Öncelik No

GRUPLAR GENELİNDE EN ÇOK PUANI ALAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Grup Adı

Yönetim Alanı
1
Kalite Güvencesi
Alanı

Yönetim Alanı

Çözüm

Hiyerarşik düzene uymayan şikâyet ve taleplerin üst makam tarafından dikkate
alınmaması; hiyerarşik yapı esas alınarak gerekli müracaatların yapılmasının
sağlanması
Dünya üniversite sıralama kriterleri baz alınarak düzenlemeler yapılması
Bölgesel özellikler de göz önüne alınarak ihtiyaç duyulan alanlar belirlenip,
markalaşmanın sağlanması (Turizm, Su Ürünleri, Sağlık Turizmi, Ekotarım vb)
Üniversite ürünlerinin tanıtım ve satışının yapılacağı bir merkezi ofisin
oluşturulması
Yöneticilerin yetki kullanımı konusunda kurum içi eğitim seminerleri
düzenlenmesi
1.1‐Üniversitede lisans üstü çalışmalarda yörenin öncelikleri ile ilgili tezlerin
desteklenmesi

Üniversite‐
Toplum/İş Dünyası
İlişkisi Alanı

1.2‐Bölgenin tarihi kültürel geçmişini canlı tutacak ve bunu topluma yansıtacak,
farkındalık oluşturacak aktivitelerin (konferans, tarih‐kültür gezileri, tiyatrolar vs.)
gerçekleştirmesi. Bunu yaparken sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil
edilmesi

3

Araştırma Alanı

1.3‐Öğrenci topluluklarının üniversitenin tanıtımı ile ilgili faaliyetlere sevk
edilmesi
1.4‐Bölgenin tarihi kültürel dokusunu tespit edecek envanter ve arşiv çalışmasının
yapılması
Üniversite Sanayi işbirliği koordinasyon kurulunun oluşturulması

4

Üniversite‐
Toplum/İş Dünyası
İlişkisi Alanı

2

Eğitim‐Öğretim
Alanı

5

Üniversite‐
Toplum/İş Dünyası
İlişkisi Alanı
Araştırma Alanı
Eğitim‐Öğretim
Alanı

6
İdari Grup
7

Yönetim Alanı

3.1‐ İş dünyası ile ortak çalıştaylar yapılması, sosyal aktivitelerin düzenlenmesi ve
akademik personele yapacakları projeler için teşvik verilmesi
3.2‐ Rektörlük tarafından ilgili birimlerden sektörle ilgili sorunlar ve çözüm
önerileri içeren raporlar istenmesi
Müfredatların uluslararasılığının ölçülmesi, çağdaş ve evrensel nitelikte olması ve
sık sık güncellenen bir yapıya kavuşturulması
4.1‐Teknokent‐teknopark gibi üniversite sektör işbirliğini sağlayacak ve ar‐ge
çalışmalarına zemin oluşturacak birimlerin hızla hayata geçirilmesi
4.2‐ Üniversitenin çalışma konularını toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretme
yönünde belirleyerek sonuçlandırması, basının ve sivil toplumun dikkatinin
çekilmesi
Her yıl en çok yayın yapmış, atıf almış öğretim elemanlarına alanlarına göre
maddi ve manevi ödül verilmesi
Eğitim öğretim faaliyeti çıktılarının ölçülmesi; her dönem sonunda her ders için
öğrenci anketleri yapılması, eğitimin verimliliği ve öğrenci memnuniyetinin
objektif kriterlerle ölçülmesi ve puanlama getirilmesi
Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerine uygun olarak,
yönetmelik hükümlerine uygun kriterlerin hazırlanması ve Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından kriterlerin belirlenmesi
Üst yöneticilerin yönetimindeki birim sorumlularını zaman zaman bir araya
getirerek sorunlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmalarının sağlanması

