PROGRAM ÖZDEĞERLENDİRME RAPORLARININ REVİZYONU
BİLGİ NOTU

Üniversitemizin Kalite Güvence Sistemini geliştirmek üzere 2020-2021 yılında yürütülen
“Program Öz Değerlendirme” sürecinin ilk aşaması 30 Eylül 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Akran
değerlendirme raporlarına göre öz değerlendirme raporlarında revizyon süreci 10 Ekim 2021
tarihinde başlamış olup 19 Kasım 2021 tarihinde sona erecektir. Rapor revizyonu için Program öz
değerlendirme takımından aşağıda açıklanan yöntemin uygulanması beklenmektedir.

A: Öz Değerlendirme Raporunun Tamamen Revize Edilmesi




Programlarımızın değerlendirme sürecindeki tecrübeleri ve pratikleri önemli farklılıklar
göstermektedir. İlk raporun hazırlanması sırasında kılavuzda belirtilen şartların yeteri kadar
açıklanmadığı veya akran değerlendirmeden sonra kılavuzun daha iyi anlaşılması sonucu
programlar raporlarını bütün ölçütler için revize edebilirler. Bu revizyon sırasında akran
değerlendirme raporunda belirtilen eksiklik/zayıflık ve iyileşmeye açık alanlar ile ilgili olarak
yeni açıklamalar yapılabilir ve yeni kanıtlar sunulabilir.
Akran değerlendirme raporunda belirtilen bu eksiklikler ya da gelişmeye açık alanlarla ilgili
olarak programda Planlama/ Uygulama/ Kontrol/ Önlem mevcut değil ise programın PUKÖ
döngüsü başlatması gereklidir. PUKÖ formu doldurulmalı ve kanıt olarak revize raporda
sunulmalıdır. Raporun ilgili ölçütünde zayıflık/ eksiklik/ gelişmeye açık alan hakkında bilgi
verilmeli, “PUKÖ Döngüsü başlatılmıştır” ifadesi kullanılmalı. Birden çok PUKÖ başlatıldı ise
her bir PUKÖ’nün başlığının/ numarasının verilmesi gereklidir.

A: Öz Değerlendirme Raporunun Kısmen Revize Edilmesi




Akran değerlendirmesine göre sadece bazı ölçütlerde ek kanıt/ gelişmeye açık/ iyileştirmeye
açık alanlar mevcut olduğunda, programın sadece ilgili ölçütler için revizyon yapması
yeterlidir. UYBS’de revizyon yapılmayacak ölçütler için “Akran değerlendirme raporuna göre
ölçüt sağlanmaktadır” ifadesi kullanılmalıdır.
İyileştirmeye açık olan alanlar için ise programın ilgili ölçüt için PUKÖ döngüsü başlatması
gereklidir. PUKÖ formu doldurulmalı ve kanıt olarak revize raporda sunulmalıdır. Raporun ilgili
ölçütünde zayıflık/ eksiklik/ gelişmeye açık alan hakkında bilgi verilmeli ve “ PUKÖ Döngüsü
başlatılmıştır” ifadesi kullanılmalıdır. Birden çok PUKÖ başlatıldı ise her bir PUKÖ’nün
başlığının/ numarasının verilmesi gereklidir.

A: Öz Değerlendirme Raporunda Revizyon İhtiyacının Olmaması


Program Öz Değerlendirme raporunun hazırlıkları sırasında PUKÖ döngüsünü de başlatan ve
akran değerlendirmede yeterlilik verilmiş olan programlarımız ise raporlarında sadece
ölçütlerde tamamlanmış PUKÖ döngüleri hakkında varsa çıktıları ile ilgili revizyon yapabilirler.
UYBS’de akran raporuna göre ““Akran değerlendirme raporuna göre ölçüt sağlanmaktadır”
ya da “PUKÖ döngüsü başlatılmıştır” veya “PUKÖ döngüsü süreci devam etmektedir”
ifadelerini kullanarak revizyonu tamamlayabilirler.

