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DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME FAKÜLTESĠ 2018 

YILI KURUM ĠÇĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU 
 

A. Eğitim ve Öğretim 

 

Programların Tasarımı ve Onayı 
 

 Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim 

programının) tasarımında iç ve dıĢ paydaĢ katkıları yazılı ve sözlü olarak 

edinilmektedir. Özellikle teknolojik geliĢmeler ve kürerselleĢmenin getirdiği 

değiĢimler programlara aktarılmaktadır.


 Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) belirlenirken 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde 

bulundurulmaktadır.


 Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında iliĢkilendirme 

yapılmaktadır.


 Kurumda programların onaylanma süreci programların teknik ve akademik açıdan 

yeterliliği ile ilgili araĢtırmaların ardından hazırlanan dosyanın dekanlık ve 

rektörlük bazında incelemesinden sonra gerçekleĢtirilmektedir.


 Programların eğitim amaçları ve kazanımları bölüm web sitelerinde kamuoyuna 

açık bir Ģekilde ilan edilmektedir. Bologna süreci kapsamında da detaylı bilgiler 

yayınlanmaktadır.


 Güncel ders bilgi paketleri kurum ve üniversite internet ortamında 

yayınlanmaktadır. (www.if.duzce.edu.tr ) 
 

 FakültemizĠsteğebağlıstajyönergesibulunmaktadır


(http://www.if.duzce.edu.tr/Dokumanlar/if/isletme.staj.yonergesi.pdf ) 
 

 Mezun Takip Komisyonu kurulmuĢ, Komisyon Faaliyet Planı hazırlanmıĢtır. 

(Bknz: EK -1a / EK-1b)


 Program kazanımları bağlamında ders içi/dıĢı etkinlikler düzenlenmektedir. (EK: 

2-a/ EK: 2-b)





Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 




 Programlarda yer alan derslerin öğrenci iĢ yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) 

belirlenmektedir.


 Öğrencilerin   yurt   içi   ve/veya   yurt   dıĢındaki   iĢyeri   ortamlarında

http://www.if.duzce.edu.tr/
http://www.if.duzce.edu.tr/Dokumanlar/if/isletme.staj.yonergesi.pdf
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gerçekleĢtirebilecekleri uygulama ve stajların iĢ yükleri belirlenmekte (AKTS 

kredisi) ve programın toplam iĢ yüküne dâhil edilmesinde bölüm bazında farklı 

uygulamalar bulunmakta ve bir bölüm hariç toplam AKTS ye dahil edilen staj 

uygulaması bulunmamaktadır 
 

 Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları takım çalıĢmaları ve 

araĢtırma yapmalarını teĢvik edici çalıĢmalarla sağlanmaktadır.


 BaĢarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme 

çıktılarına ulaĢıldığını ölçebilecek Ģekilde tasarlanmaktadır. BaĢarı 

değerlendirmeleri standart olmayıp çok boyutlu olarak ders bazında değiĢiklik 

göstermektedir.


 Doğru, adil ve tutarlı Ģekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir


yöntem (sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet 

koĢullarının önceden belirlenmiĢ ve ilan edilmiĢ kriterlere dayanması, vb.) 

izlenmesinde ders sorumlusunun ve akademik danıĢmanın sorumluğu mevcuttur. 

Ayrıca her öğrencinin ders geçme notları mezuniyet Ģartları üniversite 

senatosunca belirlenmiĢtir. Bu bağlamda ders izlenceleri öğretim üyeleri 

tarafından dönem baĢında hazırlanarak kendileri tarafından öğrencilere 

iletilmekte, ayrıca OBS’ de ders geçme kriterleri tanımlanmaktadır. 


 Öğrencinin devamını belirleyen ve tüm üniversite için geçerli olan yönetmelikler 

mevcuttur. Ayrıca sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluĢması durumunu öğrenciye sınav hakkı verilmetedir ve bu durum 

yönetmelikçe düzenlenmiĢtir.


 Özel yaklaĢım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için 

dil eğitimi almaları sağlanmakta, engelliler için fiziki koĢulların uygunluğunun 

sağlanması haricinde özel gereksinimli öğrenciler kapsamında “Fakülte Engelli 

Birim Koordinatörü” olarak fakülte öğretim üyesi görevlendirilmiĢtir. Bu 

çerçevede özel gereksinimli öğrenciler hakkında öğretim üyelerinin 

bilgilendirilmesi, öğretim üyelerine yönelik eğitimler düzenlenmesi, özel 

gereksinimli öğrencilere yönelik koordinatör danıĢmanlık saati tanımlanması, 

gereksinimlerinin karĢılanması için mekanizma oluĢturulması hususunda 

çalıĢmalar yürütülmektedir. (Ek 3)


 Kredi transfer sistemi uluslararası hareketlilik programlarına uygundur.


 Seçmeli ders çeĢitliliği mevcuttur.


 Öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin farkındalığı yüksektir.
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 Öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısı 87’ dir. Öğretim elemanı sayısındaki 

yetersizlik hem öğretim üyelerinin ders yüklerinin fazla olmasına hem de kurum 

dıĢından öğretim elemanı görevlendirilmesine sebep olmaktadır.


 Öğrencilerin mezuniyet koĢulları D.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

çerçevesinde fakülte öğretim elemanları ortak kararıyla belirlenmiĢtir.

 

Öğrencinin Kabulü ve GeliĢimi, Tanınma ve Sertifikalandırma 

 

 Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmaktadır. 

ÖSYM sınavları neticesinde tercih yapacak tüm öğrenciler aynı haklara sahiptir. 

Puan önceliğine göre öğrenci kabulu yapılmaktadır.


 Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için kuruma alıĢtırma


(oryantasyon) eğitimleri (EK 4-a ve EK 4-b) verilmekte, akademik danıĢman 

atamakta ve hem dersler hemde kurum ile ilgili tüm bilgiler kendilerine 

katarılmaktadır. 


 BaĢarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin 

programdaki akademik baĢarısını teĢvik etmek adına üniversite bünyesindeki 

sosyal, kültürel, akademik destekler hakkında gerek üniversite web sayfasında ve 

gerekse fakülte web sayfasında tanıtımlar yapılmakta, Fakülte içinde çeĢitli 

yarıĢmalar düzenlenmekte ve ödüller verilmektedir. Ayrıca ikinci öğretim 

öğrencilerinde yüzdelik dilim koĢulu uygulanmakta ve ilk %10 a giren 

öğrencilerin harç muafiyeti kazanması sağlanmaktadır.


 Öğrencilere yönelik akademik danıĢmanlık hizmetleri etkin Ģekilde sunulmakta ve 

akademik geliĢimleri izlenmektedir. Bu amaç ile danıĢman ve öğrencilerin 

görüĢmeleri için haftanın belirli gün ve saatleri yalnızca öğrenci görüĢmelerine 

ayrılmaktadır. Bu görüĢmelerde akademik yönlendirmeler yapılmaktadır.


 Öğrenci hareketliliğini teĢvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma 

denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Erasmus, Farabi ve 

Mevlana değiĢim programları kapsamında alınan derslerin güncel ders 

müfredatına eĢdeğerliği yapılmaktadır.


 Öğrencinin derse devamını ya da sınava girmesini engelleyen haklı sebepleri 

oluĢması durumunda yönetim kurulu kararı alınarak bölüm baĢkanlıklarına 

iletilmektedir. Bu haklı sebepler tanımlanmıĢtır. D.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim ve


Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. 
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Eğitim-Öğretim Kadrosu 

 

 Eğitim-öğretim sürecini etkin Ģekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve 

nitelikte akademik kadrosu bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde 6 Profesör 7 

Doçent 21 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 17 AraĢtırma Görevlisi 

olmak üzere toplam 55 akademik personel bulunmaktadır.


 Eğitim-öğretim kadrosunun iĢe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili 

süreçler YÖK mevzuatına uygun olarak Düzce Üniversitesi Akademik Atanma 

ve Yükseltme Kritelerine göre yapılmaktadır


 Kuruma dıĢarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme 

usulleri; öncelikli olarak kurum personeli tercih edilmek ile birlikte alanında uzman 

akademisyen olmaması durumunda öncelikle diğer birimlerdeki akademisyenler 

olmak üzere daha sonra kamuda çalıĢan alanında uzman kiĢiler ve daha sonra diğer 

alanında uzman kiĢiler derslere atanmaktadır. (Düzce Üniversitesi Ders 

Görevlendirmesine ĠliĢkin Usul ve Esasları çerçevesinde yürütülen sürece iliĢkin 

iĢlemler Eğitim Koordinatörlüğü onayı ilegerçekleĢmektedir.) (Ek: 5-a / Ek:5-b)


 Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri


(çalıĢma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüĢmesi bölüm 

kurul toplantılarında güvence altına alınmaktadır. Öğretim üyelerinin uzmanlık 

alanlarında ders vermeleri ayrıca Dekanlıkca temin edilmektedir. Fakat öğretim 

elemanı sayısı azlığından dolayı bazı dersler alan dıĢı öğretim üyeleri tarafından 

verilmektedir. 


 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki geliĢimlerini sürdürmek ve öğretim 

becerilerini iyileĢtirmek için kurum içinde çeĢitli konularda seminerler ve 

eğitimler düzenlenmektedir. Personelin katılacağı yurtiçi ve yurt dıĢı eğitim 

olanakaları hakkında sürekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca üniversite 

bünyesinde gerçekleĢtirilen eğiticilerin eğitimi konulu eğitime tüm akademik 

personelin katılımı sağlanmaktadır.


 Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve 

ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar mevcuttur. Akademik teĢvik sistemi, 

akademik baĢarı ödülleri veya akademik yayın teĢvikleri uygulamaları mevcuttur.


 Kurum, eğitim bileĢeni kapsamındaki hedeflere ulaĢmayı sağlayacak eğitim-

öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence
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altına alınacağı fakültenin bölümlerindeki öğrenci sayıları ve gelecekte ihtiyaç 

duyulabilecek akademik personel sayısı ve niteliğini belirlemektedir. Yeni 

açılacak bölümler için planlama yapıldığında öncelikli olarak bu bölümlerin 

ihtiyaç duyacağı akademik personel planlaması yapılmaktadır. 
 

 Gözden geçirme ve kalite güvencesi faaliyet yöntemi olarak 360 derece öğretim


üyesi performans değerlendirme uygulanmaktadır. EK -6 
 

 

Öğrenme Kaynakları, EriĢilebilirlik 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 çalıĢma alanı, 

vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak Ģekilde sağlamaktadır. Fakülte 

bünyesinde bilgisayar laboratuvarı mevcuttur, dersliklerde projector ve fakülte 

tarafından tahsis edilen bilgisayarlar kullanılabilmektedir.


 Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı teĢvik edilmektedir. Ancak sosyal 

programlar ağırlıklı olan fakültede daha çok dersliklerin bilgisayar ve internet 

imkanları sağlanması ile sınırlı kalmaktadır.


 Öğrencilerin mesleki geliĢim ve kariyer planlamasına yönelik çeĢitli konferanslar 

ve paneller ile alanında uzman kiĢiler ve iĢ dünyasından giriĢimciler ile 

öğrencilerin buluĢması sağlanmaktadır. Kariyer günleri düzenlemektedir ve 

akademik danıĢmanların kariyer rehberliği yapmaları sağlanmaktadır.


 Öğrencilerin staj ve iĢyeri eğitimi gibi kurum dıĢı deneyim edinmelerini 

gerektiren programlar için isteğe bağlı staj uygulaması yürütülmektedir. 

Öğrencilerin staj yerlerini, yönetmeliğe uygun olarak bizzat kendilerinin bulması 

gerekmektedir. Fakülte bu konuda referans olarak destek vermektedir.


 Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri rektörlük 

bünyesindeki merkezlerde sunulmaktadır.


 Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor 

alanları, teknoloji donanımlı çalıĢma alanları vs.) mevcuttur. Ortak kullanıma açık 

bir yemekhane, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, futbol sahası ve 

kütüphane içinde çalıĢma odası mevcuttur.


 Öğrenci geliĢimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sağlık kültür spor 

dairesinin bütçesi çerçevesinde çoğunlukla desteklenmektedir.
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 Kurum, özel yaklaĢım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler 

gibi) yeterli ve kolay ulaĢılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteği üniversite 

bünyesinde kurulmuĢ koordinatörlüklerce yürütülmektedir. Fakülte içinde bu 

koordinatörlük ile eĢgüdümlü çalıĢan fakülte koordinatörleri mevcuttur. Özel 

gereksinimli öğrencilerin baĢvurabilecekleri mekanizmalar tasarlanmıĢtır, geri 

bildirim bu mekanizmalar yoluyla alınacaktır. (EK -3) 
 

 Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliğini güvence altına 

alınmak için iĢleyiĢ usul ve esasları döküman olarak web sayfalarında 

yayınlamıĢtır ve bu yönetmelik ve yönergeler ile kalite güvencesi sağlanmaktadır.


 Öğrenme kaynaklarına eriĢimde rekabet odaklı uygulamalar yapılmaktadır. Örnek 

olarak “Arama Motoru Optimizasyonu” dersi, öğrencilerin kariyer imkanları 

bağlamında ilk defa üniversitemizde açılmıĢtır. (EK -7)


 Öğrencilerin kullanımına yönelik altyapı bağlamında, derslerin gerçekleĢtiği 

tesislerin yetersizliği ve kuruma ait özel bir binanın olmamasının olumsuz etkileri 

yaĢanmaktadır.

 

Programların Sürekli Ġzlenmesi ve Güncellenmesi 
 

 

 Ġç paydaĢların (öğrenciler ve çalıĢanlar) ile dıĢ paydaĢların (iĢveren, iĢ dünyası ve 

meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın 

gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ortak toplantılar ile yapılmaktadır.


 Gözden geçirme faaliyetleri yıllık olarak bölüm baĢkanları koordinatörlüğünde 

bölüm öğretim üyelerince yapılmakta ve dekanlığa sunulmaktadır. Katkı verecek 

paydaĢlar öğrenci ve sanayiciler olmaktadır. Ders ve bölüm bazında istihdam 

koĢulları dikkate alınarak paydaĢlar belirlenmektedir.


 Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileĢtirilmesi için 

derslerin ve ders içeriklerinin güncellenmesinde kullanılmaktadır.


 Programların eğitim amaçlarına iliĢkin hedeflerine ulaĢtığını; öğrencilerin ve 

toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini program çıktılarına ulaĢıp ulaĢılmadığının 

izlemesi ile, mezun öğrencilerin istihdam durumlarına göre ve yeni öğrenci 

potansiyeline göre değerlenmektedir.


 Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına iliĢkin taahhütleri öğretim


üyelerinin bologna süreci dahilinde hazırlamıĢ oldukları ders planlarına 

uymalarının sağlanması ile güvence altına alınmaktadır. Bu konunun kontrolü ise 

bölüm baĢkanlıklarınca yapılmaktadır. 
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 Açık kapı politikası, öğrenci toplantıları, bölüm toplantılarına bölüm öğrenci 

temsilcisinin katılımı vb. uygulamalar yürütülmektedir. (EK -8)


 Programların tercih edilme oranları YÖK kontenjan doluluk oranları ile 

izlenmektedir.


 Akredite olmak isteyen programlar teĢvik edilmektedir. AACSB kuruluĢuna 

baĢvuru süreci için çalıĢmalar sürdürülmektedir. (EK 9-a ve EK 9-b)


