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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine uygulanan ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketi, Bologna 

Eşgüdüm Komisyonu öğrenme çıktıları anketi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu iş yükü anketlerinin düzenli olarak uygulanıp, 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu öğrenme çıktıları anketi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu iş yükü anketlerinin değerlendirilerek 

hazırlanan raporların Dekanlıklar / Müdürlükler aracılığı ile Bologna Eşgüdüm Komisyonuna gönderilmesidir.  

 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, eş zamanlı olarak uygulanan ders ve öğretim elemanı değerlendirme anketi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu öğrenme 

çıktıları anketi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu iş yükü anketi uygulamalarını kapsamaktadır.  

 

3. YETKİ VE SORUMLULUK 

● Bu prosedür, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlük Makamı onayı ile yürürlüğe girer.  

● Prosedürün uygulanması ve takibi ile gerektiğinde revize edilmesinden Bologna Eşgüdüm Komisyonu sorumludur.  

● Prosedüre uygun hareket edilmesinden, ilgili departman yöneticileri ile bağlı bulundukları yöneticiler sorumludur. 

4. TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlük Makamı: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki akademik ve idari birimlerin tamamının bağlı 

bulunduğu üst yönetimi, 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Birimleri: (Akademik Birim) Üniversitemiz bünyesinde bulunan 8 Fakülte, 2 yüksekokul 

ve 3 Meslek Yüksekokulu ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden oluşan birimlerimizdir. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi İdari Birimleri: (İdari Birim) Üniversitemiz İdari İşlerinin işleyişini sağlayan, tüm birimlere verilen 

isimdir. 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü: (ÖİM) İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim ile ilgili her türlü işlemlerini 

yürütmek ve sorunlarını çözüme ulaştıran üzere görev yapan idari birim. 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu : (BEK) Üniversitemizde yürütülmekte olan öğretim programlarının “Avrupa Yükseköğretim 

Yeterlikler Çerçevesi” ve “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için 

öğrenme çıktılarının hazırlanması ve öğretim programlarında yer alan derslerin, iş yüküne dayalı AKTS kredilerinin yeniden 

belirlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere 2008 yılında kurulmuş olan Komisyon. 

Akademik Takvim: İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin bir eğitim-öğretim yılı içerisinde yapacağı tüm aktivitelerin (başvuru, kayıt, 

sınav vb.) zamana bağlı olarak gösterildiği plan. 

Akademik Dönem: Akademik takvimi oluşturan ve her biri 14 haftalık olarak düzenlenen “Güz” ve “Bahar” kısımlarına verilen 

isimdir. 

Final Sınavları: İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin eğitim sisteminde yapılan yazılı veya uygulamalı dönem sonu sınavları. 
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Bölüm: Fakülte ve yüksekokulların amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir 

eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama yapan birim.  

Bölüm Kurulu: Bölüm Kurulu; tek anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki 

tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri ve okutmanlardan, birden fazla anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde ise 

bölüm başkan yardımcıları ile anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur ve bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki 

konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm kurulu, bölüm ile varsa bölüme bağlı 

anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel 

imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. 

Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır. 

Dekanlık: Fakülte ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi. 

OASIS: İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Öğrenci Bilgi Sistemine verilen isimdir.  

DYS: İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Doküman Yönetim Sistemidir. 

 

5. UYGULAMA VE GENEL KURALLAR 

5.1.1 Bilgi Talebinin Oluşması  

Üniversitemiz Rektörlük Makamı tarafından her akademik dönem içerisinde Final sınavlarının başlamasından üç hafta önce ÖİM’e 

verilen yetki ile OASIS üzerinden öğrencilerimizin erişimine açılması ile oluşturulur.  

5.1.2 Bilgi Talebinin Bildirilmesi 

5.1.2.1 5.1.1 ‘de başlatılan süreç,  finaller başlamadan bir gün öncesinde sistem üzerinde yine Rektörlük Makamı tarafından 

sonlandırılır. Ders notları ilanından sonraki hafta içinde anket sonuçları OASIS üzerinde öğretim üyelerinin erişimine açılır. 

 

5.1.3 Bilgilerin Hazırlanması  

İlgili akademik dönem içerisinde açılan derslerden sorumlu her bir öğretim üyesi kendi vermiş olduğu ders ile ilgili anketleri 

inceleyerek Bologna Dosyasına konmak üzere raporunu yazar. Yazılan raporlar aynı bölüm içerisindeki farklı öğretim üyeleri 

tarafından çapraz kontrol yöntemi ile değerlendirilir. 

Çapraz kontroller sonrasında Bölüm Kurulu Toplantısında değerlendirme yapıldıktan sonra ilgili bölüm tarafından açılan derslere 

ilişkin öğrenme çıktıları ve iş yükleri ile ilgili hazırlanan Rapor Dekanlıklar ve Müdürlükler tarafından BEK’e gönderilir. BKZ. 

BEK toplantısı prosedürü “6.1.5 Toplantı Hazırlıkları” 

5.1.4 Hazırlanan Raporun Arşivlenmesi 

BKZ. BEK toplantısı prosedürü “6.1.4 Toplantı sonrasında yapılan çalışmalar” 
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