BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİMİ (MAKRO DÜZEY)
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BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİMİ (MEZO DÜZEY)
Eğitim ve Öğretim Döngüsü
• Çıkan aksaklıkların
belirlenerek onların
giderilmesine
yönelik
faaliyetlerde
bulunulması
• Geri bildirimlere
göre süreçlerin
iyileştirilmesi

•Programların sürekli
izlenmesi ve
güncellenmesi
•Öğrenci Merkezli
öğrenme, öğretme ve
Değerlendirmenin
yapılması
•Birimlerden geri
bildirimin alınması
•Program verimliliğinin
kontrolü

Önlem
Al

Planla

Kontrol
Et

Uygula

• Eğitim
programlarının
tasarlanması
• Eğitim ve öğretim
kadrosunun
planlanması
• Öğretim
süreçlerinin
tasarlanması
(öğrenci kaynakları,
erişilebilirlik ve
destekler)

• Tasarlanan
süreçlerin
uygulanmaya
konulması için
gerekli
düzenlemelerin
yapılması
• Uygulamanın
yaygınlaşması

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİMİ (MEZO DÜZEY)Ar-Ge ve Topluma Hizmet Döngüsü
• Geri bildirimlere
göre süreçlerin
iyileştirilmesi

•Araştırma performansının
izlenmesi,
•Araştırma performansını
değerlendirmek için
kurumsal akademik
buluşmaların yapıllması
•Uygulamaya dönük geri
bildirimlerin alınarak
değerlendirilmesi
•Yıl sonunda
konulanakademik hedeflere
ilişkin salt birimler için
sıralama yapılması

Önlem
Al

Planla

Kontrol
Et

Uygula

•Araştırma stratejisi ve
hedeflerin
belirlenmesi
•Araştırmacı
kadrosunun nitelikli
yayın sayısını artırıcı
faaliyetlerin
planlanması
•Üniversitenin topluma
hizmet stratejilerinin
belirlenmesi
•Akademik birimlerin
birimiçi hedeflerin
konulması

•Araştırmacılara yönelik eğitim
ve seminerlerin verilmesi,
•Araştırmacıları yayın yapmaya
teşvik edici sistemlerin hayata
geçirilmesi,
•Araştırma faaliyetlerine ilişkin
kurumsal hafızanın
oluşturulmasına başlanması
•Topluma yönelik proje, eğitim
ve seminerlerin hayata
geçirilmesi

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİMİ (MEZO DÜZEY)
Uluslararasılaşma
• Geri bildirimlere
göre süreçlerin
iyileştirilmesi

•Akademik birimlerin
akreditasyon
kriterlerini
sağlamalarına yönelik
çalışmaların
değerlendirilmesi
•Uluslararası
anlaşmalara yönelik
geri bildirimlerin
alınması ve
değerlendirilmesi

Önlem
Al

Planla

Kontrol
Et

Uygula

•Akademik birimlerin
akreditasyon
süreçlerinin
tasarlanması
(Kriterlerin
belirlenmesi)
•Uluslararası tanınırlığı
artırıcı faaliyetlerin
tasarımı
•Uluslararası değişim
programlarının gelen
öğrenci/akademisyen
açısından planlanması

•Akademik birimlerin
akreditasyon
kriterlerine yönelik
çalışmalara başlaması
•Yurt dışı üniversitelerle
anlaşma sayılarının
artırılması
•Akademik birimlerin
uluslararasılaşma
stratejilerine göre
faaliyetlerde bulunması

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİMİ (MEZO DÜZEY)
Yönetim Politikası
• Geri bildirim ve
uygulamadaki
aksaklıklara göre
süreçlerin
iyileştirilmesi ve
gerekli önlemlerin
alınması

•İdari birimlerin web
sitelerindeki örgüt
şemalarının, süreçlerinin ve
iş tanımlarının doğru olup
olmadığının kontrol edilmesi,
•Uygulamada ki idari işlem
aksaklıklarının denetiminin
yapılması,
•Birimlerin yönetim tarz ve
faaliyetlerine ilişkin
çalışanlardan geri bildirim
alınması ve bunların
değerlendirilmesi

Önlem
Al

Planla

Kontrol
Et

Uygula

•Yönetim ve idari
birimlerin yapılarının
planlanması
•Bilgi yönetim
sisteminin işleme
sürecinin tasarlanması
•Etkin ve hesapverebilir
bir yönetim anlayışının
tasarlanması
•İnsan kaynaklarının
yönetiminin
planlanması

•Tüm idari yapılanmanın
örgütsel şema, iş süreçleri, iş
tanımlarının yapılarak web
sitesine konması
•Gerekli form ve belgelerin
hazır formatlarla
oluşturulması
•İnsan kaynağını geliştirici
seminer ve eğitim
faaliyetlerinin verilmesi
•Yönetimlerin iç
denetimlerinin sağlanması
•Öğrencilerin yönetim
süreçlerine dahil edilmesi
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