ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AMAÇ VE HEDEFLER
Stratejik Amaçlar

Stratejik Amaç-1
Lisans düzeyinde eğitim ve
öğretimi sürdürmek ve
geliştirmek.

Stratejik Amaç-2
Nitelikli araştırma üretmek
Stratejik Amaç-3
Mevcut akademik kadroyu
korumak ve geliştirmek

Stratejik Amaç-4
Kurum kültürünü geliştirmek.

Stratejik Amaç-5
Yüksek puanlı öğrenci
girişini sağlamak

Stratejik Hedefler

Hedef-1 Akademik insan gücünün nitelik, nicelik
yönünden bölümlere dağılımını sağlama ve gelişimini
sürdürme. Mevcut bölümlerin ideal akademik yapıya
kavuşturulmasını sağlayarak öğrenci alımını
gerçekleştirmek.
Hedef-2 Akademik personelin seçkin niteliğini korumak ve
pekiştirmek
Hedef-3 Teknolojik alt yapı ve donanımı sürekli olarak
geliştirmek.
Hedef-4 Akademik kadroların, öğrencilerin ve öğretim
ortamlarının gelişmesine yönelik kaynakları sağlamak.
Hedef-5 Eğitim müfredat programı geliştirme çalışmalarını
sürdürmek.
Hedef-6 Yenilikçi ve yaratıcı öğretim stratejilerini
kullanarak bilginin en sağlıklı şekilde aktarılmasını
sağlamak.
Hedef-7 Öğrencilerin uluslararası alandaki fırsatlardan
yararlanmalarını sağlamak.
Hedef-1 Nitelikli yayın için teşvik
Hedef-2 Disiplinli ve disiplinler arası araştırma alanlarına
açılım sağlamak
Hedef-1 Akademik kadronun, araştırma, uygulama ve
sürekli eğitim yoluyla gelişimini sağlama, öğretim
elemanlarını yılda en az bir araştırma yapmaya teşvik
etmek.
Hedef-2 Akademik kadronun gelişimi için kaynak ve
olanaklar sağlamak
Hedef-1 Öğrenciler ve kurum çalışanları için bilimsel ve
sosyal toplantıların düzenli yapılabilmesini sağlama ve
katılımını arttırmak.
Hedef-2 Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda
öğrenci katkısı ve katılımının artırılmasına yönelik
olanaklar geliştirmek.
Hedef-3 Üniversitedeki birimler arası ortak ders, bilimsel
(proje, kongre) ve sosyal etkinlikleri sağlama ve geliştirme.
Hedef-1 MEB ile işbirliğinde bulunarak Fakültemizin ve
bağlı bölümlerinin tanıtımının yaygınlaştırılması ve bu
amaçla ülke genelinde orta öğretim kurumlarında
Fakültemizin tanıtımını yapmak.
Hedef-2 Fakültemizin web sayfasının güncelliğini
korumak ve sürdürmek.
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Stratejik Amaç-6
Ders içerikleri ve ders
kaynaklarının güncellenmesi.

Stratejik Amaç-7
Paydaşlarla olumlu ilişkiler
kurmak, sürdürmek ve
geliştirmek
Stratejik Amaç-8
Kültürel ve sosyal
faaliyetlerini arttırmak

Hedef-1 2016–2017 Eğitim- Öğretim yılında
değerlendirmeler esasında gerekli görülen ders içeriği ve
müfredat gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
Hedef-2 2016–2017 Akademik ders dönemi sonuna kadar
bütün derslerin ders kitapları gözden geçirilecek ve bütün
dersler için ders kitabı veya öğretim elemanı ders notu,
ders teksiri sağlanacak şekilde tedbirler alınacaktır.
Hedef-3 Komisyonlar marifetiyle derslerin içerikleri ve
müfredatları ülkemizdeki ve AB ülkelerindeki diğer
üniversitelerin benzer müfredatları ile karşılaştırılacaktır.
Hedef-4 Her dönem sonunda müfredata uyulup
uyulmadığına ilişkin olarak öğrenciler ve öğretim elemanı
değerlendirme anketleri uygulanacaktır.
Hedef-1 Öğrenci, aile, toplum, Rektörlük, Meslek
kurumları, belediyeler, ilgili kamu kuruluşları ve
Üniversite içi diğer birimler gibi paydaşlarla iş birliği ve
proje/ortak çalışmalar yapma ve yaygınlaştırma.
Hedef-1 Bilimsel ve sosyal toplantılar, konferans ve
seminerler düzenlemek
Hedef-2 Düzenlenen toplantı, konferans, seminerlere
kurum öğretim elemanı ve öğrencilerin katılımı
Hedef-3 Öğrenci kulüplerinin kurulması
Hedef-4 Öğrencilerin düzenlenecek spor aktivitelerine
katılımını sağlamak için takımlar kurulması (Voleybol,
Masa Tenisi, Satranç, basketbol, halk oyunları vb.).
Öğretim elemanı çalışma ofislerinin sayısını arttırmak,
donanımlarını iyileştirmek, öğretim elemanı ve
öğrencilerin etkin olarak yararlanabileceği spor tesislerinin
oluşturulmasını sağlamak.

