BÖLÜMLERİN ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU DEĞERLENDİRMESİ ÜST RAPORU
Fakültemiz bünyesinde mezun veren ve öz değerlendirmeye tabi tutulan Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, işletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Uluslararası
İlişkiler bölümlerin bulunmaktadır. Kalite Güvence Alt Komisyonu 18 Ekim 2021 tarihinde
toplanmış ve bölümlerin akreditasyon çalışmaları genelinde faaliyetleri ile 2020 yılına ait Öz
Değerlendirme Raporlarını ÇOMÜ ÖDR değerlendirme kılavuzu özelinde şekil ve içerik olarak
değerlendirmiştir. Buna göre yukarıda sayılan Fakültemiz bölümlerinin verdikleri eğitim ve
öğretim sunumunun iyileştirilebilmesi için aşağıda maddeler halinde yer verilen konuların
değerlendirilmesi önerilmektedir:
• Yedi bölümün öz değerlendirme
gerekliliklerini karşıladığı görülmüştür.
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biçim

olarak
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ve
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• Eğitim programlarının amaçlarının tüm bölümlerde yer aldığı görülmüştür. Bununla
birlikte eğitim programının amaçlarının değerlendirilmesinde iç ve dış paydaşlarla
işbirliğinin güçlendirilmesi görüşü öz değerlendirme raporu değerlendirme klavuzu
cevaplarında ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda iç ve dış paydaşlarla işbirliği süreçleri
iyileştirilebilir. Bu durumun ortaya çıkmasında Fakültenin 2020 yılında uzaktan öğretim
sistemine geçmiş olması ve COVID-19 bir etken olarak gösterilebilir.
• Yedi bölümün tümünde programların çıktılarının temel yeterlilikleri karşıladığı
görülmüştür. Bunun sağlayan temel koşulun Fakültenin teknolojik imkanları ve internet
erişimi sayesinde güncel akademik bilgiyi takip edebilmesi gösterilebilir. Bölüm
hocalarının kullandıkları eğitim öğretim materyallerinin sürekli olarak güncellendiği
görülmüştür.
• Yedi bölümün tümünde eğitim programının, programın amaçlarını ve çıktılarını
desteklediği görülmüştür. Bu kapsamda eğitim programı içerisinde yer alan derslerin
öğretim planlarında kazanım, içerik, içeriğin sunuluş yöntemi ve değerlendirme
süreçleri arasında tutarlılık bulunmaktadır.
• Öğreniciler ile ilgili olarak bölümlerin ilgili eğitim programının amaçlarının,
özelliklerinin,
kurumsal
insangücü
ve
alt
yapısına
uygun
olarak
belirlendiği
görülmüştür. Mevcut eğitim öğretim ve sınav ile ilgili yönetmeliklerin ise öilgili
süreçlere ilişkin hak, görev ve sorumlulukları tanımladığı görülmüştür. Erasmus, Farabi
ve Mevlana programları çerçevesinde öğrencilere ulusal ve uluslararası işbirliği içinde
bulunulan kurumlarda öğrenim görme şansı tanınmaktadır.
• Öğretim kadrosunun mesleki ve akademik faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için
yeterli imkanların tanındığı görülmektedir. Buna karşın öğretim elemanlarına mesleki
alanda kendilerini yenilemeleri ve araştırma yapmaları için olanak sağlanması

konusunda düzenli olarak
konmaktadır.
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• Biga İİBF olarak altyapı ve olanaklar ile ilgili olarak bölüm öz değerlendirme raporları
doğrultusunda önemli bir eksikliğin engelli öğrencilerin sınıf ve labaratuarlara ulaşımlarında yaşadıkları
engellerin
dile
getirildiği
görülmektedir.
Dezavantajlı
bireylerin
altyapı,
donanım
ve
olanaklara
erişimini
sağlayacak
düzenlemeler
yapılmasına karşın bunların geliştirilmesi gerekliliği değerlendirilmektedir.
• Kurum desteği ve mali olanaklar ile ilgili olarak altyapı ve donanım imkanlarının
güncellenmesi
noktasında
mali
olanakların
kısıtlı
olduğu
değerlendirilmesi
yapılmaktadır.
• Kurumsal yönetim ve karar alma süreçleri kapsamında birimin faaliyetlerinin düzenli
bir şekilde yürütüldüğü görülmüştür.
• Sürekli iyileştirme kapsamında idari, kalite, eğitim ve öğretim sisteminin sürekli olarak
iyileştirilmesi ile ilgili konuların iyileştirilmesi gerekliliği görülmüştür. Bu konu ile
ilgili olarak kalite güvence komisyonunun birim içindeki etkinliğinin arttırılabileceği
öngörülmektedir.

Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN
Dekan
Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Cüneyt KILIÇ

Prof. Dr. Yusuf YİĞİT

Dekan Yardımcısı

Dekan Yardımcısı

Komisyon Üyesi

Komisyon Üyesi

