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Stratejik Amaç ve Hedefler 

 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Stratejik Amaç - 1  

Fakültemizin eğitim-öğretim niteliğinin 

ülke ihtiyaç ve beklentilerini dikkate 

alarak ulusal ve uluslararası alanlarda 

saygın bir yer edinebilecek şekilde 

geliştirilmesi. 

 

 

Hedef-1  

Öğrencilerin / öğretmen adaylarının eğitim ve 

öğretim sürecine etkin katılımını sağlamak, 

akademik başarı düzeylerini izlemek, kariyer 

hedeflerini zenginleştirmek, öğrenci temelli 

değerlendirmeler yapmak. 

Hedef-2  

Öğretim elemanlarının sürekli mesleki 

gelişimlerini sağlamak. 

Hedef-3  

Eğitim araç-gereçlerini nicelik ve nitelik 

yönünden istenen seviyeye ulaştırmak. 

Hedef-4  

Öğrencilerin yenilikçi eğitim araç-gereç, 

yöntem ve tekniklerle donanımını sağlamak 

Hedef-5  

Uzaktan eğitim stratejisinin ve altyapısını 

değerlendirerek geliştirmek. 

Stratejik Amaç - 2  

Öğretim elemanları tarafından yapılan 

araştırma, ulusal proje, bildiri ve 

yayınların sayı ve niteliğinin artırılması. 

Hedef-1  

Öğretim elemanlarının uluslararası nitelikli 

yayın sayılarını arttırmnak  

Hedef-2  

Öğretim elemanlarını bilimsel araştırma, 

yenilikçilik ve proje hazırlama konularında 

teşvik etmek. 

Hedef-3  

Öğretim elemanlarının nitelikli bilimsel 

dergilerdeki editörlük ve hakem üyeliği sayısını 

artırmak. 
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Stratejik Amaç - 3  

Fakülte-okul işbirliğinin geliştirilmesi ile 

toplumsal faydayı artıracak faaliyetlerde 

bulunulması. 

Hedef-1  

Fakültemiz bilgi birikimini okullarla paylaşarak 

ortak projeler ve araştırmalar yapmak ve 

yönetmek. 

Hedef-2  

Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda; eğitim 

faaliyetlerini sürdürmek 

Hedef-3  

Öğrencilerin / öğretmen adaylarının mesleki 

gelişimlerini arttırmak üzere ortak çalışmalara 

devam etmek 

Stratejik Amaç - 4  

Fakültenin büyüyen yapısını 

destekleyecek yönde yönetim ve öğretim 

kapasitesinin geliştirilmesi; nitelikli 

öğretim elemanı istihdam politikasının 

yapılandırılması ve güçlendirilmesi 

Hedef-1  

Nitelikli ve ihtiyaca yönelik öğretim elemanı 

istihdam politikasını yapılandırmak ve 

güçlendirmek. 

Hedef-2  

Fakültenin öz gelirlerini artırmak ve 

kaynakların etkin, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlamak. 

Hedef-3  

Kurum kültürünü geliştirmek, çalışanların 

gelişimini desteklemek ve memnuniyetlerini 

artırmak. 

Hedef-4  

Stratejik plan izleme ve değerlendirme 

sisteminin kurulmasını sağlamak. 

Hedef-5  

Fakültenin fiziki altyapısının daha iyi şartlarda 

devam edebilmesi için yeni binasına 

taşınmasını sağlamak. 

Stratejik Amaç - 5  

Fakültenin diğer fakültelerle olan 

etkileşimini arttırmak 

Hedef-1 

Diğer fakültelerin ders işleyiş biçimlerini, 

yöntemlerini, ölçme-değerlendirme süreçlerini 

daha nitelikli ve inovatif hale getirmek 
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Hedef-2 

Diğer fakültelerle ortak disiplinlerarası 

araştırma ve projeler yürütmek 

 

 

 


