
 

 

Bursa Teknik Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Mükemmeliyet Alanları Özet Raporu  

 

 

1. Yönetim ve İdare 

• Okulun gelişimine bütün kadronun katkıda bulunmasını sağlayan uygun görev dağılımının beraberinde 

yüksek etkinlikte bir yönetim ve liderlik yapısının bulunduğuna dair açık kanıtlar vardır.  

• Okul, insan kaynakları yönetimi konusunda inisiyatif alma ve sahiplenmeyi teşvik eden kapsayıcı bir 

yaklaşıma sahiptir. 

• Yönetimde etkin değişikliklerin yapıldığına dair kanıtlar vardır.  

 

 

2. Kalite Güvencesi 

• Kadro üyelerinin hepsinde, sağlanan tüm hizmetlerde kalitenin geliştirilmesine yönelik olağanüstü bir 

bağlılık seviyesinin olduğu açıkça görülmektedir.  

• Uygulanan aksiyon planlarını güvence altına almak için yürütülen takip sistemleri de dahil olmak üzere 

Okulun her yerinde varlığını sürdüren kalite güvencesi geniş bir yelpazedir.   

 

 

3. Kadro İçi İletişim 

• Okulun yapısı, misyonu ve stratejik hedefleri ile ilgili bilgi istisnai bir özenle ve düzenli güncellemelerle 

bütün kadroya iletilmektedir.  

• Tüm kademelerde kadro içi resmi ve gayrı resmî seviyede olağanüstü çeşitlilikte ve seviyede bir iletişim 

mevcuttur ve başarıların tanınması ve kutlanmasının yanı sıra sorunların da dile getirilip üzerine gidilmesi 

bunun bir kanıtıdır.    

• Okulun gelişimi ve işleyişi ile ilgili fikir ve önerileriyle katkıda bulunabilmeleri için bütün kadro üyelerinin 

faydalanabileceği düzenli fırsatlar ve yerleşmiş mekanizmalar mevcuttur.  

 

 



4. Öğrenciler ve Diğer Paydaşlarla İletişim 

• YDYO web sayfası kullanıcı dostudur ve resmi düzenlemeler ve Okuldaki çalışmaların tüm yönleriyle ile 

ilgili son derece açık ve detaylı bilgi sunmaktadır.  

• Dil gereksinimleri ve program içerikleri ile ilgili karar verme süreçlerinde düzenli olarak öğrencilere 

danışılmakta ve bu sürece dahil oldukları hissettirilmektedir.  

• Yönetim öğrencilerin soru ve sorunlarına etkili ve hızlı bir şekilde yanıt vermektedir.  

 

 

7. Değerlendirme ve Sertifikasyon 

• Biçimlendirici ve genel değerlendirmeyi harmanlayan geniş yelpazede ölçme ve değerlendirme teknikleri 

kullanılmaktadır.  

• Akademik ahlak prensiplerinin benimsenmesi teşvik edilmekte ve ölçme ve değerlendirme sırasında kopya 

ve intihal tespiti için gerekli prosedürler uygulanmaktadır.  

 

 

9. Öğrenci Hizmetleri  

• Öğrencilere olağanüstü seviyede bir destek sağlanmakta ve onların refahı için büyük özen gösterilmektedir.  

 

 

10. Kadro Profili ve Gelişim  

• Kadro nitelik ve yetkinlik açısından yüksek bir seviyededir.  


