5-8 KASIM 2017
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ
TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞMALARI

Kalite süreci
Kalite süreci; bir kurumun işlerini “Planlama, Uygulama, Kontrol etme ve Önlem alma” başlıkları
kapsamında yürütmesidir. Kurum, planlamalarını bu doğrultuda yapar ve belgeler. Bu şekilde işleyiş
gerçekleştiğinde de kurum kalitesini sergiler. Yükseköğretim kurumu bu doğrultuda üniversitelerin
işleyişini izleme ve destekleme programları oluşturmuştur.
Ankara Üniversitesi Kalite Çalışmaları Süreci
Ankara Üniversitesi, Kalite çalışmaları kapsamında Yüksek Öğrenim Kurumu Kalite Kurulu’na
başvuruda bulunmuştur. Bu süreçte, Kurum içi Değerlendirme Raporu (KİDR) kurula sunulmuş ve
gerekli belgeler sağlamıştır. Kurumumuzun ön değerlendirilmesi için bir kurul kurulmuş ve bu kurul
bu raporu ve dayanağı belgeleri ve kurumumuzun web sayfasını incelemiştir.
Yükseköğretim Kurumu Kalite Kurulunun Üniversitemize saha ziyareti 5-8 Kasım 2017 tarihleri
arasında gerçekleşmiştir. Bu ziyarette kurul; yöneticiler, senato üyeleri, üniversite kalite kurulu
üyeleri ile arasında Tıp Fakültesinin de yer aldığı bazı fakülteler, enstitüler ve yüksek okul ziyaretleri
ve görüşmeleri gerçekleştirmiştir.
Tıp Fakültesi Kalite Çalışmaları
Bu kapsamda Tıp Fakültesinde aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Ön hazırlık süreci


Üniversite Kurum içi Değerlendirme raporu temel alınarak “Tıp Fakültesi Kalite
Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır (Ek).



Gerekli belgeler hazırlanmış ve web sayfasında güncelleme yapılmıştır.



Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü, Anabilim/Bilim
Dalı başkanlarının katıldığı bir toplantıda Üniversite Kalite çalışmaları ve saha ziyareti
hakkında bilgi verilmiştir.



Ayrıca dekanlık tarafından, görüşmelere katılacak öğretim üyeleri, uzman, araştırma
görevlileri ve öğrenciler ile bir ön görüşme ile süreç hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Saha ziyareti süreci


Tıp Fakültesi dekanı 5 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen tanışma yemeğine katılmıştır.



6 Kasım 2017 tarihinde Kalite Kurulu Üyeleri ile senato üyelerinin katıldığı Tıp Fakültesi dekanı
da toplantıda yer almış ve tartışma sürecine katılmıştır.



6 Kasım 2017 tarihinde;

o 13:30-14:30 arasında ziyaret ekibi Tıp Fakültesi dekanı, dekan yardımcıları ve fakülte
sekreteri ile görüşmüştür. Bu görüşmede ziyaret ekibine tıp fakültesi kalite
çalışmalarını içeren bir rapor basılı olarak verilmiştir. Görüşmede bir sunum yapılmış,
arkasından ziyaret ekibinin soruları cevaplanmıştır.
o 14:30-15:00 arasında Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve uzmanlarının oluşturduğu bir
grup ile görüşme yapılmıştır.
o 15:00-15:30 arasında Mezuniyet öncesi ve sonrası öğrenciler ile görüşme yapılmıştır.
ÇIKIŞ BİLDİRGESİ


8 Kasım 2017 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından, üniversitemiz ziyareti
sırasındaki gözlemlerine dayanarak hazırladıkları çıkış bildirgesi senatoda
sunulmuştur. Bu sunumda kalite başlıkları doğrultusunda üniversitemizin güçlü
yönleri ve gelişmeye açık yönleri vurgulanmıştır.



Rapor fakültemize ulaştığında tüm akademik ve idari personel ile ve öğrenciler ile
paylaşılacaktır.

KALİTE ÇALIŞMALARININ DEVAMI


Fakültemiz, Çıkış bildirgesini takiben Rektörlüğümüz ile koordineli çalışmalara devam
edecektir. Bu yönde çalışmak üzere “Akreditasyon, Kalite ve Stratejik Plan Geliştirme
Kurulu” kurulması benimsenmiştir.



Bu kurul ile birlikte kalite çalışmalarının düzenli olarak yapılmasına devam edilmesi,
gelişmeye açık yönlere ait yeni stratejilerin belirlenmesi ve buna yönelik çalışmaların
yapılması hedeflenmektedir.



Bu çalışmaların fakültemiz AD/BD ve ilgili kurulları ile işbirliği içinde yürütülmesi
benimsenmiştir.

