Sayın Hocalarım,
Belma AKŞİT Hocamızdan gelen özdeğerlendirmeye ilişkin mailde 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016
tarihleri arasındaki daha önce Üniversitemizin hazırladığı Statejik Plandaki hedeflerimizi
gerçekleştirme oranımız sorulmaktadır. Bu kapsamda enstitümüzle ilişkili derlenmesi gereken bilgiler
aşağıdaki gibidir. Karşılıklı olarak bilgilerimizi kontrol edebilmemiz için Anabilim Dallarınıza ilişkin
aşağıdaki bilgileri 21 Mart 2017 Salı gününe mesai bitimine kadar göndermenizi önemle rica ederiz.
Saygılarımızla
Fen Bilimleri Enstitüsü
Hedef 1.5. Yürütülen programlarda disiplinlerarasılaşma düzeyini arttırmak
Proje/Faaliyetler
1. Disiplinlerarası açılabilecek ön-lisans, lisans ve lisansüstü programları ve dersleri belirlemek
2. Disiplinlerarası program ve ders açma konusunda öneri geliştirmek
3. Seçmeli ders havuzunu genişletmek, çeşitlendirmek
4. Öğrencilerin farklı disiplinlerden ders seçmelerini teşvik etmek
5. Farklı alanlardaki programlarla ortak tez çalışmaları yürütmek
6. Disiplinlerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezini kurmak
Performans Göstergeleri

Ölçüm

Sorumlu
Birim

2

Disiplinlerarası lisansüstü programlarının sayısı

Enstitüler

3

Disiplinlerarası program sayısı/toplam program sayısı

Enstitüler

4

Disiplinlerarası açılan ders sayısı

Enstitüler

5

Disiplinlerarası açılan ders sayısı/toplam ders sayısı

Enstitüler

Disiplinlerarası
Lisans,
Lisansüstü
Program ve
ders bilgileri

1.5.1. Disiplinlerarası Lisans Programı Adı

1.5.4. Disiplinlerarası Lisans Dersi Adı

1.5.2. Disiplinlerarası Lisansüstü Program
Adı
Enerji Etkin Yapılar Yüksek Lisans Programı

1.5.4. Disiplinlerarası Lisansüstü Ders Adı
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri
Araştırma Yöntemleri
Çevre Etki Değerlendirmesi

Hedef 3.4. Yabancı öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından tercih edilme düzeyini artırmak
Proje/Faaliyetler
1. Bölüm ve programların uluslararası tanıtımını yapmak, yabancı dilde tanıtım materyalleri
hazırlamak
2. İngilizce Web sayfasını güncel tutmak
3. Yabancı öğretim elemanlarını davet etmek

4. Uluslararası fuarlara katılmak
5. Uluslararası öğrenci kongrelerini (MUİSC) sürdürmek
6. Uluslararası öğrenci kongrelerine öğrencilerin katılımını teşvik etmek.
Performans Göstergeleri

Ölçüm

Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenci sayısı

3

Sorumlu
Birim
Enstitüler

Hedef 4.2. Öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin sayısını
artırmak
Proje/Faaliyetler
1. Ulusal ve uluslararası proje destek programlarını araştırmak ve konuyla ilgili bilgilendirme
faaliyetleri düzenlemek
2. Ulusal ve uluslararası proje destek programlarıyla ilgili bilgilendirme yapmak üzere kurum
dışından uzman davet etmek
3. AR-GE ve yenilik çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, var olanları sürdürmek
4. Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolleri hazırlamak ve imzalamak
5. Bilimsel ve teknolojik araştırmalarda yetkinliği arttırmak
6. Bilimsel ve teknolojik araştırma süreci, istatistik vb. ilgili eğitim, seminer düzenlemek
7. Disiplinlerarası araştırma ve geliştirme çalışmalarının sayısını artırmak
8. Proje başvuru sayısını artırmak T
9. Tez, bitirme, ödev vb. çalışmalarda projeye dayalı çalışmaların yapılmasını teşvik etmek
10. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin projelerde görev almasını sağlamak
11. Lisansüstü tezlerde direkt olarak bir sanayi veya kamu kurumunun problemini çözmeye
yönelik olanların sayısını artırmak
12. Takdir etmek, tanımak ve ödüllendirmek
13. Araştırma ve bilimsel faaliyetler için gereken ortamı yaratmak, olanak sunmak
Performans Göstergeleri

Ölçüm

Sorumlu
Birim

16

Projeye dayalı yüksek lisans bitirme projesi sayısı (tezsiz programlar için)

Enstitüler

17

Projeye dayalı lisansüstü tez (BAP, SANTEZ, TÜBİTAK vb. kapsamında
yapılmış lisansüstü tezler) sayısı

Enstitüler

4.2.1/2/3/4/
5/6/7/8/10/12
AR-GE ve yenilik destek programlarından
alınan (kurum dışı destekli/ Kalkınma
Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, TTGV, TÜBİTAK ve diğer kamu
finanslı) ulusal proje
Kurum İçi Destekli ulusal proje
Kurum İçi Destekli uluslararası proje

Proje/İşbirliği
Adı

Proje
Koordinatörü
Adı

Proje
başlama/
bitiş tarihi

Birim

Fon
Tut
arı

AB destekli uluslararası proje
Uluslararası AR-GE ve yenilik proje
Ulusal kurum ve kuruluşlarla (kamu, özel,
sivil toplum) yapılan işbirliği sayısı
Uluslararası kurum ve kuruluşlarla (kamu,
özel, sivil toplum) yapılan işbirliği sayısı
Disiplinlerarası AR-GE
Not: Enstitüler, tamamlanan tezlerin konu başlığı ve yazarı ile ilgili bilgiler içeren listeyi vereceklerdir.
Projeye dayalı olanlar özellikle belirtilecektir.
Hedef 5.1. Girişimcilik, teknoloji yönetimi, teknoloji transferi ve inovasyon konularında yeni ders
programları geliştirmek
Proje/Faaliyetler
1. Girişimcilik, teknoloji yönetimi, teknoloji transferi ve inovasyon konularında ders programları
geliştirmek ve ders olarak programlara entegre etmek
2. TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
kapsamında ikincisi açılan “Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve
Yürütülmesi Çağrısı”na cevap vermek
3.
Performans Göstergeleri

Ölçüm

Sorumlu
Birim
Enstitüler

2

Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi, teknoloji
transferi, inovasyon yönetimi konularında geliştirilen ders programı sayısı
Lisans ve lisansüstünde uygulanan ders sayısı

3

Derslere katılan öğrenci sayısı

Enstitüler

1

Enstitüler

Not: Sorumlu birimler ders isimlerini ve derse kayıtlı öğrenci sayılarını liste halinde verecektir.

