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BAŞLIK 

Mimarlık Birim Kalite Komisyonu 15.10.2021 Tarihli Toplantısı 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1.  Birim öz değerlendirme raporunun tanıtımı, hazırlanma şeklinin aktarımı ve hazırlanma 

sürecinin planlanması ve diğer kalite geliştirme konuları 

2.  Birim Danışma Kurulu (Dış Paydaşlar) Toplantısının organizasyonu, toplantı içeriğinin 

hazırlanması ve önerilerin sunulması 

 

KAPSAM 

 

 Birim öz değerlendirme raporu hakkında kalite komisyon üyelerine bilgi verildi. 
 

 Rubrik değerlendirme sistemi hakkında kalite komisyon üyelerine bilgi verildi. 
 

 ÖZ değerlendirme Raporu içeriğinde bulunan Uluslararasılaşma faaliyeti ile ilgili  
olarak birim çalışmları hakkında bilgi toplandı ve bu faliyetlerin geliştirilmesi için 
komisyon üylerinin görüşleri alındı. Uluslararasılaşma konusunda birim 
faaliyetlerinin planlanması için görüşler not edildi. Faaliyetlerin görünürlüğü ve 
kanıtları üzerinde duruldu.  

 

 Birim akreditasyon çalışmaları ile ilgili bilgi alındı ve bu faliyetlerin geliştirilmesi için 
komisyon üylerinin görüşleri alındı. 

 

 İç paydaşlarla ilgili çalışmalarla ilgili olarak komisyon üylerinin görüşleri alınarak 
konuyla ilgili faaliyet planlaması yapıldı.  
 

 Görüş formu soruları hazırlanırken, elde edilecek  sonuç verilerinin değerlendirilmesi 
ile; ders içerikleri, ders çıktıları ve müfredatlarının iyileştirilebileceği öngörüsünün 
göz önünde bulundurulması istendi. 
 

 Mezun/Mevcut öğrencilerin mesleki ve teknik yetkinliklerinin ölçülmesi için görüş 
formu hazırlanması kararlaştırıldı.20.10.2021 tarihinde paydaş görüşü formunu 
hazırlamak üzere ön hazırlık yapılması talep edildi.  

 

 Birim danışma kurulu ile yapılacak olan toplantı içeriği, tarihi, saati kararlaştırıldı. 
Gerekli duyuru yazısının mail yoluyla üyelere duyurulması, duyuruda toplantı 
içeriğinin de sunulması kararlaştırıldı, 

 

 

 Toplumsal katkı ile ilgili bilgi verilerek birim faliyetleri ile ilgili görüşler alındı. 
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 Kalite Geliştirme kapsamında yer alan faaliyetlerin kanıtları ve iyileştirme kanıtlarının 
neler olabileceği  üzerinde duruldu. 

 

 Gelecek toplantı tarihi kararlaştırıldı. Komisyon üylerinden gelecek toplantıya kadar 
birimsel faliyetler ile ilgili hazırlık yapılması istendi. 

 

 Birim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kanıtları hakkında bölüm başkanlarına bilgi 
verilmek üzere bölüm başkanlarıyla toplantı yapılması kararlaştırıldı. 

 

 Web sayfası ile ilgili eksikler konusunda komisyon üyelerinin görüşleri alındı ve 
çalışma faaliyetlerinin görünürlüğünün arttırılması için web sayfasının önemiden 
bahsedildi. 
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TOPLANTI FOTOĞRAFLARI 
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