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BAŞLIK
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı kapsamında organizasyonel süreçlerin ve faaliyetlerin
neler olduğunun anlatılması ve buna ilişkin değerlendirmenin yapılması amaçlanmıştır.
GÜNDEM MADDELERİ
1- Yönetim ve idari birimlerin yapısı göz önünde bulundurularak İngiliz Dili Eğitimi
Anabilim Dalı kapsamında insani ve mali kaynakların tümünün etkin ve verimli kullandığını
güvence altına almak için nasıl bir yönetim sistemine sahip olunması gerektiği tartışıldı.
2- Eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde
tüm faaliyetler hakkındaki gerekli bilgi ve verilerin periyodik olarak toplandığı, saklandığı,
analiz edildiği ve süreçleri iyileştirmek üzere kullanıldığı hesap verilebilir nitelikte bir bilgi
yönetim sisteminin nasıl olması gerektiğine dair tartışmalar sonucu önerilerin sunulması
planlandı.
KAPSAM

Yönetim sistemi izleme ve yönlendirme komisyonu tarafından alınan kararlar aşağıda
belirtilmiştir:
-

İç ve dış değerlendirme raporlarında yönetim sistemi ile ilgili ortaya çıkan ve
iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapılması gerektiğine karar verildi.

-

Bölüme ayrılan mali kaynaklar ile taşınır ve taşınmaz kaynakların eğitim, öğretim ve
araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkili, ekonomik ve verimli kullanımına
ilişkin çalışmalar yapılması gerektiği kararlaştırıldı.

-

İngiliz Dili Eğitimi bünyesi altında yıl içinde gerçekleştirilecek ya da gerçekleştirilmesi
planlanan her türlü faaliyetin bölüm sayfası ve çeşitli sosyal medya mecraları aracılığıyla
kamuoyuyla ve eposta yoluyla da akademik personellerle anlık olarak paylaşılmaya
devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

-

Yönetim sisteminin akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapılmasının önemi vurgulandı.

Katılımcılar:
Dr. Öğr. Üyesi Kağan BÜYÜKKARCI (Başkan)
Doç. Dr. Nazlı BAYKAL
Doç. Dr. Oya TUNABOYLU
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖNAL
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ERDEMİR
Arş. Gör. Derya COŞKUN

SDÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER
EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ANABİLİM DALI
YÖNETİM SİSTEMİ
İZLEME VE
YÖNLENDİRME
KOMİSYONU
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No

2020/01

Toplantı Tarihi

Toplantı Yeri

11.12.2020

Microsoft Teams

Kanıtlar:
https://egitim.sdu.edu.tr/tr/kurumsal/organizasyon-semasi-deneme-12025s.html
https://egitim.sdu.edu.tr/ingilizceogrt/tr/haber/2020-2021-guz-donemi-guncel-webinar-listesi32117h.html
https://egitim.sdu.edu.tr/ingilizceogrt/tr/haber/anket-sonuclari-31968h.html
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/oryantasyon-anket-sonuclari-19112020.jpg
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/06-11-2020-sorun-oneri-oturumu-anketisonuclari-19112020.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/egitim-ogretim-izleme-ve-yonlendirmekomisyonu-toplanti-tutanagi-ii-10122020.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/egitim-ogretim-izleme-ve-yonlendirmekomisyonu-toplanti-tutanagi-i-10122020.pdf

