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A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER
A1. İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Ayhan ŞAMANDAR - Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü
ayhansamandar@duzce.edu.tr
0 380 254 00 99 – Dahili: 7003
Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Uzunmustafa Mahallesi 81100 Merkez / DÜZCE
Öğr. Gör. Burak YEŞİL- Düzce Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyon Başkanı Müdür Yardımcısı
burakyesil@duzce.edu.tr
0 380 254 00 99 – Dahili: 7006- 7133
Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Uzunmustafa Mahallesi 81100 Merkez / DÜZCE
Öğr. Gör. Dr. Filiz DURSUN- Kalite Komisyon Üyesi
filizdursun@duzce.edu.tr
0 380 254 00 99 – Dahili: 7042-7151
Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Uzunmustafa Mahallesi 81100 Merkez / DÜZCE
Muharrem Maşacıoğlu- Memur
muharremmasacıoglu@duzce.edu.tr
0 380 254 00 99 – Dahili: 7011
Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Uzunmustafa Mahallesi 81100 Merkez / DÜZCE
Turhan İLÇİN- Memur
turhanilcin@duzce.edu.tr
0 380 254 00 99 – Dahili: 7067-7066
Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Uzunmustafa Mahallesi 81100 Merkez / DÜZCE
Tüm Bölüm Başkanları (9 Bölüm Başkanı)

A2. Tarihsel Gelişim
Düzce Meslek Yüksekokulu 1976 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler Bölümleri adı altında Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretime açılmıştır.1980 yılında bölüm sayısı dörde çıkarılmış,
1982 yılına kadar aynı bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Düzce Meslek
Yüksekokulu 1982 yılında İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanmış 1984 yılına kadar
Elektrik, İnşaat, İşletme ve Muhasebe bölümlerine alınan öğrencilere mesleki ve teknik eğitim
verilerek eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmüştür.
1984 yılında Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan Endüstriyel Eğitim Projesi
çerçevesinde sağlanan kredinin 32 milyon dolarlık kısmından yararlanan 8 pilot Meslek
Yüksekokulundan birisidir. Bu proje çerçevesinde Düzce Meslek Yüksekokulu adına 36 öğretim
elemanı yurt dışında (İngiltere ve A.B.D.) eğitim görmüş, fiziki kapasite iki katına çıkarılmış,
müfredat programları, çağdaş bilgi ile donatılmış Teknikeri yetiştirecek şekilde yeniden
hazırlanmış, teknik bölüme ait 22 laboratuar ve atölye oluşturularak en modern cihazlarla
donatılmıştır.
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1992 yılında Düzce Meslek Yüksekokulu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2006
yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulmasıyla Düzce Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim-öğretim
hizmeti vermeye devam etmektedir.
2015-2016 dönemi toplam öğrenci sayısı 4030, toplam akademik personel sayısı 41, toplam
idari personel sayısı 20’dir.

Düzce Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
 Bilgisayar Programcılığı
Elektrik ve Enerji Bölümü
 Elektrik
 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
 Makine
 Tarım Makineleri
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
 Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi
 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
 Elektronik Teknolojisi
Motorlu Araçlar ve Ulaştirma Teknolojileri Bölümü
 Otomotiv Teknolojisi
Tekstil Giyim Ayakkabi ve Deri Bölümü
 Tekstil Teknolojisi
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
 Mobilya ve Dekorasyon
İnşaat Bölümü
 İnşaat Teknolojisi
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Kurulum aşamasında)
 Arıcılık Programı
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Akademik Personel Sayısı

Doç.Dr. :
1
Yrd.Doç. Dr. : 6
Öğr.Gör. :
37
GENEL TOPLAM: 44

İdari Personel Sayısı
Genel İdare Hizmetleri :
Yüksekokul Sekreteri
Sef
Avniyat Saymanı
Memur
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Sekreter
Bilgisayar İşletmeni
Veri hazırlama ve Kontrol işletmeni
Şoför
Teknik Hizmetler :
Tekniker
Teknisyen
Yardımcı Hizmetler :
Teknisyen Yardımcısı
Hizmetli
Hizmetli (Ş)

GENEL TOPLAM : 21

Öğrenci Sayısı
Düzce Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesinin ilk birimi olarak 4001 öğrenci olan en
büyük Meslek Yüksekokuludur.

Fiziksel Yapı
Düzce Merkez Yerleşkesi 10000 metrekare alana sahiptir.
Eğitim Alanı
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Düzce Meslek Yüksekokulu Atölye ve Laboratuar İsim ve Sayıları
Düzce Meslek Yüksekokulu bünyesinde; 25 adet laboratuar, 5 adet atölye bulunmaktadır.
Bölüm ve program bazında laboratuar sayıları ve isimleri aşağıdaki gibidir;
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanliği
 Bilgisayar Programcılığı
o 7 Adet Bilgisayar Laboratuarı
Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanliği
 Elektrik
o Elektrik Kumanda Laboratuarı
o AC Laboratuarı
o DC Laboratuarı
o Sistem Analizi Laboratuarı
 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
o

Soğutma Laboratuarı

o

İklimlendirme Laboratuarı

Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanliği
 Makine
o CNC Laboratuarı
o Kaynak Atölyesi
o Talaşlı Üretim Atölyesi
o Malzeme Test Laboratuarı
 Tarım Makineleri
o Tarım Makineleri Laboratuarı
Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanliği
 Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi
o Haberleşme Laboratuarı
 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
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o PLC Laboratuarı
o Sistem Analizi Laboratuarı
 Elektronik Teknolojisi
o Güç Elektroniği Laboratuarı
o Sayısal Elektronik Laboratuarı
Motorlu Araçlar ve Ulaştirma Teknolojileri Bölüm Başkanliği
 Otomotiv Teknolojisi
o Otomotiv Laboratuarı
Tekstil Giyim Ayakkabi ve Deri Bölüm Başkanliği
 Tekstil Teknolojisi
o Konfeksiyon Atölyesi I
o Konfeksiyon Atölyesi II
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanliği
 Mobilya ve Dekorasyon
o Mobilya Dekorasyon Atölyesi
İnşaat Bölüm Başkanlığı
 İnşaat Teknolojisi
o Beton Laboratuarı
o Topoğrafya Laboratuarı
o Yapı Teknolojisi Laboratuarı
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Kurulum aşamasında)
 Arıcılık Programı
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Fotoğraf 1: İklimlendirme Soğutma Laboratuarı

Fotoğraf 2: PLC Laboratuarı
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Fotoğraf 3: PLC Laboratuarı

Fotoğraf 4: Elektromekanik Kumanda Laboratuarı
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Fotoğraf 5: Elektromekanik Kumanda Laboratuarı

Fotoğraf 6: Otomotiv Laboratuarı
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Fotoğraf 7: Otomotiv Laboratuarı

Fotoğraf 8: Tekstil Atölyesi II
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Fotoğraf 9: Tekstil Atölyesi I

Fotoğraf 10: Mobilya Atölyesi
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Fotoğraf 11: Mobilya Atölyesi

Fotoğraf 12: Makine Laboratuarı
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Fotoğraf 13: Makine Laboratuarı

Fotoğraf 14: Hidrolik Pnömatik Laboratuarı
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Fotoğraf 15: Hidrolik Pnömatik Laboratuarı

Fotoğraf 16: Hidrolik Pnömatik Laboratuarı

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu İç Değerlendirme Raporu (14.06.2016.)

2
0

Fotoğraf 17: İklimlendirme Soğutma Laboratuarı

Fotoğraf 18: İklimlendirme Soğutma Laboratuarı
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Fotoğraf 19: Bilgisayar Laboratuarı

Fotoğraf 20: Bilgisayar Laboratuarı
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Fotoğraf 21: İnşaat Laboratuarı
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Fotoğraf 22: Beton Laboratuarı
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Fotoğraf 23: İnşaat Laboratuarı
420 metrekarelik alanda 400 kişilik 2 adet yemekhane, 200 metrekarelik alanda 200 kişilik bir
adet kantin bulunmaktadır. Kantinin arka tarafından öğrencilerin kullanımına açık ücretsiz internet
salonu hizmet vermektedir.100 kişi kapasiteli bir adet toplantı salonu, 850 metrekare olan bir spor
faaliyet alanı bulunmaktadır.

Fotoğraf 24: Öğrenci Yemekhanesi
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Fotoğraf 25: Öğrenci Yemekhanesi

Fotoğraf 26: Konferans Salonu
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Fotoğraf 27: İnternet Salonu

Fotoğraf 28: Kantin
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Fotoğraf 29: Bahçe ve Kapalı Saha

A3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
A3.1. Misyon
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin
gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları
yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve
uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.
A3.2. Vizyon
Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje işbirliklerinde öncü,
eğitim- öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş,
yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir “Meslek Yüksekokulu” olmaktır.

A3.3. Amaç ve Hedefler
 Türkiye Cumhuriyeti endüstri kuruluşlarının aradığı nitelikleri taşıyan, gelişen teknolojiyi
izleyen, uygulamaya koyan, alt birimlere aktaran, kendini devamlı yenileyen Teknikerler
yetiştirmek.
 Endüstrinin ve ticari kuruluşların hizmet içi personel eğitimini yapmak.
 Endüstri ve ticari kuruluşlara danışmanlık yapmak.
 Döner sermaye çalışmaları ile bilginin yanında hizmet üretmek ve endüstri kuruluşlarına
satmaktır.
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 Öğretim programlarını, atölye ve laboratuarları gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek
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amacıyla yenilemek.
 Bilgi ve beceri kursları açarak çevrede mesleği olmadığı için iş bulamayanları meslek sahibi
yapmak, onları tüketici olmaktan kurtararak üretici hale getirmek.
 Okul endüstri ilişkilerini en üst düzeyde tutmak.

A4. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanliği
 Bilgisayar Programcılığı(Örgün/İ.Ö)
Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanliği
 Elektrik(Örgün/İ.Ö)
 İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanliği
 Makine(Örgün/İ.Ö)
 Tarım Makineleri
Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanliği
 Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi(Örgün/İ.Ö)
 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(Örgün/İ.Ö)
 Elektronik Teknolojisi(Örgün/İ.Ö)
Motorlu Araçlar ve Ulaştirma Teknolojileri Bölüm Başkanliği
 Otomotiv Teknolojisi(Örgün/İ.Ö)
Tekstil Giyim Ayakkabi ve Deri Bölüm Başkanliği
 Tekstil Teknolojisi
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanliği
 Mobilya ve Dekorasyon
İnşaat Bölüm Başkanlığı
 İnşaat Teknolojisi (Örgün/İ.Ö)
Arıcılık Bölüm Başkanlığı (KURULUM AŞAMASINDA)
 Arıcılık (Örgün)
Tüm programlar ön lisans seviyesinde eğitim vermektedir ve eğitim dili Türkçedir.

A5. Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri
Düzce Meslek Yüksekokulunda Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü bir birim bulunmamaktadır.

A6. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
Düzce Meslek Yüksekokulu, daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir.
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B. 1. Kalite Güvencesi Sistemi
ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi ile ilgili çalışmalar 27.10.2009 tarihinde başlatılmış olup, 2-1516 mayıs 2010 tarihlerinde ISO 9001:2008 KYS Temel Bilgilendirme, Dökümantasyon, İç Denetçi
Eğitimi DUYEM tarafından gerçekleştirilmiştir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalar 24.02.2011 tarihinde tekrardan başlatılmış
olup akademik ve idari personele iki gün süren Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve Kalite
Yönetimi Sistemi Dokümantasyn eğitimleri Kalite Yönetim Eğitimcisi Dr. Necmettin KARAKUŞ
tarafından verilmiştir.
Düzce Meslek Yüksekokulu Sastek Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri firması tarafından
denetlenerek "İSO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi" belgesi almaya 2011 yılında hak kazanmıştır.
22 Kasım 2013 tarihlerinde ISO 9001:2008 Temel Bilgilendirme ve KYS İç Denetçi Eğitimleri
verilmiştir. Bu tarihten sonra ISO 9001: 2008 Yönetim sistemi ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır.
Kalite Komisyon üyeleri akademik işlerden sorumlu bir müdür yardımcısı, Kalite Güvence ve
Standartları konusunda bilgili bir öğretim görevlisi ve tecrübeli iki memurdan oluşmaktadır. Düzce
Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyon Başkanını Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Burak YEŞİL
(burakyesil@duzce.edu.tr), Kalite Komisyon üyesi Öğr. Gör. Dr. Filiz DURSUN
(filizdursun@duzce.edu.tr), Memur Muharrem Maşacıoğlu ve (muharremmasacıoglu@duzce.edu.tr),
Memur Turhan İLÇİN (turhanilcin@duzce.edu.tr). Ve Tüm Bölüm Başkanları (9 kişi)

C. Eğitim veÖğretim
1- Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim,
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin
belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek
değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir
süreç olarak ele alınmalıdır. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen sorular, kurumda eğitim-öğretim
altyapısının yeterliliği, eğitim-öğretim stratejisinin ve hedeflerinin tutarlılığı, sürecinin ne kadar etkin
şekilde yürütüldüğü ve performansına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesine olanak sağlamak üzere
yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.

Programların Tasarımı ve Onayı
 Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının)
tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyedegerçekleşmektedir?
Bölümümüz bünyesinde çift taraflı (sanayi-eğitim kurumu, eğitim kurumu-sanayi) olmak üzere teknik geziler,
söyleşiler ve teknik sunumlar gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar esnasında dış paydaşların bizlerden
beklentisi hakkında görüş alışverişi olmaktadır. Özellikle seçmeli dersler içerisinde zaman içerisinde oluşan talebe
göre değişimler yapılmaktadır.

 Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri ) nasılbelirlenmektedir?
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Bölüm-program bünyesinde verilmekte olan dersler teori ve uygulama esaslı olup, ülkemizde ihtiyaç duyulan ara
eleman ihtiyacına göre tasarlanmıştır. Ülkemizdeki ilgili bölüm-program yeterlilikleri ve doğrudan bölge
sanayisinin ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenmektedir.

 Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktamıdır?
Evet

 Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta
mıdır?
Evet

 Kurumda programların onaylanma süreci nasılgerçekleştirilmektedir?
Önerilen program Bologna kriterleri dikkate alınarak tasarlanmakta ve Yüksekokul Yönetim Kurulu önerisiyle
Üniversite Senatosuna gönderilmektedir.

 Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte
midir?
Evet (Bologna çerçevesi kapsamından tüm bilgiler erişime açıktır.)

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmektemidir?
Evet

 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri
uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş
yüküne dâhil edilmektemidir?
Evet

 Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvikedilmektedir?
Programda verilmekte olan derslerin uygulama kısımları öğrencilerin aktif olarak öğrenmelerini gerçekleştirdiği
ortamları oluşturmaktadır. Bunun haricinde bazı derslerde harici uygulama ödevlerinin verilmesi ve bunların yıl
sonu puanlamasına dahil edilmesi ve oranının ne olacağı konusunda öğrenci görüşleri alınmaktadır.

 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktamıdır?
Evet
 Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem
(sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet koşullarının önceden
belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?
Evet (devamsızlık sınırı gibi)

 Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması
durumunu kapsayan açık düzenlemeler varmıdır?
Hayır

 Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için
düzenlemeler varmıdır?
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Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
 Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmaktamıdır?
Evet

 Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem
izlenmektedir?
Oryantarsyon eğitimi verilmektedir.
 Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki
akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veyaödüllendirmektedir?
Bölümümüz ve bağlı programlardan mezun olan başarılı öğrencilerimizin Dikey Geçiş hakları bulunmaktadır.
Not ortalamalarının iyi olması avantajlarını artırmaktadır. Sanayi ile kurulan diyaloglar ile başarılı öğrencilere
staj yeri bulma ve mezun olduğunda iş yeri önerilmesi noktasında öğretim elemanları bireysel referans
olmaktadırlar.

 Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve
akademik gelişimleri nasılizlenmektedir?
Bu durum öğrenci sayılarının ve çeşitliliğinin fazla olması dolayısıyla akademik danışmanlık hizmetleri tam
yapılabilse dahi akademik gelişimlerinin izlenmesi noktasında etkili olunamamaktadır.

 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi
konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktamıdır?
Evet

Eğitim-Öğretim Kadrosu
 Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik
kadrosu bulunmaktamıdır?
Bölümümüz bünyesinde (Elektronik ve Otomasyon) üç adet program yer almaktadır. Son yıllarda iki
programımızın II. Öğretim kısımları kapandığından daha verimli bir şekilde öğrencilerimize zaman
ayırabilmekteyiz.

 Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl
yürütülmektedir?
İhtiyaç bildirimleri ilgili Bölüm Başkanlığı üzerinden Müdürlük kanalıyla Rektörlüğümüze
ulaştırılmaktadır. Sonraki süreç Rektörlüğümüzce planlanmakta ve alım süreci gerçekleştirilmektedir.
Hâlihazırda var olan akademik personel için yükseltilme kriterleri tüm üniversite için ortak kriterlere
sahiptir. İlgili talep Bölüm Başkanlığı üzerinden Müdürlük kanalıyla Rektörlüğümüze ulaştırılır ve alım
süreci planlanır. Kadronun tahsis edilmesi durumunda, Yönetim Kurulu olan bir kurum olması
dolayısıyla personel seçim ve alım süreci Yüksekokulumuz tarafından yürütülür.
 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl
gerçekleştirilmektedir?
Öncelikle programda boş olan dersler belirlenir. Sonrasında Yüksekokulumuz içerisinden program dışında dersi
verebilecek öğretim elemanı araştırılır. Şayet burada bulunamadıysa üniversitemiz içerisinden arama yapılır.
Şayet yine bulunamazsa, Anadolu Meslek, Anadolu Teknik Meslek ve Meslek Liseleri bünyesinde arama yapılır.
Tüm bu süreçler Yüksekokulumuz dışındaki arama işlemleri Müdürlüğünce isim tayin edilmeksizin ilgili kurum
ve kuruluşlardan talep edilir. Sonrasında ilgili kurum ve kuruluşların uygundur yazısı ve görevlendirmelerinin
ardından süreç tamamlanmış olur.

 Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına
alınmaktadır?
Bölüm personeli alırken ihtiyaç duyulan alana ve programa göre yapıldığından ders görevlendirmeleri esnasında
ancak sayısal eksiklik nedeniyle sıkıntı çekilebilmektedir. Bölüm Başkanlığımızca her öğretim elemanının
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alanına göre ders görevlendirmesi yapılmasına azami dikkat gösterilmektedir.

 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini
iyileştirmek için ne gibi olanaklarsunulmaktadır?
Bölümümüzde öğretim elemanlarının akademik gelişimleri için teşvik edilmektedir. Halihazırda 9 öğretim
elemanımızdan 8’i lisansüstü eğitimini tamamlamış, bunlardan 2’si doktora derecelerini almıştır. Akademik
anlamda alanlarıyla ilgili konferans, sempozyum ve ilgili çalıştaylara katılımları teşvik edilmektedir.

 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve
yönelik mekanizmalar mevcutmudur?

ödüllendirilmesine

Hayır yoktur.

 Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altınaalmaktadır?
Akademik yükseltme kriterleri ve yeniden atanma kriterleri tanımlanmıştır.

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
 Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar
laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik,
laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun
donanıma sahip olacak şekilde sağlamaktamıdır?
Deprem sonrası yapılan bina öğrenci sayısının çok olması nedeniyle yeterli gelmemektedir. Dolayısıyla sözü
edilen diğer kısımlardan bazılarına ayrılacak alan kalmamıştır.

 Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler
kullanılmaktadır?
Bölüm-Programlarımızdan laboratuvarlarımız ile ilgili senelik ihtiyaç bildirimleri toplanmakta ve bu doğrultuda
Rektörlüğümüz kanalıyla merkezi ihale komisyonlarının uygun görüşü ile yenileme işlemleri belli periyodlarda
gerçekleştirilmektedir.

 Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler
sağlanmaktadır?
Böyle bir çalışma planlanmamıştır.

 Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren
programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasılsağlanmaktadır?
Öğrenci bu süreçte aktiftir. Bölgemiz sanayi ağırlıklı bir konuma sahip olduğundan, genellikle öğrencinin
alanıyla ilgili ve istediği işyerinde çalışma imkânı verilmeye gayret edilmektedir. Öğrenci kendisi staj yeri
bulamadığında ilgili danışman öğretim elemanı devreye girerek staj yeri bulmaktadır.

 Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmaktamıdır?
Öğrenci devlet güvencesi altındadır, üniversitemiz hastanesi imkânlarından yararlanabilmektedir.

 Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji
donanımlı çalışma alanları vs.) mevcutmudur?
Evet, (bütün bu imkânlara lokasyonları farklı olsa da ulaşmaktadır)

 Öğrenci gelişimine
desteklenmektedir?

yönelik

sosyal,

kültürel

ve

sportif

faaliyetler

ne

ölçüde

Yüksekokulumuz veya Üniversitemiz bünyesinde farklı etkinlikler düzenlenmekte ve öğrencilerin katılımı teşvik
edilmektedir.

 Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi)yeterli
ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasılsağlamaktadır?
Yüksekokulumuz bünyesinde imkânlar doğrultusunda yardımcı olunmaktadır.

 Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına
alınmaktadır?
Böyle bir çalışma yoktur.

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
 İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek
örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi
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Öğrencilerden geri beslemeleri stajlardan alınmaktadır. Öğretim elemanları gerek staj kontrolleri sırasında,
gerekse iş dünyasından katılımcılarla veya mezunlarla gerçekleştirdikleri toplantı, söyleşi gibi etkinliklerle geri
besleme almaktadır. Bölüm kurulları bu noktada tüm bu bilgileri değerlendirerek özellikle seçmeli listesindeki
derslerde veya içeriğinde güncellemeler yapabilmektedir. Bununla ilgili Yüksekokulumuzda kurgulanmış bir
mekanizma yoktur, ancak her bölüm kendi bünyesinde bu tür değerlendirmeler yapmaktadır.

 Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı
veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi
aşamalarınakatılabilmektedir?
Belirli bir mekanizma yoktur. Ancak ders sorumluları günün koşullarına ve ihtiyaca binaen ders içeriğinde
güncellemeler veya seçmeli ders önerisi yapabilmektedir. Dış paydaşların ancak öneri düzeyinde bu çalışmalarda
katkı sunabilmektedirler.

 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl
kullanılmaktadır?
Yapılan güncelleme ve açılacak yeni derslerin özellikle staj aşamasında öğrenciye nasıl bir katkı sunduğuna
bakılmaktadır. Şayet memnuniyet düzeyi ve istenen çıktılara ulaşılamadıysa yeniden değerlendirmeye tabi tutulu.

 Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun
ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte veölçmektedir?
Sanayi ve öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki iş bulma potansiyelleri, staj yeri bulma ve sonrasında aldıkları iş
teklifleriyle ilgi detaylar değerlendirilmektedir.

 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına
alınmaktadır?
Bölüm-Program bazında güçlü olan yönlerimiz sürdürülmekte olup, yeni ders ve içerik güncelleme çalışmaları
bir süreç dahlinde yapılmaktadır. Üniversitemizin kalite çalışmaları doğrultusunda bu durumun ileriye dönük ve
belli şablonlar dikkate alınarak standartlaştırılmasına çalışılmaktadır.

2- Motorlu Araçlar ve Ulaştirma Teknolojileri Bölümü
Programların Tasarımı ve Onayı
 Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının)
tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?
Gerçekleşmemektedir.
(Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında
Mezun olup mesleki alanında çalışan öğrencilerden sözlü geri dönütler alarak, alanımızla ilgili
işletmelerle sözlü görüşmeler sonucunda katkıları alınmakta ancak bu güne kadar bu katkılar planlı
bir formatta yazılı belge haline getirilmemiştir.)
 Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri ) nasıl belirlenmektedir?
Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri ), Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurularak; bölüm kurul kararında görüşülerek alınan
ortak kararla, bölüm başkanlığınca belirlenmektedir.
Belge: Bakınız.”http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=49&bot=62”
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 Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?
Bulundurulmaktadır.
Belge: Bakınız.”http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=49&bot=62”
 Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?
Yapılmaktadır.
Belge:
Bakınız; “http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=49&bot=62”
 Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?
Programın açılması bölüm kurulu kararı ile alınır, yüksekokul yömetim kuruluna sunulur. Yüksek
okul müdürlüğünün onayı halinde üniversite senatosuna sunulur.
 Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte
midir?
Programların eğitim amaçları ve kazanımları Düzce Üniversitesi Bologna Processes de kamuoyuna
açık bir şekilde ilan edilmektedir.
Belge:
Bakınız; “ http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=49&bot=62” adresine bakınız.
Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmekte midir?
Evet, Belirlenmektedir.
Belge:
Bakınız; “http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=37155&bno=49&bot=62”
 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri
uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne
dâhil edilmekte midir?
Evet, dâhil edilmektedir.
Belge:
Bakınız; http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=37172&bno=49&bot=62”
 Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir?
Öğrencilere laboratuar kullanımının açık olmasının sağlanması ve tekniker gözetiminde uygulama
imkanları sunarak. Bakınız; Ek-1
Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu İç Değerlendirme Raporu (14.06.2016.)

10

Sınıf içi etkinliklere aktif olarak katılması için, ders anlatım yöntem ve tekniklerinin ( sunum
hazırlama, araştırma ödevleri verme) buna göre planlanması ile.
İşletmelere teknik gezi ve gözlem fırasatı sunularak öğrenciler teşvik edilmektedir. Bakınız; Ek-2

 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?
Evet
 Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem
(sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet koşullarının önceden
belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?
Her dersin sınavında sonra cevap anahtarları panolara asılarak, öğrencinin mezun olabilmesi için
alması gereken toplam AKTS bologna Process te ilan edilerek .
Bakınız:
“http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=KazanilanDereceGereklilikleriveKurallar&bno=49&b
ot=62”

 Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması
durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?
Vardır.
Ara sınavlarda raporlu öğrencilerin raporlarının yüksekokul yönetim kurulunda Kabul edilmesi
koşulu ile mazeret sınavları yapılır.
 Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için
düzenlemeler var mıdır?
Hayır. Yoktur .
Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
 Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?
Hayır.
 Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem
izlenmektedir?
Eğitim öğretim yılının ilk haftasında danışman öğretim elemanları öğrencilere uyum programı
çerçevesinde, öğrencinin hak ve sorumlulukları hakkında bilgi verip okul tanıtımı için kurum
içerisinde gezdirilir.
 Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki
akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirmektedir?
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verilerek

 Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve
akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir?
Bölümümüzdeki öğrencilere danışman olarak atanan öğretim elemanları danışmanı olduğu
öğrencilerle her yarı yıl başında danışmanlık toplantısı yaparlar. Öğrenci bilgi sisteminden durumları
gözlemlenen öğrencilerden gerektiğinde çağırılarak özel olarak görüşmeler gerçekleştirilir. Ayrıca
danışmanlık saatleri belirlenerek öğretim elemanı ofisi kapısna yazılır.
 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi
konularda gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır?
Evet, Bulunmaktadır. Bologna process bunu sağlamaktadır.
Bakınız; “http://bbs.duzce.edu.tr/default.aspx
Eğitim-Öğretim Kadrosu
 Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik
kadrosu bulunmakta mıdır?
Sayı olarak yeterli akademik kadro bulunmamaktadır. 3 öğretim elemanı bulunması gereken
bölümümüzde, iki öğretim elemanı bulunmaktadır. Bu iki öğretim elemanı da yüksek lisans mezunu
olup, mesleğinde yeterli bilgi ve beceriye sahiptir. Bulunan akademik kadro nitelik olarak yeterlidir.
Öğr.Gör. Hasan Esen: Bülent Ecevit Ünv. Fen Bil. Enst. Otomotiv –Yüksek Lisans mezun.
Öğr.Gör.Sadık Kaşifoğlu: Marmara Ünv. Fen Bil. Enst. Otomotiv- Doktorası devam etmekte
 Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili
yürütülmektedir?

süreçler nasıl

Bölüm kurul kararı ile öğretim elemanı ihtiyacı belirlenir, Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulur.
Yüksek okul müdürlüğünün onay ile üniversite senatosuna sunulur. Rektörlük gerekli ilan için YÖK’
ün onayına sunar. Başvurular içerisinde uygun şarları taşıyanlar içersinde ihtiyacın 4 katı kadar
sayıda başvuru puanlama sırasına göre belirlenir. Kurumunca atanan kurulun kendi yapacağı yazılı
ve sözlü sınav sonucunda alınacak Öğretim elemanı belirlenir. Rektörlük atamayı yapar.
 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl
gerçekleştirilmektedir?
Bölüm kurulu kararı alınarak, bölüm başkanlığınca yüksekokul müdürlüğüne iletilir. Yüksekokul
müdürlüğü gerekli resmi yazışmalar ile öğretim elemanını davet eder. Bölüm kurulu davet edilenler
içerisinde uygun kriterlere uygun öğretim elemanını seçer, bölüm başkanlığı seçilen öğretim
elemanını ders veermekle görevlendirir.
 Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına
alınmaktadır?
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Lisans, Yüksek lisans veya Doktora eğitimlerinde çalışma alanı ve akademik uzmanlık alanı olan
öğretim elemanlarına Bölüm kurulunda karar alınarak ders dağılımı yapılır.
Bu yasal olarak YÖK mevzuatında güvence altına olmasına ragmen, yeterli akademik kadro
bulunmadığından çalışma alanı veya uzmanlık alanı olmayan öğretim elemanlarına da ders
verilmektedir. Dolaysıyla güvence altına alınamamaktadır.
 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini
iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?
Kurumumuz yönetimince Lisanüstü eğitimlerini yapmak isteyen ve devam edenlere gerekli izinler
verilerek sağlanmaktadır.
 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik
mekanizmalar mevcut mudur?
Hayır.
 Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?
Her yıl, öğretim elemanından faaliyet raporu istenerek.
Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
 Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar
laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar,
tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip
olacak şekilde sağlamakta mıdır?
Hayır.
 Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler
kullanılmaktadır?
Evet teşvik etmektedir.
Bilgisayar-İnternet- 3DAnimasyon-Projeksiyon-Uygulamalı mesleki derslerde bilgisayarlı arıza teşhis
cihazları.
 Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?
Dış paydaşlarla ortak yürütülen öğrencilere yönelik seminerler düzenleyerek.
 Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar
için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?
Resmi Kurumların Kurumumuz gönderdiği staj kontenjanları.
Bölüm öğretim elemanlarının özel girişimleriyle işletmelerde sağlanan staj kontenjanları.
Öğrencilerin bireysel girişimiyle sağlanan staj kontenjanları.
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Hayır.
 Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji
donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?
Mevcut olanlar:
Yemekhane – Voleybol ve Basketbol spor alanı – Laboratuvarlar – İlimizde bulunan YURT-KUR
öğrenci yurtları.
 Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?
Sportif alanda kurum içi düzenlenen sportif turnuvalar , Öğrencilerin oluşturduğu kulüpler.
 Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli
ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?
Sağlanmamaktadır.
 Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına
alınmaktadır?
Danışman öğretim elemanları atanarak.
Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
 İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek
örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve
değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
Bu çalışmalar sözlü olarak yürütülmekte ancak planlanmış bir formatta yürütülmemektedir.
 Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren
paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi aşamalarına
katılabilmektedir?
Her yıl bölüm öğretim elemanları tarafından; işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri,
mezunların görüşleri görüş ve geri dönütleri de göz önüne alınarak yapılmaktadır. Ancak planlı bir
formatta yürütülmemektedir.
 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl
kullanılmaktadır?
Bu konuda planlı bir çalışma yapılmamaktadır.
 Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun
ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?
Mezunların geri dönütlerinden ve çalıştığı işletme çalışan ve yöneticileriyle görüşmeler yaparak.
 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına
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alınmaktadır?
Bu konuda planlı bir çalışma yapılmamaktadır.

3- Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü
Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim,
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin
belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek
değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir
süreç olarak ele alınmalıdır. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen sorular, kurumda eğitim-öğretim
altyapısının yeterliliği, eğitim-öğretim stratejisinin ve hedeflerinin tutarlılığı, sürecinin ne kadar etkin
şekilde yürütüldüğü ve performansına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesine olanak sağlamak üzere
yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.
Programların Tasarımı ve Onayı
 Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının)
tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?
Tekstil Teknolojisi Teknikerinde bulunması gereken nitelikler göz önünde bulundurularak, öğrenci,
tekstil teknolojisi uzmanları, program geliştirme uzmanı, sektör temsilcileri ve mezunların görüşleri
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir (program geliştirme sürecine uygun olarak).
 Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri ) nasıl belirlenmektedir?
Daha önceden varolan program yeterlikleri güncellenip, bölüm kurulunda beyin fırtınası yapılarak
belirlenmiştir.
 Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?
Evet
https://obs.duzce.edu.tr:90/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_48.pdf
 Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?
Evet
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=48&bot=60
 Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?
Önce bölüm kurulu, sonra yönetim kurulu ve en son senato kararıyla belirlenmektedir.
 Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte
midir?
Evet
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http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=48&bot=60
http://bbs.duzce.edu.tr/Program_Yeterlilikleri.aspx?bno=48&bot=60
2015-2016 öğretim yılında Tekstil teknolojisi programında eksik olan ders bilgi formaları;
Mesleki Yabancı Dil (Türkçe-İngilizce)
Marka Yönetimi ve Pazarlama (Türkçe-İngilizce)
Toplam Kalite Yönetimi (Türkçe-İngilizce)
İlkyardım (Türkçe-İngilizce)
Girişimcilik I (Türkçe-İngilizce)
Girişimcilik II (Türkçe-İngilizce)
İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği (Türkçe-İngilizce)
İşaret Dili (Türkçe-İngilizce)
Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Türkçe-İngilizce)
Genel İplik Teknolojisi (İngilizce)
Genel Dokuma ve Örme Teknolojisi (İngilizce)
Tekstil Maddeleri I (İngilizce)
Giysi Teknik Çizimi (İngilizce)
İşletme Yönetimi (İngilizce)
İletişim (İngilizce) yapılmıştır.
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=48&bot=60

Tekstil
Teknolojisi
Program
bilgilerinden
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma (Türkçe-İngilizce) eklenmiştir.

eksik

olan

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=SinavDegerlendirmeveNotlandirma&bno=48&bot=60
Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmekte midir?
Evet
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=48&bot=60
 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri
uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne
dâhil edilmekte midir?
Evet
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=36915&bno=48&bot=60
 Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir?
Mezun öğrencilerin çalışma hayatları ve kazanımlarından örnekler vermek suretiyle teşvik edilmektedir.
 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?
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 Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem
(sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet koşullarının önceden
belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?
Düzce üniversitesi Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde sınavların
değerlendirilmesi, notlandırılması ve mezuniyet koşullarının belirlenmesi ile gerçekleştirilmektedir.
http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/%C3%B6nlisansy%C3%B6n.g%C3%BCncellenmi%C5%9F.pdf
 Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması
durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?
Evet
http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/%C3%B6nlisansy%C3%B6n.g%C3%BCncellenmi%C5%9F.pdf madde 19 un 4. Ve 5. Bendi.
 Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için
düzenlemeler var mıdır?
Düzenleme yoktur. Engelli veya uluslararası öğrencimiz yoktur.
Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
 Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?
Evet
http://bbs.duzce.edu.tr/Kabul_Kosullari.aspx?bno=48&bot=60
 Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem
izlenmektedir?
Okul başladığında Üniversite, Okulu ve bölümü tanıtan bir sunumla birlikte okul gezdirilmektedir.
EK1: Oryantasyon Toplantısı Raporu
 Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki
akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirmektedir?
Bölüm 1. 2. ve 3. süne başarı veya onur belgesi verilmektedir.
 Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve
akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir?
Haftalık danışmanlık saatlerinde öğencilerle toplantılar düzenlenmektedir. ( kişisel veya grup olarak)
 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi
konularda gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır?
Bölümümüz ile ilgili öğrenci hareketliliği ve diploma denkliği bulunmamaktadır.
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Eğitim-Öğretim Kadrosu
 Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik
kadrosu bulunmakta mıdır?
Evet
Öğr. Gör. Çiğdem DURSUN ÇALIŞAN (Ek 2)
Öğr. Gör. Gülden ABANOZ (Ek 3)
Öğr. Gör. Dr. Filiz DURSUN (Ek 4)
 Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili
nasıl yürütülmektedir?

süreçler

Düzce Üniversitesi Personel alımına ilişkin yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmektedir.
http://www.personel.duzce.edu.tr/179-sayfa-mevzuat
 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl
gerçekleştirilmektedir?
Bölümümüze derse; üniversite dışından öğretim elemanı gelmemektedir.
 Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına
alınmaktadır?
Bölümümüzde çalışma alanı ve uzmanlığa göre ders dağılımları yapılmaktadır.
 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini
iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?
 Bölümümüz Öğretim elemanları; alanlarıyla ilgili kongre, sempozyum, seminer, teknik gezi,
fuar ve eğitimlere katılmaktadırlar. (Ek2-Ek 3-Ek 4)
 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve
yönelik mekanizmalar mevcut mudur?

ödüllendirilmesine

Bölümümüzde mevcut değildir.
 Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?
Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
 Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar
laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar,
tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip
olacak şekilde sağlamakta mıdır?
Bölümümüzde; 1 derslik (A215), 2 Konfeksiyon Atölyesi (E201-E301) bulunmaktadır. Konfeksiyon
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atölyelerinde 27 adet sanayi dikiş makinası, 5 adet 5 iplik overlok makinası, 2 reçme, 1 ilik açma
makinası, 1 düğme dikme makinası, 1 adet singer nakış makinası, 2 kesim makası, 2 adet ütü paskalası,
1 etek ütü paskalası, 2 otamatik ütü kazanı ve 4 adet ütü bulunmaktadır.
 Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler
kullanılmaktadır?
Evet. Bölüm atölyemizde 2 adet projeksiyon, 1 adet video camera,1 adet fotoğraf makinası, 1 adet ses
kayıt cihazı ve cad programı (LECTRA) bulunmaktadır.
 Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?
Sektör temsilcileri ve alanında uzman kişiler eğitim, seminer ve workshop için okulumuza davet
edilmektedir.
http://www.duzce.edu.tr/9081-duyurus-ogrencilerimiz-teorik-bilgilerini-pratige-dokme-firsati-buldu
http://www.duzce.edu.tr/8828-duyurus-duzce-myo%E2%80%99dan-baski-teknolojisi-konferansi
http://www.duzce.edu.tr/8830-duyurus-konfeksiyonda-uretim-sureci-anlatildi
http://www.duzce.edu.tr/8651-duyurus-ogrencilerimiz-tekstil-sektorunde-isletme-yonetimi-konusundabilgilendirildi
http://www.duzce.edu.tr/8831-duyurus-universitemiz-duzce-myo-workshop-etkinligi-duzenledi
 Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar
için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?
Kişisel ilişkilerle ve işletmelerin talebiyle sağlanmaktadır.

 Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?
Bölümümüzde psikolojik rehberlik ve sağlık hizmeti sunulmamaktadır.
 Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji
donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?
Mevcuttur.
 Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?
Bölümümüz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri imkanları dahilinde desteklemektedir.
 Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli
ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?
Bölümümüzde özel yaklaşım gerektiren öğrenci bulunmamaktadır.
 Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına
alınmaktadır?
Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
 İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek
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örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve
değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
Dış paydaşların öneri ve talepleri, iç paydaşların düşünceleri dikkate alınarak programın gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.
 Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren
paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi aşamalarına
katılabilmektedir?
Gözden geçirme faaliyetleri İhtiyaç duyulduğunda Bölüm kurulu tarafından yapılmaktadır.
Katkı veren paydaşlar öneri ve talep belirtmektedirler. Nihai karar bölüm kurulundan çıkmaktadır.
 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl
kullanılmaktadır?
2012 yılında bologna sistemine geçiş aşamasında program güncellenmesinde değerlendirme sonuçları
kullanılmıştır.
 Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun
ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?
Eğitim amaçlarına ilişkin hedeflere ulaşıldığını; mezun öğrencilerimizle kurduğumuz facebook
grubundan ve özel sector temsilcilerinin geri dönüşlerinden takip etmekteyiz.
 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına
alınmaktadır?

4- Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

C.Eğitim ve Öğretim
Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim,
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin
belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek
değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir
süreç olarak ele alınmalıdır. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen sorular, kurumda eğitim-öğretim
altyapısının yeterliliği, eğitim-öğretim stratejisinin ve hedeflerinin tutarlılığı, sürecinin ne kadar etkin
şekilde yürütüldüğü ve performansına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesine olanak sağlamak üzere
yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.

Programların Tasarımı ve Onayı
Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve
müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve
dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede
gerçekleşmektedir
Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve
yetkinlikleri ) nasıl belirlenmektedir?

Bölümümüz bünyesinde çift taraflı (sanayi-eğitim kurumu,
eğitim kurumu-sanayi) olmak üzere teknik geziler, söyleşiler
ve teknik sunumlar gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu
çalışmalar esnasında dış paydaşların bizlerden beklentisi
hakkında görüş alışverişi olmaktadır. Özellikle seçmeli
dersler içerisinde zaman içerisinde oluşan talebe göre
değişimler yapılmaktadır.
Öğrencilerin kayıtlanmış oldukları programda ders
planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış,
T.C. Düzce Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve
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Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ)
uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?
Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme
çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?
Kurumda programların onaylanma süreci nasıl
gerçekleştirilmektedir?
Programların eğitim amaçları ve kazanımları
kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir?

mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş bağlı
olduğu yönetmelik uyarınca not ortalaması koşulunu yerine
getirmiş olmaları(Tüm derslerden 50 ve üzeri alan veya
GANO su en az 2.00 olan öğrenciler) gerekmektedir.
Program Yeterlilikleri bilgi, beceri ve yetkinlikler
kapsamında olmak üzere Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkisini ifade edecek şekilde
numaralandırılmak sureti TYYÇ uyumu göz önünde
bulundurulmaktadır.
Program yeterlilikleri ile ders öğrenme çıktıları arasında
önem durumu önem derecesine göre sıfırdan 5’e kadar
olmak üzere numaralandırılmaktadır.
Önerilen program Bologna kriterleri dikkate alınarak
tasarlanmakta ve Yüksekokul Yönetim Kurulu önerisiyle
Üniversite Senatosuna gönderilmektedir.
Evet, Kurum internet sitesi aracılığı ile Bologna süreci ile
birlikte program eğitim amaçları ilan edilmektedir. Bologna
çerçevesi kapsamından tüm bilgiler erişime açıktır

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne
dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmekte
midir?
Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri
ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve
stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi)
ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmekte
midir?
Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol
almaları nasıl teşvik edilmektedir?

Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY)
hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını
ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?
Öğrencinin devamını veya sınava girmesini
engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması
durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?

Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya
uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler var
mıdır?

Her bir dersin toplam iş yükü birim çalışma yükü
katsayısına bölünerek AKTS belirlenmektedir.
Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri
ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların
iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın
toplam iş yüküne dâhil edilmektedir.
Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları
uygulama, ödev, sunum ve araştırma ve benzeri çalışmalar
ile teşvik edilmektedir. Yapılan çalışmaların yıl sonu
puanlamasına dahil edilmesi ve oranının belirlenmesinde
öğrenci görüşleri alınmaktadır.
Ders için yapılan her bir etkinlik puanlandırılmak ve iş yükü
tablosunda yer verilmek sureti Başarı ölçme ve
değerlendirme yöntemindeki (BÖDY) hedeflenen ders
öğrenme çıktılarına ulaşılmaya çalışılmaktadır.
D.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde,
öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı
ve geçerli nedenler oluşması durumunda nasıl hareket
edilecek olduğunu belirten hükümler tanımlanmış
bulunmaktadır.
Devamsızlık sınırı ile ilgili düzenlemeler bu kapsamda
değerlendirilmektedir.

---------------------------

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve Öğrenci kabulü ile ilgili tüm süreçlerde Yükseköğretim
Kurulu tarafından düzenlenen ve konulan esaslar
tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?
Başarılı
öğrencinin
kuruma/programa
kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki
akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya
ödüllendirmektedir?

çerçevesinde açık ve tutarlı kriterler uygulanmaktadır.
Başarılı öğrencilere başarı belgesi takdim edilmektedir.
Bölüm 1., 2. ve 3.’lerine kurum üst yönetimince imzalanmış
onur belgeleri takdim edilmektedir. Bölümümüz ve bağlı
programlardan mezun olan başarılı öğrencilerimizin Dikey
Geçiş hakları bulunmaktadır. Not ortalamalarının iyi olması
avantajlarını artırmaktadır. Sanayi ile kurulan diyaloglar ile
başarılı öğrencilere staj yeri bulma ve mezun olduğunda iş
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Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık
hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve
akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir?

yeri önerilmesi noktasında öğretim elemanları bireysel
referans olmaktadırlar.
Her dönem başında olmak üzere danışman tarafından
öğrenciler ile birlikte toplantı düzenlenmekte, dönem
içerisinde yüz yüze görüşmeler ile yolu ile öğrenciler
tarafından gelen talepler değerlendirilmekte ve çözüm
önerileri getirilmektedir.
Ancak yine de öğrenci sayılarının ve çeşitliliğinin fazla
olması dolayısıyla akademik danışmanlık hizmetleri tam
yapılabilse dahi akademik gelişimlerinin izlenmesi
noktasında etkili olunamamaktadır.

Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve
kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda
gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır?

Evet

Eğitim-Öğretim Kadrosu
Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek
üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadrosu
bulunmakta mıdır?
Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması
ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl
yürütülmektedir?

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim
elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl
gerçekleştirilmektedir?
Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitimöğretim
kadrosunun
yetkinlikleri
(çalışma
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders
içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına
alınmaktadır?
Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini
sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için
ne gibi olanaklar sunulmaktadır?

Eğitim-öğretim
kadrosunun
eğitsel
performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine
yönelik mekanizmalar mevcut mudur?
Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere
ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun,
nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl
güvence altına almaktadır?

Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere
yeterli sayıda ve nitelikte dört öğretim elemanı
bulunmaktadır. Öğretim elemanı başına ortalama 12(on iki)
saat ders düşmektedir.
Bölümler tarafından Düzce üniversitesi Rektörlüğüne
öğretim elemanı talebi yapılmakta olup, süreç ilgili
mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir.

--------------------------Ders içeriklerine uygun olacak şekilde eğitim-öğretim
kadrosunun yetkinliklerine uygun ders görevlendirmesi
yapılmaktadır.

Bölümümüzde öğretim elemanlarının akademik
gelişimleri için teşvik edilmektedir. Halihazırda 4
öğretim elemanımızdan 3’ü lisansüstü eğitimini
tamamlamış, bunlardan 1’i doktora derecesini
tamamlamış ve öğretim üyesi kadrosuna atanmış, 1’i
doktorasına devam etmektedir. Öğretim elemanları
akademik anlamda alanlarıyla ilgili konferans,
sempozyum ve ilgili çalıştaylara katılımları
bakımından teşvik edilmektedir.
Mevcut değildir.

Akademik yükseltme kriterleri ve yeniden atanma
kriterleri tanımlanmıştır.

Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak
öğrenme
ortamlarını
(derslik,
bilgisayar
laboratuvarı,
kütüphane,
toplantı
salonu,
programın özelliğine göre atölye, klinik,
laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı,
bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun
donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?

Deprem sonrası yapılan bina öğrenci sayısının çok
olması nedeniyle yeterli gelmemektedir. Dolayısıyla
sözü edilen diğer kısımlardan bazılarına ayrılacak alan
kalmamıştır.
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Bölüm-Programlarımızdan laboratuvarlarımız ile ilgili
senelik ihtiyaç bildirimleri toplanmakta ve bu
doğrultuda Rektörlüğümüz kanalıyla merkezi ihale
komisyonlarının uygun görüşü ile yenileme işlemleri
belli periyodlarda gerçekleştirilmektedir.
Böyle bir çalışma planlanmamıştır.

Öğrenci bu süreçte aktiftir. Bölgemiz sanayi ağırlıklı
bir konuma sahip olduğundan, genellikle öğrencinin
alanıyla ilgili ve istediği işyerinde çalışma imkânı
verilmeye gayret edilmektedir. Öğrenci kendisi staj
yeri bulamadığında ilgili danışman öğretim elemanı
devreye girerek staj yeri bulmaktadır.
Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. Öğrenci devlet güvencesi altındadır, üniversitemiz
hastanesi imkânlarından yararlanabilmektedir.
destek hizmetleri sunulmakta mıdır?

Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve
altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları,
teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut
mudur?
Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?
Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere
(engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli ve
kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci
desteğini nasıl sağlamaktadır?
Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği
ve yeterliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

Evet, (bütün bu imkânlara lokasyonları farklı olsa da
ulaşmaktadır)
Yüksekokulumuz veya Üniversitemiz bünyesinde
farklı etkinlikler düzenlenmekte ve öğrencilerin
katılımı teşvik edilmektedir.
Yüksekokulumuz bünyesinde imkânlar doğrultusunda
yardımcı olunmaktadır.

Böyle bir çalışma yoktur.

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış
paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü
temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı
sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve
değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve
kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren
paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar
karar verme sürecinin hangi aşamalarına
katılabilmektedir?
Değerlendirme
sonuçları,
programın
güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl
kullanılmaktadır?

Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine

Öğrencilerden geri beslemeleri stajlardan alınmaktadır.
Öğretim elemanları gerek staj kontrolleri sırasında,
gerekse iş dünyasından katılımcılarla veya mezunlarla
gerçekleştirdikleri toplantı, söyleşi gibi etkinliklerle
geri besleme almaktadır. Bölüm kurulları bu noktada
tüm bu bilgileri değerlendirerek özellikle seçmeli
listesindeki derslerde veya içeriğinde güncellemeler
yapabilmektedir. Bununla ilgili Yüksekokulumuzda
kurgulanmış bir mekanizma yoktur, ancak her bölüm
kendi
bünyesinde
bu
tür
değerlendirmeler
yapmaktadır.
Belirli bir mekanizma yoktur. Ancak ders sorumluları
günün koşullarına ve ihtiyaca binaen ders içeriğinde
güncellemeler
veya
seçmeli
ders
önerisi
yapabilmektedir. Dış paydaşların ancak öneri
düzeyinde bu çalışmalarda katkı sunabilmektedirler.
Yapılan güncelleme ve açılacak yeni derslerin özellikle
staj aşamasında öğrenciye nasıl bir katkı sunduğuna
bakılmaktadır. Şayet memnuniyet düzeyi ve istenen
çıktılara ulaşılamadıysa yeniden değerlendirmeye tabi
tutulu.
Sanayi ve öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki iş

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu İç Değerlendirme Raporu (14.06.2016.)

ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına
cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?
Programların eğitim amaçları ve öğrenme
çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına
alınmaktadır?

10
bulma potansiyelleri, staj yeri bulma ve sonrasında
aldıkları
iş
teklifleriyle
ilgi
detaylar
değerlendirilmektedir.
Bölüm-Program bazında güçlü olan yönlerimiz
sürdürülmekte olup, yeni ders ve içerik güncelleme
çalışmaları bir süreç dahlinde yapılmaktadır.
Üniversitemizin kalite çalışmaları doğrultusunda bu
durumun ileriye dönük ve belli şablonlar dikkate
alınarak standartlaştırılmasına çalışılmaktadır.

5- Makine ve Metal TeknolojileriBölümü
Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim,
kurumun

sürekli

gelişim

odağı

ile

hedeflerinin

ve

bu

hedeflerin

kimler

tarafından

gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik
ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan
iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen
sorular, kurumda eğitim-öğretim altyapısının yeterliliği, eğitim-öğretim stratejisinin ve hedeflerinin
tutarlılığı, sürecinin ne kadar etkin şekilde yürütüldüğü ve performansına ilişkin değerlendirmenin
yapılabilmesine olanak sağlamak üzere yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.

Programların Tasarımı ve Onayı
 Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının)
tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?
Öğrenci ve öğretimelemanı işbirliği ile.
 Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri ) nasıl belirlenmektedir?
Mezunlar ile öğretim elemanları arasında bireysel işbirliği ile.
 Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu İç Değerlendirme Raporu (14.06.2016.)
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(http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=45&bot=54)
 Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta
mıdır?
Programların yeterlilikleri, Blogna süreci ders öğrenme çıktıları ile uyumludur.
(http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=45&bot=54)
 Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?
Programların onaylanma süreci; Bölüm kurulunda hazırlanır onaylanır, yüksekokul yönetim
kurulunda görüşülür onaylanır,üniversite senatosunda görüşülür onaylanır ve yürürlüğe girer.
 Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte
midir?
Programların eğitim amaçları ve kazanımları Üniversite web sayfasında Bologna process adı
altında ilan edilmektedir. (http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1)

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmekte midir?
Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmektedir (http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=45&bot=54)

 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri
uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş
yüküne dâhil edilmekte midir?
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Evet (http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=45&bot=54)
 Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir?
Uygulama yaptırılarak ve ödev verilerek.
 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?

Evet(http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/%C3%B6nlisansy%C3%B6n.g%C3%BCncellenmi%C5%9F.pdf)
 Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem
(sınavların/notlandırmanın/derslerin

tamamlanmasının/mezuniyet

koşullarının

önceden

belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?
D.Ü.

Önlisans

Eğitim

Öğretim

ve

Sınav

Yönetmeliğine

göre

izlenmektedir.

( http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/%C3%B6nlisansy%C3%B6n.g%C3%BCncellenmi%C5%9F.pdf )

 Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması
durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?
Yüksekokul yönetim kurulu kararları dikkate alınmaktadır.
 Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için
düzenlemeler var mıdır?
Yüksekokul yönetim kurulu kararları dikkate alınmaktadır.

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
 Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?
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Bologna process’e uyulmaktadır.
(http://bbs.duzce.edu.tr/Kabul_Kosullari.aspx?bno=45&bot=54)

 Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem
izlenmektedir?
Öğrenci işleri daire başkanlığının aday öğrenci portal uygulanmaktadır.
(http://bbs.duzce.edu.tr/Kabul_Kosullari.aspx?bno=45&bot=54)
 Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki
akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirmektedir?
Öğrenciye plaket ve başarı belgesi verilmekte.
 Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve
akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir?
Öğrenci işleri daire başkanlığının danışmanlık yönergesi uygulanır.
(http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/2245-sayfa-danisman-onaylari)
 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi
konularda gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır?

Evet.( http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/4102-sayfa-yonetmelikler)

Eğitim-Öğretim Kadrosu
 Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik
kadrosu bulunmakta mıdır?

Evet.( http://bbs.duzce.edu.tr/Akademik_Kadro.aspx?bno=45&bot=54)
 Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili
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yürütülmektedir?
Yükseköğretim mevzuatınagöre yapılmaktadır.
(http://www.yok.gov.tr/web/guest/mevzuat;jsessionid=5C4C83EDB1B508EF67E54897BBBEC282

 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl
gerçekleştirilmektedir?
D.Ü.

Önlisans

Eğitim

Öğretim

ve

Sınav

Yönetmeliğine

göre

( http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/4102-sayfa-yonetmelikler)

 Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına
alınmaktadır?
Bologna

process’e

gore

yapılmaktadır.

(http://bbs.duzce.edu.tr/Akademik_Kadro.aspx?bno=45&bot=54)

 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini
iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?
Bireysel olarak imkanlar geliştirilmektedir.
Her öğretim elemanınıdan ders faliyet raporu istenmektedir.
 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve

ödüllendirilmesine

yönelik mekanizmalar mevcut mudur?
Hayır
 Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?
………
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Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
 Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar
laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik,
laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun
donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?
Iyileştirme süreci içerisinde yapılmaya çalışılmaktadır.
 Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler
kullanılmaktadır?
Teknolojik gelişmeler imkanlar dahilinde kullanılmaktadır.

 Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler
sağlanmaktadır?
Mesleki ve kariyer alanında bilgilendirme yapılmaktadır.
 Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren
programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?
Işyerleri ile bireysel diyaloglar yaılmaktadır.
 Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?
Danışman hocaları tarafından yapılmaktadır.
 Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji
donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?
Hayır.
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ne
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ölçüde

desteklenmektedir?
Üniversite kampüs içerisinde mevcut imkanlar kullnılmaktadır.
 Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli
ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?
Yönetmeliklere uygun mevcut imkanlar kullanılmaktadır.
 Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına
alınmaktadır?
……….

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
 İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek
örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi
ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
Hocaların deneyimleri ile sağlanmaktadır.
 Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı
veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi
aşamalarına katılabilmektedir?
Her dönem ders güncelleme faliyetleri ile yapılmaktadır.
 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl
kullanılmaktadır?
Pozitif katkısı olacak şekilde.
 Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun
ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?
Öğrenci geri dönüşümleri ile yapılmaktadır.
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 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına
alınmaktadır?

6- İnşaat Bölümü
Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim,
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin
belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek
değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir
süreç olarak ele alınmalıdır. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen sorular, kurumda eğitim-öğretim
altyapısının yeterliliği, eğitim-öğretim stratejisinin ve hedeflerinin tutarlılığı, sürecinin ne kadar etkin
şekilde yürütüldüğü ve performansına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesine olanak sağlamak üzere
yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.
Programların Tasarımı ve Onayı
 Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının)
tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?
"-"
 Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri ) nasıl belirlenmektedir?
"-"
 Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?
• Hayır.
 Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?
• Ders bazında ilgili öğretim elamanı tarafından yürütülmektedir.
 Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?
"-"
 Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte
midir?
"-"
Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
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belirlenmekte midir?
• Evet.
 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri
uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne
dâhil edilmekte midir?
• Evet.
 Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir?
• Ders bazında ilgili öğretim elamanı tarafından, dersler ile ilgili ödev, uygulama ve
staj yapılarak teşvik edilmektedir.
 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?
• Evet
 Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem
(sınavların/notlandırmanın/derslerin

tamamlanmasının/mezuniyet

koşullarının

önceden

belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?
• Sınavlardan sonra ilgili derslerin cevap anahtarı panoya asılmaktadır. Bu şekilde
öğrenciler kaç puan alabileceğini hesaplayabilmektedir.
 Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması
durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?
• Ara sınavlara giremeyen öğrenciler geçerli bir mazeret belgesi vermesi koşulu ile
mazeret sınavlarına girebilmektedir.
 Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için
düzenlemeler var mıdır?
• Yabancı uyruklu öğrenciler için http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/1738-sayfa20142015-ogretim-yili-yurtdisindan-ogrenci-kabulu-basvurulari

web

adresindeki

şartlara göre öğrenci alımı yapılmaktadır..
Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
 Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?
• Öğrenciler sınavsız geçiş ve LYS sınav sartlarına göre bölümümüze kabul
edilmektedir.
 Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem
izlenmektedir?
• Yeni gelen öğrenciler için bölümümüzde, her güz döneminin başında bölümümüzün
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imkanları, öğretim elemanları ve üniversite sistemi hakkında bilgilendirme
yapılmaktadır.
 Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki
akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirmektedir?
• Bölmümüz ön lisans programıdır. Başarılı öğrenciler YGS sınavında diploma notuna
göre ek puan kazanmakta ve bu sayede lisans programlarına yerleşme şansı
artmaktadır.
 Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve
akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir?
• Her öğretim elamanı danışmanlık saatlerini duyurarak öğrencilerle görüşme
yapmaktadır.
 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi
konularda gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır?
• Bölümüz dersleri Bologna sistemine göre düzenlenmiştir. Bologna bilgi sistemi web
adresi : http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=44&bot=53
Eğitim-Öğretim Kadrosu
 Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik
kadrosu bulunmakta mıdır?
• Bölümümüzde 5 akademik personel bulunmaktadır.(1 Doçent, 1 Yrd. Doçent ve 3
Öğretim Görevlisi). Yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadro bulunmaktadır.
 Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl
yürütülmektedir?
• Öğretim elamanının kadroya alınma sınavında YÖK formatına uygun olarak
duyurular ve sınavlar yapılarak alım yapılmaktadır. Atama ve yükselme işleri için
T.C.Düzce Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri geçerlidir.
(http://www.duzce.edu.tr/dosya/yonerge/013_ayak.pdf)
 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl
gerçekleştirilmektedir?
"-"
 Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına
alınmaktadır?
"-"
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 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini
iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?
"-"
 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik
mekanizmalar mevcut mudur?
"-"
 Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?
"-"
Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
 Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar
laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar,
tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip
olacak şekilde sağlamakta mıdır?
• Sınıf ve laboratuvarlarımız yeterli seviyede değildir.
 Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler
kullanılmaktadır?
"-"
 Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?
• Öğrencilere

kariyer

günleri

düzenlenerek,

meslek

yaşamı

hakkında

bilgi

verilmektedir.
Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar için
kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?
"-"
 Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?
"-"
 Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji
donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?
"-"
 Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?
• Bölüm bazında sportif faaliyetler düzenlenmektedir.
 Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli
ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?
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"-"
 Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına
alınmaktadır?
"-"
Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
 İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek
örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve
değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
"-"
 Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren
paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi aşamalarına
katılabilmektedir?
"-"
 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl
kullanılmaktadır?
"-"
 Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun
ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?
"-"
 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına
alınmaktadır?
"-"

7- Elektrik ve Enerji Bölümü
Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim,
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından
gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik
ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan
iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen
sorular, kurumda eğitim-öğretim altyapısının yeterliliği, eğitim-öğretim stratejisinin ve hedeflerinin
tutarlılığı, sürecinin ne kadar etkin şekilde yürütüldüğü ve performansına ilişkin değerlendirmenin
yapılabilmesine olanak sağlamak üzere yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.

Programların Tasarımı ve Onayı
 Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının)
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tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?

 Program yapılarının ve müfredatların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi Üniversite
yönetimi

tarafından

ilgili

birimlere

verilmek

suretiyle

gerçekleştirilmektedir.

Bölüm/Birim Kurulları belli aralıklarla programlarını iç ve dış paydaşların görüşleri
doğrultusunda gözden geçirmekte ve güncellemektedir. Yeni bir program açma süreci,
herhangi bir birimin hazırladığı ve ilgili üst kurulunun onayını aldığı bir dosya ile
Rektörlüğe başvurması ile başlar. Açılacak programa ilişkin gerekçe, ulusal ve
uluslararası örnekler, dersler ve içerikleri, programın faydası, öğretim elemanı bazında
birimin altyapısı, öğrenci kabul koşulları vb. bilgileri içeren bu dosya Üniversite
Senatosu tarafından değerlendirilir. Senatoda olumlu karar alınması durumunda
dosya, Yükseköğretim Kurumuna gönderilmektedir. Program açmanın son kararını
Yükseköğretim Genel Kurulu vermektedir.
 Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) nasıl belirlenmektedir?
 Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri), öğrenimine devam eden
öğrenci ve yeni mezun anketleri ile ilgili birimin, fiziki yapısı, donanımı, kütüphane ve
öğrenim materyallerine ulaşım olanakları, öğrenci-akademik/idari personel ilişkileri,
program ile ilgili akademik ve sosyal aktiviteler, öğrencilerin alanları ile ilgili mesleki
yeterlilikleri kazanıp kazanmadıklarına ilişkin görüşleri hakkında bilgiler ve mezunların
iletişim bilgileri toplanmaktadır. Toplanan bilgiler ilgili birim ve Üniversite üst yönetimi
tarafından değerlendirilmektedir. Bu bilgiler daha sonra öğrenci memnuniyet
düzeylerinin belirlenmesi ve birimlerin öğrenim materyallerinin geliştirilmesinde
kullanılmaktadır.
 Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?
 Programların

yeterlilikleri

belirlenirken

Türkiye

Yükseköğretim

Yeterlilikler

Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulup, programların yeterlilikleriyle
ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır.

 Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta
mıdır?
 Programların

yeterlilikleriyle

ders

öğrenme

çıktıları

arasında

yapılmaktadır.
 Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?
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 Yeni bir program açma süreci, herhangi bir birimin hazırladığı ve ilgili üst kurulunun
onayını aldığı bir dosya ile Rektörlüğe başvurması ile başlar. Açılacak programa ilişkin
gerekçe, ulusal ve uluslararası örnekler, dersler ve içerikleri, programın faydası,

öğretim elemanı bazında birimin altyapısı, öğrenci kabul koşulları vb. bilgileri içeren
bu dosya Üniversite Senatosu tarafından değerlendirilir. Senatoda olumlu karar
alınması durumunda dosya, Yükseköğretim Kurumuna gönderilmektedir. Program
açmanın son kararını Yükseköğretim Genel Kurulu vermektedir.
 Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte
midir?
 Programların eğitim amaçları ve kazanımları da kamuoyuna açık bir şekilde ilan
edilmektedir.

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmekte midir?
 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmektedir
 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri
uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş
yüküne dâhil edilmekte midir?
 Bunun yanı sıra öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki gerçekleştirecekleri
uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş
yüküne dâhil edilmektedir.
 Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir?
 Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme; öğrencinin motivasyonunun artırılması,
yaratıcılığı ve öğrenmede aktif rol almasının sağlanması ile ayrıca Programların
yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları amaçlanmakta olup bunun için
performans ve araştırma ödevleri verilmekte ve kendilerine verilen konu çerçevesinde
sunum yaptırılmaktadır.
 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?
 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını
ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır.

 Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem
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önceden

belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?
 Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için önceden belirlenmiş ve
ilan edilmiş kriterlere dayalı bir yöntem izlenmektedir. Öğrencilerin başarıları; ara sınav,
dönem sonu sınavı, ödev, alıştırma, proje ve uygulama gibi farklı değerlendirme yöntemleri ile
değerlendirilmektedir. Bu süreçle ilgili bilgiler web üzerinden öğrencilere duyurulmaktadır.
Burada ders tanıtım bilgileri (syllabus), Tanıtım, İçerik, Öğrenme Çıktıları, Öğretim Yöntem
ve Teknikleri, Program Çıktılarına Katkısı ve Ölçme ve Değerlendirme konularında
açıklamalar da bulunmaktadır.

 Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması
durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?
 Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin
oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler mevcut olup, özel yaklaşım gerektiren
için de ayrıca düzenlemeler vardır Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
belirtilmiştir.
 Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için
düzenlemeler var mıdır?
 Özel yaklaşım gerektiren için de ayrıca düzenlemeler vardır

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
 Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?
 Öğrencinin kabulüyle ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmaktadır.
 Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem
izlenmektedir?
 Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için eğitim öğretim
yılının ilk haftasında oryantasyon ve rehberlik programı yapılmaktadır.
 Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki
akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirmektedir?
 Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki
akademik başarısı ödüllendirilmekte olup, bu öğrencilerin akademik gelişimi için
mevcut kaynaklar azami ölçüde kullanılmaya çalışılmaktadır.
 Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve
akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir?
 Öğrencilere

yönelik

akademik

danışmanlık

hizmetleri
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yürütülmektedir. Bu çerçevede öğrencilerle belirli gün ve saatlerde haftalık
görüşme/toplantı ve seminerler yapılmaktadır.
 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi
konularda gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır?
 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek için de, ders ve kredi tanınması, diploma denkliği
gibi konularda gerekli düzenlemeler yapılmaya çalışılmaktadır.

Eğitim-Öğretim Kadrosu
 Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik
kadrosu bulunmakta mıdır?
 Eğitim-öğretim sürecini etkin bir şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte
akademik kadrosu bulunmamaktadır.
 Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili

süreçler nasıl

yürütülmektedir?
 Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınmasını, atanmasını ve yükseltilmeleri ile ilgili
süreçler şeffaf, adil ve istişareler yoluyla gerekli mevzuata göre yapılmaktadır.
 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl
gerçekleştirilmektedir?
 Üniversitenin izlemiş olduğu yol hasebiyle kuruma dışardan ders vermek üzere öğretim
elemanı davet edilememektedir.
 Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına
alınmaktadır?
 Kurumdaki ders görevlendirmeleri ve dağılımı ilgili bölüm başkanlıkları kontrolünde
eğitim-öğretim kadrosunun yetkinliklerine uygun biçimde yapılmaktadır.
 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini
iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?
 Eğitim- öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve eğitim becerilerini iyileştirmek
için yurtiçi ve yurtdışı akademik, bilimsel, sanatsal, kültürel etkinliklere katılım için teşvik
edilmektedir.

 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve

ödüllendirilmesine

yönelik mekanizmalar mevcut mudur?
 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine
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yönelik mekanizma yalnızca “akademik teşvik yönetmenliğinin” kurum içinde
uygulanmasıyla sınırlıdır.
 Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

 Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliliğini uluslararası projelere
katılımı teşvik ederek güvence altına almaktadır.

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
 Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar
laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik,
laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun
donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?
 Eğitim-öğretim etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları oldukça yetersizdir.
 Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler
kullanılmaktadır?
 Eğitimde teknoloji kullanımı teşvik edilmektedir. Kurumda internet oldukça yaygın ve
hızlı bir biçimde kullanılmaktadır.
 Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler
sağlanmaktadır?
 Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik belirli aralıklarda
toplantılar yapılmaktadır.
 Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren
programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?
 İklimlendirme-Soğutma Programı olarak Ticaret ve Sanayi Odalarıyla, Meslek
Odalarıyla, Organiza Sanayi Bölge Müdürlükleriyle ve mezun öğrencilerin çalıştığı
işletmeler sayesinde koordineli bir biçimde öğrencilerin yaparak-yaşayarak aktif bir
şekilde öğrenmeleri için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
 Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?
 Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri üniversite
tarafından sunulmamaktadır
 Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji
donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?
 Mevcuttur.
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ölçüde

desteklenmektedir?
 Öğrenci gelişimine yönelik yalnızca sosyal kulüpler çatısı altında bir takım etkinlikler
düzenlenmektedir.
 Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli
ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?
 Özel yaklaşım gerektiren öğrenci bulunmamaktadır.
 Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına
alınmaktadır?
 Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği Rektörlük Sağlık-Kültür
ve Spor Dairesi tarafından sağlanmaktadır.

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
 İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek
örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi
ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
 İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve
meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi kurumun idari amiri başkanlığında dönem başı ve
dönem sonu yapılan akademik kurul toplantıları ile gerçekleştirilir.
 Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı
veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi
aşamalarına katılabilmektedir?
 Gözden geçirme faaliyetleri dönem başı ve dönem sonu yapılan toplantılar
gerçekleştirilir. Toplantılara kurumun idari amiri olan Müdür başkanlık eder, bölüm
başkanları, program koordinatörleri ve öğretim görevlilerinin katılımı ile toplantı
gerçekleştirilir.
 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl
kullanılmaktadır?
 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için ders
döneminin sonunda yapılan toplantılar sonucunda gelecek dönem için kullanılır.
 Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun
ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?
 Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; Öğrencilerin ve
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toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini ortaya çıkan olumlu ve olumsuz dönütlerden
görebilmekteyiz.

 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına
alınmaktadır?
 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri yönetim kurulu
kararları ile nihayetlendirilir.

8- Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim,
kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından
gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik
ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan
iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen
sorular, kurumda eğitim-öğretim altyapısının yeterliliği, eğitim-öğretim stratejisinin ve hedeflerinin
tutarlılığı, sürecinin ne kadar etkin şekilde yürütüldüğü ve performansına ilişkin değerlendirmenin
yapılabilmesine olanak sağlamak üzere yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.

Programların Tasarımı ve Onayı
 Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının)
tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?
 Program yapılarının ve müfredatların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi Üniversite
yönetimi

tarafından

ilgili

birimlere

verilmek

suretiyle

gerçekleştirilmektedir.

Bölüm/Birim Kurulları belli aralıklarla programlarını iç ve dış paydaşların görüşleri
doğrultusunda gözden geçirmekte ve güncellemektedir. Yeni bir program açma süreci,
herhangi bir birimin hazırladığı ve ilgili üst kurulunun onayını aldığı bir dosya ile
Rektörlüğe başvurması ile başlar. Açılacak programa ilişkin gerekçe, ulusal ve
uluslararası örnekler, dersler ve içerikleri, programın faydası, öğretim elemanı bazında
birimin altyapısı, öğrenci kabul koşulları vb. bilgileri içeren bu dosya Üniversite
Senatosu tarafından değerlendirilir. Senatoda olumlu karar alınması durumunda dosya,
Yükseköğretim

Kurumuna

gönderilmektedir.

Program

açmanın

son

kararını

Yükseköğretim Genel Kurulu vermektedir.
 Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri ) nasıl belirlenmektedir?
 Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri ), öğrenimine devam eden
öğrenci ve yeni mezun anketleri ile ilgili birimin, fiziki yapısı, donanımı, kütüphane ve
öğrenim materyallerine ulaşım olanakları, öğrenci-akademik/idari personel ilişkileri,
program ile ilgili akademik ve sosyal aktiviteler, öğrencilerin alanları ile ilgili mesleki
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yeterlilikleri kazanıp kazanmadıklarına ilişkin görüşleri hakkında bilgiler ve mezunların
iletişim bilgileri toplanmaktadır. Toplanan bilgiler ilgili birim ve Üniversite üst yönetimi
tarafından

değerlendirilmektedir.

Bu

bilgiler

daha

sonra

öğrenci

memnuniyet

düzeylerinin belirlenmesi ve birimlerin öğrenim materyallerinin geliştirilmesinde
kullanılmaktadır.
 Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle
(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?
 Programların

yeterlilikleri

belirlenirken

Türkiye

Yükseköğretim

Yeterlilikler

Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulup, programların yeterlilikleriyle
ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır.

 Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?
 Programların

yeterlilikleriyle

ders

öğrenme

çıktıları

arasında

ilişkilendirme

yapılmaktadır.
 Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?
 Yeni bir program açma süreci, herhangi bir birimin hazırladığı ve ilgili üst kurulunun
onayını aldığı bir dosya ile Rektörlüğe başvurması ile başlar. Açılacak programa ilişkin
gerekçe, ulusal ve uluslararası örnekler, dersler ve içerikleri, programın faydası, öğretim
elemanı bazında birimin altyapısı, öğrenci kabul koşulları vb. bilgileri içeren bu dosya
Üniversite Senatosu tarafından değerlendirilir. Senatoda olumlu karar alınması
durumunda dosya, Yükseköğretim Kurumuna gönderilmektedir. Program açmanın son
kararını Yükseköğretim Genel Kurulu vermektedir.
 Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir?
 Programların eğitim amaçları ve kazanımları da kamuoyuna açık bir şekilde ilan
edilmektedir.

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmekte
midir?
 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmektedir
 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri
uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne
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dâhil edilmekte midir?

 Bunun yanı sıra öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki gerçekleştirecekleri
uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş
yüküne dâhil edilmektedir.
 Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir?
 Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme; öğrencinin motivasyonunun artırılması,
yaratıcılığı ve öğrenmede aktif rol almasının sağlanması ile ayrıca Programların
yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları amaçlanmakta olup bunun için performans
ve araştırma ödevleri verilmekte ve kendilerine verilen konu çerçevesinde sunum
yaptırılmaktadır.
 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?
 Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını
ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır.

 Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem
(sınavların/notlandırmanın/derslerin

tamamlanmasının/mezuniyet

koşullarının

önceden

belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?
 Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için önceden belirlenmiş ve
ilan edilmiş kriterlere dayalı bir yöntem izlenmektedir. Öğrencilerin başarıları; ara sınav, dönem
sonu sınavı, ödev, alıştırma, proje ve uygulama gibi farklı değerlendirme yöntemleri ile
değerlendirilmektedir. Bu süreçle ilgili bilgiler web üzerinden öğrencilere duyurulmaktadır.
Burada ders tanıtım bilgileri ,Tanıtım, İçerik, Öğrenme Çıktıları, Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
Program Çıktılarına Katkısı ve Ölçme ve Değerlendirme konularında açıklamalar da
bulunmaktadır.

 Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması
durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?
 Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin
oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler mevcut olup, özel yaklaşım gerektiren
için de ayrıca düzenlemeler vardır Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
belirtilmiştir.
 Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için
düzenlemeler var mıdır?
 Özel yaklaşım gerektiren için de ayrıca düzenlemeler vardır

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
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 Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?
 Öğrencinin kabulüyle ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmaktadır.
 Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem
izlenmektedir?
 Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için eğitim öğretim yılının
ilk haftasında oryantasyon ve rehberlik programı yapılmaktadır.
 Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki
akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirmektedir?
 Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki
akademik başarısı ödüllendirilmekte olup, bu öğrencilerin akademik gelişimi için mevcut
kaynaklar azami ölçüde kullanılmaya çalışılmaktadır.
 Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve
akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir?
 Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri aktif bir şekilde yürütülmektedir.
Bu çerçevede öğrencilerle belirli gün ve saatlerde haftalık görüşme/toplantı ve seminerler
yapılmaktadır.
 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi
konularda gerekli düzenlemeler bulunmakta mıdır?
 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek için de, ders ve kredi tanınması, diploma denkliği
gibi konularda gerekli düzenlemeler yapılmaya çalışılmaktadır.

Eğitim-Öğretim Kadrosu
 Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik
kadrosu bulunmakta mıdır?
 Eğitim-öğretim sürecini etkin bir şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte
akademik kadrosu bulunmamaktadır.
 Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili

süreçler nasıl

yürütülmektedir?
 Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınmasını, atanmasını ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler
şeffaf, adil ve istişareler yoluyla gerekli mevzuata göre yapılmaktadır.
 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl
gerçekleştirilmektedir?
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 Üniversitenin izlemiş olduğu yol hasebiyle kuruma dışardan ders vermek üzere öğretim
elemanı davet edilememektedir.

 Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına
alınmaktadır?
 Kurumdaki ders görevlendirmeleri ve dağılımı ilgili bölüm başkanlıkları kontrolünde
eğitim-öğretim kadrosunun yetkinliklerine uygun biçimde yapılmaktadır.
 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini
iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?
 Eğitim- öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve eğitim becerilerini iyileştirmek
için yurtiçi ve yurtdışı akademik, bilimsel, sanatsal, kültürel etkinliklere katılım için teşvik
edilmektedir.

 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik
mekanizmalar mevcut mudur?
 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine
yönelik mekanizma yalnızca “akademik teşvik yönetmenliğinin” kurum içinde
uygulanmasıyla sınırlıdır.
 Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?
 Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim
kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliliğini uluslararası projelere katılımı
teşvik ederek güvence altına almaktadır.

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
 Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar
laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar,
tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip
olacak şekilde sağlamakta mıdır?
 Eğitim-öğretim etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları oldukça yetersizdir. Fiziksel
mekan yetersizliği vardır.
 Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler
kullanılmaktadır?
 Eğitimde teknoloji kullanımı teşvik edilmektedir. Kurumda internet oldukça yaygın ve
hızlı bir biçimde kullanılmaktadır.
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 Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?

 Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik belirli aralıklarda
toplantılar yapılmaktadır.
 Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar
için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?
 Bilgisayar Teknoloji Bölümu olarak Ticaret ve Sanayi Odalarıyla, Meslek Odalarıyla,
Organiza Sanayi Bölge Müdürlükleriyle ve mezun öğrencilerin çalıştığı işletmeler
sayesinde koordineli bir biçimde öğrencilerin yaparak-yaşayarak aktif bir şekilde
öğrenmeleri için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
 Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?
 Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri üniversite tarafından
sunulmamaktadır
 Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji
donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?
 Mevcuttur.
 Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?
 Öğrenci gelişimine yönelik yalnızca sosyal kulüpler çatısı altında bir takım etkinlikler
düzenlenmektedir.
 Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli
ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?
 Özel yaklaşım gerektiren öğrenci bulunmamaktadır.
 Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına
alınmaktadır?
 Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği Rektörlük Sağlık-Kültür
ve Spor Dairesi tarafından sağlanmaktadır.

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
 İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek
örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve
değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
 İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek
örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi kurumun idari amiri başkanlığında dönem başı ve
dönem sonu yapılan akademik kurul toplantıları ile gerçekleştirilir.
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 Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren
paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi aşamalarına
katılabilmektedir?
 Gözden geçirme faaliyetleri dönem başı ve dönem sonu yapılan toplantılar

gerçekleştirilir. Toplantılara kurumun idari amiri olan Müdür başkanlık eder, bölüm
başkanları, program koordinatörleri ve öğretim görevlilerinin katılımı ile toplantı
gerçekleştirilir.
 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl
kullanılmaktadır?
 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için ders
döneminin sonunda yapılan toplantılar sonucunda gelecek dönem için kullanılır.
 Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun
ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?
 Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; Öğrencilerin ve toplumun
ihtiyaçlarına

cevap

verdiğini

ortaya

çıkan

olumlu

ve

olumsuz

dönütlerden

görebilmekteyiz.
 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına
alınmaktadır?
 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri yönetim kurulu
kararları ile nihayetlendirilir.

9- Arıcılık Bölümü
KURULUM AŞAMASINDA
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Ç. Araştırma ve Geliştirme
Düzce Meslek Yüksekokulunun bir araştırma stratejisi, araştırma kadrosu ve araştırma hedefleri
bulunmamaktadır.
Eğitim- öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bireysel olarak araştırma-geliştirme çalışmaları ile
projeler üretilmekte ve yürütülmektedir.

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri
 Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceği
belirlenmişmidir?
 Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri nelerdir? Bu hedefler nasıl belirlenmekte ve hangi
sıklıkta gözdengeçirilmektedir?
 Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir araştırma
alanına yönelik olarak mı ele alınmıştır? Kurumun temel araştırma ve uygulamalı
araştırmaya bakışınasıldır?
 Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmaktamıdır?
a. Araştırmada öncelikli alanlarında UYGAR merkezleri var mı? Varsa bu merkezlerin
hedefleri belirlenmiş, çıktıları izlenmekte ve değerlendirilmektemidir?
b. Araştırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda,
bilimsel ve/veya sektörel toplantılar düzenlemektemidir?
 Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma
hizmet) arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Buna yönelik bir stratejisi varmıdır?
 Kurum, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma faaliyetlerini
desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür
araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte vedeğerlendirmektedir?
Evet (İşkur, Halk Eğitim, Valilik, Sivil Toplum Örgütleri ve Sanayi kuruluşlarından
gelen proje ve araştırma tekliflerini desteklemektedir.)
İşkur-Maksimum Yaşam Derneği ile birlikte Zihinsel Engelli öğrencilerin Makineci
Eğitimi Projesi yürütülmektedir.
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/9257-duyurus-calismak-isteyene-engel-yok-projesi
 Kurum, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma
faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte
midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte vedeğerlendirmektedir?
Evet (İşkur, Halk Eğitim, Valilik, Sivil Toplum Örgütleri ve Sanayi kuruluşlarından
gelen proje ve araştırma tekliflerini desteklemektedir.)
İşkur-Maksimum Yaşam Derneği ile birlikte Zihinsel Engelli öğrencilerin Makineci
Eğitimi Projesi yürütülmektedir.
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/9257-duyurus-calismak-isteyene-engel-yok-projesi
 Kurum, yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında nasıl
bir bağkurmaktadır?
 Yapılan araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyoDüzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu İç Değerlendirme Raporu (14.06.2016.)
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kültürel katkısı var mıdır? Nasıl teşvikedilmektedir?
İşkur-Maksimum Yaşam Derneği ile birlikte yapılan Zihinsel Engelli öğrencilerin
Makineci Eğitimi Projesi sayesinde bölgesel anlamda sosyal farkındalık yaratılmakta ve
engellilerin bölgede istihdamı sağlanmaktadır.
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/9257-duyurus-calismak-isteyene-engel-yok-projesi

 Kurumun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik Komisyonu,
İntihali önlemeye yönelik özel yazılımlar, vs.) varmıdır?
 Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) ödüllendirilmektemidir?
 Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmaktamıdır?
 Verilen doktora derecelerinin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışı
üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlama oranları takip ediliyor mu? Kurum
tarafından verilen doktora derecesi ile akademik ortamda iş bulan öğrencilerin oranınedir?
- (Ön Lisans derecesi verilmektedir.)
 Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik altyapının ve
mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikalara sahip
midir?
Hayır
 Kurum, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak
sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

Araştırma Kaynakları
 Kurumun fiziki/teknik altyapısı ve Mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki
faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterlimidir?
 Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler mevcut mudur?
Bu kriterler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözdengeçirilmektedir?
 Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise ne tür
parametreler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı/disiplinli araştırmalar,
kurumlar arası ve/veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar, temel araştırma,
uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, çıktı/performans vb.) dikkate alınmaktadır?
 Kurum, kaynakların etkin/verimli kullanımı sağlamak ve ilave kaynak temin edebilmek için
iç/dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl teşvik etmekte ve
desteklemektedir?
 Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) kurumun
stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterlimidir?
 Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için ne
tür destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun gereğini yerine getirme, lisanlı yazılım
kullanımı,)sunmaktadır?
 Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların
(fiziki/teknik altyapı, mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini nasıl sağlamaktadır?
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-

Araştırma Kadrosu
 Kurum, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını nasıl
güvence altınaalmaktadır?
 Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte vedeğerlendirilmektedir?
 Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için ne gibi imkânlar
sunulmaktadır?
 Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıldeğerlendirmektedir?
 Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflerine ulaşmayı sağlayacak araştırma kadrosunun,
nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altınaalmaktadır?
-

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
 Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve
değerlendirilmektemidir?
Hayır
Araştırma performansının değerlendirilmesinde,
 Doktora programlarına yönelik bilgiler (doktora programlarına kayıtlı öğrenci ve mezun
sayıları, mezunların akademik ortamda ve/veya sanayi kuruluşlarında çalışma oranları,
yurt içi ve yurt dışında çalışma oranlarıvb.),
 Bölge, ülke ve dünya ekonomisinekatkıları,
 Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu ve bu hedeflerin
sağlanmasınakatkısı
kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve izlenmekte midir?
 Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizma mevcut
mudur?
Hayır
 Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini nasıl
gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini nasılgerçekleştirmektedir?
-

Araştırma Kaynakları
 Kurumun fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki
faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterlimidir?
Araştırma laboratuarları bulunmamaktadır.Uygulamaların gerçekleştirilebileceği atölyeler ve
bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır.
 Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler mevcut mudur?
Bu kriterler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözdengeçirilmektedir?
 Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise ne tür
parametreler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı/disiplinli araştırmalar,
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kurumlar arası ve/veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar, temel araştırma,
uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, çıktı/performans vb.) dikkatealınmaktadır?
Kurum, kaynakların etkin/verimli kullanımı sağlamak ve ilave kaynak temin edebilmek için
iç/dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl teşvik etmekte ve
desteklemektedir?
Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) kurumun
stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterlimidir?
Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için ne
tür destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun gereğini yerine getirme, lisanlı yazılım
kullanımı,)sunmaktadır?
Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların
(fiziki/teknik altyapı, mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini nasılsağlamaktadır?
-
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D. Yönetim Sistemi
Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
Müdür Yrd.
(Eğitim-Öğretimden Sorumlu)

Müdür Yrd.
(İdari İşlerden Sorumlu)

Kalite Koor.

MÜDÜR

Bölüm Başkanları

Akademk Personel

Bölüm Başkanları

Akademik
Personel

Öğrenci işleri
Bölüm Sekreterliği
Personel İşleri

Yüksekokul Sek.
Yazı işleri
Muhasebe İşleri
Yardımcı Personel

 Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmakta
mıdır?
Bulunmamaktadır.
 Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini nasıl
yönetmektedir?
 İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeydeuygulanmaktadır?
-

Kaynakların Yönetimi
 İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarakgerçekleştirilmektedir?
 İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin
üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır?
Böyle bir sistem kullanılmamaktadır.
 Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarakgerçekleştirilmektedir?
 Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkinolarak
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Bilgi Yönetim Sistemi
 Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere nasıl
bir bilgi yönetim sistemikullanılmaktadır?
Bilgi yönetim sistemi bulunmamaktadır.
Kullanılan bilgi yönetim sistemi,
 Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (öğrencilerin;
demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.)
kapsamaktadır?
 Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (araştırma kadrosunun;
ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve
niteliği, aldığı patentler, sanat eserleri vb.) kapsamaktadır?
 Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam oranları ve
istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri, vb.) kapsamaktadır?
 Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi sıklıkta
toplanmaktadır?
 Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin
güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması)
nasılsağlanmaktadır?
-

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
 Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri
belirlenmişmidir?
 Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl güvence altına
alınmaktadır?
Kurum dışından destek alınmamaktadır.

Kamuoyunu Bilgilendirme
 Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme
faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla
paylaşmaktamıdır?
Tüm yapılan etkinlikler, projeler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
http://dmyo.duzce.edu.tr/9076-duyurus-geleneksel-futbol-turnuvasinda-sampiyon-insaatteknolojileri-bolumu
http://dmyo.duzce.edu.tr/9093-duyurus-imteks-baski-bolumu-sorumlusu-omer-yesilyurt-ileisbasinda-egitim
http://dmyo.duzce.edu.tr/8675-duyurus-insaat-bolumu-5_-etkinligi
http://dmyo.duzce.edu.tr/8817-duyurus-ozhan-abat-workshop-etkinligi
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http://dmyo.duzce.edu.tr/9257-duyurus-calismak-isteyene-engel-yok-projesinin-kapanisi
 Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği nasıl güvence altına
alınmaktadır?
Tüm yapılan etkinlikler ve projeler internet sayfalarımızda yayınlandıktan sonar diğer haber
kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
 Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik
özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamışmıdır?
Hayır
 Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik
ilan edilmiş politikası varmıdır?
Hayır
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E. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Yönetim Sistemi
Güçlü Yönler
 Düzce Meslek Yüksekokulunun şehir merkezinde yer alıyor olması, (iletişim ve işbirliği
kolaylığı)
 Düzce Meslek Yüksekokulunun Büyükşehirlere ve Sanayi Merkezlerine yakın, her türlü ulaşım
kolaylığına sahip bir ilde olması,
 Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur ile işbirliği çalışmalarının yapılması,
 EDE stajı yaptırma ve denetlemedeki başarısı,
 Mesleki orta öğretim kurumları ile güçlü bağları olması,
 Mezunların istihdam olanaklarının fazla olması,
 Sosyal ve kültürel alanlardaki başarılı çalışma faaliyetleri,
 Sanayi ile işbirliği çalışmaları,
 Eğitim ve araştırma anlamında genç, nitelikli, yetkin, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri
benimsemiş alanında tecrübe sahibi akademik personel,
 Pozitif ve çözüm odaklı, yeniliklere açık, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı,
 Öğrenci, idari ve akademik personel arasındaki ilişkilerde sevgi, saygı ve içtenliğin hâkim olması,
 Mesleki yeterliliğe ve çalışma disiplinine sahip, özverili, değişim ve yeniliğe açık personel,
 Kurum içi ve kurum dışı farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin bir arada uyumlu çalışması ve
iletişimin güçlü olması,
 Paydaşlarla ve yerel yönetimlerle iletişim kurma, işbirliği geliştirme, uyumlu çalışma ve
uygulama başarısı,
 Sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim verme, öğrencilere iş ve staj imkânı
sağlayabilme,
 Çevre toplum ve birey sağlığının korunmasına yönelik eğitim, tarama ve bilimsel çalışmaları
yapılabilmesi,
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 Öğrenci odaklı yönetim felsefesinin en alt birimlere kadar benimsenmiş olması,
 Öğrenci topluluklarının aktif olarak çalışması,
 Farklı alanlarda eğitim verebilme imkânları sayılmaktadır.
Zayıf Yönler
 Teknik ve idari personelin yeterli sayıda olmayışı ve tecrübeli ve nitelikli personel azlığı,
 Yeterli sayıda akademik personel olmaması,
 Üniversitenin büyüme hızına göre bazı fiziki olanakların (derslik, laboratuvar, ısınma,
misafirhane, altyapı gibi) yetersiz kalması,
 Çevre ve sosyal düzenlemelerde halen eksikliklerin bulunması,
 Akademik personelin mesleki gelişimine yönelik faaliyetlerin yetersiz olması,
 Personelin motivasyonunun düşük olması, motivasyonu arttırıcı bir mekanizmanın bulunmaması,
 Öğrenci bilgi sisteminde beklenmeyen sorunların çıkması ve kısa sürede çözülememesi,
 Akademik teşvik miktarlarının düşük olması nedeniyle uluslararası tebliğlere iştirakin az olması
sayılmaktadır.
Fırsatlar
 Düzce ilinin coğrafi açıdan metropollere yakın olması ve bunu avantajlarından yararlanabilme
olanakları,
 Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarının teşvik edilmesi,
 Paydaşlarla işbirliği olanaklarının fazla olması,
 Bölgedeki belirli iş sahalarına uygun öğrenci yetiştirme imkânı,
 Düzce'nin sahip olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik zenginlikleri,
 Düzce ilinin, sanayi ve tarım alanlarını içinde barındıran ve gelişim potansiyeli olan coğrafyada
olması,
 Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilme olanaklarının fazla olması,
 Dış paydaşların kurum hizmetlerine olan talebinin artması ve bilinçlenmesi,
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 Yasal düzenlemeler sonucunda mesleklere yönelik sağlanan olanakların iyileştirilmesi olanakları
sayılmaktadır.

Tehditler
 Şehir ve kampüs ulaşım imkânının kısıtlı olması, düzensizliği ve yol, kaldırım vb. altyapının
şehirde ve kampüste tamamlanmamış olması,
 Ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı olması,
 Düzce ili halkının öğrenci ve üniversiteye önyargılı olması,

F. ÖNERİ VE TEDBİRLER
 Öncelikli olarak kaliteli bir eğitim için kaliteli derslikler, binalar ve donanım gerekmektedir.
Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmelerini sağlamak üzere miladını doldurmuş olan
binaların yerine çok daha sağlam büyük ve planlı bir binanın inşasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
 Düzce Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu aynı yerleşkede eğitim
öğretim vermektedirler. Fiziki alanın iki meslek yüksekokuluna yetmediği düşünüldüğünde
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim faaliyetlerine başka bir kampüste devam
etmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Yeterli olmayan binalar, hem derslik olarak
hemde öğretim elemanlarına yer sıkıntısı olarak büyük sorun oluşturmaktadır. Bazı öğretim
elemanları odaları 3-4 kişiden oluşmakta, bazı öğretim elemanları ise koridor sonlarının odaya
çevrildiği alanlarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler.
 Düzce Üniversitesi bir sistem olarak düşünüldüğünde bu sistemin alt parçası olarak Düzce
Meslek Yüksekokulunda; 9 bölüm başkanlığı altında 13 program bulunduğu ve 41 akademik
personel olduğu bilinmektedir. Bu bölümlere ve personele ait tüm verileri tek bir sistemde
toplayacak son derece ayrıntılı bir bilgi yönetim sistemine ihtiyaç olduğu kaçınılmaz bir
gerçektir. Verilerin bir kez girildikten sonra tüm sistemlere iletilmesini sağlayacak programların
olduğu düşünülmektedir.
 Bazı programlardaki öğrenci sayısındaki azalmanın programların isimlerinin ve içeriklerinin
değiştirilmesi ile giderilebileceği aynı zamanda üniversite sınavı öncesi bölüm ve programları
tanıtıcı sunumların hazırlanarak tüm liselere tanıtım toplantılarının gerçekleştirilmesinin uygun
olacağı düşünülmektedir.
 Akademik (yabancı dil, istatistik vb.) ve idari personel (iletişim ve farklı uzmanlık alanları vb.)
için hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinin eğitim kalitesini arttırma çabaları
açısından son derece faydalı olacağı düşünülmektedir. Özellikle idari personelin görevde
yükseltilmelerde yeterliliğinin değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda eğitim almasının işlerin
yürütülebilmesi açısından büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir.
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 Orta öğretimde mesleki eğitim alanındaki başarı düşüklüğü Meslek yüksekokullarına da
yansımakta, öğrencilerin adaptasyonu uzun sürmektedir. 1. Sınıf öğrencileri için mutlaka 1.
Dönemim ilk haftası oryantasyon olarak planlanmalı ve ilk haftaya boş geçen hafta olarak
bakılmamalıdır.
 Öğrencilerin Merkez Kampüs sosyal imkânlarından yeterince yararlanamaması göz önünde
bulundurulduğunda, öğrencilerin merkez kampüse gitmelerini kolaylaştırmak için gün içinde 1
veya 2 defa olacak şekilde ücretsiz servis imkânı düşünülebilir.
 Birçok farklı program mezun öğrencilerini sosyal iletişim siteleri aracılığıyla takip etsede
mezunlarla ve öğrencilerle ilgili istatistikî veri tabanı konusunda yetersiz kalınmaktadır. Bilgi
yönetim sistemi planlanırken bu konuyada değinilmesi son derece uygun olacaktır. Diğer
üniversitelerin mezunların takibi konusunda izledikleri yollar araştırılmalı, gerekirse Mezun
Takip Koordinatörlüğü kurulması düşünülmelidir.
 Alt yapı olanaklarının zenginleştirilmesi için maddi olanakların sağlanması, endüstri
kuruluşlarıyla devam etmekte olan ilişkilerin daha da geliştirilerek staj olanaklarının ve ortak
proje çalışmalarının geliştirilmesi, bilimsel proje çalışmalarının arttırılması, laboratuarların
modernizasyonunun üniversite destekli sağlanmasının eğitimin kalitesinin arttırılmasında etkili
olacağı düşünülmektedir.
 Teknisyen ve Tekniker kadrolarının yetersizliği sebebiyle laboratuarların sürekli kullanıma
açılamaması öğrencilerin ders dışında laboratuarlardan yeteri kadar faydalanamamasına sebep
olmaktadır. Tekniker ihtiyacı olan bölümlere bu kadroların aktarılmasının öğrencilerin daha fazla
uygulama yapabilmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
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