ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU
KURUM İÇİ BİRİM DIŞ DEĞERLENDİRME
ZİYARET PLANI
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
05‐06 ŞUBAT 2020
Değerlendirme Takım Üyeleri
Başkan: Prof.Dr. Ayşe EKEN
Üye: Dr.Öğr.Üyesi İnci AKKAYA ORALHAN
Üye: Araş.Gör. Atacan AKGÜN
Üye: İzzet ASLAN
ZAMAN

KİMLER
İLE
YAPILACAĞI

NE

İÇERİĞİ

0. Gün (04 Şubat 2020 Salı)
10.00‐12.00

Değerlendirme Takımı
üyelerinin kendi aralarında
yapacağı toplantı

Takım üyeleri arasında görev dağılımı, ziyaret planı, birime
ilişkin BİDR’nin görüşülmesi vb. etkinlikler

1. Gün (05 Şubat 2020 Çarşamba)
08.30‐09.00

Değerlendirme Takımı
Üyelerinin birime ulaşması
Değerlendirme Takım
üyelerinin kendi aralarında
yapacağı toplantı

09.00‐09.30

Değerlendirme Takımı ile
Dekan (Prof.Dr. Alper ASLAN)
görüşmesi

09.30‐10.30

Değerlendirme Takımı ile
Kurum Kalite Komisyonu
üyelerinin görüşmesi

- Birimle işbirliği içerisinde ve zamanı ve amacı
belirtilecek şekilde önceden hazırlanmış ziyaret planı
kapsamındaki çalışmaların gözden geçirilmesi.
- Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütlerini dikkate alarak
birimin değerlendirilmesine yönelik takım içi tutarlılığın
sağlanması.
- Değerlendirme ziyaret planı ile ilgili olarak takım
üyelerinin olası sorularının değerlendirilmesi.
- Varsa gözlemcilerin ziyaret etkinliklerindeki katkılarının
değerlendirme takımı ile paylaşılması.
- Kurumun kalite güvence sistemi ve eğitim‐öğretim,
araştırma‐ geliştirme ve yönetsel süreçlerle ilgili
konuların görüşülmesi.
- BİDR’lerde tam olarak açıklanamayan veya tereddüde
düşülen hususlarda takım başkanı tarafından gündeme
getirilerek açıklığa kavuşturulmasının sağlanması.
- Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri de dikkate
alınarak birim tarafından oluşturulan kalite güvence
sistemi, birim kalite güvence komisyonunun kalite
güvence sistemi içerisindeki ve karar alma
süreçlerindeki yeri, birimin stratejik hedefleri ve bu
hedeflerin
bölgesel/ulusal
kalkınma
hedefleri
içerindeki yeri, eğitim‐öğretim, araştırma ve idari
süreçlerde birimin yönetimsel yaklaşımı, sürekli
iyileşme yaklaşımı ve bu kapsamda elde edilen sonuçlar,
Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütlerine ilişkin
çalışmalar ve tüm bölümler için ortak diğer unsurlar
hakkında komisyon güncel bilgileri içeren bir sunumun
gerçekleştirilmesi.
- Sunum sonrasında soru‐cevap bölümü.

10.30‐11.30

11.30‐12.30

Değerlendirme Takımının
Fakülte Kurulu, Fakülte
Yönetim Kurulu üyeleri ve
Fakülte Sekreteri ile
görüşmesi

Birimin ziyaret edilmesi

12.30‐13.30

Öğle Yemeği

13.30‐14.30

Değerlendirme Takımının
akademik personel (8‐10
kişi) ile görüşmesi

14.30‐15.30

Değerlendirme Takımının
öğrenim gören öğrenciler
ile görüşmesi (8‐10 kişi)

15.30‐16.15

16.15.17.00

Değerlendirme Takımının
idari personelle görüşmesi
Değerlendirme Takımının
kurumun paydaşlarıyla
Görüşmesi

Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri de dikkate alınarak
birim tarafından oluşturulan kalite güvence sistemi,
birimin stratejik hedefleri ve bu hedeflerin bölgesel/ulusal
kalkınma hedefleri içerindeki yeri, eğitim‐öğretim,
araştırma ve idari süreçlerde birimin yönetimsel yaklaşımı,
sürekli iyileşme yaklaşımı ve bu kapsamda elde edilen
sonuçların görüşülmesi.
Birimin ortak kullanıma yönelik alanları ve altyapılarını
tanımak ve öğrencilerle ilgili olanakları ve sunulan
hizmetleri gözlemlemek gibi faaliyetler
Değerlendirme takım üyeleri ziyaretle ilgili ilk izlenimlerini
paylaşması.
Öğretim elemanlarının üst yönetim ile ilişkilerinin
incelenmesi, kalite güvence sistemindeki rolleri,
personelin işe alımı, akademik personelin kendisini
geliştirmesi ve motivasyonu ile ilgili politikaları hakkında
görüş alınması.
(Bu görüşmeye dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkan
ve yardımcılarının katılmaması önemle dikkate alınmalıdır.
Bu toplantıya sadece akademik personel katılmalıdır.)
Öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı, kalite güvence
sistemi, eğitim hizmetleri, öğrenci destek hizmetleri gibi
konularda görüşlerini paylaşması.
Toplantıda idari personelin yönetim ile ilişkileri, kalite
güvence sistemindeki rolleri, mesleki gelişimi ve
motivasyonu, birim içi iletişim gibi hususların ele alınması.
İlgili paydaşların birim hakkında görüşlerinin alınması.

2. Gün (06 Şubat 2020 Perşembe)
08.30‐12.00

12.00‐13.00
13.30‐14.00
14.00‐15.00

15.00

Değerlendirme takımı
Tarafından Birim
Değerlendirme Formunun
doldurulması ve çıkış
görüşmesinde sözlü olarak
iletilecek “Çıkış Bildirimi”
hazırlanması
Öğle Yemeği
Dekan (Prof.Dr. Alper ASLAN)
ile kısa bir görüşme

Değerlendirme takımı bir araya gelip Birim Değerlendirme
Formunun doldurulması ve çıkış görüşmesinde sözlü
olarak iletilecek Çıkış Bildirimi için hazırlığın yapılması.

Ziyaret süreci ve Çıkış Bildirimi’nde yer alacak hususlarla
ilgili gerekli paylaşımların yapılması.
Dekan ve dekanın davet edeceği ilgili birim yetkilileriyle
çıkış görüşmesinin yapılması. Çıkış Bildirimi’nin takım
Çıkış görüşmesi
başkanı ve değerlendiriciler tarafından sözlü olarak
sunulması.
Soru‐yanıt bölümü ve sonrasında toplantının Dekan ve
Takım Başkanı tarafından sonlandırılması.
Değerlendirme Takımının birimden ayrılışı

NOT:


Toplantılara katılacak yönetici, akademik ve idari personel, öğrenci ve paydaş isimlerinin önceden
belirlenmesi sürecin sağlıklı işleyebilmesi açısından önemlidir.



Odak grup görüşmelerinde, rahat olunmasına, birime daha fazla fayda sağlanması amacıyla katılımcılar
arasında ast ve üst ilişkisinin bulunmamasına ve katılımcıların ilgili odak grubun farklılıklarını
yansıtabilecek özellikte olmasına özen gösterilmelidir.

