İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
2019 -2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ FAKÜLTE HEDEFLERİ

Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar
Sıra No

Hedef

− Bölümlerin ihtiyaçlarını belirlemek
1.

2.

Gereksinimleri Rektörlüğe bildirmek

Sorumlu
Kişi/Birim

Ocak-Haziran Dönemi

Dekan
Sekreteri

Fakültenin akademik personel sayısını
%25 artırmak
İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi bölümlerinde

3.

Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan
Faaliyetler

ulusal ve uluslararası
değişim programlarına katılan öğrenci
sayısını %5 artırmak

Fakülteye stratejik plan doğrultusunda
akademik personel alımını
gerçekleştirmek

Dekan

Erasmus değişim programı kapsamında
yeni anlaşmalar yapmak

Dekan

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı

Erasmus değişim programı kapsamında
yeni anlaşmalar yapmak
4.

Fakültede uluslararası değişim
programlarına katılan öğretim elemanı
sayısını %5 artırmak

HAZIRLAYAN

Dekan
Erasmus değişim programları konusunda Bölüm Başkanı
öğretim elemanlarına yönelik
Bölüm Erasmus
bilgilendirme toplantısı yapmak
Koordinatörleri
Öğretim elemanlarını uluslararası
değişim programlarına katılmaya teşvik
etmek

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Hedef
Temmuz-Aralık Dönemi Değerlendirme
Sonuçları
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5.

6.

Öğretim elemanlarının elektronik ders
materyallerini üniversite bilgi sistemine
(UBS) %50 oranında yüklemelerini
sağlamak

Tüm akademik personelin eğitimci
eğitimi programına katılmasını sağlamak

Öğretim elemanlarını elektronik ders
materyali hazırlamaya teşvik etmek
Öğretim elemanlarının akademik
personel destek sistemini kullanmalarını
sağlamak
Üniversitede eğitimci eğitimi
programlarının açılması için Rektörlüğe
talepte bulunmak
Öğretim elemanlarını eğitimci eğitimi
programlarına katılmaya teşvik etmek

İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Bölümü öğrencilerinin ders

7.

Dekan
Bölüm Başkanı

Dekan
Bölüm Başkanı

Dekan

Ulusal kurumlarla iş birliği yaparak
uygulamalarını gerçekleştirmek için staj öğrencilere staj ve teknik gezi imkanı
ve geziler düzenlemek amacıyla endüstri sağlamak
ile var olan işbirliğimizi artırmak.

Bölüm Başkanı

Öğretim elemanı başına düşen bilimsel
Ulusal ve uluslararası akademik
araştırma faaliyeti sayısını %10 artırmak işbirliklerini artırmak

8.

− SCI/ SCI-Expanded/ SSCI/ AHCI
yayın sayısı

Tamamlanan yüksek lisans tezlerinin
yayına dönüşmesini sağlamak

− SCI/ SCI-Expanded/ SSCI/ AHCI dışı Öğretim elemanlarının akademik
performans destek bütçelerini
uluslararası yayın sayısı
kullanmalarını sağlamak
− Ulusal yayın sayısı
Sözel bildiri sunan öğretim elemanlarının
− Uluslararası bildiri sayısı
bir ulusal ve bir uluslararası kongre

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

Dekan

ONAYLAYAN
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− Ulusal bildiri sayısı

katılımlarını desteklemek

− Bilimsel atıf sayısı

Öğretim elemanlarının bilimsel araştırma
yapma ve makale yazımı konusunda
yapılan eğitim programlarına
katılımlarını sağlamak
Öğretim elemanlarını bilimsel araştırma
yapmaya teşvik etmek

− Ulusal ve uluslararası proje sayısı
− Bilimsel nitelikli ödül sayısı
− Ulusal ve uluslararası kitap/ kitap
bölümü yazarlığı sayısı
− Dergi editörlüğü/ hakemliği sayısı
Öğretim elemanı başına düşen bilimsel
etkinlik sayısını %10 artırmak
− Düzenlenen yerel ve ulusal bilimsel
toplantı sayısı
− Ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılarda düzenleme kurulu üyeliği
sayısı
9.

− Ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılarda panelist/ konuşmacı olma
sayısı
− Ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılara katılım sayısı

Ulusal ve uluslararası akademik
işbirliklerini artırmak
Öğretim elemanlarının akademik
performans destek bütçelerini
Dekan
kullanmalarını sağlamak
Bölüm Başkanı
Öğretim elemanlarını bilimsel etkinlik
düzenlemeye, bilimsel etkinliklerde yer
almaya ve bilimsel etkinliklere katılmaya
teşvik etmek

− Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı
eğitim programlarında verilen ders
sayısı
10.

Kurum kimliğini geliştirmek için üç
Bölüm öğrencilerine yönelik yılda 3 kez

HAZIRLAYAN

Öğrencilere yönelik sosyal etkinlik
düzenlenmesini sağlamak
KONTROL EDEN

Dekan
ONAYLAYAN
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sosyal etkinlik düzenlemek

11.

Kurum kimliğini geliştirmek için
akademik ve idari personele yönelik
yılda 2 sosyal etkinlik düzenlemek

12.

Akademik danışmanları ile ilgili
memnuniyetlerini değerlendirmek ve
%70 oranında memnuniyet sağlamak

13.

Bölüm Başkanı
Dekan
Fakülte Sosyal Komitesi tarafından
akademik ve idari personele yönelik
Fakülte Sosyal
sosyal etkinlik düzenlenmesini sağlamak Komitesi
Öğrencilerin memnuniyet formlarının
yer almasını ve aktif kullanım ile formu
doldurmalarını sağlamak
Alınan geribildirimleri değerlendirmek

Akademik ve idari personelin görüş ve
beklentilerini değerlendirmek için her
Tüm akademik ve idari personelin
eğitim-öğretim döneminde, güz ve bahar
yarıyıllarında 1 er kez olmak üzere, yılda
2 kez
toplantıya katılımını sağlamak
toplantı yapmak
Dış paydaşlarla işbirliğini artırmak

14.

Topluma yönelik düzenlenen eğitim
programlarında verilen eğitim sayısını
%5 artırmak

15.

Topluma yönelik yürütülen toplumsal
duyarlılık projesi sayısını %5 artırmak

16.

Ulusal ve uluslararası kurumlarla
Fakültenin ulusal ve uluslararası düzeyde
işbirliğini artırmak
tanınırlığını artırmak için yılda 3 kez
Uluslararası değişim programlarına
tanıtım faaliyeti gerçekleştirmek
katılan öğretim elemanları ve öğrenciler

HAZIRLAYAN

Öğretim elemanlarını topluma sunulan
eğitim programlarında ve kurullarda yer
almaya teşvik etmek
Öğretim elemanlarını toplumsal
duyarlılık projeleri yürütmeğe teşvik
etmek

KONTROL EDEN

Dekan
Bölüm Başkanı

Dekan

Dekan
Bölüm Başkanı
Dekan
Bölüm Başkanı
Dekan
Fakülte
Üniversite
Tanıtım
ONAYLAYAN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
2019 -2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ

aracılığıyla fakültenin tanıtımının
yapılmasını sağlamak
Uluslararası bilimsel araştırma yapan ve
uluslararası bilimsel etkinliklere katılan
öğretim elemanları aracılığıyla
fakültenin tanıtımının yapılmasını
sağlamak
Üniversite tercih döneminde fakülte
tanıtım etkinliklerine katılmak
Fakülte bölümlerinin Türkçe ve İngilizce
web sayfalarını güncel tutmak

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile
görüşülerek fakülte web sayfasının
ziyaret edilme oranını belirlemek

Komisyonu
Fakülte Web
Komisyonu

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

