
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 

KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

 

Misyon: Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine 

sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan, okul öncesi eğitim ve özel 

eğitim kurumlarındaki çocuklarla yakından ilgilenen çocuk gelişimi uzmanları yetiştirmektir. 

 

Vizyon: Uluslararası düzeyde bilgi üreten ve konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, 

çocuk gelişimi ve eğitimi alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi 

birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, 

gerekli ortamları hazırlayan, çocukların bütünsel gelişimine yönelik eğitimin yanında onlara 

müzik resim, drama, jimnastik gibi eğitimleri verebilen, demokratik toplumun gerektirdiği, 

duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata 

aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, öz denetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren 

ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler 

yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş çocuk gelişimi uzmanları yetiştiren bir bölüm olmak. 

 

Değerleri: Aidiyet, bilimsellik, düşünce ve ifade özgürlüğü, etik işbirliği ve dayanışma, 

kalite ve verimlilik, yenilik ve yaratıcılık 

 

Hedefleri: Kaliteli eğitim öğretim faaliyeti sunarak paydaşlarla olan işbirliklerinin 

geliştirilmesi 

 

Performans Göstergeleri: Kariyer günleri, Oryantasyon eğitimleri, Öğrenci değişim 

programlarından yararlanan öğrenci sayısı, bilimsel çalışma ve projeler 

 

Eğitim Dili 

Türkçe 

 

Mezun/Aktif Öğrenci Sayıları 

Aktif öğrenci sayısı 40 Bölüm henüz mezun vermemiştir. 

 

Öğretim Üyesi, Öğr. Gör., Araş. Gör., Okutman, Uzman Sayıları Sayısı 

3 adet Öğretim görevlisi 

 

Bir Öğretim Üyesi/Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

13,33 

 



Öğrenci Laboratuvar, Derslik, Atölye, Klinik, Etüd, Bireysel, Tarım, Müze, Sergi vb. 

Alanları   

2 adet derslik ve 1 adet sergi alanı 

 

AR-GE Laboratuvarları 

- 

Teknopark Faaliyet ve Hizmetleri – 

- 

 

Patent Çalışmaları 

- 

 

Kamu ve Özel Sektöre Sağlanan Hizmetler 

- 

Bölüm Adresli SCI-SCI Expanded Makale Sayısı  

- 

 

Bölüm Adresli Ulusal Dergilerdeki Makale Sayısı 

2 adet ulusal dergilerde makale 

 

Bölüm Adresli Uluslararası Proje Sayısı 

- 

 

Bölüm Adresli Ulusal Proje Sayısı 

1 adet ulusal destekli proje 

Yabancı Öğrenci Kontenjan ve Sayıları 

- 

İkili İşbirliği Antlaşmaları 

- 

 

Bölümde Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Toplantı/Kongre/Çalıştaylar 

Öğrencilere yönelik eğitim gezileri düzenlenecektir 

 

Kurumsal Olarak Alınan Ödüller 

- 

 

Üstün Yanları ve Bölümü Tanıtan Anahtar Kelimeler (4-6 adet) 

Öğrenci odaklı eğitim, mezunların iş olanaklarının geniş olması, bölümde yürütülen bilimsel 

çalışmaların teşvik edilmesi 

 

İyileştirme Bekleyen Yanları 

Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarınca desteklenen projelerin sayısının az olması 

 



ECTS, AKTS ve Bologna Çalışmaları 

Bölüm öğrencileri bir dönemde 30 AKTS ders almakta ve Bologna çalışmaları yerine 

getirilmektedir. 

 

“Program Akreditasyonu” veya Kalite Güvence (PUKÖ) Çalışmaları 

Bölümde ileriye dönük akreditasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 

İç ve Dış Paydaşlar İle İlgili Çalışmalar 

Öğrenci ve akademik personele Bologna, ders çıktıları ve ders kazanımlarının belirlenmesine 

yönelik anketler yapılmaktadır. 

 

Mezunlarla Olan İlişkiler 

Bölüm mezun vermeye başladığında mezunlara ulaşıp kalite yönetim süreci içerisine dahil 

edilmeleri sağlanacaktır. 

 

Memnuniyet Anketlerine (öğrenci bilgi sistemi ve kütüphane web sayfası) Katılım 

Çalışmaları  

2018-2019 eğitim öğretim dönemi itibariyle öğrencilerimize memnuniyet anketleri uygulanıp 

geliştirilmesi gereken yönler belirlenecektir. 

 

Öğrenciler için Burs, Mesleki Gelişim ve Kariyer, Seminer, Konferans, Etkinlik, Sosyal, 

Kültürel ve Sportif Faaliyetler 

Öğrencilerimiz arasından spor takımları oluşturularak takımlarım müsabakalara katılımı 

sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerimi arasından uygun şartları sağlayanlara kısmi zamanlı 

çalışma, beslenme bursu ve KYK bursu sağlanmaktadır.  

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 

Bölümümüzde Lisansüstü eğitim öğretim faaliyeti yürütülmemektedir. 


