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BAŞLIK
Eğitim Fakültesi DıĢ PaydaĢ DanıĢma Kurulu GörüĢlerinin Değerlendirilmesi (03.12.2020)

GÜNDEM MADDELERİ
1-26.11.2020 tarihinde yapılan DıĢ PaydaĢ DanıĢma Kurulu toplantısındaki görüĢlerin
değerlendirilmesi
KAPSAM
26.11.2020 tarihinde yapılan Eğitim Fakültesi DıĢ PaydaĢ DanıĢma Kurulu toplantısında
tutanak altına alınan katılımcıların görüĢleri değerlendirilerek fakülte bünyesinde
planlanabilecek eylemlerin aĢağıdaki tabloda belirtildiği Ģekliyle belirlenmesine ve Dekanlık
Makamına iletilmesine karar verilmiĢtir.
Paydaş Görüşü
Mevcut paydaĢlarla daha sık toplantılar 
düzenlemek suretiyle paydaĢlar
arasında iletiĢimi/etkileĢimi arttırmanın
faydalı olacağı.

Mezunlara ve halen öğretmenlik
mesleğini icra eden öğretmenlerimizin
faydalanabilmeleri amacıyla
Üniversitemiz, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde
tezli/tezsiz yüksek lisans
programlarının açılması için gerekli
çalıĢmaların yapılacağının faydalı
olacağı.











Yapılabilecek Eylemler
Her anabilim dalı kendi dıĢ paydaĢ danıĢma
kurullarıyla bir akademik dönem (Güz ve
Bahar) içerisinde en az bir toplantı
gerçekleĢtirmesi, kayıt altına alması ve
toplantı tutanağının bir nüshasının fakülte
Kalite Ofisine gönderilmesi.
Anabilim dallarının toplantılarını takiben
Eğitim Fakültesi de kendi danıĢma kuruluyla
danıĢma kurulu toplantısını gerçekleĢtirmesi.
Yüksek lisans programına sahip bölümlerin
program bilgilerinin (programın amacı, ders
içerikleri, baĢvuru Ģartları vb.) resmi yazıĢma
yoluyla Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilerek
potansiyel katılımcılara duyurulmasının
sağlanması.
Yüksek lisans program bilgilerinin anabilim
dallarının web sitesinden yayımlanması
ve/veya Eğitim Bilimleri Enstitüsünün ilgili
web sayfasına link verilmesi.
Henüz açık olmayan yüksek lisans
programlarının açılması için anabilim
dallarının gerekli kriterleri karĢılaması ve
program açılması için çalıĢma baĢlatmaları.
Yüksek lisans programı açılmasını isteyen
paydaĢların resmi yazıĢma yoluyla taleplerini
Eğitim Fakültesine ve/veya Eğitim Bilimleri
Enstitüsüne göndermelerinin istenmesi.
Açılması planlanacak yüksek lisans
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Türk Dünyasının iliĢkilerinin
artırılması amacıyla daha fazla ortak
çalıĢmalar yapılmasının faydalı
olacağı.






Üniversitemizde eğitim görmek üzere
ilimize gelen Uluslararası öğrenciler
tarafından Türk kültürünün yapısının
(aile kültürü, yemek kültürü müzik
kültürü vb.) öğrenebilmeleri amacıyla
ev ortamında misafir uygulamasının
hayata geçirilmesinin faydalı olacağı.
Eğitim Fakültesince yürütülmekte olan
ders planlarının güncellenmesi,
güncelleme sırasında Öğretmen
adaylarının kiĢisel geliĢimlerini
destekleyecek dersler (halk oyunları,
iĢaret dili, drama vb.) ve özel eğitime
ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimine
yönelik dersler (özel eğitim,
kaynaĢtırma eğitimi, öğrenme
güçlükleri vb.) konulması ve yapılacak
olan güncelleme iĢlemi sırasında
değiĢim programlarının (Erasmus,
Farabi, Mevlana vb.) yapısı ve
standartların dikkate alınmasının
faydalı olacağı.
Öğretmen adaylarının BĠLSEM
merkezleri hakkında ve programları
hakkında haberdar edilmesi ve ders
planlarına gerekli derslerin
eklenmesinin faydalı olacağı.
Eğitim Fakültelerinin ders planı
güncelleme iĢlemleri öncesinde
Dekanlar konseyinin toplanması ve
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programlarının yapısı ve içeriklerinin
(tezli/tezsiz, örgün/uzaktan vb.) Ģekillenmesi
amacıyla paydaĢ görüĢlerinin toplanması.
Fakültemizde Türk dünyasından gelen öğrenci
envanterinin çıkarılması ve öğrencilerin
görüĢlerinin toplanarak üniversiteye/fakülteye
bakıĢ açılarının belirlenmesi.
Bu bölgelerden gelebilecek öğrenci
kontenjanlarının artırılması.
Bu bölgelerden gelen öğrencilerinin
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesine
yönelik çalıĢmalar planlanması.
Fakültemizin lisans programlarına ait diploma
denklikleri/geçerlikleri noktasında çalıĢmalar
yürütülmesi.
Bu görüĢe yönelik eylemlerin üniversitemiz
DıĢ ĠliĢkiler Ofisi ve TÖMER merkezi
tarafından planlanması.

Anabilim dalları lisans programlarının
güncellenmesi çalıĢmalarında dıĢ paydaĢları
ile ihtiyaç analizi çalıĢmaları yapmaları ve
bulguları programa yansıtmalarının
sağlanması.
Söz konusu dersler mevcut programda
seçmeli ders kapsamında verilmekte ancak
öğrenciler tarafından rağbet gösterilmediği
bilinmektedir. Dolayısıyla derslerin
fakültedeki bütün bölümlerin katılımıyla
oluĢturulacak bir çalıĢtayda belirlenmesi ve
zorunlu olacak Ģekilde planlanması.
Önerilen derslerin gerektirdiği uzmanlığa
sahip deneyimli öğretmenlerin de derslerde
görevlendirilmesi.
Derslerin iĢlenmesinde içerikle ilgili Milli
Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki merkezlerde
(RAM, BĠLSEM vb.) alan çalıĢmaların
yapılması.
Söz konusu bir toplantının planlanması
durumunda fakültemizin temsil edilmesinin
sağlanması.
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yapılması planlanan değiĢiklikler
konusunda uzlaĢı sağlanmasının
faydalı olacağı.
Öğretmenlik stajlarının özel okullarda,
ilçelerde ve özellikle köy okullarında
yapılması için çalıĢma yapılmasının
faydalı olacağı.
Öğretmen adaylarının baĢka bölge ve
illeri ziyaret etmeleri sağlanarak farklı
bölge koĢullarının öğrenilmesinin
faydalı olacağı.
Eğitim Fakültesi Dekanlığınca
Eğiticilerin eğitimlerinin geliĢtirilmesi
ve takip edilmesi amacıyla belirli
zamanlarda seminer düzenlenmesinin,
planlanacak olan seminer için
yapılacak görevlendirmeler
aĢamasında Isparta Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğünden de destek alınmasının
faydalı olacağı.
Özel eğitim kurumlarına ĠĢ baĢvuruları
sırasında güvenli bir müracaat
sağlayacak mekanizmaların
oluĢturulmasının (örnek tecrübe
istenmesinin aday üzerindeki olumsuz
etkisi) faydalı olacağı.
Akademik takvimin öne çekilmesinin
faydalı olacağı.
Mezunlara anket uygulaması
yapılmasının faydalı olacağı.
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Okulların belirlenmesi, ulaĢım ve barınma
imkânları için Milli Eğitim Müdürlüğü ile
ortak çalıĢma yapılması.



Farklı bölgelerdeki kamu kurumlarıyla
iĢbirliği sağlanarak fakülte öğrencilerine
yönelik gezi-gözlem çalıĢmalarının
planlanması.
Fakülte bünyesinde yapılacak eğitim ve
sosyal-kültürel faaliyetler hakkında Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi.
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
fakültemizde seminer, konferans vb.
etkinlikler düzenlemesinin talep edilmesi.










Isparta ilinde faaliyet gösteren özel eğitim
kurumları ile öğretmen adaylarının özel
eğitim kurumlarında tecrübe kazanmalarını
sağlayacak ve bu kurumlarda istihdam
edilmelerini destekleyecek protokoller
yapılması.
Bu görüĢe yönelik fakülte bünyesinde
yapılabilecek herhangi bir eylem
düĢünülmemektedir.
Fakültemizin kendi mezun bilgi sistemini
oluĢturması.
Mezunların mevcut durumları, fakülteden
aldıkları eğitimden memnuniyet düzeyleri ve
fakülteden beklentileri noktasında periyodik
olarak bilgi alıĢveriĢinin sağlanması.
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