Değerlendirme Ekibi (*) Ziyaret Planı
Tarih

Saat

1. Gün / 26.09.2017 SALI

09:30

2. Gün / 27.09.2017 ÇARŞAMBA

Tarih

10:15

Kimler ile ne yapılacağı

İçeriği

Değerlendirme Ekibinin Dekan/Yüksekokul Müdür ve Yardımcıları ile
görüşmesi

Birimin hedefleri ve bu hedefleri kurumun stratejik hedefleri
içerisindeki yeri, paydaşların süreçlere katılımı, Birimdeki kalite
süreçleri, mevcut programların öğrenme çıktıları, AR-Ge
kapsamındaki faaliyetler ve sürekli iyileşme yaklaşımı hakkında bilgi
alınır.

Değerlendirme Ekibinin Fakülte ve Yüksekokulda görev yapan akademik
personel ile görüşmesi

Öğretim elemanlarının üst yönetim ile ilişkileri incelenir, kalite
güvence sistemindeki rolleri, personelin işe alımı, akademik
personelin kendisini geliştirmesi ve motivasyonu ile ilgili politikaları
hakkında görüş alınır. (Bu görüşmeye dekan/müdür ve
yardımcılarının katılmaması önemle dikkate alınmalıdır. Bu
toplantıya sadece akademik personel katılmalıdır.)

10:30

11:45

12:00

13:00

Öğle Yemeği

13:30

15:00

Öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı, kalite güvence sistemi,
Değerlendirme Ekibinin Fakülte ve Yüksekokulda öğrenim gören öğrenciler ile
eğitim hizmetleri, öğrenci destek hizmetleri gibi konularda
görüşmesi
görüşlerini paylaşması istenir.

Saat

09:00

09:45

Kimler ile ne yapılacağı

İçeriği

09:30 Değerlendirme Ekibinin Meslek Yüksekokulu yöneticileri ile görüşmesi

10:30

Değerlendirme Ekibinin Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademik
personel ile görüşmesi
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Kalite süreçlerinin birim(ler)e yayılımı, birim(ler)in hedefleri ve bu
hedeflerin kurumun stratejik hedefleri içerisindeki yeri, paydaşların
süreçlere katılımı, birimlerin içindeki programların öğrenme çıktıları
ve sürekli iyileşme çalışmaları gibi hususlarda bilgi alınır.
Öğretim elemanlarının üst yönetim ile ilişkileri incelenir, kalite
güvence sisteminin öğretim elemanlarının faaliyetlerindeki rolü, yeni
personelin işe alımı, akademik personelin kendisini geliştirmesi ve
motivasyonu ile ilgili politikaları hakkında görüş alınır. (Bu
görüşmeye birim yöneticilerinin katılmaması önemle dikkate
alınmalıdır. Bu toplantıya sadece akademik personel katılmalıdır.)

2. Gün / 27.09.2017 ÇARŞAMBA

Tarih

Saat

3. Gün / 28.09.2017
PERŞEMBE

İçeriği

10:45

Öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı, kalite güvence sistemi,
Değerlendirme Ekibinin Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler ile
11:45
eğitim hizmetleri, öğrenci destek hizmetleri gibi konularda
görüşmesi
görüşlerini paylaşması istenir.

12:00

13:00

Öğle Yemeği

13:30

15:00

Takımlar (Tüm Değerlendirme Ekipleri) idari birim yöneticileriyle görüşme
gerçekleştirmesi

15:00

16:00

Takımlar (Tüm Değerlendirme Ekipleri) tarafından seçilen idari birimlerde
bulunan idari personel ile görüşülmesi

16:00

17:30

Üniversitemizde bulunan araştırma birim (Aktif Araştırma Merkezleri,
Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisleri vb.) yöneticileriyle görüşme

18:00

19:00 Tüm Değerlendirme Ekipleri Akşam Yemeği

19:30

Tarih

Kimler ile ne yapılacağı

-

Değerlendirme Ekipleri tarafından Kurum Değerlendirme Formunun
doldurulması ve çıkış görüşmesinde sözlü olarak iletilecek “Çıkış Bildirimi”
hazırlanması

Saat
10:00

10:45

Kimler ile ne yapılacağı

İdari birimlerin yöneticileri ile bir araya gelerek kalite süreçlerinin
birimlere yayılımı, birim(ler)in hedefleri ve bu hedeflerin kurumun
stratejik hedefleri içerisindeki yeri, paydaşların süreçlere katılımı ve
sürekli iyileşme çalışmaları hakkında görüşleri alınır.
Toplantıda idari personelin yönetim ile ilişkileri, kalite güvence
sistemindeki rolleri, mesleki gelişimi ve motivasyonu, kurum içi
iletişim gibi hususlar ele alınır.
Araştırma birimlerinin hedefleri ve bu hedeflerin kurumun stratejik
hedefleri içindeki yeri, paydaşların süreçlere katılımı, kalite süreçleri
ve sürekli iyileşme çalışmaları görüşülür

Değerlendirme ekibi bir araya gelerek Kurum Değerlendirme
Formunu doldururlar ve çıkış görüşmesinde sözlü olarak iletilecek
Çıkış Bildirimi için hazırlık yapar.
İçeriği

10:45 Rektörle kısa bir görüşme

Ziyaret süreci ve “Çıkış Bildirimi”nde yer alacak hususlarla ilgili
gerekli paylaşımlar yapılır.

12:00 Çıkış görüşmesi

Rektör ile tüm akademik ve idari birim yöneticileri çıkış görüşmesini
gerçekleştirir. "Çıkış Bildirimi" kalite komisyonu (tüm değerlendirme
ekibi) üyeleri tarafından sözlü olarak sunulur. Soru-yanıt bölümünü
takiben toplantı Rektör tarafından sonlandırılır.

(*) Değerlendirme Ekibi isim listeleri ve değerlendirecekleri birimler ayrıca bildirilecektir.
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