
KURUMSAL AKREDİTASYON 
BİLGİLENDİRME

Ağustos 2022



KURUMSAL AKREDİTASYON ÖLÇÜTLERİ 

4 TEMEL BAŞLIK
14 ÖLÇÜT 46 ALT ÖLÇÜT



KARŞILAŞILABİLECEK SORULAR VE KONULAR 
(A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE)

Stratejik Planda yer alan Misyon, vizyon, Stratejik Amaç ve hedeflerin bilinmesi

Birimlerin stratejik amaç ve hedeflerden hangilerine destek verdiklerinin bilinmesi

Birimler tarafından takip edilen ve / veya raporlanan performans göstergeleri

Memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi, birim çalışan ve öğrencilerinin sonuçlardan haberdar olması

Birimlere ait Anket değerlendirme iyileştirmeleri ve takibi

KYS'ye ait dokümanların ve sistemin bilinmesi

Süreç yapısının ve yerinin bilinmesi

Geribildirim alma yöntemleri; (Kalite el kitabının 4.2 maddesi)( anketler, görüşmeler, öneri merkezi vb)



Bilgi yönetim sistemi için PR 001 Dokümante Edilmiş Bilginin Yönetimi Prosedürü gösterilebilir.

Birim web sayfalarının ( bölümler dahil) güncel olması

Web sayfalarında güncel organizasyon şemaları ve görv tanımlarının bulunması

Faaliyet raporlarının web sayfalarında yer alması

İşveren ve mezunlar ile görüşmeler sonucunda yapılanlar, öğrenilenler, yükseköğretimde farklı uygulamaların takipleri.Yerli /
yabancı akademisyenler ile ilişkilerde öğrenilen bir şey var mı?

Danışma kurulları toplantılarına ait bilgiler ( kurullar, tutanaklar, yapılanlar vb)

Mezun takipleri ve mezun ilişkilerine yönelik yürütülen faaliyetler

Akademik yükseltme kriterleri ve atamaların işleyişi

İdari görevde yüksltme ve atama/ görevlendirmelerin bilinmesi

Uluslararasılaşmaya dair uygulama örnekleri (Erasmus anlaşmaları, giden-gelen, ortak araştırma)

KARŞILAŞILABİLECEK SORULAR VE KONULAR 
(A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE)



KARŞILAŞILABİLECEK SORULAR VE KONULAR 
(B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM)

Ders bilgi paketlerinin güncelliği

Ders planlarının oluşturulmasında paydaş görüşlerinin alınması ( danışma kurulları,  ders değerlendirme anketi, 
öğrenci geri bildirimleri vb)

Ders planı hazırlamaya yönelik kuralların bilinmesi 

Uygulamalı eğitim ve değerlendirilmesi ile ilgili yönerge, bilgi ve öğrenci ile paylaşılan dokümanlar

Program akreditasyonaları

Öğretim yöntemleri ve uyum ( uzaktan eğitime geçildiğinde yapılanlar, geliştirilen yönler vb)

Öğrencilerin öğrenme yöntem ve alanları ile ilgili olarak memnuniyet anket sonuçlarının birimlere göre durumu ve 
değerlendirilmesi



KARŞILAŞILABİLECEK SORULAR VE KONULAR 
(B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM)

Ölçme değerlendirmede ana ilkelerin bilinmesi ( bağıl değerlendirme sistemi aralıkları, sınavların ağırlıkları vb)

Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan sınavların işleyişi, çevrimiçi sınav güvenliği ile ilgili konular

Yatay geçiş ilkeleri ve önceki öğrenmenin kabulü ile ilgili bilgiler ( ders muafiyetleri ve işleyişi)

Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin nasıl yürütüldüğü

Öğrenci topluluklarının okullardaki etkinliği ve katılım, teşvik

Eğiticinin eğitimi olarak da bilinen eğitimlere katılım, eğitimin kazandırdıkları ( eğitimde inovasyon eğitimleri)



KARŞILAŞILABİLECEK SORULAR VE KONULAR 
(C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME)

Öğretim elemanlarının kongre, proje seyehati vb ödemelerinin karşılanmasına yönelik yapılanlar, yöntemler

Öğretim elemanlarını araştırma süreçleri hakkında bilgilendirilmesi ( BAP bilgilendirme toplantıları, TTO 
bilgilendirmeleri vb )

Kurumun araştırma faaliyetlerine yönelik performans göstergelerinin izlenmesi ( yayın ve projelerin 
AVESİS'e girilmesi)



KARŞILAŞILABİLECEK SORULAR VE KONULAR 
(D. TOPLUMSAL KATKI)

BUÜ'nün Toplumsal Katkı politikası ve stratejilerinin bilinmesi

Okulların ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal katkı işbirlikleri ( dernek, vakıf, oda ve diğer STK'lar ), yapılan 
faaliyetler ( kanıt olmalı)



KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP)

BİLGİ ALINABİLECEK DOKÜMANLAR
YÖKAK
https://yokak.gov.tr/

BUÜ STRATEJİK PLANI
https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/strateji/raporlar/Stratejik_Plan/2022_2026/buu_2911_baski.pdf

BUÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/183986

https://yokak.gov.tr/
https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/strateji/raporlar/Stratejik_Plan/2022_2026/buu_2911_baski.pdf
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/183986


TEŞEKKÜRLER
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