AMAÇ 1

Eğitim‒öğretim faaliyetlerinin niteliğinin sürekli iyileştirilmesi

HEDEF (H.1.1.)

Yeterlilikler çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini sürekli
iyileştirmek

GÖSTERGELER

GÖSTERGELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

P.G.1.1.1. Akredite olan
program sayısı

Program/bölüm ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yazılmalı

P.G.1.1.2. Lisansüstü program
sayısı

Yıldızlı gösterge / mevcut durum ayrımı yapılacak mı?

P.G.1.1.3. Akademik
danışmanlık hizmetlerinden
memnuniyet oranı

Yıldızlı gösterge / mevcut durum yapılacak mı?

P.G. 1.1.4. Öğretim
elemanlarına yönelik
düzenlenen mesleki gelişim
etkinliklerinin sayısı

Standard bir form oluşturulup tüm birimlere gönderilmeli ve birimler etkinlik
düzenlenmeden önce bu formları doldurduktan sonra düzenli olarak arşivlemeli

HEDEF (H.1.2.)

Eğitim‒öğretim programlarını paydaş ihtiyaçlarını gözeterek geliştirmek

P.G.1.2.1. Sektördeki
paydaşlarla yapılan etkinlik
sayısı
P.G.1.2.2. Mezun sistemine
kayıtlı öğrenci sayısı

QPR sistemine Q1 dönemindeki veri girişi yapılırken mevcut durum girilecek
sonraki dönemlerde artış varsa artışı azalış varsa eksilme sayısı girilecek

P.G.1.2.3. Mezunlara yönelik
Birimler tarafından etkinlik yapılmadan önce doldurulmuş formlar BHİM ne de
düzenlenen etkinlik sayısı
bildirilmeli

P.G.1.2.4. Öğrencilerin
tamamladıkları staj sayısı

Ulusal: Akademik birimler
Uluslararası: UİB

P.G.1.2.5. Akademik
İngilizce dersi alan öğrenci
sayısı

HEDEF (H.1.3.)
P.G.1.3.1. Elektronik
ortamdan yararlanan
öğretim elemanı sayısı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim sistemindeki etkinliğini
arttırmak

P.G.1.3.2. Elektronik
ortamdan yararlanan
öğrenci sayısı
P.G.1.3.3. Kütüphaneden
erişilebilen kaynak sayısı
P.G.1.3.4. Harmanlanmış
(blended) yöntemle yapılan
ders sayısı
PG.1.3.5. Bilgi ve iletişim
teknolojileriyle eğitimöğretim sisteminin
etkinliğini arttırmak için
yapılan eğitimlere katılan
öğretim elemanı sayısı

Oluşturulacak standart forma seçenek olarak eklenebilir

HEDEF (H.1.4.)

Eğitim-öğretim alanındaki ulusal/uluslararası işbirliğini arttırmak

P.G.1.4.1. Uluslararası
değişim programlarından
U.İ.B.
yararlanan öğretim elemanı
sayısı

P.G.1.4.2. Değişim
programlarından
yararlanan öğrenci sayısı

Ulusal: Farabi
Uluslararası: U.İ.B.

P.G.1.4.3. Ulusal değişim
programları (Farabi, ikili
işbirlikleri vb.) kapsamında Farabi
işbirliği yapılan program
sayısı

P.G.1.4.4. Uluslararası
değişim programları
(Erasmus+, Mevlana vb.)
kapsamında işbirliği
yapılan program sayısı

U.İ.B.

P.G.1.4.5. Uluslararası
değişim programları
dışındaki uluslararası
işbirliği (çift diploma
protokolleri, ikili
anlaşmalar vb.) sayısı

U.İ.B., Hukuk Müşavirliği

AMAÇ 2

Araştırma faaliyetlerinde niceliğin, niteliğin ve çeşitliliğin arttırılması

HEDEF (H.2.1.)

Araştırma çıktılarının nitelik ve niceliğini arttırmak

P.G.2.1.1. Kültürel, sanatsal ve
tasarıma yönelik alanlarda
yapılan araştırma odaklı
etkinlik sayısı

Standart Form

P.G.2.1.2. Öğretim
elemanlarının
ulusal/uluslararası
bilimsel/sanatsal etkinliklere
aktif (dinleyici hâriç) katılım
sayısı

Standart Form

P.G.2.1.3. Bilimsel Araştırma
Projeleri kapsamında
tamamlanan bilimsel
araştırma projesi sayısı

B.A.P. Koordinasyon Birimi

Hedef (H.2.2.)

Nitelikli yayın sayısını arttırmak

P.G.2.2.1. SCI, SCI‐Expanded,
SSCI, AHCI, Art Index veya
Design and Applied Art
Index’lerinde taranan
dergilerdeki yayın sayısı
P.G.2.2.2. SCI, SCI‐Expanded,
SSCI, AHCI, Art Index veya
Design and Applied Art Index
kapsamı dışındaki alan
indekslerinde taranan
dergilerdeki yayın sayısı
P.G.2.2.3. Üniversite adresli
yayınlara SCI, SCI‐Expanded,
SSCI, AHCI, Art Index veya
Design and Applied Art
Index’lerinde taranan
dergilerde yapılan atıf sayısı

HEDEF (H.2.3.)

Üniversite içinde ve Üniversiteyle sektör arasında araştırma çeşitliliğini
arttırmak

P.G.2.3.1. Üniversite-sektör
işbirliği kapsamındaki
ARINKOM
proje sayısı

P.G.2.3.2. Kurum dışı mali
destek alan proje sayısı
P.G.2.3.3. Sektöre yapılan
danışmanlık/eğitim sayısı

Bap Koordinasyon Birimi

P.D.B.

P.G.2.3.4. Ar‐Ge ve
İnovasyon Koordinasyon
Merkezi-Teknoloji Transfer
Ofisi (ARİNKOM-TTO)
tarafından gerçekleştirilen
faaliyet sayısı
AMAÇ 3
HEDEF (H.3.1.)

Toplumsal sorumluluk çerçevesinde değer yaratan işbirliği ve faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması
Toplumsal öncelikler doğrultusunda sivil toplum ve diğer kamu/özel
kurum ve kuruluşlarla işbirliğini ve faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak

P.G.3.1.1. STK ve diğer
kamu/özel kurum ve
kuruluşlarıyla yapılan
çalışma sayısı (protokol,
çalıştay vb.)
P.G.3.1.2. Topluma Hizmet
Uygulamaları dersi
kapsamında yapılan
faaliyet sayısı
P.G.3.1.3. Toplumsal
sorumluluk kapsamında
öğrenci kulüplerinin yaptığı
faaliyet sayısı

P.G.3.1.4. STK ve diğer
kamu/özel kurum ve
kuruluşlarıyla yapılan proje
sayısı
P.G.3.1.5 AKADEMA’dan
faydalanan kullanıcı sayısı
HEDEF (H.3.2.)

Topluma hizmet amacıyla yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak

P.G.3.2.1. Tanıtım amaçlı
yapılan faaliyet sayısı

Standart Form

P.G.3.2.2. Medyada yer alan
faaliyet sayısı
B.H.İ.M.

P.G.3.2.3. Toplumsal katkı
ve sosyal sorumluluk
konularında teşvik ve
koordinasyonu sağlamak
için oluşturulan birim sayısı

AMAÇ 4

Açık ve uzaktan öğrenme sisteminin niteliğinin sürekli iyileştirilmesi

HEDEF (H.4.1.)

Açık ve uzaktan öğrenme sisteminin öğrenci merkezli, esnek, erişilebilir ve
teknoloji tabanlı niteliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak

P.G.4.1.1. Açık ve uzaktan
öğrenme program sayısı

P.G.4.1.2. Sektör
ihtiyaçlarını belirlemeye
yönelik faaliyet sayısı

P.G.4.1.3. Geliştirilen/
güncellenen ders
malzemesi sayısı

P.G.4.1.4. Açıköğretim
sisteminde akredite
olan/akreditasyonu
yenilenen program sayısı

P.G.4.1.5. Güncellenen/
tasarlanan yazılım sayısı

HEDEF (H.4.2.)
P.G.4.2.1. Açıköğretimin
katkı verdiği veya
Üniversitede düzenlediği
hizmet içi eğitim sayısı

P.G.4.2.2. Yaşamboyu
öğrenmeyle ilgili
geliştirilen program ve
materyal sayısı

P.G.4.2.3. İkinci üniversite
kapsamında yapılan tanıtım
faaliyeti sayısı

AR-GE Birimi

AÖF

BAUM

Yaşamboyu öğrenme faaliyetlerini arttırmak

AMAÇ 5

Kurumsallaşma ilkeleri doğrultusunda etkili ve etkin yönetim sisteminin
güçlendirilmesi

HEDEF (H.5.1.)

Kurumsal iletişimin etkinliğini arttırmak

P.G.5.1.1. İtibar ölçümü
sonucu

P.G.5.1.2. Tanıtıcı faaliyet
sayısı (sosyal medya,
röportaj, tv yayını, tanıtıcı
video sunumları, fuarlara
katılım vb.)
P.G.5.1.3. Akademik ve idari
personele yönelik
BHİM
gerçekleştirilen sosyalkültürel etkinlik sayısı
HEDEF (H.5.2.)

Kalite güvencesi uygulamalarını yaygınlaştırmak

P.G.5.2.1. İç denetim
faaliyeti tamamlanan birim
sayısı
P.G.5.2.2. İç Kontrol
Biriminin düzenlediği
etkinlik sayısı
P.G.5.2.3. Bütünleşik Bilgi
Sisteminde tamamlanan
modül sayısı
P.G.5.2.4. Birim kalite
komisyonlarının
gerçekleştirdiği
iyileştirmeye yönelik
faaliyet sayısı
HEDEF (H.5.3.)

İnsan kaynaklarına yönelik mesleki gelişim ve motivasyonu güçlendirmek

P.G.5.3.1. Düzenlenen
kişisel/mesleki gelişim
eğitim sayısı
P.G.5.3.2. Kişisel/mesleki
gelişim eğitimi alan
personel sayısı
P.G.5.3.3. Kişisel/mesleki
Standart bir anket formu oluşturulup eğitim sonunda doldurulan formlar oranın
gelişim eğitimi memnuniyet tespit edilmesi için İBB birimine gönderilmesi
oranı

P.G.5.3.4. Tanıma/Takdir
Belgesi verilen personel
sayısı
HEDEF (H.5.4.)

Kampüslerdeki yaşam koşullarını geliştirmek

P.G.5.4.1. Bakım ve onarımı
yapılan tesis/bina vb. sayısı
P.G.5.4.2. Yapımı onaylanan
projelerin tamamlanma
oranı (Tamamlanan
alan/Toplam proje alanı)
P.G.5.4.3. Risk analizi
yapılıp tedbiri alınan bina
sayısı
P.G.5.4.4. Öğrenci
memnuniyet düzeyi
AMAÇ 6

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması

HEDEF (H.6.1.)

Girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetleri arttırmak

P.G.6.1.1. Girişimcilik,
teknoloji yönetimi ve
inovasyon yönetimiyle ilgili
açılan ders sayısı
P.G.6.1.2. Girişimcilikle ilgili
ders verecek öğretim
elemanlarının eğitimine
yönelik faaliyetlerin sayısı
P.G.6.1.3. Girişimcilikle ilgili
Üniversitenin düzenlediği iç
ve dış etkinlik sayısı
Amaç 6
Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması
Hedef (H.6.2.)

P.G.6.2.1. Ön
kuluçka/kuluçka
programlarına alınan
girişimci sayısı
P.G.6.2.2. Akademisyen ve
öğrenciler tarafından
kurulan şirket sayısı
P.G.6.2.3..Kuluçka
hizmetlerinden faydalanan
şirket sayısı

Üniversitede ekonomik katkı yaratacak girişimcilik faaliyetlerini
desteklemek

