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KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI 

• Bölümün misyonu, vizyonu ve amaçları doğrultusunda uyumlu çalışmalar sürdürme 

• İhtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi bireyler yetiştirme ve araştırma faaliyetleri sürdürme 

• İnsan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu gözden geçirme ve artırma 

• Uluslararası kabul görmüş standartlarda kalite yönetimi sağlama ve sürdürme 

• GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme 

• Değerlendirmede sürekliliği sağlayan sistemi kurma ve işletme 

• Süreçlerde ilgili paydaş katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve işbirliği içinde olma 

EĞİTİM ÖĞRETİM POLİTİKASI 

• Öğrenme odaklı eğitim-öğretim süreçleri oluşturma, değişen küresel koşullara hızlı uyum  
   sağlayabilecek öğrenme yetkinliğinde bireyler yetiştirme 

• Eğitim-öğretimin güncel, çağın gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde güncellenmesinde  
   paydaş katkısını sağlama 

• İhtiyaçlar doğrultusunda farklı yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitimi değişken  
  koşullarda sürdürme 

• Akademik kadronun araştırma ve geliştirme deneyimlerinin ve birikimlerinin sürekli  
   yenilenen ve gelişen eğitim-öğretime entegre edilmesini sağlama 

ARAŞTIRMA POLİTİKASI 

• Bilgi ve teknolojileri üreten bir araştırma üniversitesi olma yolundaki üniversitemizin  
   çalışmalarına katkı sağlama 

• Disiplinler arası iş birliğine ve paydaş görüşlerine önem verme 

• Üniversite stratejik planında belirlenen öncelikli alanlarda araştırmaların artmasını sağlama 

• Üniversite – Sanayi iş birliğini arttırma 

• Araştırma yetkinliğini geliştirecek kurum içi hizmetler ve eğitimlere katılımı sağlama 

• Sektörle ve dış paydaşlarla iş birliklerini geliştirme 

• Araştırma performansını ve çıktıları sürekli gözden geçirerek performansı arttırma 
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TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI 

• Toplum yaşamına etkisi veya katkısı olabilen araştırma çalışmaları ile ilgili toplumu    
   bilgilendirme 

• Akademisyenlerin uzmanlık alanlarında bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti verme 

• Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden topluma güncel teknik konularda eğitimler verme 

• Çeşitli teknik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleme 

• Öğrenci topluluklarının etkinlikleri ile topluma katkı yapacak çalışmalar düzenleme 

• Mezun aidiyetini sağlayacak iş birliği ve mezun yönetim sistemini destekleme 

• Akademik ve idari personele yaşam boyu öğrenme bilinci aşılama ve hizmet içi eğitimler  
   verme 

• Sektörün beyin gücü, işgücü ve araştırmacı ihtiyacına cevap verebilecek eğitim-öğretim  
   faaliyetlerini sürdürme ve arttırma 


