ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK EYLEM PLANI VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
STRATEJİK PLAN ALANI: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
ALT STRATEJİK ALAN: 1. Kalite çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması
STRATEJİK AMAÇ
1.1. Tıp Fakültesi
Strateji Planları
Çalışma Grubu
oluşturulması
Tıp Fakültesi Strateji
ve Kalite Güvencesi
Komisyonu’nun
oluşturulması.

STRATEJİK HEDEF
Üniversitenin Strateji ve Kalite Güvencesi
Daire Başkanlığı tarafından yürütülen
çalışmalarla koordine olarak hareket
edilmesi için çalışmaların yapılması, ara ve
nihai raporlamaların hazır edilmesi, senelik
güncellemelerin yapılması.

EYLEM PLANI
Üniversitenin Strateji ve Kalite
Güvencesi Daire Başkanlığı
tarafından yürütülen çalışmalarla
koordine olarak hareket edilmesi.

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Üniversitenin Strateji ve Kalite
Güvencesi Daire Başkanlığı
tarafından düzenlenen
toplantıya katılım

2017 yılı Mart ayında: Tıp Fakültesi
Akademik Birim Strateji Planları
Çalışma Grubu oluşturulması.
(Tamamlandı)

Tıp Fakültesi Strateji Planları
Çalışma Grubu’nun ve Strateji
ve Kalite Güvencesi
Komisyonu’nun oluşturulması

2017 yılı Mart ayı sonunda: Tıp
Fakültesi Stratejik Amaçlar ve
Hedefler raporunun ilk versiyonun
Çalışma Grubu tarafından hazır
edilmesi. (Tamamlandı)

Geribildirim değerlendirmesi

2017 yılı Temmuz ayında:
Üniversitenin Strateji ve Kalite
Güvencesi Toplantısı’na katılım.
(Tamamlandı)
2017 yılı Eylül ayında: Fakülte
Strateji ve Kalite Güvencesi
Komisyonu oluşturulması
Üniversitenin ilgili biriminden
gelebilecek değişiklik taleplerine
uymak kaydı ile her yıl Temmuz ayı
sonunda Tıp Fakültesi Stratejik
Amaçlar ve Hedefler raporunun
revizyonun hazır edilmesi.

Üniversitenin ilgili biriminden
gelebilecek değişiklik taleplerine
uymak kaydı ile her yıl Ağustos
ayında Tıp Fakültesi Stratejik
Amaçlar ve Hedefler ara raporunun
hazır edilmesi.
STRATEJİK PLAN ALANI: EĞİTİM
ALT STRATEJİK ALAN: 1.Eğitim alanındaki eylem planlarının sürekliliğini sağlaması
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

1.1. Eğitim alanında Fakülte’nin iç
işleyişinin düzenlenmesi ve fakülte ile
üniversite çalışmaları arasındaki
koordinasyonunun sağlaması

Fakültemizin Eğitim Komisyonu ile
Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
kurulması ve Dekanlık tarafından
verilen görevleri yürütmeleri

EYLEM PLANI
2017 Mart ayına kadar
Fakültemizin Eğitim Komisyonu
ile Yatay Geçiş ve İntibak
Komisyonu kurulması
(Tamamlandı)

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Dekanlık tarafından verilen
görevlerin süreç
planlamasına uyum

Haziran 2017 ayına kadar
Komisyon Yönergesinin
hazırlaması
(Tamamlandı)
Komisyonlara Dekanlık tarafından
verilen işleri yürütmeleri
(Yürütmekteler)
Sürekli değerlendirme
STRATEJİK PLAN ALANI: EĞİTİM
ALT STRATEJİK ALAN: 2.Fakültenin eğitim başarısının takibi
STRATEJİK AMAÇ
2.1. Fakülte Eğitiminin
sonucunda mezuniyet oranı

STRATEJİK HEDEF
İlk mezunlarımızı vermiş olacağımız 2018-2019 eğitimöğretim yılı sonrasında, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına

EYLEM PLANI
2018-2019 eğitimöğretim yılı sonu ve

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Normal sürede mezuniyet
oranı

ve not ortalamasının, TUS
başarısının değerlendirilmesi

kadar, normal sürede mezuniyet oranına bakılması ve tıp
fakültesinde bu oran üniversite ortalamasının altında ise
yükseltmesine yönelik çalışma başlatılması. Ayrıca, aynı
şekilde, mezuniyet not ortalamalarına ve TUS başarılarına
da bakılması ve tıp fakültesinde bu ortalamalar
üniversitenin diğer birimlerindekilerin ve diğer Tıp
fakültelerinin altında ise yükseltilebilmesine yönelik
çalışma başlatılması.

ilerleyen yıllarda
sürekli değerlendirme

Üniversite ortalamasına
eş veya üzerinde
mezuniyet not ortalaması
TUS başarısı

STRATEJİK PLAN ALANI: EĞİTİM
ALT STRATEJİK ALAN: 3. Eğitim-Öğretim alanındaki gelişmelerin entegrasyonu
STRATEJİK AMAÇ
3.1. Tıp Fakültesi
müfredat değişikliği

3.2. Eğitim
dokümanlarının güncel
tutulması ve müfredat
içinde yeni seçmeli
derslere yer verilmesi

STRATEJİK HEDEF
Tıp Fakültesi müfredatını
değiştirilerek fakülte çalışma
koşullarına daha uygun bir
müfredatın geliştirilip uygulamaya
konulması

EYLEM PLANI
2016-2017 eğitim-öğretim yılı öncesi: Tıp
Fakülteleri müfredatlarının incelenmesi, olası
alternatif müfredatları değerlendirme ve
fakültemiz işleyişine daha uygun bir müfredat
belirlenmesi, intibakların ve ön hazırlıkların
üniversite ile koordine biçimde yapılması
(Tamamlandı)

2016-2017 eğitim-öğretim yılı ve sonrası: Yeni
müfredat programının uygulamaya konulması,
öğrencilere intibaklara uygun ders seçimlerinin
yaptırılması
Derslerin her sene geliştirilerek
2017 Eylül ayında: Öğrencilerin ders dışı
işlenmesi için ders izlence formları
çalışma sürelerini ve ölçme –değerlendirme
gibi eğitim dokümanlarının senelik
sistemi hakkındaki görüşlerini almak için
olarak fakültemizin öğrenci anket
Anket sorularını hazırlamak ve sonuçları
sonuçları göz önünde bulundurularak değerlendirmek üzere fakültemiz öğretim
güncellenmesi ve müfredat içinde çok üyelerinden oluşan “öğrenci geri bildirimi
disiplinli seçmeli derslere yer
değerlendirme” komisyonu oluşturulması
verilmesi
Öğretim üyelerine, verdikleri derslerin ve
başkanı oldukları kurul derslerin izlencelerinde
gerekli öğrenci geri bildirimleri göz önünde

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
2016-2017 eğitim-öğretim
yılında ve sonrasında yeni
müfredat programıyla
eğitim

Fakültemizin öğrenci anket
değerlendirmesi sonuçları,
revize edilen ders izlencesi
oranı, yeni açılan ders sayısı

bulundurarak yapmaları için bildirimde
bulunulması

3.3. Fakülteye özgü bir
Ölçme ve
Değerlendirme
Sistemi’nin belirlenmesi
veya mevcut sistemin
geliştirilmesi

2018-2019 eğitim-öğretim yılına
kadar ölçme ve değerlendirme
sistemimizin fakültemizin öğrenci
anket sonuçları göz önünde
bulundurularak Fakülte öğretim
üyelerinin katkısı ile revize edilerek
geliştirilmesi.

Her sene öğretim üyelerine, açmak istedikleri
yeni dersler ve mevcut derslerinde yapmak
istedikleri değişiklikleri bildirmeleri için
duyuru yapılması
2017 Eylül ayında: Öğrencilerin ders dışı
çalışma sürelerini ve ölçme –değerlendirme
sistemi hakkındaki görüşlerini almak amacıyla
anket sorularını hazırlamak ve sonuçları
değerlendirmek üzere fakültemiz öğretim
üyelerinden oluşan “öğrenci geri bildirimi
değerlendirme” komisyonu oluşturulması
2018 Mart-Eylül: Öğrenci ölçme ve
değerlendirme sistemi üzerinde ilgili birimlerce
belirlenecek ihtiyaç duyulan olası revizyonlara
karar verilmesi ve bu kapsamda,

Fakültemizin öğrenci anket
değerlendirmesi sonuçları,
Ölçme ve Değerlendirme
Sistemi’nde revizyon oranı
Revizyon öncesindeki
eğitim-öğretim yılında
yapılan sınavlara kıyasla
öğrenci başarı oranı

➢ araştırma yapılarak, mevcut
kullanılmakta olan soru tipleri
üzerinden geliştirilmiş bir sınav
formatının belirlenmesi,
➢ sınavlarda eleştirel düşünce, klinik
problem çözme başarısını değerlendiren
soru oranının uygun ders ve kurullarda
arttırılmasına yönelik yapılabileceklerin
tespiti.

3.4.Tıp eğitimi
alanındaki yeniliklerin
takibi ve araştırmaların
arttırılması

Tıp eğitimimizi iyileştirmeye yönelik
olarak bu alandaki gelişmelerden ve
çalışmalardan haberdar olunması, bu
alanda özgün çalışma yapılması veya
etkinlik düzenlenmesi

2018 Temmuz-Ağustos aylarında ara rapor ve
2018 Eylül ayında öğretim üyeleri ile tavsiye
niteliğinde paylaşım
2017-2018 eğitim-öğretim yılında ve ilerisinde: Tıp eğitimi alanındaki
yeniliklerin takibi,
Tıp eğitimi alanında seminer düzenlenmesi,
araştırmaların
varsa kongre, çalıştay, vb. etkinliklere katılım
olması/artması

Üniversiteye araştırma projesi sunacak
hocalarımızın Tıp eğitimi alanında da araştırma
sunmaları konusunda teşvik edilmeleri

Tıp programı eğitimimize
katkı sunması

STRATEJİK PLAN ALANI: EĞİTİM
ALT STRATEJİK ALAN: 4.Uluslararası yükseköğretim kalite güvence standartlarına uyum sağlanması
STRATEJİK AMAÇ
4.1.Ulusal
akreditasyon
çalışmalarını
başlatmak

STRATEJİK HEDEF
2018 yılı içerisinde ulusal
akreditayon (Ulusal Tıp Eğitimi
Akreditasyon Kurulu – UTEAK
tarafından akredite olmak) için ön
çalışmaların başlatılması

EYLEM PLANI
2017-2018 eğitim-öğretim yılı: Ulusal
akreditayon için ön çalışmaların
başlatılması

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Ulusal akreditasyon için
hazırlıkların başlatılması
(Başlatıldı)

STRATEJİK PLAN ALANI: EĞİTİM
ALT STRATEJİK ALAN: 5. Fakülte kadro yeterliliğinin eğitim açısından değerlendirilmesi
STRATEJİK AMAÇ
6.1. Fakültenin
akademik ve idari
kadrolarında nicelik ve
yetkinlik olarak artış
sağlaması

STRATEJİK HEDEF
Akademik kadro ihtiyacının, düzenli
olarak, öğretim üyeleri için ders saati
bazında ve asistan ve teknisyenler ve
idari personeller için iş yükü bazında
ihtiyaçları oralarında kadro talepleri ve
alımları yapılarak giderilmesi

EYLEM PLANI
Öğretim üyesi ve asistan, teknisyen,
idari personel ihtiyacı takip ve tespit
edilip, 2020’ye kadar ilgili kadrolarda
taleplerin ve alımların düzenli olarak
yapılıp kadro ihtiyacının giderilmesi
Kadro değişiklikleri durumunda mevcut
ders saatleri ve iş yüklerinin düzenli
olarak yeniden gözden geçirilerek
oluşan açıkların fakülte işleyişinin
etkilenmeyeceği kadar kısa sürelerde
kapatılması

STRATEJİK PLAN ALANI: EĞİTİM

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Öğretim üyesi ve asistan,
teknisyen, idari personel
ihtiyacının giderilmesi ve
zamanla oluşabilecek açıkların
kapatılması

ALT STRATEJİK ALAN: 6. Fakültenin tercih edilirliğini artırmak
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

7.1. Tıp Fakültesi lisans eğitiminin mevcut burs
olanaklarına %50 burs imkânının da dâhil
edilmesi ve LYS’ de % 1’lik puan diliminde olan
öğrencilere ek maddi imkânlar sunulmasını
sağlanması

EYLEM PLANI

Her yıl fakültemizi tercih eden
başarılı öğrencilere yurt
olanakları veya burs gibi maddi
imkânlarla destek sağlanması

2017: Tıp Fakültesi lisans
eğitiminin mevcut burs
olanaklarına %50 burs
imkânının da dâhil edilmesi
(Tamamlandı)

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Lisans öğrencisi maddi
destek artışı

STRATEJİK PLAN ALANI: EĞİTİM
ALT STRATEJİK ALAN: 7. Fakültenin fiziki özellikleri ile donanımının iyileştirilmesi ihtiyacının karşılanması
STRATEJİK AMAÇ
8.1. Uygulama ve eğitim
alanlarını genişletmek ve
geliştirmek

STRATEJİK HEDEF
Uygulama ve eğitim alanlarını genişletmek ve
geliştirmek adına laboratuvar ve hastane
imkânlarının artırılması

EYLEM PLANI
Senelik olarak laboratuvar sarf
ve cihaz temini ve bakımı için
talep

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Öğrenci başına artan
eğitim kalitesi

Üniversite hastanesi açılması
STRATEJİK PLAN ALANI: ARAŞTIRMA
ALT STRATEJİK ALAN: 1. Araştırma politikası ve modelinin üniversite ile koordine olarak geliştirilmesi
STRATEJİK AMAÇ
1.1. Üniversite tarafından belirlenen
ulusal araştırma-geliştirme stratejileri ve
ulusal, bölgesel kalkınma hedefleri ile
uyumlu araştırma politikasının, hayata
geçirilmesi amaçlanan yenilikçi
yaklaşımların ve ürün, süreç, pazarlama,
örgütsel inovasyonun geliştirilmesi
konuları doğrultusunda hareket
edilmesinin teşvik edilmesi.

STRATEJİK HEDEF

EYLEM PLANI

Üniversite tarafından belirlenmiş, altta
listelenen, Sağlık Bilimleri Alanlarında
Öngörülen Öncelikli (Temel, Uygulamalı,
Deneysel) Araştırma Alanlarında çalışma
ve araştırmaların, projelerin teşvik
edilmesi, performans değerlendirmelerine
dâhil edilmesi

2017-2018: Sağlık Bilimleri
Alanında Öncelikli
Araştırma Alanlarına erken
safhada hastalık tanısı için
metot geliştirilmesinin dâhil
edilmesi

Sağlık Bilimleri Alanlarında Öngörülen
Öncelikli Araştırma Alanları:

Her sene öncelikli alanlarda
en az 5 ulusal/uluslararası
proje başvurusu yapılması

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Öncelikli Araştırma
Alanlarında senelik
ulusal/uluslararası proje
başvurusu sayısı

Daha önce belirlenmiş öncelikli araştırma
alanlarına, Fakültemiz öğretim
üyelerinin araştırma konularından uygun
olanların öncelikli araştırma alanlarına
dâhil edilmesi

a. İlaç: Yerli İlaç Üretimi, Kanser
Çalışmaları, Nanobiyoteknoloji
Çalışmaları, Gen Çalışmaları, Yerli
Antibiyotik Üretilmesi
b. Aşı: Kanser aşısı, Viral Hastalıklara
Karşı Aşılar, Diyabet ve Metabolizma
Hastalıklarına karşı aşılar
c. Biyomühendislik ve Biyomalzeme
d. Gıda
e. Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi
Cihaz)
Fakültemiz araştırma konularından olan
“Erken safhada hastalık tanısı için metot
geliştirilmesi” konusunun,
Üniversitemizin Sağlık Bilimleri
Alanında Öncelikli Araştırma Alanlarına
dâhil edilmesi

STRATEJİK PLAN ALANI: ARAŞTIRMA
ALT STRATEJİK ALAN: 2. Araştırma faaliyetlerinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ
2.1. Patente dönüştürülecek
çalışmaların yapılması ve
patent başvurularının olması

2.2. Yayın sayısının artırılması

STRATEJİK HEDEF
Tıp ve Sağlık alanında patent başvuruları için
farkındalık artırılması ve başvuru yapmak
isteyenlere YAPDB koordinasyonu ile destek
sunulması

Tıp Fakültesi (Temel Bilimler Alanında)
öğretim üyesi başına ortalama yayın sayısının
en az 1 olması

STRATEJİK PLAN ALANI: ARAŞTIRMA
ALT STRATEJİK ALAN: 3. İş birliklerin artırılması

EYLEM PLANI
2017: Kanser ilacı ile
ilgili patent başvurusu
İleriki yıllarda patent
başvurularının teşvik
edilmesi
Üniversiteden
akademik teşvik
uygulaması olması

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Patent başvurusu olması

Tıp Fakültesi (Temel Bilimler
Alanında) öğretim üyesi başına
ortalama yayın sayısı

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK
HEDEF
3.1. Uluslararası iş birliklerinin artırılması ve
Fakülte bünyesinde en
uluslararası temaların araştırma konularına dâhil az bir uluslararası iş
edilmesi, akademik kadronun daha fazla
birliği ya da proje
uluslararası proje yapması veya uluslararası bir
olması
proje ekibine dâhil olmalarının sağlanması

EYLEM PLANI

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Fakülte bünyesinde
uluslararası iş birliği
ve/veya proje olması

Temmuz 2017: Altınbaş Üniversitesi
(Tıp Fakültesi) ile Palladin Institute of
Biochemistry, National Academy of
Sciences of Ukraine (NASU) arasında
ikili işbirliği antlaşması.
(İmzalandı)
Sonraki yıllarda en az 1 uluslararası iş
birliği ya da proje başlatılması ya da
sürdürülmesi

STRATEJİK PLAN ALANI: ARAŞTIRMA
ALT STRATEJİK ALAN: 4.Öğrencilerin araştırma çalışmalarına katılımlarının teşvik edilmesi
STRATEJİK
AMAÇ
4.1. Araştırmalara
öğrencilerin
katılımları

STRATEJİK HEDEF
2018-2019 eğitim-öğretim
yılı itibarı ile
öğrencilerimize
araştırmalara katılabilme
imkânı sunulması

EYLEM PLANI
2018-2019 eğitim-öğretim yılı: Öğrencilere, danışman hocalarının
onayı ve ilgilendikleri konularda danışabilecekleri hocaların kabul
etmesi koşulu ile araştırmalara katılabileceklerinin duyurulması ve
bu öğrencilere iletişimde olduğu fakülte mensubunun ve
asistanların eğitim vermesi, yapılması planlanan çalışma haricinde
laboratuvar güvenliği ve işleyişi konularında da bilgilendirmeleri

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Araştırmalara öğrenci
katılımı

STRATEJİK PLAN ALANI: TOPLUM VE SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ
ALT STRATEJİK ALAN: 1. Toplumsal sorunlara yönelik araştırmaların desteklenmesi
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

EYLEM PLANI

1.1. Fakülte bünyesinde
toplumsal ve halk sağlığı
konularında araştırmaların
olması

Fakülte bünyesindeki araştırma
faaliyetlerinde toplumsal konulara
yönelik olarak toplumsal sağlık ve halk
sağlığına ilişkin de en az bir çalışmanın
yer alması

2018 yılı ve devamında toplumsal konulara
yönelik olarak toplumsal sağlık ve halk
sağlığı alanlarında ulusal/uluslararası
araştırma projeleri başvurularının olması

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Toplumsal sağlık konularına
yönelik araştırma projeleri
başvuru sayısı

STRATEJİK PLAN ALANI: TOPLUM VE SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ
ALT STRATEJİK ALAN: 2. Alt Stratejik Alan: Topluma katkı sağlayacak uygulamaların tasarlanarak yürütülmesi
STRATEJİK AMAÇ
2.1.Topluma yönelik halk
sağlığı programları ve
seminerler ile toplumun
bilinçlendirilmesi

STRATEJİK HEDEF
Öğrenci kulüpleri ile birlikte her yıl
halk sağlığı konusunda en az bir
eğitim/bilgilendirme faaliyetinin
gerçekleştirilmesi

EYLEM PLANI
Öğrenci kulüplerinin ilgili faaliyetlerinin
desteklenmesi
(yapılmaktadır)

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Halk sağlığı konusunda
düzenlenen etkinlik sayısı

Üniversite ya da fakülte bünyesinde her
yıl halk sağlığı konusunda en az bir
eğitim/bilgilendirme faaliyetinin
gerçekleştirilmesi
(yapılmaktadır)

STRATEJİK PLAN ALANI: TOPLUM VE SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ
ALT STRATEJİK ALAN: 3. Alt Stratejik Alan: Özel sektörle yapılan iş birliklerinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ
3.1. Lisans eğitiminde özel sektörle
(özel hastanelerle) yapılan iş
birliğinin olması ve devamı

STRATEJİK HEDEF
Lisans eğitiminde öğrencilerin her alanda
stajlarını eksiksiz yapabilmeleri için özel
hastanelerle yapılan iş birliğinin olması ve
devamı

EYLEM PLANI
Özel hastanelerle
işbirliklerinin takibi,
sürdürülmesi, artırılması

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Özel hastanelerle
işbirlikleri

