T.C.
Celal Bayar Üniversitesi
Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Amaç ve Hedefleri
Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması
Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının artırılması
Strateji 1.1.1: Üniversite akreditasyon komisyonu oluşturularak uygun birimlerde akreditasyon ve
kalite güvence çalışmalarında bulunmak
Performans Göstergeleri:

Mevcut Durum

2016

2017

-

-

-

-

-

-

1. Her yıl akreditasyon için başvuruda bulunan
bölüm/program sayısı
2. Her yıl mevcut akredite olan bölüm/program sayısı

Hedef 1.2: Eğitimde Bologna sürecine tam uyumun sağlanması
Strateji 1.2.1: Ders programlarının Bologna sürecine uygun olarak yeniden düzenlenmesi
Performans Göstergeleri:

Mevcut Durum

2016

2017

%
100

%
100

%
100

Mevcut Durum

2016

2017

%
100

%
100

%
100

%
98

%
100

%
100

1. Her yıl güncellenen program sayısının toplam
program sayısına oranı
Strateji 1.2.2: Bölüm ve ders kataloglarının oluşturulması
Performans Göstergeleri:
1. Kataloğu hazırlanan bölüm sayısının toplam
bölüm sayısına oranı
2. Kataloğu hazırlanan ders sayısının toplam ders
sayısına oranı

Hedef 1.3: Yurtdışı öğrencileri ile değişim programlarına katılan öğrenci ve
öğretim elemanı sayısının artırılması
Strateji 1.3.2: Uluslararası ilişkiler birimi tarafından her yıl periyodik olarak öğretim elemanları ve
öğrencilere yurtdışı hareketlilik programlarının tanıtılması ve teşvik edilmesi
Performans Göstergeleri:
1. Gönderilen öğrenci ve öğretim elemanı sayısı

Mevcut Durum

2016

2017

2

-

-

Strateji 1.3.3: Yurtdışında bulunan üniversitelere ve araştırma merkezlerine programlarımızın
tanıtılması ve değişim programları için işbirliğinin sağlanması
Performans Göstergeleri:
1. Yurtdışı Üniversiteleri ile yapılan işbirliği protokolü
sayısı
2. Gelen öğrenci, akademisyen ve idari personel sayısı

Mevcut Durum

2016

2017

1

1

-

-

1

-

Mevcut Durum

2016

2017

-

-

-

Strateji 1.3.4: Yurtdışı öğrenci sayısının artırılması
Performans Göstergeleri:
1. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı

Hedef 1.4: Toplumsal ve teknolojik gelişmelere uygun olarak ihtiyaç duyulan
alanlarda yeni akademik birimlerin açılması

Strateji 1.4.2: Açılacak olan yeni bölümler için nitelikli akademisyenlerin bulunması ve
yetiştirilmesi (Sadece Enstitüler için)
Performans Göstergesi: Her yıl mezun olan doktora öğrenci sayısının en az %... artırılması

Strateji 1.4.3: Uzaktan eğitimin aktif hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması
Mevcut Durum

2016

2017

1. Uzaktan eğitim yapılan program sayısı

10

10

-

2. Uzaktan eğitime kayıtlı öğrenci sayısı

336

336

-

Performans Göstergeleri:

Strateji 1.4.4: Lisans eğitiminde çift ana dal ve yan dal uygulamalarının yaygınlaştırılması
Performans Göstergeleri:
1. Çift ana dal sayısı ( Sadece fakülteler ve
Yüksekokullar için)
2. Yan dal sayısı (Sadece Fakülteler ve Yüksekokullar
İçin

Mevcut Durum

2016

2017

-

-

-

-

-

-

Hedef 1.5: Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi
Strateji 1.5.1: Kültürel ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi
Performans Göstergeleri:
1. Her yıl en az 5 adet kültürel faaliyet düzenlenmesi
2. Her yıl en az 1 adet spor organizasyonu düzenlenmesi

Strateji 1.5.2: Öğrenci kulüplerinin güçlendirilmesi
Performans Göstergeleri:
1. Kulüplere kayıtlı mevcut öğrenci sayısının korunması
Mevcut durum: Yok
2016 Hedef:
2017 Hedef: 1 adet kulüp kurulması

2. Her kulübün yılda en az 1 adet faaliyet düzenlemesi

Hedef 1.6: Girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirmek
Strateji 1.6.1: Eğitim müfredatlarına girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili dersler ilave etmek
Performans Göstergesi: Her programa girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili en az …. adet ders ilave
etmek Tüm programlarda 4 yılda 4+0,5 AKTS girişimcilik dersi konmuştur. (7 örgün, 3 ikinci öğretim
programı)

Strateji 1.6.2: Girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili toplantılar düzenlemek
Performans Göstergesi: Her yıl en az 1 adet toplantı düzenlemek

Hedef 1.7: İç ve dış paydaşların eğitim kalitesine katkısının artırılması
Strateji 1.7.2: Birimlerde ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan danışma kurullarının
kurulması ve etkinliğinin artırılması
Performans Göstergeleri:
1. Danışma kurulunun …. tarihine kadar oluşturulması
2. Danışma kurulunun yılda en az 2 adet faaliyet düzenlemesi

Amaç 2 - Nitelikli bilimsel araştırmaların artırılması
Hedef 2.1: Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının her yıl en az % 5
artırılması

Hedef 2.4: Bilimsel çalışma ve toplantılara etkin olarak katılan araştırmacı
sayısının her yıl artırılması
Strateji 2.4.1: Bilimsel toplantılarda görev alan ve sunum yapan araştırmacıların desteklenmesi
Mevcut
Durum

2016

2017

1. Yurtdışı bilimsel toplantılara katılan araştırmacı sayısı

2

-

-

2. Yurtiçi bilimsel toplantılara katılan araştırmacı sayısı

5

-

-

Performans Göstergeleri:

Strateji 2.4.2: Düzenlenen ya da destek verilen bilimsel toplantıların artırılması
Performans Göstergesi:
Desteklenen bilimsel toplantı sayısı

Mevcut
Durum

2016

2017

-

-

1

Amaç 3- Dış paydaşlarla işbirliğinin artırılması
Hedef 3.2: Üniversite - Sanayi işbirliğinin artırılması
Strateji 3.2.2: Sanayi ile ortak toplam proje sayısının artırılması
Performans Göstergesi:

Mevcut
Durum

2016

2017

-

-

1

Ortak toplam proje sayısı

Amaç 5- Fiziksel ve teknolojik altyapının artırılması
Hedef 5.2: Laboratuvarların güçlendirilmesi
Strateji 5.2.2: Mevcut laboratuvarların teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi
Performans Göstergesi:
1. Laboratuvarlara alınan alet ve teçhizat sayısının her yıl %... artırılması
2. Laboratuvar sayısının her yıl %... artırılması (11 adet Laboratuvar bulunmaktadır)

Not: Amaç, Hedef, Strateji ve Performans Göstergelerinin numaraları 2013-2017 Stratejik Planı’ndan
alınmıştır.

