Hedef 1.2. Öğrenci profili içinde nitelikli öğrenci ağırlığını arttırmak
Proje/Faaliyetler
1. YGS ve LYS’de başarı yüzdesi yüksek olan öğrencilere özel imkânlar, burs vb. sağlamak
2. Bölgedeki başarı düzeyi yüksek kolejleri/liseleri, dershaneleri belirlemek ve öğrencilerini kuruma
davet ederek tanıtım yapmak
3. Kariyer günleri düzenlemek, öğrencilerin şirketlerin İK yöneticileri veya temsilcileri ile bir araya
gelmeleri sağlamak
4. Öğrencilere yönelik kariyer, CV hazırlama, mülakat ve yetenek geliştirme vb. konusunda eğitim ve
semineler düzenlemek
5. Şirketlerin çalışma koşulları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencilere yönelik bilgilendirme
toplantıları yapmak, şirket gezileri düzenlemek
6. Mezunların mevcut öğrencilere gönüllü mentörluk etmeleri için mentörluk programı oluşturmak
7. Aylık periyotlarla okuma grupları oluşturmak
8. Uluslararası öğrenci kongrelerini sürdürmek
9. Öğrencilerin öğrenci kulüplerine üye olması konusunda teşvik etmek, öğrenci kulüplerinin
etkinliklerini desteklemek
10. Lisans ve lisansüstü burs olanaklarını genişletmek
11. Institutional TOEFL sınavının Hazırlık Sınıfı ve isteyen diğer öğrencilere verilmesini sağlamak ve dil
düzeylerini tespit etmek
Performans Göstergeleri
1 Tıpta Uzmanlık sınavı başarı
oranları
2 Kariyer günleri sayısı
3 Kariyer yönetimiyle ilgili eğitim
sayısı

4
5

Öğrenci proje yarışması sayısı
Burslu öğrenci sayısı (ÖSYM)

6
7

Burslu öğrenci oranı
Uluslararası öğrenci kongresi
sayısı
Uluslararası öğrenci kongrelerine
katılan öğrenci sayısı

8

Ölçüm
%

Sorumlu Birim
Tıp Fakültesi

1 tane, 2-5 Mayıs 2016
2-5 Mayıs 2016 tarihleri arasında
yapılan 9.Kariyer Günleri kapsamında 6
seminer yapılmıştır, detaylar için;
http://mikam.maltepe.edu.tr/kariyergunleri-2016
22 Mart 2016 Marka ve Patent Semineri,
detaylar için;
http://mikam.maltepe.edu.tr/22-mart2016da-yapilan-marka-ve-patent-egitimsemineri-katilim-belgeleri-hazirlandi
12 Nisan 2016 Anadolu’dan Londra’ya
Bir Başarı Öyküsü Konferansı, detaylar
için;
http://mikam.maltepe.edu.tr/anadoludanlondraya-bir-basari-oykusu

MİKAM
MİKAM

3433
%?

TümAk
Rek, ÖİDB, İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı
Belma Hoca
Rek
Rek

Hedef 6.3. Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi’nin (MİKAM) mezunlarla iletişim, işbirliği
ve ilişkilerini geliştirmek
Proje/Faaliyetler
1. Mezunların üniversitemizle olan ilişkilerini sürdürmek üzere etkinlikler gerçekleştirmek.
2. Mezun Bilgi Sisteminin ve web sayfasının etkinliğini artırmak
3. Mezunlarla iletişimi güçlendirmek amacıyla mesleki yenilikler konusunda paylaşım
toplantılarını düzenlemek
4. Lisansüstü mezunlarımızı lisans/lisansüstü öğrencilerimize seminer vermeleri için davet etmek
5. Mezunların öğrencilere gönüllü mentörluk etmeleri için mentörluk programı oluşturmak

6. MİKAM bünyesinde çalışacak personel temin etmek
7. Yeni mezun ve mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin uygun iş olanaklarından haberdar etmek
Performans Göstergeleri
1
2
3

Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı
Düzenli haberleşilen mezun sayısı
Derslere/eğitim faaliyetlerine konuşmacı olarak davet edilen mezun
sayısı

Ölçüm

Sorumlu
Birim
MİKAM
MİKAM
MİKAM

Yapılmadı
850
Bu bilgi
izlenemedi, çok
sayıda mezun
akademik
birimlerin daveti
ile
üniversityemize
geliyor, ancak
bunu Mikam
izleyemiyor,
akademik
birimler yanıt
verebilir, ben
İletişim Fakültesi
açısından yanıt
vermek üzere
bilgi
toplayacağım;
Örneğin;
27.12.2016
tarihinde Halkla
İlişkiler ve
Tanıtım Bölümü
tarafından
düzenlenen
“Sektör Katılımlı
Bitirme Projesi
Jüri”çalışmasına
2012 İletişim
Fakültesi
mezunlarımızdan
İrem Çalışal
katılmıştır.
Not: Etkinliklerle ilgili etkinlik adı, katılımcı sayısı, tarihi vb. bilgileri içeren liste sunulmalıdır.

