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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
2016-2017 BAHAR DÖNEMİ
AKADEMİK KURUL KARARLARI
“MİMARLIK FAKÜLTESİ 2016-17 BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK KURUL TOPLANTISI 9 Şubat 2017
Perşembe günü saat 10:00 da Mimarlık Fakültesi Şehit Hasan Hüseyin GÜL Konferans Salonunda
yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Fakülte ve Bölüm Kurullarının düzenli bir şekilde yapılması ve katılımının sağlanması
2- Fakülte ve Bölüm Kurullarında Araştırma Görevlisi Konseyi temsilcilerinin katılımının
sağlanması
3- Fakülte ve Bölüm Akademik Kurullarına Öğrenci Temsilcilerinin katılımının sağlanması,
talep ve görüşlerinin dinlenmesinin sağlanması
4- Bölüm bünyesinde oluşturulan Komisyonların her yıl yaptıkları tüm faaliyetleri bir rapor
halinde Aralık ayı sonuna kadar Bölüm Başkanlıklarına sunması
5- Koordinatörlük ve Bölüm Komisyonlarının; daha aktif olması, ortak çalışma ve işbirliğinin
sağlanması ve sürdürülebilir hale getirilmesi,
6- Bölüm Komisyonlarının Yıllık Plan ve programların yılın başında öngörülmesi ve Bölüm
Başkanlıklarına iletmesi
7- 23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
kapsamında Fakültemizde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve iş verimliliği
açısından kaliteyi artırma bağlamında Bölüm Strateji ve Kalite Geliştirme Komisyonları
tarafından çalışmaların yürütülmesi
8- Bölümlerdeki Akreditasyon Komisyonlarının Akreditasyon sürecinin başlatılması ve
yürütülmesi için çalışmaların başlatılması ve bu konuda Dekanlığa rapor sunması
9- Fakülte ve Bölüm Arşiv Komisyonları tarafından Arşiv Yönetmeliği çıkarılması için
Dokümantasyon ve Arşiv Sorumluları tarafından çalışmaların yürütülmesi ve rapor sunması,
10Yaz okulu açılması konusunda Bölümlerin başvuru zamanından önce karar alması ve
öğrencilere duyurulması,
11Bölümlerde ders materyallerinin hazırlanması ve dijital hale getirilmesi,
12AKTS sisteminde derslerin Türkçe ve İngilizce olarak tamamlanması ve eksikliklerin
giderilmesi
13Bölümlerde bölümler bazında Proje derslerinin entegrasyonun sağlanması ve ortak
projelerin yürütülmesi
14Proje süreci ve not değerlendirilmesine yönelik standartların oluşturulması için
Komisyonların altlık oluşturması ve Bölüm Lisans, AKTS /BİLSİS sorumluları tarafından
ortak rapor haline getirilmesi,
15Bölümlerin öğrencilere yönelik memnuniyet Anket çalışmalarının 2017 Bahar Dönemi
içinde yapılması
16Bölümlerin Mezuniyet Komisyonları tarafından Paydaş anketlerinin yapılması için
çalışmaların yürütülmesi
17Ders Uygulama ve Teknik Gezi Yönetmeliğinin hazırlanması
18Öğrencilerin Planlama ve Tasarım Proje yarışmalarına katılımının teşvik edilmesi
19İş güvenliği ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaların başlatılması ve gerekli
tedbirlerin alınması gibi kararlar alınmıştır.

