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İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER BOLOGNA ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ 

 

 

1. AMAÇ : Bölümlerin eğitim-öğretim sisteminin Bologna süreci 

ilkelerine uyumunu sağlayacak çalışmaları gerçekleştirmek 

amacıyla oluşturulmuştur.  

 

2. ORGANİZASYON :  

 Bölüm Bologna Çalışma Grubu/Grupları, Bölüm Başkanlığı, 

Yardımcılığı, Anabilim Dalları Başkanlıkları, Erasmus 

Koordinatörlüğü, Araştırma Görevlileri ve öğrencilerimizi 

temsilen 11üyeden oluşmaktadır.  

 Çalışma grubunun görevleri, İşletme Fakültesi Bologna 

Çalışma Grubu tarafından belirlenen görevler ile grubun 

kendisinin belirleyeceği görevlerden oluşmaktadır. 

Görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla 

gerektiğinde kolaylaştırıcı alt gruplar oluşturulabilir.  

  

 

3.HEDEF :İşbirliği ve uzlaşma içersinde Bölüm eğitim-öğretim sisteminin 

Bologna süreci ilkeleri doğrultusu’nda yapılandırılmasını 01 

Kasım 2010 tarihine kadar tamamlamaktır.  

   

 

4.YETKİLER  :  

 Bölümün öğretim elemanlarını ve idari personelini Bologna 

süreciyle ilgili faaliyetlerde görevlendirmek,  

 Öğretim elemanlarının ders bazında yapmaları gereken 

çalışmaları talep etmek, izlemek.  

 Çalışmaların Bologna sürecinin ilkelerine uygunluğunu 

kontrol etmek ve onaylamak.  

 

5. GÖREV VE  

SORUMLULUKLAR :  

 Bölüm Bologna Çalışma Grubunun toplantılarına hazırlıklı 

ve düzenli olarak katılmak, 

 Bölüm Bologna sürecinin ana amaç ve hedefleri 

doğrultusunda oluşturulacak faaliyetleri gözden geçirmek, 

 Bologna sürecine ilişkin geliştirilmiş materyalleri kullanarak 

aşağıdaki alanlarda faaliyetlerini yürütmek; 

o Program profilinin belirlenmesi. 

o Programın yapı taşlarının belirlenmesi 

o Eğitim planlarının oluşturulması 

o Sistemin sürekliliğini sağlayacak değerlendirme 

sisteminin tesis edilmesi,  

 Fakülte düzeyinde planlanan çalışma takvimine uygun 

olarak bölüm çalışma programını ve görevlerini planlamak, 

öncelikleri tespit etmek,  
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  Faaliyetlerine ilişkin raporları İşletme Fakültesi Bologna 

Çalışma Grubuna sunmak, 

 Bölümün Bologna sürecine ilişkin hedeflerinin elde edilmesi 

için kalite standartlarına uygun doğru girdileri sağlamak ve 

bölümün tüm faaliyetlerini Bologna ilkelerine uygun 

standartlarda gerçekleştirmek,  

 Gerekli dokümanları, kılavuzları hazırlamak ve hazırlatmak 

 Bölüm içinde Bologna sürecine ilişkin bilgi derleyici ve 

yayıcı toplantılar yapmak,  

 Bölüm içinde gerektiğinde eğitim-öğretim sistemini Bologna 

sürecine uyumlaştırmanın etkililiği arttırıcı çalıştaylar 

düzenlemek,  

 Bölümün iç ve dış paydaşlarıyla etkili, işbirliğine dayalı 

ağlar oluşturmak,  

 İç ve dış paydaşlardan bölüm programına ilişkin verileri 

sağlamak, değerlendirmek, raporlamak, 

 Ulusal ve alan yeterlilikleri ile bölüm program ve öğrenme 

çıktılarını bütünleştirerek müfredata yansıtmak,  

 Bölüm Bologna Faaliyet raporlarını Fakülte Bologna 

Çalışma Grubuna sunmak.  

 

7.TOPLANTILAR  : Bölüm Bologna Çalışma Grubunun toplantıları en az 15 günde 

bir yapılacaktır.  

Gerektiğinde ek toplantılar programlanabilir. Toplantılara, 

eylemlerin etkililiğini sağlamak amacıyla ilgili kişiler davet 

edilebilir.  

 

8. KARAR VERME  

YÖNTEMİ : Bölüm Bologna Çalışma Grubu kararlarını uzlaşma ile 

verecektir. Eğer planlanan zaman içinde bu yöntemle karar 

verilemezse oylama yapılacak ve çoğunluk kuralı 

uygulanacaktır.  

 

9. İDARİ DESTEK : Bölüm idari kadrosu çalışma grubunun toplantılarını ve 

faaliyetlerini kolaylaştırıcı rol oynar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


