TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI – 2
(21.03.2013 Fırat Üniversitesi)
1) Genel lise %40 MTOK %60 olan yerleştirme kontenjan oranlarının yeniden düzenlenmesi
gerektiği sonucuna varılmıştır. Buna göre genel lise kontenjanın %70 MTOK kontenjanın %30
olarak düzenlenmesinin uygun olacağı,

2) Bilimsel Hazırlık ve eğitimi dersinin ortaöğretimin 10,11 ve 12nci sınıflarında okutulan
Matematik, Fizik ve Kimya ders içeriklerine uygun olacak şekilde 7 saat Matematik, 5 saat Fizik
ve 3 saat Kimya olmak üzere haftada toplam 15 saat olarak tüm Teknoloji Fakültelerinde ortak
olarak uygulanmasının devam etmesi

3) Hazırlık Sınıfı programı sınavlarının test (çoktan seçmeli) şeklinde yapılması, yıl içi
değerlendirmelerin kısa sınavlarla desteklenebileceği ve hazırlık sınıfı programında devamını
alıp başarısız olan öğrencilerin sonraki dönemlerde bilimsel hazırlık dersinin sadece sınavlarına
girebileceği

4) Teknoloji Fakültesi programlarındaki müfredatlar hazırlanırken ABET –MÜDEK kriterlerine
ve Bologna sürecine uygun olarak Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
kriterlerine uyulması gerektiği, bunun sonucu olarak bölümleri akredite etme yatay geçiş,
Farabi, Mevlana ve Erasmus programlarına dâhil olmada ileriye dönük kazanımların elde
edilebileceği,

5) İşyeri eğitimi ders saatine göre 5+15=20 saat şeklinde olmasının ve kredisinin 15 AKTS
olarak dikkate alınmasının uygun olacağı

6) İş yeri eğitiminin 7 ve/veya 8nci yarıyıllarda yapılmasının uygun olacağı

7) Bölüm 2nci yaz stajının yapıldığı işyerlerinde bölüm işyeri komisyonunun uygun görmesi
halinde iş yeri eğitiminin aynı işyerinde yapılabilmesinin uygun olacağı

8) İşyeri eğitiminin imkânlar ölçüsünde kısmen üniversitede de yapılabilmesinin mümkün
olabileceği

9) İş yeri eğitiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için bir komisyon oluşturularak modüller halinde
hangi eğitim modülünün hangi işyerinde yapılacağını tespit eden, gün bazında ayrıntılı olarak
belirlenmiş işyeri eğitimi el kitapçığının hazırlanmasının uygun olacağı

10) İşyeri eğitiminde öğrencilerin faaliyetlerini takip etmek için bir denetçi öğretim elemanı
görevlendirilmesi ve denetçi öğretim elemanına öğrenci başına ders ücreti ödenmesinin uygun
olacağı

11) İşyeri eğitimine destek vermeyi zorunlu kılacak ve işyeri eğitimine imkan veren işyerlerine
devlet hibe ve desteklerinde öncelik verilmesi gibi kanuni düzenlemelerin yapılmasının uygun
olacağı

12) Lisansüstü eğitimde aynı adlı ana bilim dalları olduğu takdirde enstitülerde teknoloji
fakültesindeki programlar için ilave kontenjan sağlanması

13) Teknoloji Fakültesi değerlendirme toplantılarının belirli periyotlarla devam ettirilmesinin
fakültenin sağlıklı yapılanması için uygun olacağı

14) 2010-2011 akademik yılında öğrenci alan bu yıl 3’üncü sınıfları olan 7 Teknoloji Fakültesi
(Afyon Kocatepe, Fırat, Gazi, Karabük, Marmara, Sakarya ve Süleyman Demirel Üniversiteleri)
dekanlarının içinde bulunduğu bir yürütme kurulu oluşturularak fakültelerin yapılanma
sürecinin değerlendirmesinin ve izlenmesinin yararlı olacağı görüşlerinde ortak kanaate
varılmıştır.

