YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2019 YILI KALİTE HEDEFLERİ
HEDEF
NO

HEDEF ADI

MEVCUT HEDEF

YENİ HEDEF

Personel/öğrenci memnuniyet oranını
artırmak.
Üniversite
tercih
dönemlerinde
ortaöğretim kurum öğrencilerine
yönelik
fakültemizin
tercih
edilebilirliğin artırmak için tanıtım
faaliyetleri düzenlemek.

2019 yılı için belirlenen hedef olup,
2018 yılında yapılmamıştır.

2019 yılında öğrenci ve personel
anketi yapılmasının sağlanması.

2019 yılı için belirlenen hedef olup,
2018 yılında yapılmamıştır.

2019 yılında en az üç ortaöğretim
kurumu
ile
tanıtım
faaliyeti
düzenlemek.

3

Personele
yönelik
hizmet
eğitimler düzenlemek.

2019 yılı için belirlenen hedef olup,
2018 yılında yapılmamıştır.

2019 yılında 2 hizmet içi eğitim
faaliyeti gerçekleştirmek.

4

Fakültemiz öğretim elemanlarının
katıldığı ulusal/uluslararası bilimsel
etkinlik sayısının arttırılarak ulusal
uluslararası
yayın
sayısını
yükseltmek.

Öğretim elemanlarının ulusal ve
uluslararası bilimsel toplantılara 3
güne kadar sözlü sunum şartıyla
görevlendirerek
katılımları
desteklenerek,
bilimsel
yayın
sayısının arttırılması.

2018 yılında toplam 36 adet bilimsel
etkinliğe katılım sağlanmış olup, 2019
yılı için bu oranın %10 artırılması
hedeflenmektedir.

1

2

içi

5

Projesi sayısını artırmak.

2019 yılı için belirlenen hedef olup
2018 yılında yapılmamıştır.

Öğretim Elemanlarının BAP, KOP,
TÜBİTAK ve İl Özel İdaresi fon
kaynaklı projeler hakkında personelin
bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi.
2018 yılında önerilen ve devam eden
44 adet proje sayısının 2019 yılında %
5 oranında arttırılmasını sağlamak.

6

Öğrencilere yönelik teknik gezi,
sosyal ve kültürel faaliyetleri
artırmak
oryantasyon
programı
kapsamını genişletmek.

Öğrencilere akademik personel
katılımlı
sosyal
ve
kültürel
etkinliklerin düzenlenmesi.

2018 yılında 1 adet teknik gezi ve 1
adet oryantasyon eğitimi düzenlenmiş
olup, gelen talepler değerlendirilerek
sayının 3 e çıkarılmasını sağlamak

7

Fakültenin
fiziki
şartlarının
iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesini
yapmak. İş Sağlığı ve Güvenliği
kapsamında bina için gerekli
tedbirleri almak.

Eğitim-öğretim fiziki alt yapısının
geliştirilmesi,
donanımların
iyileştirilmesi.

2018 yılı hedefinde belirlenen fiziki
şartların iyileştirilmesi kapsamında
belirli alanlarda drenaj çalışması
tamamlanmış olup; 2019 yılı için
Fakültenin kalan drenaj çalışmasının
yapılması, binanın mantolama ve
kaplamasının tamamlanması bina ve
sera ve çevresinin istinat duvarıyla
çevrilmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği
kapsamında
bina
içerisinde
yönlendirme levhaları, bilgilendirme
levhaları, kat planları, kaçış planları,
yangın, deprem ve diğer doğal afetlere
karşı alınacak tedbirler.

8

Akademik
personel
arttırılarak bölümlerin
eğitime açılması

Lisansüstü eğitimin devamlılığının
sağlanması

Bahçe Bitkileri Bölümü lisansüstü
eğitime açılmasının talep edilmesi.

sayısının
lisansüstü
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