İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İÇ AKADEMİK TAKVİMİ
Tarih

Faaliyet ve ilgili mevzuatı

Ocak

Faaliyet Raporu

Faaliyet detayı
Her öğretim elemanından yıl sonu faaliyet raporunun alınması (bilimsel araştırma, yayın, ders,
seminer, uygulama, kongre bildirisi)
Stratejik Plan doğrultusunda Akademik ve idari tüm birimlerden faaliyet raporunun alınması
Birim amirlerinin Senatoda faaliyet raporu sunumu
Akademik birimlerinin (bölüm, anabilim dalı, bilim dalı) ölçülebilir nitelikteki hedefleri
Bu hedeflerle ilgili performans göstergeleri
bunların periyodik olarak gözden geçirilme sonuçları
Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim programlarının etkililiği
Öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerinin kalite ve performansları ile
ilgili yürütülen çalışmalar ve sonuçları (Anketler)
Akademisyenlerin araştırma geliştirme faaliyetleri ile kurumsal çalışmalara katılımı ve
memnuniyetininin ölçümü (Anketler)

Şubat

İç Değerlendirme Raporu (Ocak-Mart) ve İyileştirme Eylem Planı (Yükseköğretim Kalite
Güvencesi Yönetmeliği)

Mart

Yeni Program Açma Taleplerinin Hazırlanması

Haziran

Temmuz

Temmuz
Ağustos

Bilişim ve akademik altyapı (laboratuar, kütüphane ve benzeri) hizmetlerinin denetim sonuçları
İç değerlendirme raporunda yer alan periyodik gözden geçirme sonuçlarının, eğitim öğretim
süreçleri, ders program ve yükleri, öğrenci katılımı ve memnuniyeti gibi eğitim kalite ve
performansının artırılması
akademisyenlerin araştırma geliştirme faaliyetleri ile kurumsal çalışmalara katılımı ve
memnuniyetinin artırılması
Bilişim ve akademik alt yapı (lab. Kütüphane vb) hizmetlerinin iyileştirilmesi
İdari personelin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyetininin ölçümü (Anketler)
Paydaş görüşlerinin alınması (Anketler)
Hangi iyileştirmelerin, kimlerin sorumluluğunda, ne zaman ve ne kadar sürede tamamlanması
gerektiği belirtilir
Senato Kararı
Mütevelli Heyet Kararı
Yükseköğretim Kurulunun Belirlediği Formata Uygun Olarak Başvuru Dosyasının Hazırlanması
ve YÖK'e Gönderilmesi

Proje, Bilimsel Araştırma
Her öğretim elemanından yıllık faaliyet raporunun alınması (bilimsel araştırma, yayın, ders,
seminer, uygulama, kongre bildirisi) (Mebis)
Yayın, Kongre Bildirisi
Seminer, Ders, Uygulama
Üniversite tanıtım faaliyetleri
Üniversite tanıtım faaliyetleri
Önümüzdeki eğitim yılı için gerekli olan görevlendirme (2547 /M. 31, 40) alt yapı ihtiyacı
bildirimi.
Staj Alanları ve Beklenen Çıktılar
Yıllık Öğrenci Staj Planları,
Öğrenci Grupları ve Takvim
Staj Eğitimi Sorumluları
Yatay geçişler
Denklikler ve intibakların yapılması
Derslerin Adı ve Krediler (AKTS)
Yıllık ders programları,
Dersi Verecek Öğretim Elemanı
Zaman Çizelgesi
Yükseköğretim Kurumlarını Denetleme ve Değerlendirme Raporunun verilerinin istenmesi

Denetim raporunu kapsayan tabloların ilgili birimlerce tamamlanması.

Eylül

Program yeterliliklerinin güncellenmesi

Eylül
Aralık

Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler
Ders çıktılarının iyileştirilmesi ve güncellenmesi (2547 M. 16 Değişik: 14/4/1982 - 2653/2
Genel Yeterlikler
md.)
Haftaya Göre İşlenecek Konular
Öğrenim Teknikleri, Dersin Koşulları ve Kaynaklar
Çift Anadal Yandal Başvuruları ve Kayıtları
Yükseköğretim Kurumlarını Denetlenmesi

Yeni programların yapılması mevcut programların geri bildirimler çerçevesinde iyileştirilmesi.

