
                                             
 

EK-3/B DEĞERLENDİRME TAKIMI ZİYARET PLANI ÖRNEĞİ 

Zaman Kimler ile ne yapılacağı İçeriği 
23 Kasım 2020 Pazartesi (1. Gün) 
 

 
9:30-10.00 

 
Değerlendirme Takımı ile Rektörün görüşmesi  

Kurumun kalite güvence 
sistemi ve eğitim-öğretim, 
araştırma-geliştirme ve 
yönetsel süreçlerle ilgili 
konular görüşülür. 
KİDR’lerde tam olarak 
açıklanamayan veya 
tereddüde düşülen hususlarda 
takım başkanı tarafından 
gündeme getirilerek açıklığa 
kavuşturulması sağlanır 
 
 

10:00-10:45 Değerlendirme Takımı ile Rektörün yardımcılarının görüşmesi Kurumun yönetsel 
süreçlerindeki görev 
paylaşımı ve kurum kalite 
güvencesi sistemi görüşülür 

10:45-11.00 ARA  

 
 
 
 
11:00-12:45 

 
 
 
 
Değerlendirme Takımı ile Kurum Kalite Komisyonu 
üyelerinin görüşmesi 

Kurumsal Dış Değerlendirme 
Ölçütleri de dikkate alınarak 
kurum tarafından oluşturulan 
kalite güvence sistemi, kalite 
komisyonunun kalite güvence 
sistemi içerisindeki ve karar 
alma süreçlerindeki yeri, 
kurumun stratejik hedefleri ve 
bu hedeflerin bölgesel/ulusal 
kalkınma hedefleri içerindeki 
yeri, eğitim-öğretim, araştırma 
ve idari süreçlerde kurumun 
yönetimsel yaklaşımı, sürekli 
iyileşme yaklaşımı ve bu 
kapsamda elde edilen 
sonuçlar, Kurumsal Dış 
Değerlendirme Ölçütlerine 
ilişkin çalışmalar ve tüm 
birimler için ortak diğer 
unsurlar hakkında komisyon 
güncel bilgileri içeren bir 
sunum gerçekleştirir. Sunum 
sonrasında soru-cevap bölümü 
gerçekleştirilir. 

12:45-13:45 ARA (ÖĞLEN YEMEĞİ)  

13.45-15:15 Değerlendirme Takımı ile Senato ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin görüşmesi 

Kurumsal Dış Değerlendirme 
Ölçütleri de dikkate alınarak 
kurum tarafından oluşturulan 
kalite güvence sistemi, 



 

              

kurumun stratejik hedefleri ve 
bu hedeflerin bölgesel/ulusal 
kalkınma hedefleri içerindeki 
yeri, eğitim-öğretim, araştırma 
ve idari süreçlerde kurumun 
yönetimsel yaklaşımı, sürekli 
iyileşme yaklaşımı ve bu 
kapsamda elde edilen sonuçlar 
görüşülür. 

15:15-16:00 
 

Değerlendirme 
Takımının iki üyesinin 
Erciyes Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Dekan ve Dekan 
yardımcıları ile 
görüşmesi 

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin Edebiyat  
Fakültesi Dekan 
ve Dekan 
yardımcıları ile 
görüşmesi 

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin 
İ.İ.B.F  
Fakültesi 
Dekan ve 
Dekan 
yardımcıları 
ile görüşmesi 

Fakültenin hedefleri ve bu 
hedefleri kurumun stratejik 
hedefleri içerisindeki yeri,  
paydaşların süreçlere katılımı, 
Fakültedeki kalite süreçleri, 
mevcut programların öğrenme 
çıktıları, AR-Ge 
kapsamındaki faaliyetler ve 
sürekli iyileşme yaklaşımı 
hakkında bilgi alınır. 

16:00- 17:00 
 

Değerlendirme 
Takımının iki üyesinin 
Erciyes Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Öğrencileri ile 
görüşmesi 

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin Erciyes 
Üniversitesi 
Edebiyat 
Fakültesi 
Öğrencileri ile 
görüşmesi 

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin 
Erciyes 
Üniversitesi 
İ.İ.B.F. 
Öğrencileri ile 
görüşmesi 

Öğrencilerin karar alma 
sürecine katılımı, kalite 
güvence sistemi, eğitim 
hizmetleri, öğrenci destek 
hizmetleri gibi konularda 
paylaşması istenir. 

 
24 Kasım 2020  Salı (2. Gün) 

 

9:30-10:30 
 

Değerlendirme 
Takımının iki üyesinin 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekan 
ve Dekan yardımcıları 
ile görüşmesi 

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin Fen 
Fakültesi  
Dekan ve Dekan 
yardımcıları ile 
görüşmesi 

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin Halil 
Bayraktar 
Sağlık 
Hizmetleri 
MYO Müdür 
ve Müdür 
yardımcıları 
ile görüşmesi 

Fakülte/MYO’nun hedefleri 
ve bu hedefleri kurumun 
stratejik hedefleri içerisindeki 
yeri,  paydaşların süreçlere 
katılımı, Fakültedeki kalite 
süreçleri, mevcut 
programların öğrenme 
çıktıları, AR-Ge 
kapsamındaki faaliyetler ve 
sürekli iyileşme yaklaşımı 
hakkında bilgi alınır. 

10.30-10.45 ARA 

10:45-11:45 Üniversitede bulunan idari birimlerin (Personel Daire 
Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi 
Başkanlığı, Kariyer Merkezi, Engelli Öğrenci Birimi vb.) 
yöneticileriyle görüşme gerçekleştirilmesi 

İdari birimlerin yöneticileri ile 
bir araya gelerek kalite 
süreçlerinin birimlere 
yayılımı, birim(ler)in 
hedefleri ve bu hedeflerin 
kurumun stratejik hedefleri 
içerisindeki yeri, paydaşların 
süreçlere katılımı ve sürekli 
iyileşme çalışmaları hakkında 
görüşleri alınır. 

11:45-13.00 ARA  

 
 
13:00-14:00 

Üniversitede bulunan araştırma birim (Aktif Araştırma 
Merkezleri, Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisleri vb.) 
yöneticileriyle görüşme. 
 
 
 
 

Araştırma birimlerinin 
hedefleri ve bu hedeflerin 
kurumun stratejik hedefleri 
içindeki yeri, paydaşların 
süreçlere katılımı, kalite 
süreçleri ve sürekli iyileşme 
çalışmaları görüşülür. 



 

              

 
14:00-14:15 
 

ARA  

14:15-16:15 Değerlendirme Takımının kurumun dış paydaşlarıyla 
görüşmesi  

İlgili paydaşların üniversite 
hakkında görüşleri alınır 

16:15- 17:15 Değerlendirme 
Takımının iki üyesinin 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Öğrencileri ile 
görüşmesi 

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin Erciyes 
Üniversitesi Fen 
Fakültesi 
Öğrencileri ile 
görüşmesi 

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin 
Erciyes 
Üniversitesi 
MYO 
Öğrencileri ile 
görüşmesi 

Öğrencilerin karar alma 
sürecine katılımı, kalite 
güvence sistemi, eğitim 
hizmetleri, öğrenci destek 
hizmetleri gibi konularda 
paylaşması istenir. 

17:15 
 

Değerlendirme Takım üyelerinin kendi arasında yapacağı 
toplantı 

Genel Değerlendirme 
 

NOT:  
Sarı renk: Değerlendirme takımının üniversitedeki etkinlikleri,  
Yeşil renk: değerlendirme takımının  kendi  ekinlikleri, 
Mavi renk:  Ara  
 
 
*Toplantılara katılacak yönetici, akademik  ve idari personel, öğrenci ve paydaş isimlerinin önceden belirlenmesi  sürecin 
sağlıklı işleyebilmesi açısından önemlidir. 
*Odak grup görüşmelerinde, rahat olunmasına, kuruma daha fazla fayda sağlanması amacıyla katılımcılar arasında ast ve üst 
ilişkisinin bulunmamasına ve katılımcıların ilgili odak grubun farklılıklarını yansıtabilecek özellikte olmasına özen 
gösterilmelidir. 


