A.

Egitim ve Ogretim

(Aciklama ve Beklentiler)
Fakilltenizin/ Enstitilntiziln/ Konservatuanmz1n/ Meslek Ytiksekokulunuzun/ Merkezinizin
egitim-ogretim sfuecinin degerlendirmesinin yapilmas1 beklenmektedir.
Egitim-ogretim, kurumun sfuekli
tarafmdan

ger9ekle~tirileceginin

geli~im

odag1 ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler

belirlendigi, egitim-ogretim faaliyetlerinin

hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek degerlendirildigi ve

ula~ilan

ger9ekle~tirildigi,

sonu9larm kontrol

edilerek ihtiya9 duyulan iyile~tirmelerin yapild1g1 bir sfue9 olarak ele ahnmahdir.
A~ag1da

farkh

ba~hklar

altmda

listelenen

sorular

Fakilltenizin/

Enstitilni.izun/

Konservatuanmz1n/ Meslek Ytiksekokulunuzunl Merkezinizin egitim-ogretim altyap1smm
yeterliligi, egitim-ogretim stratejisinin ve hedeflerinin tutarhhg1, sfuecinin ne kadar etkin
~ekilde

yurutilldugu ve performansma

ili~kin

degerlendirmenin yap1labilmesine olanak

saglamak uzere yol gosterici olmas1 amac1yla verilmi~tir.
A~ag1da

belirtilen (Tiirkiye Yiiksekogretim Yeterlilikler

~er~evesinde);

prosediir,

ve Bologna silreci

sorularm ay1klamah olarak ve var ise dayanaklan ile birlikte (belirlenen

i~ akI~ ~emalari,

yonetim kurulu karar1 vb.)

sorulara hayir cevab1 verilmesi durumunda ise gerekli
ul~1lmas1

<;er~evesi

cevaplandmlmas1,

a~ag1daki

9al1~malann ba~latilarak

hedefe

saglan1lmahdir.

Programlarm Tasarimi ve Onayi
Programlarm egitim ama9lannm belirlenmesinde ve mufredatm (egitim programmm)
tasar1mmda i9 ve

d1~ payda~

katkilan nasil ve ne seviyede ger9ekle~mektedir?

Cevap:
Di~

Hekimligi programmda heniiz ogrenci olmamakla birlikte programlarm egitim

ama~larmm

belirlenmesinde ve milfredatm (egitim programmm) tasar1mmda ADEE ve

DU<;EP kriterleri baz ahnarak haz1rlanmaktad1r.

Programlarm yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) nas1l belirlenmektedir?

Cevap:
Programm yeterlilikleri, ADEE ve DU<;EP kriterlerine gore, ogrencilerimizin
programdan mezun oluncaya dek kazanmalan beklenen her tiirlii bilgi ve beceriyi
~ekilde tammlam1:11~hr.

kapsayacak

Mezun ogrencilerden bilgi, beceri ve yetkinlik

a~1smdan beklentilerimiz program yeterlikleri olarak degerlendirilmektedir. Program

yeterliklerinin belirlenmesinde oncelikle egitim

ama~lar1,

programlarm misyonu,

vizyonu ve egitim siireci sonunda nasd mezunlar verilmek istendigi ortaya konmaktad1r.
Bu

siire~te i~

ve

d1~ payda~larm

fikir ve onerileri dogrultusunda programlardan mezun

olanlarm neleri bilmeleri, yapabilmeleri ve nelere yetkin olmalan gerektigi konusunda
genel olarak belirlenmektedir.

Di~

Hekimligi Program1

i~in

nasd bir program istendigi,

nasd mezunlar verilmek istendigi ve ogrencilerin egitim-ogretim siirecinde hangi
yeterliklere sahip olmalan gerektigine karar verilmektedir. Program yeterlikleriyle ilgili
bu genel

~at1 olu~turulduktan

ihtiya~larmm

ve

payda~larm gorii~leri

soyut ifadeler yerine
ba~hklan

altmda

olu~turularak

ol~iilebilir

tammlamr.

belirlenip, toplumun

almmaktad1r. Ardmdan, program yeterlikleri

ve gozlemlenebilir ifadelerle bilgi, beceri ve yetkinlik
Program

yeterliklerine

dayah

olarak miifredat

dersler belirlenmektedir. Miifredat ve derslerin belirlenmesinde program

yeterlikleri goz oniinde bulundurulur; yani program
dersler

ama~lan

sonra programlarm egitim

se~ilerek

miifredat

olu~turulur.

Son

yete~liklerine kar~1hk

a~amada

gelecek

ise program yeterlikleriyle

baglant1h olarak miifredata alman derslerin ogrenme kazammlan, ogrenme

siire~leri

ve

AKTS kredileri belirlenir.
Programlarm yeterlilikleriyle ders ogrenme !Ylktilan arasmda ili~kilendirme yapilmakta m1dir?

Cevap:
Miifredatta yer alacak olan dersler program yeterliklerine gore

se~ilecektir.

Daha sonra

ise miifredata eklenen her bir dersin program yeterliliklerine gore ogrenme
kazammlarJ/~1ktdar1 belirlenecektir. Ogrenme kazammlan bir veya birden ~ok program

yeterligini klsmen veya tamamen destekleyecek

~ekilde

tasarlanmaktad1r. Dolay1S1yla,

program yeterlikleri ile ogrenme ~·ktdan arasmda ili~ki kurulmaktad1r.

...

Kurumda programlann onaylanma silreci nasil ger9ekle~tirilmektedir?

Cevap:
Kurumda programlarm onaylanmas1 iizerine Universite senato karar1 almmas1yla
ger~ekle~tirilmektedir.

Programlann egitim ama9lan ve kazammlan kamuoyuna a9tk bir ~ekilde ilan edilmekte
I

midir?

Cevap:
Evet, ilan edilmektedir. Fakiiltemiz biinyesinde faaliyet gosteren biitiin programlarla
ilgili ybu.edu.tr uzanhh internet sitesi bulunmaktad1r. Bu web sayfalarmda programla
ilgili egitim

ama~lar1,

kazammlar1, istihdam olanaklan vb konularda bilgi

bulunmaktad1r. Aynca Universitemiz Bologna web sayfasmda Fakiiltemiz dahilindeki
programlarm program yeterlilikleri, ~1ktdar1, miifredat1, ders i~erkleri ve ogrenme
~1ktdan

ilan edilecektir. (bknz: https://obs.ybu.edu.tr/oibs/bologna/)

Ogrenci Merkezli Ogrenme, Ogretme ve Degerlendirme
Programlarda yer alan derslerin ogrenci

i~

yilkilne dayah kredi degerleri (AKTS)

belirlenmekte midir?

Cevap:
Di~

Hekimligi programmm miifredatmda bulunan biitiin dersler

i~in

ogrenci

i~

yiikii

hesap edilmi~tir. Ogrenci i~ yiikii hesaplamalarmda ilgili dersin haftahk ders saati, ders
d1~1

ders

~ab~ma

siiresi, varsa odev, proje, sunu gibi haz1rhklar

smavlar i~in gereken
i~

yiikii

~ah~ma

belirlenmi~tir.

i~in

ayrilacak vakit ve

siiresi goz oniinde bulundurularak her bir ders

Bulunan toplam

i~

i~in

toplam

yiikii donemlik AKTS kredi toplam1 olan 30'a

bOliinerek, programlarda yer alan her bir dersin AKTS kredileri belirlenmi~tir.
Ogrencilerin yurt i9i ve/veya yurt d1~mdaki i~yeri ortamlarmda ger9ekle~tirebilecekleri
uygulama ve stajlarm

i~

yilkleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programm toplam

i~

yiikUne

dahil edilmekte midir?

Cevap:
Ogrencilerin yurt

i~i ve/veya yurt d1~1ridaki i~yeri ortamlarmda ger~ekle~tirebilecekleri

uygulama ve stajlarm

i~

yiikleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programm toplam

yiikii belirlenmi~ olup, ilgili derslerin AKTS kredileri miifredatlarda

belirtilmi~tir.

i~

Programlann yfuiittilmesinde ogrencilerin aktif rol almalan nas1l te~vik edilmektedir?

Cevap:
Programm genel ve ozel

ama~lar1

dogrultusunda ders

i~erisinde

ogrencinin aktif olarak

derse katihmm1 saglayan yontem ve tekniklerin kullamlmasma ozen gosterilecektir.
Ogrenci ba~ar1smm degerlendirilmesinde ogrencilerin dersle ilgili bazirlad1klar1 proje
ve raporlar, yaptiklar1 sunumlar, interaktif ders ortamma saglad1klar1 katki da goz
oniine almarak derste aktif olmalar1 te~vik edilecektir.
Ba~an ol9me ve degerlendirme yontemi (BODY) hedeflenen ders ogrenme 91ktilanna
ula~lld1g1m

ol9ebilecek ~ekilde tasarlanmakta m1dir?

Cevap:
Miifredatlarda yer alan derslerle ilgili ogrencilerimizin
degerlendirilmesinde oncelikle vize ve final smavlarma

ba~ardarmm Ol~iilmesi

ba~vurulacakhr.

Notland1rma

bilgisayar arac1hg1yla- optik okuyucu ile yapdacaktir. Ayr1ca, ders ogrenme
Ol~ebilecek

~1ktdanm

nitelikte odev, sunu, proje vb uygulamalar yapdarak ogrencilerin

ba~ardarmm Ol~iilmesi

Dogru, adil ve tutarh

ve degerlendirilµiesinde kullamlmaktad1r.

~ekilde

degerlendirmeyi guvence altma almak iyin nas1l bir yontem

(smav larm/notland1rmanm/derslerin
belirlenmi~

ve

tamamlanmas1mn/mezuniyet

ko~ullarmm

onceden

ve ilan edilmi~ kriterlere dayanmas1, vb.) izlenmektedir?

Cevap:
Ol~me ve degerlendirmede kriter olarak kullamlacak biitiin uygulamalar ve bunlarm

ders tamamlama notuna %

ka~hk

etkisi olacag1 "ders izlencesi" ile ilan edilecektir.

Aynca staj ve donem i~i uygulamalarm nasd degerlendirilecegi ile ilgili kurallar Fakiilte
sayfamizda ogrencilere duyurulacakhr.
Ogrencinin devamm1 veya smava girmesini engelleyen hakh ve ge9erli nedenlerin olu~mas1
durumunu kapsayan ay1k duzenlemeler var m1d1r?

Cevap:
Bu konuda fakiiltemizin ayn bir diizenlemesi bulunmay1p, iiniversitemiz Ogrenci i~Ieri
tarafmdan yay1mlanan "Ydd1nm Beyaz1t Universitesi Ogrencilerin Hangi
Hallerde Hakl1 Ve
bagh kalmacakhr.

Ge~erli

Mazeretli Saydacagma Dair Esaslar" da belirtilen hiikiimlere

6zel yak1~1m gerektiren ogrenciler (engelli veya uluslararas1 ogrenciler gibi) wm
dilzenlemeler var m1dir?

Cevap:
Di~

Hekimligi Fakiiltesi

dii~iiniilen

binada ozel

yakla~1m

gerektiren ogrenciler

i~in

gerekli diizenlemeler yapdacakt1r.

Ogrencinin Kabulu ve Gelisimi, Tanmma ve Sertifikalandzrma

Yeni ogrencilerin kuruma/programa uyumlanmn saglanmas1 i9in nasil bir yontem
izlenmektedir?

Cevap: Kurum tamtim1 ve donem ba~1 oryantasyon egitimleri yapdacaktir.
Ba~anh

ogrencinin kuruma/programa kazandmlmas1 ve/veya ogrencinin programdaki

akademik ba~ans1 nasil te~vik edilmekte ve/veya odullendirmektedir?

Cevap:
Fakiiltemize ogrenci ahmma 2016-2017 egitim ogretim doneminde

ba~lanacaktir.

Bu

nedenle ogrencilerin kuruma kazand1nlmas1yla ilgili uygulama yapdmam1~tir.
Ogrencilere yonelik akademik dan1~manhk hizmetleri ne kadar etkin ~ekilde sunulmakta ve
akademik geli~imleri nasil izlenmektedir?

Cevap:
Fakiiltemiz biinyesindeki programlarda biitiin ogrencilerin akademik

dam~manhklar1

bulunacaktir. Ogrenciler gerek akademik konularda gerekse gelecekle ilgili kariyer
planlamalanyla
dam~manlar
~oziimiinde
ah~kanhg1

ilgili

akademik

dam~manlanyla

egitim-ogretim konular1

yard1mc1 olmak, mesleki

ba~ta
a~1dan

gorii~ebileceklerdir.

olmak iizere,

rehberlik yapmak;

kazanmaya katkida bulunmak ve tecriibelerini

haftabk gorii~meler yapdacaktir.

kar~da~dabilecek
ya~am

payla~mak

Akademik
sorunlarm

boyu ogrenme

iizere ogrencilerle

Egitim-Ogretim Kadrosu
Egitim-ogretim si.irecini etkin ~ekilde yi.iri.itebilmek i.izere yeterli say1da ve nitelikte akademik
kadrosu bulunmakta m1d1r?

Cevap: Fakiiltemizde egitim-ogretim siirecini etkin bir §ekilde yiiriitebilecek yeterliligi
saglayacak 12 ogretim iiyesi kadrosuna sahip olmakla birlikte

ihtiya~

duyulan alanlarda

Ydd1r1m Beyazit Universitesi biinyesindeki diger fakiiltelerden gorevlendirme yoluyla
destek almabilecektir.
Kurumdaki ders gorevlendirmelerinde egitim-ogretim kadrosunun yetkinlikleri (9ah~ma
alaru/akademik uzmanhk alan1 vb.) ile ders iiyeriklerinin

orti.i~mesi

nasil gi.ivence altma

ahnmaktadir?

Cevap:
Her donem sonu bir sonraki donemin ders gorevlendirmeleri

i~in

kurumun mevcut

egitim-ogretim ve idari kadrosunun katihm1yla yapdacak toplantdarda akademik
kadronun her birinin mevcut derslerle ilgili uzmanla§ma alanlar1 ve bu alanlarda daha
once

yapm1~

oldugu akademik ve egitim-ogretim faaliyetleri dikkate almarak karar

ahnacaktir.

Egitim-ogretim kadrosunun mesleki
iyile~tirmek

geli~imlerini

si.irdilrmek ve ogretim becerilerini

iiyin ne gibi olanaklar sunulmaktadir?

Cevap:
Universitemiz biinyesinde veya ba§ka iiniversiteler ve kurumlarla i§birligi ile
ger~ekle§tirilen

hizmet

i~i

egitim seminerleri, kongreler, projeler, ulusal ve uluslararas1

sempozyumlara katihmlarma te§vik edilmekte ve buna yonelik f1rsatlar sunulmaktad1r.
Diger yandan alanla ilgili birimlere teknik geziler diizenlenerek bilgi ve deneyim
kazanmalan saglanmaktad1r.

•

Egitim-ogretim kadrosunun egitsel performanslarmm izlenmesi ve odilllendirilmesine yonelik
mekanizmalar mevcut mudur?

Cevap:
Yild1rim Beyazd Universitesi Dam~manhk Yonergesi Madde lO'a gore akademik
dam~manm gorevleri arasmda "Ogrenci Memnuniyeti Anketi" olu~turmak yer

almaktad1r. Soz konusu anketin
saglanarak

programm

degerlendirilmeye

olu~turulmas1,

yiiriittiigii

~ah~1hr.

uygulanmas1 ve degerlendirilmesi

egitim-ogretim

Ayr1ca ogrencilerin derslerdeki

faaliyetlerinin
ba~ari

verimliligi

oranlar1 da egitim-

ogretimin verimliliginin degerlendirilmesinde dikkate ahmr. Bu degerlendirmede
ba~armyla

one ~1kan ogretim iiyesi/gorevlisi sozlii veya yaz1h olarak odiillendirilir.
bile~eni

Kurum, egitim

kapsammdaki hedeflere

ula~may1

saglayacak egitim-ogretim

kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak silrdilrillebilirligini nas1l gilvence altma almaktadir?

Cevap:
isti~are,

Diizenli arahklarla onceden planlama yapdarak ve iiniversitemiz biinyesinde
i~birligi

ve destek toplantilari yapilarak giivence altma ahnmaktad1r.

Ogrenme Kaynaklari, Eri§ilebilirlik ve Destekler

Ogrencilerin

mesleki

geli~im

ve

kariyer

planlamasma

yonelik

ne

tilr

destekler

ve kariyer planlarma uygun ders

i~erikleri

saglanmaktadir?

Cevap:
Programlarm

i~erigine

mesleki

geli~im

belirlenmektedir. Programlarm tamtdmasma

ili~kin

seminer ve

soyle~ilerin

yapdmas1

ili~kin

kurum ve

planlanmaktad1r, bu baglamda ogrencilerin gelecekteki mesleklerine

kurulu~larla i~birligi saglanmaktad1r. ilgili kurum ve kurulu~lara ~e~itli geziler

diizenlenerek

ogrencilerin

mesleklerini

daha

yakmdan

tammalarma

verilmektedir. Ayrica iiniversitemiz biinyesinde kariyer yonlendirme merkezi
planlanmaktad1r.

f1rsat
a~dmas1

..

•

Ogrencilerin staj ve i~yeri egitimi gibi kurum d1~1 deneyim edinmelerini gerektiren programlar
iyin kurum d1~1 destek bile~enleri nas1l saglallinaktadir?

Cevap:
6grencilere "ERASMUS + FARABi+ MEVLANA" programlan ile kurum d1~1 egitim ve
staj yapma imkanlar1 saglanabilecektir.

Program/arm Surekli izlenmesi ve Guncellenmesi
i9 payda~lann (ogrenciler ve 9ah~anlar) ile d1~ payda~larm (i~veren, i~ dtinyas1 ve meslek
orgtitti temsilcileri, mezunlar, vb.) stirece katihmt saglanarak programm gozden ge9irilmesi ve
degerlendirilmesi nastl yapilmaktadir?

Cevap:
Staj egitimleri, seminerler ve bilimsel toplantdar arac1hg1yla
kat1hm1 saglanacak ve soz konusu

payda~lardan gorii~leri

d1~ payda~larm

siirece

ve geri bildirimleri alacaktir.

Gozden ge9irme faaliyetleri ne s1khkta, nastl ve kimler tarafmdan yaptlmaktad1r? Katk1 veren
payda~lar

nas1l belirlenmektedir? Bu

payd~lar

karar verme stirecinin hangi

a~amalarma

katilabilmektedir?

Cevap:
Egitim y1h ba~1 ve sonunda gozden

ge~irme

faaliyetlerinin ogretim iiyelerimiz tarafmdan

saglanmas1 planlanmaktad1r.

Degerlendirme sonu9lan, programm gtincellenmesi ve stirekli

iyile~tirilmesi

19m nas1l

kullamlmaktad1r?

Cevap:
Her bir program degerlendirme
tart1~dacaktir

sonu~larm1

ilgili programm ogretim iiyeleriyle

ve varsa eksiklikler Dekanhg1miza bildirilecektir.

Programlann egitim ama9lanna

ili~kin

hedeflerine

ula~tig1m;

ogrencilerin ve toplumun

ihtiya9lanna cevap verdigini nas1l izlemekte ve Ol9mektedir?

Cevap:
2016-2017 egitim ogretim yJlmda ilk kez ogrenci alacak olan Fakiiltemiz heniiz mezun

vermedigi

i~in

ol~iilmemi~tir.

ogrenci ve toplumun

ihtiya~larmm

kar~Jlamp

kar~Jlanmad1g1

Fakat ilerleyen yJllarda mezun takip sistemi arac1hgiyla izleme ve

degerlendirmenin yapJlmas1 planlanmaktad1r. Aynca
Smav1" sonucundaki

ba~ar1

"Di~hekimliginde

durumu da programlarm egitim

Uzmanhk

ama~larma

ili~kin

hedeflerinin degerlendirilmesinde kullamlabilir.
Programlann egitim ama9lan ve ogrenme 91ktilanna

ili~kin

taahhiitleri nas1l gilvence altma

ahnmaktadu?

Cevap:
Egitim

ama~lan

ve ogrenme

~1ktJlar1

iiniversitemizin Tiirkiye Yiiksekogretim

Yeterlilikler C";er~evesi ve Bologna iiyeligi ile garanti altma ahnmaktad1r.

0

