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B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİMİZ
Fakültemiz stratejik yönetim sürecinin bir parçası olan kalite güvencesi politikalarını
belirlemek, bu politikaları hayata geçirmek, belirlenen stratejileri uygulamak, iyileştirmek, iç ve dış
paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını sağlamak ve yürütülecek faaliyetleri periyodik
olarak izlemek üzere yeni faaliyete başlamasına rağmen 2021 yılında “Birim Kalite Temsilcisini”
atamıştır.
B.1. Misyon, Stratejik Amaç ve Hedefler, Performans Yönetimimiz
•

MİSYONUMUZ: Eğitimde evrensel standartları yakalamak ve akredite olmak.
Hayvancılıkla ilgili sorunlara çözüm getirmek, etkin klinik hizmeti vermek, kaliteli ve
hijyenik gıda üretimine öncülük etmek.

•

STRATEJİK PLANLAMAMIZ: Veteriner Hekimlik, hayvan sağlığı, sağlıklı gıda ve
halk sağlığı alanlarında; düzeyli projeler geliştirmek, bölgesel sorunlara çözüm üretmek,
kaliteli hizmet ve ürün sunmaktır.

•

Üniversitemiz stratejik planına planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma
aşamalarında iç paydaşlar (Öğretim Elemanı, Öğrenci, İdari Personel vb.) ve dış paydaşlar
(Mezunlar, İşverenler, Meslek Odaları, Diğer Üniversitelerin Temsilcileri)

katılımı

sağlamaktır.
•

Üniversitemiz kalite politikası ve kalite alt politikaları bütüncül ilişkisi doğrultusunda birim
tarafında yapılan uygulama örnekleri programlarında Araştırma ve Uygulamaya yönelik
teorik dersler pratik derslerle eş zamanlı olarak yürütülecektir. Çevre ve bölge şartları ve
ihtiyaçlarına yönelik fikir alışverişinde bulunulacak ve topluma yararlı projeler ortaya
konulmaya çalışılacaktır. Pandemi sürecinde YÖK tavsiye kararı ve Üniversitemiz
senatosunun kararı doğrultusunda uzaktan eğitim şeklinde eğitim öğretime devam
edilecektir. (Eğitim programlarında araştırma vurgusu, araştırma süreçlerinde topluma
hizmet vurgusu, uzaktan eğitim vurgusu)

•

Fakültemiz performans yönetimi sürecinde kullanılan yol ve yöntemler, performans
sonuçların izlediğine dair raporlar ve iyileştirme çalışmaları Birimimiz çalışanlarının
performansı izlenecek ve performansı iyileştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

B.2. İç Kalite Güvencemiz
• Fakültemiz

kalite

yapılanması

çalışmaları

iç

ve

dış

paydaşların

katılımı

ile

gerçekleştirilecektir.
• Fakültemizde kalite güvencesi kültürünü geliştirmeye çalışılacaktır.
B.3. Paydaş Katılımımız
Fakültemizin süreçlerine özgü oluşturulmuş iç ve dış paydaş listesi ile paydaşların
önceliklendirilmesine ilişkin kanıtlar iç paydaşlar (Öğretim Elemanı, Öğrenci, İdari Personel vb.) ve
dış paydaşlar (Mezunlar, İşverenler, Meslek Odaları, Diğer Üniversitelerin Temsilcileri) listesi
zaman içinde oluşturulacaktır.

B.4. Uluslararasılaşma
Fakültemizin eğitim-öğretim, araştırma–geliştirme ve toplumsal katkı fonksiyonlarına
uluslararası ya da kültürlerarası boyutta entegre etme süreci devam etmektedir. Bu süreç içerisinde
değişik uluslararası öğrenci değişim programları vasıtasıyla ve uluslararası ortak araştırma ve
bunun sonucunda makale yazma faaliyetleri düzenlenecektir.

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Fakültemizin eğitim-öğretim sürecinin kalitesi öğrenciler ile yapılan anketler ile
değerlendirilerek, teorik ve uygulama derslerinin kalitesi artırılacaktır.
C.1. Programların Tasarımı ve Onayı, Ders Dağılım Dengesi,

Ders Kazanımlarının

Program Çıktılarıyla Uyumumuz
•

Fakültemizin eğitim-öğretim amaçlarının belirlenmesinde ve öğretim programlarının
tasarımında üç temel çerçeve göz önünde bulundurulmaktadır:
 Lisans Programları Ortak Çıktıları
 Lisans ve Lisansüstü Program Eğitim Amaçları (PEA) ve Program Çıktıları (PÇ)
 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

C.2. Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı, Ölçme ve Değerlendirmemiz
•

Fakültemiz AKTS ders bilgi paketlerine aşağıdaki web adresinden ulaşılabilinir.
https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/akademik-birimler/417072/veteriner-pr

•

Derslerin içeriğine uygun olarak; bir ara sınav bir yılsonu sınavı ve kısa sınav şeklinde
ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapılacaktır.

•

Fakültemize kayıtlananlar arasında dezavantajlı gruptan öğrencimiz yoktur. Gelecek
dönemlerde engelli öğrencimiz olması halinde aşağıdaki tedbirler uygulanmaya
çalışılacaktır:
 Sınıflarda oturma düzeni,
 Engelli öğrencilerin ders veren öğretim elemanını rahatlıkla görebilecekleri şekilde
planlanacak,
 İşitme engelli öğrenci bulunan sınıflarda öğretim elemanı, yüzü sınıfa dönük olarak
sunuş yapacak,
 Sınav salonları engelli öğrencilerin ulaşılabilirliğine göre düzenlenecek,
 İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrenciler sınavlara yardımcı araç-gereçlerle
girecek,
 İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin yazılı sınavlarına öğretim görevlisi
refakat edecek,
 Talep olması halinde soru kitapçığı, görme engelli öğrencilerin sesli hale
getirilecektir.

C.3. Öğrenci Kabulümüz ve Gelişimimiz
Fakültemiz, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren 62 (60+2) öğrenci,
2020 YKS ile eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim (online) olarak başlamış bulunmaktadır.
Fakültemiz öğretim süresi 5 yıldır.
C.4. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme, Akademik Danışmanlık
Hizmetlerimiz
•

Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri Bologna süreci
çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda bütün derslerin AKTS değerleri belirlenmiş ve
https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=066
&curSunit=305000559 adresinden paydaşlara duyurulmuştur.

•

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde her bölüm, her akademik
yarıyıl sonrasında o dönem ders veren öğretim üyeleri/elemanları ile değerlendirme
toplantısı yapacaktır.

•

Öğrencilerin uzaktan eğitim koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde dersler planlanarak
işlenmektedir.

•

Öğrenciler ikiye bölünerek mevcut bulunan iki dekan yardımcımız arasında dağıtılarak
danışmanlıkları sistem üzerinden tanımlanmıştır.

•

Öğrenci Telegram grubu üzerinden sorumlu dekan yardımcımız ile sürekli iletişim
halindedirler.

C.5. Öğretim Elemanlarımız


Fakültemize öğretim elemanı alımlarında Üniversitemiz ‘’Öğretim Üyeliğine Atama ve
Yükseltilme Yönergesi ‘’ çerçevesinde işlem yürütülmektedir.



Üniversitemizin akademik teşvik ödeneği başvuru süreçlerinde Fakültemiz öğretim
elemanlarından akademik teşvik başvuruları olması halinde değerlendirme süreci takip
edilmektedir.



Mevcut akademisyenlerimiz kendi uzmanlık alanları ile doğrudan ilişkili olan dersleri
vermektedir.

C.6. Öğrenme Kaynaklarımız
•

Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.), eğitim
yılı sonunda yapılarak iyileştirme raporları düzenlenecektir.

•

Yüz yüze eğitim olmadığı için öğrencilere yönelik sosyal ve sportif faaliyetler
yapılamamaktadır.

•

Fakültemiz laboratuvar, teknoloji donanımları ile ilgili eksikliklerin giderilmesine yönelik
alt yapı projesi BAP koordinatörlüğüne sunulmuş ve kabul edilmiştir. Proje desteği ile ilgili
eksiklikler en kısa sürede giderilmeye çalışılacaktır.

C.7. Engelsiz Üniversite, Psikolojik Danışmanlık Ve Kariyer Hizmetlerimiz
•

Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere sunulacak hizmetlerle ilgili planlama ve uygulamalar
(Kurullarda temsil, engelsiz üniversite uygulamaları vb.) açısından Fakülte binası girişinde
engelli rampası kullanışlılığı artırılarak tadilatı yapılmıştır.

C.8. Programların İzlenmesi ve Güncellenmelerimiz
•

Fakültemizdeki programların eğitim-öğretim amaçlarına ulaşma durumu, öğrenci ve
toplumun ihtiyaçlarına cevap verme seviyesine yönelik değerlendirme ve iyileştirme
çalışmaları yapılacaktır.

•

Fakültemiz öğrencileri henüz birinci sınıf olduklarından mezun izleme faaliyeti
uygulanamamıştır.

D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
D.1. Araştırma Politikası, Stratejisi, Hedeflerimiz
•

Fakültemiz teknik ve fiziki alt yapısının tamamlanmasına yönelik BAP altyapı projesi
sunulmuş ve desteklenme kararı alınmıştır.

•

Bölgenin ihtiyaçlarının ve Fakülteden beklentiler noktasında işletmeler ve kurumlar ziyaret
edilerek yapılan görüşmeler sonucunda planlama çalışmaları yapılacaktır.

D.2 Araştırma Kaynakları ve Yetkinliğimiz
•

Fakültemiz teknik ve fiziki alt yapısının tamamlanmasına yönelik 1.135.000 TL bütçeli
BAP altyapı projesi sunulmuş ve desteklenme kararı alınmıştır.

•

Öğretim elemanları kendilerini geliştirmeye yönelik Webinar toplantılarına ve eğitimlere
katılmaktadır.

D.3. Araştırma Performansımız
•

Öğretim elemanlarımız her yıl üniversitemiz akademik teşvik kriterlerine göre bilgi ve
belgelerle başvuru yapmaktadırlar.

•

Üniversite 2021 Projeksiyon Belgesi hazırlanarak yapılması düşünülen proje, makale ve
yayınlar rektörlüğe sunulmuştur.

E. TOPLUMSAL KATKIMIZ
E.1. Toplumsal katkı politikamız, hedeflerimiz ve stratejimiz
•

Toplumsal katkı sağlanmasına yönelik bölge işletmeleri ile ikili görüşmeler düzenlenmekte
ve sorunlara yönelik çözüm üretme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan
ziyaretler ile ilgili süreli haber metinleri ve fotoğrafları Fakültemizin resmi web sitesinde yer
alan aşağıdaki bağlantı linklerinde sunulmuştur.
 https://www.erbakan.edu.tr/veteriner/haber/6069/fakultemiz-yonetiminden-unspedtarim-as-ye-ziyaret
 https://www.erbakan.edu.tr/veteriner/haber/6070/fakultemiz-yonetiminden-ereglidamizlik-sigir-yetistiricileri-birligi-dsyb-ye-ziyaret

