
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Bu belge 5070 sayılı e-İmza Kanununa göre Prof.Dr.Nadiye OZER tarafından 27.08.2019 tarihinde e-imzalanmıştır. Evrağınızı
http://evrakdogrulama.erzincan.edu.tr linkinden F0F91612X6 kodu ile dogrulayabilirsiniz.



Sıra Ölçüt Durum Değerlendirme
2018-2019 Güz2018-2019 Bahar

1 Birim özdeğerlendirme raporu 
1.1 Birim hakkında bilgiler
1.1.1 Öğrenci sayısı 760
1.1.2 Öğretim üyesi sayısı 17
1.1.3 Öğretim görevlisi sayısı 7
1.1.4 Araştırma görevlisi sayısı 11
1.1.5 Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 36
1.1.6 Yabancı öğrenci sayısı 6
1.1.7 Öğretim elemanları ders yükü ortalaması

1.1.8 Akademik ve eğitsel içerikli eğitimlerin sayısı 0
1.1.9 Derslerin uzmanlık alanlarına göre yürütülme oranları Bu oran % olarak verilmelidir.
1.2 Sonuç ve değerlendirme
1.2.1 Eğitim ve öğretim

1.2.1.1 Ders başarı oranları %85.30

1.2.1.2
Birim ve bölüm kurullarında öğrenci temsilcisi görüşlerinin 
alınması Öğrenci temsilcisi bulunmamaktadır.

1.2.1.3
Birimde öğretim programının iyileştirilmesine ilişkin 
yararlanılan paydaş görüşleri Var

1.2.1.4
Birimde ait bölümlerde paydaş görüşlerine göre belirlenmiş 
veya içeriği yeniden düzenlenmiş dersler Paydaş görüşlerine göre düzenlenmiş ders yok

1.2.1.5
Birimde programın iyileştirilmesine ilişkin yararlanılan mezun 
görüşleri var

1.2.1.6 Yeni mezunların mezun oldukları bölümlerine ilişkin görüşleri var
1.2.1.7 Birimde derslerin yürütülmesine ilişkin öğrenci görüşleri var

1.2.1.8
Öğrencinin birimin sunduğu hizmetlerden memnuniyet 
oranları eksik

Üniversite genelinde yapılan memnuniyet anketinin birime 
ilişkin sonuçları rektörlükten talep edilerek oran % olarak 
belirtilmelidir. 

1.2.1.9
Öğrencisi olan bölümlerde öğrenci değerlendirme 
yöntemlerinin çeşitliliği (Sınav, Ödev, proje vb) var



1.2.1.10

Öğrencisi olan bölümlerde derslerin içeriklerinin ve belirlenen 
ders çıktılarının sınavlarda sorulan sorularla, ödev, proje vb. 
benzeri etkinliklerle örtüşme durumu var

1.2.1.11
Öğrencisi olan bölümlerde ders çıktılarının program çıktıları 
ile örtüşme durumu Var

1.2.1.12
Birimde yurt içi değişim programlarından yararlanan öğrenci 
sayısı 2

1.2.1.13
Birimde yurt dışı değişim programlarından yararlanan öğrenci 
sayısı 0

1.2.1.14 Birimde projelerde yer alan öğrenci sayısı 0
1.2.1.15 Birimde gerçekleştirilen öğrenci etkinlik sayısı 0

1.2.1.16
Eğitim Öğretimle ilgili geliştirilmesi gereken yönler ve 
öneriler var

1.2.2 Araştırma

1.2.2.1
Birimde takvim yılı içinde akademik teşvik başvurusunda 
bulunan öğretim elemanı yüzdesi %14.71

1.2.2.2 Birimin  yıllara göre toplam yayın sayıları (AVESİS) 19

1.2.2.3 Birimde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı (AVESİS) 0.95
1.2.2.4 Birimde  türlere göre yayın sayısı (AVESİS) verilmiş 2018 yılı verileri verilmesi gerekmektedir.
1.2.2.5 Birimde  yurt içi işbirliğine dayalı yayın sayıları (AVESİS) toplam verilmiş 2018 yılı verileri verilmesi gerekmektedir.

1.2.2.6 Birimde yurt dışı işbirliğine dayalı yayın sayıları (AVESİS) toplam verilmiş 2018 yılı verileri verilmesi gerekmektedir.
1.2.2.7 Birimin yıllara göre toplam proje sayısı (AVESİS) 1 2018 yılı verileri verilmesi gerekmektedir.
1.2.2.8 Birimde araştırıcıların görev aldığı proje sayısı (AVESİS) 11 2018 yılı verileri verilmesi gerekmektedir.

1.2.2.9
Birimde yurt içi işbirliği ile yürütülen proje sayısı ve bütçesi 
(AVESİS) 501.937 2018 yılı verileri verilmesi gerekmektedir.

1.2.2.10
Birimde yurt dışı işbirliği ile yürütülen proje sayısı ve bütçesi 
(AVESİS) 490.000 2018 yılı verileri verilmesi gerekmektedir.

1.2.2.11
Birimde yurt içi değişim programlarından yararlanan öğretim 
elemanı sayısı 0



1.2.2.12
Birimde yurt dışı değişim programlarından yararlanan elemanı 
sayısı 0

1.2.2.13
Birimde gerçekleştirilen akademik ve eğitsel içerikli 
eğitimlerin sayısı 0

1.2.2.14 Birimde gerçekleştirilen bilimsel içerikli seminer sayısı 0

1.2.2.15 Birimde görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı 0
1.2.2.16 Araştırma ile ilgili geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler var
1.3 Toplumsal katkı

1.3.1
Toplumsal katkı ile ilgili geliştirilmesi gereken yönler ve 
öneriler var

1.4 İdareden beklentiler var
2 Birim öğretim süreci değerlendirme raporu
2.1 Başarı ve ders bilgi paketlerine uyum 85.30%
2.2 Program çıktıları değerlendirme 95%
2.3 Öğretim sürecinin değerlendirilmesi 4.08
2.4 Öğretim süreci ile ilgili genel değerlendirme var

3 Genel Değerlendirme

Bahar yarıyılında fakültenin bütünü için hazırlanmış 
birim öz değerlendirme raporu bulunmamaktadır. Güz 
yarıyılı raporu genel hatlarıyla başarılıdır.


