


DEGERLENDiRME or,qUrlnni

6z Defertendirme Raporu Format:
2020 _lzDeferlendirme Raporu (l Ocak-3l
Aralrk) 2020 dcinemini kapsamali ve Z0Zl yrh
ilk 8 ayr igerisinde hazrlanmrg olmahdrr. Fier
baghkla ilgili en az bir kanrt yiiHenmig ve tirnek
uygulam4 olgunlagmamry uygulama ve
uygulama yok segeneklerinden uygun olan
igaretlenmig olmahdr.

Universite, ilgili fakiilte ve bu fakiiltede

-f,.1ir.titUte.n 
tiim programlara iligkin bilgiler

Universitemizin giincel bitgilerliyle u-yumlu
olmahdu.

6On eq kalrda basrlabilecek gekilde pDF
formatmda hazrlanmah ve Universitemiz Kalite
Giivence Komisyonuna UByS veya e_posta
iizerinden elektronik ortamda gOnderilmelidir.

o Eksik
n Uygun Degil

6z De[erlendirme Raporunun geklen ve
igerik orak tutarhh[r

drrrun
o Krsmen Uygun
o Uygun Degil

* Eksik veya uygun Defil ise agrklama biitiimiinti ilgili programa geribildirim formatrnda doldurunuz.
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1. PROGRAMIN
AMAqLARI

DEGERLENDiRIVTE GEREKqE

1.1. Her programr igin egitim
amaglan tarumlanmrg olmahdrr.
Amaglar, varsa o alandaki program
elitim amaglarr tanlmlna uymahdr.
Universitenin, ilgili birimin (enstitii,
fakiilte, yo, myo) 0z gOrevleriyle
programln misyonu uyumlu
olmakdr. Amaglar, silreg igerisinde
programrn ig ve drg paydaglanm
silrece dahil edecek gekilde
belirlenmelidir.

sl a2 o3 td( o5
Egitim programl amaglannrn

krlavuzda belirtilen tanlma uygunluk
durumu ile egitim programl
amaglannrn iiniversitenin

misyonuyla uyumluluk durumu,
Alana. Ozgti amaglarla uyumlu,

kolayca erigilebilir amaglann varhgr
yeterlidir.

1.2. Egitim programr amaglan,
kolayca erigilebilecek gekilde kalite
giivence, b0 liim/programlar
sekmesinde ilgili programrn 0eyS
E$itim Katalo$u linki verilerek
yayrmlanmrs olmahdr.

nl o2 13 a4 \{
Egitim programl amaglarrna drigme
durumu,

1.3. ESitim programl amaglan, ig ve
drg paydaglannrn gereksinimleri
dogrultusunda uygun arahklarla (3-5
yrl) giincellenmelidir.

ol n2 o3 V^ o5
E$itim programl amaglarmm uygun

arallklarla gilncellenme durumu.

1.4. Egitim programmm amaglarma
ulagrldrlrnr belirlemek ve
belgelemek igin esas ahnan bir
deterlendirme siireci kurulmah ve
igletilmelidir. Bu stireg yardrmryla
programln e$itim amaglanna
ulagrldrlr karutlanmahdlr. ig-drg
paydag g0rtigii, ig-drg paydag
g4[9tlor1 akademik kurullar vb.

o1 a2 o3 M' os
E[itim programl amaglalrna ulagrp

ulagmadrSlnl sorgulayan bir
de$erlendirrne sisteminin igletilmesi

GENEL YORUM VE ONERI
v/KAR$ILANIYOR
o KISMEN KAR$ILANIYOR
o KAR$ILANMIYOR
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2. PROGRAM CTKTILARI DEGERLEnroinun
GEREKCE

z-r. rrogram-@ilEliF
Yiiksek6gretim yeterlilikler'
Q.rqgygsi (TyyQ), varsa ilgili alanrn
yeterlilikleri ve Ulusal CekiiOet<

P.{iliry Programr (QEp) ire uyumru
ollgl, beceri ve yetkinlikler ile
eadtistri 4.0 yeterliliklerini ve
Utriversitemiz 2OZ t-2025 Stratejih
Plarunr kapsayacak gekilde
tantm.lanmahdrr. Elitim programlnln
amagtanyla tutart olmak koguluyla
programlar kendilerine Ozgii ek
program grktrlal tanrmlayabilirler.

nl o2 o: p/-Es

taruma uyumluluk durumu.

Program grktrlaunrn egidi programrnrn
amagrarryla uyum ve kllavuzda belirtilen

ot a2 o3 \a/ oS
Program grktrlannrn fWq ile uyum

durumu.

ot o2 o3 p/ oS
Program grktrlarrnrn atarV[kiraek program

yeterlilikleri (varsa) ile uyum duiuniu.z.z.rrogr@
erigilebilecek gekilde olmal, kalite
giivence sekmesinde veva
b0li.im/prograrn sekmeslnde ilgili
proglamln UgyS tinki y"y,.iurr,g
olmahdrr.

ol a2 o3 o4 \/
Proglam grktrlannrn erigim dYrumu.

],J. flogram grktilanna ulaqma
diizeyini belirli arahklarla
delerlendirmek ve belgelemek igin
kullanrlan bir degerlendirme siireci
olugturulmug ve igletiliyor olmahdr.

ol n2 o3E
frogram grktilauna eriqme diizeyinin

degerlendirme matrisleii u"yu U"ti.tt"
tablolal geklinde gOsterilme a*u*u 1A.U,Ogrenme alanlarma ydnelik srnav ti.riU"ii

ol a2 aS -pT-aS
Uyg.ulanan dlgme araglalr sonucunda elde

-,,l1ll.n 
veriler doErultusunda yaprlmrg

. 
iyilegtirme 9at,g*atlnn,n varhk durumu ve

karutlar (komisyon ga,h$rtralan, kararlar vb.)
!.4, Mezuniy et agamasrna gelen
olrencilerin prograrn grktrlarrnda
Ongciri.ilen bilgi, beceri ve
davranrglan kazandrklan
kanrtlanmaltdrr.

ol nZ ol/-n+ oS
Mezun durumuna jelmip iigrenoilere

uygulanan 0lgme araglan sonucunda elde

,_,,ldll.n 
veriler dolrultusunaa yaprlmig

lylle$trrme gahgmalannln varhk durumu ve
tlar (komisyon gahqmalan, kararlar vb.

GENELYORUMYE ONERi
gA(AR$ILANTyOR
o KISMEN KAR$ILANIYOR
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s. pdiriryr

PROGRAMI
nncpnr,nNninyrp GEREKqE

3.1. Her programrn, epitim
amaglarmr ve grktdannr
destekleyen bir 0gretim
planl (miifredatr) olmahdrr.

trl a2 o3 a4 W
Programrn igerik yeterlilikleri kargrlama ve
Temel Bilimler, Mesleki Konular. Genel
Elitim ve Difier Konular agrsrndan
irdelenme durumu. t

3.2. ESitim programr
igerisinde yer alan derslerin
0[retim planlarmda
kazamm, igerik, igerigin
sunulug y0ntemi ve
deterlendirme siiregleri
arasrnda tutarhlft
bulunmakdrr.

trl 02 o3 a4 {/
Ege Bilgi Pakeri'nde tammlandrsr fialiyle
derslerin; kazarum, igerik, igerilin sunuluq
ydntemi ve de$erlendirme siiregleri
arasmdaki tutarhlk durumu.

3.3. Kullanrlan egitim
programt modeli (Derso

Dayah, Probleme Dayall
Komite Sistemi, Entegre

Elitim vb.) tanrmlanmrg

olmahdrr.ATKS Bilgi
Paketi Doluluk Oranr
o/o8 5' in iizerinde olmakdrr.

ot a2 o3 ,q \S/
Egitim program modeli u. yup,)bd*uun,n

her yanyrl itibanyla tantmlanmasr ve AKTS
Bilgi Paketi Doluluk Oranr.

3.4. Egitim programrnda yer
alan derslerde 0$renme
gktrlarma uygun gegitli
ti$retim ydntem ve
teknikleri (anlatrm, problem
g0zme, soru cevap, aktif
Oirenmo, sunum,
laboratuvar gahgmasq alan
gah$masl, grup gahgmasr
vb.) &ullanrlmahdrr.

rl a2 n3 aq \aS/
Derslerde dgrenme grlctrlan iN{yumlu
gegitli 0lretim y6ntem ve tekniklerinin

kullanrlmasl durumu.

3.5. Ogrencilertn?ers,
Iaboratuvar ve uygulama
gibi OSrenme etkinlikleri
farkh yOntem ve tekniklerle
dlgiilmeli ve
deEerlendirilmelidir.

ol a2
Farkl 6lgme ve

o5
ydntem ve

tekniklerinin kullanrlmasr durumu.

3.6. Egitim programrnda,
ogrenme-ogretrie sureciirin
delerlendirilmesi igin
biitiinlegik bir program
deierlendirme sistemi
igletiliyor olmahdrr.

ol a2 o3 '' /-
p rogr.am degertendirme rr"i rLfn] n u*r, t

durumu (srnav sonuglannrn analizi, 6srenoi
geribildirimi, 6[retim Dyesi geribildirimi,

mezun/diger paydag Seribildilimi olabilir).

ol aZ o3 b4/ tr5-
Program de$erlendirme u.bnR sonucunda

elde edilen veriler temelinde iyilegtirme
yaMlmasl durumu ve buna vtinelik lrnnrrlar

GENELYORUM VE
oNpni

\€/KAR$TLANTYOR
o KISMENKAR$ILANIYOR
o KARgILANMIyOR
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4. OGRENCILER DEGERLENDiRME

4.1. ilgili elitim
programrnln amaglarr,
Ozellikleri, kurumsal insan
giicii ve alt yaprsma uygun
olarak Olrenci sayrsmr
belirliyor ve talep ediyor
olmahdr.

ol oz o3 V o5
Bu durumun talebe dOntigii.igi.inii gdsteren

belgelerin bulunmasr durumu.

gdz 0niine alman
gfisterge(ler) izlenmeli,
bunlann yrllara g0re
geligimi/degigimi
deperlendiriliyor ve bu
de$erlendirmeler i9 ve dq
paydaglar ile paylagrhyor
olmahdr.

4.2, Ogrencilerin kabuliinde

YdK Atlasr, OSyM verileri temelinde 
'

gtistergelerin (programrn kagmcr srada
teroih edildi$i, taban puanr, srralamasr,

doluluk oraru vb.) deserlendirildigini ve en
az son beg yrllk desigimin izlendi[ini ve

paylagrldr$lnr g0steren belgelerin bulunmasr
durumu.

ol a2 o3 d4/ aS
tvtg$gzi Yerlegtirme SrnavYverileri, yOK,

4.3. Olrencilerin egitim-
0gretim streglerine iligkin
hak, gcirev ve
sorunrluluklan tantmlanmrg
ve ilgili yOnetmelik,
yonerge ve kararlar
yayrmlanmrg olmaldrr.

./
sl a2 o3 a4 \s/

Ogrencilerin hak, gcirev ve sorumVuklannr
tanrmlayan belgelerin bulunmasr, birim ve
program web sitesinde erigilebilir olmasr

dur.umu.

4.4. Yatay ve aikey ge9i9
yoluyla dlrenci kabuliinde,
varsa gift ana dal veya yan
dalda bagka kurumlardan
ve/veya programlardan
almmrg dersler ve
kazarulmrp kedilerin
tanrnmasrnda esas ahnan
mevzuat, ilke ve kurallar
aynntrh olarak tarumlanmrg,
belgelendirilmig ve
uygulanryor olmahdr.

ot oZ o3 a4 &S,
Siireglere iligkin belgelerin, kkhr ve

uygulama rirneklerinin bulunmasr durumu.

4.5. Belirli bir politilo ve
plan gergevesinde
O$rencilere ulusal ve
uluslararasr de$igim
firsatlan sunulmug ve bu
konuda idari destek

konusunda duyurular yaprlmasr,
Ofrencilerin bilgilendirilmesi ve degigimden

yararlanan Osrenci listelerinin bulunmasr
durumu,

o1 n2 o3 a4
Ulusal ve uluslararasr degigim

4.6. Osrencileri Aers ve
kariyer planlamasr, hak ve
sorumluluklarr konulannda
yOnlendiren akademik
darugmanfuk hizmeti

ol a2 o3 o4
Akademik darugmanhk sisteminin

uygulandr$rna iligkin belgelerin bulunmasr
durumu.

ll

GEREKqE



4.7. Ogrencilerin sosyal, ktltiirel,
sanatsal ve sportifolanaklar ile sa$Lk,
psikolojik danrgma ve rehberlik
hizmetlerine erigebildikleri
gdsterilmelidir.

.. oI a2 o3 V' 'r,O$rencilerin sosyal, ki.iltiirel, sanatsal
ve sportifolanaklardan ne kadar

yararlandr[rnrn izleniyor oldulunun
belgelenmesi durq,rnu.

ol nZ o3 \o/ n5
Ogrencilerin sa$hk, psiYoloj ik danrgma
ve rehberlik hizmetlerinden ne derece
yararlandrprmn izleniyor oldu[unun

belgelenmesi durumu.

4.8. Olrencilerin egitsel, mesleki ve
kigisel-sosyal geligimlerini destekleyen
olanaklar sunulmahdr.

nr s2 o3 oo ;J-
Birinci srnrf Ogrencileri igin$um

(oryantasyon) programr, sosyal
sorumluluk projeleri, akan destek

sistemi ve kariyer giinleri gibi
etkinliklerin diizenlendipine ve
0[rencilerin bu etkinliklerden

yararlandrgrna iligkin belgelerin
bulunmasr dururnd.

4.9. Giincel iletigim arag ve ortamlan
kullanrlarak siirekli ve diizenli
etkilegim saglanmahdr.

..sla2a3)q//o5
Ogrencilerle iletigim sagiayan yiz yize

ya da elektronik haberlegme
ycintemlerinin kullanrldr[rnr,

kurumsallagtrnldr$rnr ve siireklili$inin
sa$landr[rnr gcisteren belgelerin

bulunmasr d,urumu.

a.lp.NiteliklivsetkiniOsrenoi .,

temsiliyetini sa[tayan kurumsal bir
sistem kurulmug ve igletiliyor
olmaLdrr.

/
al az'.g/ a4 o5

Fakiilte, b0lUrd, program ve srnrf
Ogrenci temsilcileri segiminin ilgili

mevzuata gdre yaprldr$lna ve ogrenci
temsiloilerinin kurullara katrldr[rna

iliqkin belgelerin bulunmasr durumu.

4.1 1. Ogrencilerin mezuniyetine karar
verebilmek igin programrn gerektirdigi
ti.im kogullann yerine getirildi$ini
belirleyen giivenilir y0ntem ve siiregler
geligtirilmig ve uygularuyor olmahdu.

.. ol oZ o3 td n5
Ogrencilerin mezuniyetlerine karar

vermek ve programln gerektirdi$i tiim
kogullan yerine getirdiklerini

belirlemek igin kullanrlan kriterleri ve
bu kriterlerin giivenilir oldu$unu

gOsteren belgelerin bulunmTsr durumu.

4.12. Mezunlar ile siirekli ve diizenli
iletigimi saSlayan mekanizmalar
kurulmug olmahdr.

ol o2 o3 \{ o5
Mezunlar ile siirekli-ve diizenli
iletigimin saglandr[rnr gOsteren

lelgelerin bulunmasr durumu.

GENEL YORUM VE ONERi
f/o*grroNryoR
u KISMEN KAR$ILANIYOR
o KAR$ILANMIYOR
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s. ocnBrivr raoRosu npdnnr,nNoinvrn
,

GEREKQE

5.1. Ogretim kadrosu, nicelik ve nitelik
bakrmmdan programn etkin bir
gekilde yiiriitiilmesini,
degerlendirilmesini ve geligtirilmesini
saglayacak yeterlilikte olmakdrr.

..ol n2o3V s5
Ofretim kadrosunun nicelik ve

nitelik agrsrndan yeterlilik
analizinin yaprlmrg olmasr

durumu ve verilerle kan(llnmasr.
5.2. O$retim elemaru atama ve
ytikseltmelerinde firsat egitliSi
sa$layan ve akademik liyakati g0zeten
yOntem ve tilgiitler bulunuyor ve
kullanrhyor olmahdr. Bu konuda
YdK ve Universitemiz genelinde
belirlenen 0lgiitlerin mevzuatlarm
uygulanmasr.

ol o2o3 Vos
Programm yiiriit[ldtilii birimde
son beg yrlda yaprlan atama ve
ytikseltme siireglerinde kurumun
atama ve yiikseltme ytintem ve
dlgiitlerinin nasd kullanrldrlrnr
g0steren belgelerin bulunmasr
durumu. /

53. 0lretim elemanlanna mesleki
alanda kendilerini yenilemeleri ve
aragtuma yapmalan igin olanak
saplanmafudrr.

nl o2$ a4 n5
Son beg yrlda dgretim

elemanlannrn mesleki geligiminin
desteklendifini gdsteren

belgelerin bulunmasr
durumu.(E!iticinin Efitimi,

Aragtuma Ydntem ve Teknikleri,
i staf stiksel Analiz, Oryantasyon

/ vb.\

GENEL YORUM VE ONERI
\4<angraNryoR
n KISMEN KAR$ILANIYOR
r KARSILANMIYOR

l3



6. ALTYAPI VE

OLANAKLAR
DEGERLENDiRME

6.1. Biiyiik ve kiigiik gruplarla
yapilan egitim-Ogretim etkinlikleri
igin smrflar, amfiler, laboratuvarlar
ve diler donanrm, e$itim amaglanna
ve program grktrlarma ulagmak igin
yeterli olmahdrr.

o1 n2n3 V 
"5Egitim-0firetim etkiniikleri igin

kullamlan amfi, derslik, seminer
odasr, Osrenci laborafuvarlan ve

bunlarm donarum durumunu
gdsteren belgelerin bulunmasr ya
da bu hususa y0nelik bilgileri

6.2. Kiitiiphane ve internet ya da
di$er elektronik ortamlar iizerinden
bilgiye erigim olanaklan sunulmug
olmafudu'.

ol a2 a3 &ZE
Olrencilere ve dgietim

elemanlarma sunulan kiitiiphane
olanaklan ile bilgisayar ve biliglm
altyaprlannrn yeterlilik durumuna

ik bilgilerin ve,rilmi/ olmasr.
6.3. Ofirencilerin sosfat Tiiitti.et,
sanatsal ve sportif gereksinimlerini
kargrlayan ve bu ydndeki
geligimlerini destekleyen uygun

ve olanaklar bulunmalldu.

O$rencilerin kullanlmrna aynlan
sportif, sanatsal ve sosyal alanlar ile

ol a2 o3 \7 
"5

di$er olanaklann varlgrnr
bulunmasr ddrumu.

0.+. ceretsin-mteri lo$ttuilna[
dezavantaj h bireylerin altyapr,
donanrm ve olanaklara erigimlerini
sa$layacak diizenlemeler yaprlmrg
olmahdrr.

nl a2 a3 h/ ,5
DezavantajL biriylerin

gereksinimleri do$rultusunda

ara$tlrma ve akademik danrgmanlk
faaliyetlerini yeterli diizeydi
gergeklegtirebileceli altyapr ve

0.S. Ogretim-Gmantanrun egirim,

olanaklar saglanmrg olmahdrr.

o1 a2 a3
O$r'etim iiyelerine

ve olanaklar ile bunlann nasrl
kullTnrldrklannr g0steren belgelerin

GENEL YORUM VE ONERi
AR$ILANIYOR

o KISMENKAR$ILANIYOR
tr KAR$ILANMIYOR

t4



7. KURUM DESTEGi VE

MAti OLANAKLAR
DEGEREENDiRME

Olenci GEREKQE

7.l..Program igin geretur@f
temin etmeye, bakrmrnr yapmaya ve
igletmeye yetecek mali kaynak-
destefinin iist ytinetim tarafindan
sa$lanmasr ve birim y0netimi
tarafindan sponsor., ikili ig birligi,
protokol, BAp, TUBITAK vb.
tekniklerle bu kaynaklann

.//ol aZ a3 \/ o5
Altyapr ve donanrmr tEmin etmek,
bakrmrnr yapmak ve igletmek igin

sallanan mali kaynaklann
yeterlili[ini irdeleyen belgelerin

bulunmast durumu.

7.2. Programrn gereksinimlerini
kargrlayacak idari, teknik ve destek
personeli iie kurumsal hizmetler
saglanmaLdrr.

ve destek personelin yeterliligini
nicelik ve nitelik olarik irdel{,en

al a2 \3/ a4 oS
Programa destek%ren idari, teknik

ol a2 a3 h7 
"5Programa dzgii gereftsinimleri

(teknik gezi-g0zlem, staj
anlagmalan vb.) kargrlayan

kurumsal hizmetlerin vadrlrnr ve
ligini g0steren belgelerin
bulunmdsr durumu.

GENEL YORUM VE 6NERi o KISMENKAR$ILANIYOR
s KARgILANMIYOR
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8. KURUMSAL YONETIM

YE KARARALMA

sUnrelnni
nBGnnLBNninun GEREKqE

8.1. Ytiksek0gretim kurumunun
organizasyonu ile alt birimlerin kendi
igerisindeki ve aralanndaki tiim yapr
ve karar alma siiregleri, program
grktrlarmrn gergeklegtirilmesini ve
efitim amaglarma ulaqrlmasrnr
destekleyecek gekilde
diizenlenmelidir. Birim yOnetimi,
birim kalite giivence komisyonu ve
Bologna koordinatdrliisii bu konuda
aktif gahgmahdrr.

/ol n2 o3 \+/ a5
Alt birimler diizeyindeli tiim yapr

ve organizasyon gemalannrn ve
karar alma siiregleriyle ilgili akrg

diyagramlannrn bulunmasr ve
Ornek belgelerin sunulmasr

durumu.

GENELYORUM VE ONERi
qgtrangrleNryoR
o KISMEN KAR$ILANIYOR
n KAR$ILANMIYOR
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e. stiREKLi iyim$rinnm orGrnr,nNoi

9.1. Degerlendirme ve siirekli

,!_,h.lrk3: sisremi olugturutmug ve
kanrtlarla kayrt altrna almmrg
olmahdr.

sr a2 ii-$ffi
Tiim degerlendirme Vgutlerinin

diizenli arahklarla
delerlendirildigine itipkin bir

sistemin kurulduEunu ve
i gletitdi[ini (pUKObtingiisu)

. 
gd,steren belgelerin bulunmasr

d.*3rl. Raporun sonug krsmrnda
rylle$tirmeye y0nelik 6nerilerin

GENEI, YORUM VE ONERT o KISMENKAR$ILANIYOR
n KARgILANMIYOR
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