
2011-2014 DÖNEMİ STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİME YÖNELİK AMAÇLAR 

 

AMAÇ 1.1. EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK  

Hedef  1.1.1. Lisans ve Lisansüstü eğitimdeki öğretim programı ve ders içeriklerini güncellemek, eğitimin 

kalitesini artırmak. 

Hedef 

1.1.2.   

Eğitim-öğretim yöntemlerini sürekli olarak geliştirmek,  yeni teknolojileri takip ederek ders 

materyal sayısını artırmak. 

Hedef 1.1.3. Öğretim elemanları ve idari personel için  eğitim-öğretimi  geliştirmeye yönelik  faaliyetler 

düzenlemek. 

Hedef  1.1.4 Her yıl akademik danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve oryantasyon 

programlarına katılımı sağlamak. 

Hedef  1.1.5 

Öğretim elemanı sayısını arttırmak ve    haftalık ders yükünün azaltılmasını sağlamak. 

Hedef  1.1.6 

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik, çalıştay, sempozyum, teknik gezi vb. faaliyetlerin 

sayılarını artırmak. 

Hedef  1.1.7 

Lisans ve lisansüstü program sayılarını artırmak. 

AMAÇ 1.2.  EĞİTİM VE ÖĞRETİME  PROGRAMLARININ AB İLE UYUMUNU SAĞLAMAK  

Hedef  1.2.1. 

Lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen tüm dersleri içerik ve kredi açısından Bologna 

sürecine uygun  biçimde düzenlemek.  

Hedef  1.2.2. 

Lisans ve lisansüstü düzeyde uluslararası öğrenci hareketliliğini sağlamak. 

 AMAÇ 1.3.  YABANCI DİLİN ETKİN KULLANIMINI SAĞLAMAK 

Hedef  1.3.1. 

Bölümler bazında  yabancı dilde verilecek derslerin içeriğini hazırlamak ve dersleri verecek 

öğretim elemanlarını belirlemek. 

 BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK AMAÇLA 

AMAÇ 2.1  ULUSAL VE  ULUSLARARASI  ENDEKSLİ DERGİLERDE YAYIN SAYISINI ARTTIRMAK. 

Hedef  2.1.1. 

Ulusal ve uluslararası  hakemli ve endeksli dergilerde yayın sayısını artırmak. 

Hedef  2.1.2. AB, TÜBİTAK, DPT vb. kurumların fonları ile üretilen proje sayılarını artırmak. 

Hedef  2.1.3. AB, TÜBİTAK, DPT vb. kurumların fonları ile yürütülen  projelerden üretilen yayın sayısını 

artırmak.  



Hedef  2.1.4. 

Lisansüstü tezlere dayalı yayınları artırmak. 

AMAÇ 2.2  DİSİPLİNLERARASI PROJE SAYISINI ARTTIRMAK 

Hedef  2.2.1 

Diğer Üniversite ve araştırma kurumları ile yapılan ortak proje işbirliği sayısını artırmak.   

Hedef  2.2.2. Disiplinlerarası yürütülen proje ve endeksli dergilerde yayın sayısını artırmak. 

AMAÇ 2.3 BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEK VE BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIMI SAĞLAMAK 

Hedef  2.3.1 

Öğretim Üyelerinin katıldığı ulusal düzeyde bilimsel toplantı sayısını artırmak. 

Hedef  2.3.2 Öğretim Üyelerinin katıldığı uluslararası  düzeyde bilimsel toplantı sayısını artırmak. 

Hedef  2.3.3 

Llisansüstü öğrencilerinin ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılara katılmasını teşvik 

etmek. 

Hedef  2.3.4 

Bölümler tarafından  düzenlenen sempozyum, bilimsel toplantı vb. toplantı sayısını artırmak 

ve teşvik etmek. 

. TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELİK AMAÇLAR 

 AMAÇ 3.1 İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA KATKIDA BULUNMAK. 

Hedef  3.1.1. 

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile  işbirliğini geliştirmek. 

Hedef  3.1.2. 

Düzce’nin zengin tarihi, edebiyatı, sosya-kültürü, halk bilimi vb. konularda projeler 

hazırlamak ve yürütmek. 

Hedef  3.1.3. 

Öğretim elemanlarının DAGEM vasıtasıyla bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak 

projeler üretmek ve bilimsel bilgileri halk ile paylaşmak. 

 KURUMSAL GELİŞMEYE YÖNELİK AMAÇLAR 

AMAÇ 4.1 KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK 

Hedef 

4.1.1.  Akademik ve idari personel sayısını artırmak. 

Hedef 4.1.2 

. Akademik ve idari personelin görev ve sorumluluklarını   tanımlamak. 

Hedef 4.1.3 

Hizmet  Standartlarını belirlemek. 

Hedef 4.1.4 Fakültemizin tanıtımına katkıda bulunan yazılı, görsel ve işitsel etkinlikler düzenlemek. 



Hedef 4.1.5 

Tüm Bölümlerin katıldığı sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler  düzenlemek ve geleneksel 

hale getirmek. 

AMAÇ 4.2 KAYNAK KULLANIM VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK      

Hedef 

4.2.1.  Öğrenci ve araştırma laboratuarları ile derslik  sayılarını arttırmak ve bu alanlarda gelişen 

teknolojik gelişmeleri takip ederek, laboratuarların modernizasyonunu sağlamak. 

Hedef 

4.2.2.  İhtiyaç halinde akademik ve idari hizmetlerin yürütülebilmesi için yeni alanların oluşturulmasını 

belirlemek. 

AMAÇ 4.4 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK. 

Hedef 

4.4.1  Fakültemiz ve bölümlerin web sayfalarını sürekli olarak güncellemek. 

Hedef 

4.4.2  Öğrencilerin kullanımına açık internete bağlı bilgisayar  laboratuarlarının sayısını arttırarak, 

bilişim hizmetlerinden  etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak. 

AMAÇ 4.5  PAYDAŞLARLA SAĞLIKLI VE SÜREKLİ İLİŞKİLER KURMAK. 

Hedef 

4.5.1.  Kültür Bakanlığı, Valilik ve ilgili  Belediyelerle işbirliği yaparak,  ilimizin antik dönemlerden kalan 

maddi-manevi miraslarının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak, özellikle üskübü antik kentinin 

mevcut durumunu  ve koruma altına alınmış kısımlarının arkeoloji bilimine daha fazla tanıtımını 

sağlamak.  

Hedef 

4.5.2 .  İlimizin zengin sosyolojisini bilimsel yöntemlerle araştırma ve incelemek.  

 


