EGE ÜNivERSiTESi
KALİTE KOıvıiSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖL~O[\1
Amaç, Kapsaııı, Dıtytıııak ve Taıııııılar

Amaç

Madde 1: (1) Bu usul ve esasların amacı: Üniversite de. "Yükseköğretirn
Kalite Güvencesi
Yönetmeliği"
ve "Yükseköğretim
Kalite Kurulu"
tarafından
belirlenen
usul ve esaslar
doğrultusunda
iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ile akreditaxyon ve kalite geliştirme
çalışmalarının
yürüıülmesini
sağlamak amacıyla kurulan Kalite Komisyonunun
çalışma usul Ve
esaslarını düzenlemekti r.
Kapsam

Madde 2: (i) Bu Usul ve Esaslar. Kalite
çalışımı şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Komisyonu'nun

amaçlarına.

faaliyet

alanlarına

ve

Dayanak
~1adde 3: (I)

Bu Usul Ve Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun
7 ve 65' inci
maddeleri
ile 44' üncü maddesinin
(b) bendine
dayanılarak
hazırlanıp
yürürlüğe
konulan
"Yükscköğretirn
Kalite Güvencesi
Yönetmeliği'nin
7' inci ımıeldesinin
l' inci fıkrasına
dayanılarak hazırlammşnr.
Tauımlar
Muddc-I:
a)

(1) Bu Usul ve Esaslarda
Üniversite:

geçen;

Üniversitesini.

Ege

b) Rektör:

Ege Üniversitesi

Rcktörü'rıü,

c) Senato:

Ege Üniversitesi

Senatosunu.

d) Yönetmelik:

Yükseköğretim
~
e)

i)

Kalite Komisyonu
Rektör ya cb Rektör'
Kalite

Başkanı:
Ege Ciniversitesi
lin bulunmudığı
zamanlarda

Resmi

Gazete

'de

yayımlanan

Kalite Komisyonu'na
başkanlık
ilgili Rektör Yardırucısrru,

Ege Üniversitesi'nde
kalite değerlendirme
çalışmalarının
düzenlenmesi
ve yürütülmesinden

Komisyonu:

ile akrcdirasyorı
g)

tarih ve 29423 sayılı
Kalite Güvencesi Yönetmcliüi"ni,
~

23.07.2015

eden

çalışmaları
Komisyonu,

ve güvencesi

sorumlu

Alt Grup:

L:'ge Üniversitesi Kalite Komisyonu
üyeler] arasından.
çulışma ulanı j] 'ilgili
konularda
ve "_.Qerck duvulan
savıda.
özell
ikli
calısmalar
yaprtiak//.L.··
..
Kalite Komisyonu
Başkanı tarafından kurulan grubu.
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Üye: Senato tarafından
Yükseköğretim

Kalite

güvencesi çalışmaları
sorumlu Kurulu.
j)

belirlenmiş

Kalite Komisyonu üyesini,

Kurulu: Yükseköğretim
kururnlarında
kalite değerlendirme ve
ile akreditasyon
çalışmalarının
düzenlenmesi
ve yürütülmesinden

Akreditnsyon:
Bir dış değerlendinci
kurum
belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların
karşılanıp karşilanrnadığmı
ölçcn, değerlendirme

tarafından
belirli bir alanda önceden
bir yüksekliğretim
programı tarafından
ve dış kalite güvence sürecini.

k) Dış Değerlendirme:
Üniversitenin,
eğitim-öğretim
ve araştırma
faaliyetleri
ile idari
hizmetlerinin
kalitesinin,
Yükseköğretim
Kalite Kurulu tarafından
yetkilerıdirilen
dış
değcrlendiriciler
veya
Yükseköğretim
Kurulunca
tanınan
bağımsız
ve Kalite
Değerlendirme
Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme
kuruluşinn tarafından yürütülen
dış değerlendirme
sürecini,
i)

Dış Dcğertendiricilcr:
Üniversitenin kurumsal
dış dcğerlerıdirrne
sürecinde
yapmak
üzere,
Yükseköğretim
Kalite
Kurulu
tarafından
görevlendirilen
değerlendirme
sürecini yürütmeye yetkin kişileri,

ın)

i\~

görev
dış

Eğitim-öğretim
ve araştırma
faaliyetleri
ile idari hizmetlerinin
kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının,
Üniversitenin
görevlendireceği
değerlendirieiler
tarafından
değerlendirilmesini,
~
Değerlendirme:

-

n) Kalite

C;üvcncesi: Üniversitenin veya programının ıç ve dış kalite standartları
ilc
uyumlu
kalite ve performans
süreçlerini
tam olarak yerine getireliğine
dair güvence
sağlayabilmek
için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri.

ifade eder.

İKİNCI BÖLUrV!
Kalite Konıisyoııtınıııı Kuruluşu, Çalışnıa Esasları, Görev/eri

Kalite Komisyonunun

Madde 5:
çalışmaların

Kuruluşu ve Üyeliğin Sona Ermesi

(i) Yönetmeliğin
7' inci maddesinin
kapsam ve niteliği göz önüne alınarak:

3' üncü

bendi

hükümleri

Kalite Komisyonu
Başkanı'
nın başkanlığında,
Genel Sekreter,
Strateji
Başkurn. Öğrenci
Konseyi Başkauı'
nın yanı sıra, çalışmalann
niteliğine
temsilcilerinden
ve farklı bilim alanlarından
akademisycnlcr
olmak üzere
belirlenen üyelerden oluşur.
(1)
Komisyonun
akadcmisyen
üyelerinin
görev
akademisycn
üyeler aynı usulle yeniden seçilebilir.
(3) Aşağıda
tamamlamak

süresi

iki yıldır.

sayılan
nedenlerle
süre dolmadan
üyeliğin
boşalması
ü~erc aynı usulle yeni bir görevlerıdirme
yapılabilir.

ile yapılacak

Geliştirme
Daire
göre idari birim
Senato tarafından

Görev

süresi

dolan

halinde.

kalan

süreyi

a) Üyenin, görevini devamlı yapmasına
engelolabilecek
bir hastalık veya sakatlığın ortava
çıkması,
b) Kurul üyeliğinden
çekilme,
cl Ölüm, istifa. emeklilik halleri,
d) Bir takvim yılı içerisinde,
izinsiz veya mazeretsiz olarcık _) (üç) toplanuya k aul ım olmaması.
Kalite Komisyonu'nun

Çalısma

Esasları

Madde 6: (ı) Kalite Komisyonu.
kendisine verilen
belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda
çalışır.

görevleri

yerıne

getirebilmek

1l,:11l

aşağıda

a) Kalite Komisyonu,
yapılacak çalışmaların kapsamımı göre Kalite Komisyonu Başkanının
belirleycceği
tarihlerde toplanır.
b) Kalite Komisyonu,
üye tam sayısının salt çoğunluğu ilc toplanır ve toplantıya katılanların
salt çoğunluğu
ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Kalite Komisyonu
Başkanının
oyu yönünde karar verilmiş sayılır.
c) Kalite Kornisyonunun
ofis ve personel destek hizmetleri
Strateji Geliştirme
Daire
Başkanlığı tarafından sağlanır.
Kalite Komisyonunun

Görevleri

Madde 7: (1) Ege Üniversitesi
Kalite Komisyonu'nun
esasları da dikkate alınanık aşağıda belirtilmiştir.
a)

görevleri,

'{önetmeliğin

Üniversitenin
stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda,
eğitim-öğretim
faaliyetleri ilc idari hizmetlerinin
değerlendirilmesi
ve kalitesinin geliştiril

8' inci maddesi

dış kalite güvence sisiemini kurmak. kurumsal g(i~lergelcri tespit etmek ve bu kapsamdd
yapılacak calışmalan
Yüksckôgretim
Kalite Kurulu tarafından
belirlenen
usul ve esas br
doğrultusunda
yürütmek ve bu çulışmalan
Senato onayımı sunmak.
b) İç değerlendirme
çahsmalannı
yürütmek ve kurumsal değerlendirme
ve kalite geliştirme
çalışmalarının
sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme
raporunu hazırlamak ve
senatoya sunmak, onaylanan
yıllık kurumsal değerlendirme
raporunu
Üniversitenin
internet ortamında kamuoyu ile paylaşmak.
e) Dış değerlendirme
sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak. Yükseköğretim
Kalite Kurulu
ilc dış değerlendinci
kurumlara her türlü desteği vermek.
d) Akademik
birimlerde
yapılan program
akrcdiıasyon
çalışmalarına
gerekli desteği
vermek.

CJÇÜNCÜ BÖLÜrv!
Kalltı: Koınisyoıııı

Alt Gruplann

Ku ruluşu

'!lUII

Alt

Gr/fp/IIrt

ve Çalışma Esasları

Madde 8: (ı) Ege Üniversitesi
Kalite Komisyonu
ıara h ilcLın. çalısma alanı ilc ilgili gerek
duyulan konularda ve sayıda alt gruplar. üyelerin ek görüş ve önerileri doğrultusunda.
Kalite
Komisyonu Başkanı tarafından kurulur. ıler bir alt grup en az
kişiden oluşur . Alt gruplarda.
kendi aralanndan
seçecekleri veya Kalite Komisyonu Ba:;;kanı tarafından seçilen bir O)'\.' başkan
olarak görevlendirilir.
Grup Başkanı, grubun sevk idare ve koordinatörlüğünü
yürütür.
Grup
Baskanı gerekli cörmesi
halinde. calısma
konusu ile ilQili
olarak paydaşların
:r
)
•...•
'"
'-uörüsürıe
başvurabilir veya gruptu görcvlcndirebilir.
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Alt Crup Üyelerinin

Cö rev Süresi

Madde 9: (I) Alt Grup başkan ve üvclcrirıin
gört" süresi.
belirlenir. \',ı1lşılalı k orıu ik ilgili çalısma raporu tamuml.uup
bağl,ındığıııda gün:\ i sona erer.

[(nliıc
Kalite

Komisyonu
Kornisvonund.ı

tarafindan
kurar.ı

DöRDüNeC', BÖI_()jV!

Çeşitli ve Son Ilükünıler

Yürürlük
Madde

10: (1) Bu Çalışımı

Usul ve Esasları,

Senato tarafından

onaylandığı

girer.

Yiiriitınc
Madde ll : (I) Bu Çal ışına Usul ve Esaslun Rektör rarafından

yürütül ür.

tarihte yürürlüğe

