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STRATEJİK AMAÇ 1: 

Hedef 1.1: Fakülteye gelen öğrencilerin giriş 

puan ortalaması her yıl iyileştirilecek, 

 Hedef 1.2: Öğrencilerin tasarım duyarlılığını 

ve araştırma yeteneğini geliştirebilmek için 

yarışma ve sergi gibi sanatsal faaliyetlere 

öğrenci katılımı sağlanacak, 

Hedef 1.3: Öğrencilerin ekip çalışması 

yapabilme, proje hazırlama becerilerini 

kazanabilme, özgüvenlerinin gelişmesine 

katkı vermek için iki yılda bir geleneksel 

organizasyonlar yapılacak, 

 
Eğitim-Öğretim Kalitesini 

Geliştirmek 

Hedef 1.4: Eğitim-öğretimde ulusal 

platformda etkin bir üye olabilmek için 

üretilen sanatsal faaliyetlerle Fakültenin 

tanıtımı yapılacak, 

Hedef 1.5: Öğrenciler ve mezunlarla etkin 

iletişim sağlamak, Fakülte aidiyetini 

güçlendirecek, 

 Hedef 1.6: Doktora/Sanatta yeterlilik 

programını başlatmak için gerekli öğretim 

üyesi kriterleri sağlanacak, 

Hedef 1.7: Henüz eğitim-öğretime 

başlanmamış olan en az bir bölümde eğitim- 

öğretime başlamak için gerekli kriterleri 

sağlamak, 

 Hedef 1.8: Akademik personelin nitelik ve 

nicelik olarak gelişmesine ortam sağlamak 

için ders yükünü %10 oranında hafifletmek, 

Hedef 1.9: Fiziksel mekanı niteliksel ve 

niceliksel olarak iyileştirmek için 2018 yılı 

sonuna kadar fakülte binası yapımının 

sağlanması, 

 



Hedef 2.1: Talep eden akademik personelin 

bilgi ve birikimini artırmak, farklı 

üniversitelerle karşılıklı ilişki kurmak için 

girişimde bulunmak, 
 

 

 

STRATEJIK AMAÇ 2: Araştırma Kapasitesini 

Geliştirmek ve Teşvik Etmek 

Hedef 2.3:Akademik personelin sanatsal 

faaliyetleri gerçekleştirmelerine destek 

vermek, 

 
 
 
 
 
 

Hedef 2.5: Öğrencilerin araştırma ve sanatsal 

faaliyetlere katkı sağlamalarını teşvik etmek, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEJİK AMAÇ 3:  Kalite Süreçlerini 

Benimsemiş Bir Yönetim 

Anlayışı Doğrultusunda 

İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi 

Hedef 2.7: Fiziksel ve teknik altyapıyı 

niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirmek için 

2018 yılı sonuna kadar gerekli kriterleri 

sağlamak, 

Hedef 3.1: Öğrenci temsilciliğinin etkinliğini 

her yıl %5 oranında artırmak, 

Hedef 3.2: Fakülte yönetiminin verimliliğini 

%1 oranında artırmak, 

Hedef 3.3: İdari personelin niteliğini her yıl 

%5 oranında iyileştirmek, 

Hedef 3.4: Akademik personelin niteliğini her 

yıl %5 oranında iyileştirmek, 

 

STRATEJİK AMAÇ 4 : Finansal Kaynakların 

Geliştirilmesi 

 
Hedef 4.1: Araştırma ve uygulama projelerini 

desteklemek, 

Hedef 2.6: Akademik personele ve yapılan 

çalışmalara ulusal ve uluslararası ölçekte 

erişilebilirliği güçlendirmek için fakülte web 

sayfasını güncel tutmak, 

Hedef 2.2: Akademik personeli yayın 

yapmaya teşvik etmek, 

Hedef 2.4: Akademik personelin bilgi ve 

becerisini, ulusal/uluslararası araştırma ve 

uygulama projelerinde değerlendirilmesine 

katkı vermek, 



 
 
 
 

STRATEJİK AMAÇ 5: Topluma Hizmetleri 

Geliştirmek 
 
 
 
 
 
 

STRATEJİK AMAÇ 6: 
Ulusal ve Uluslararası 

Tanınırlığımızı Artırmak 

Hedef 5.1: İlde düzenlenen sanatsal 

faaliyetlere katılım oranı % 10 artırmak, 

Hedef 5.2: Sanatı halkla buluşturmak için 

diğer kurumlarla iletişime geçerek etkinlik 

düzenlemek, 

Hedef 5.3: 2018 yılı sonuna kadar sanatsal bir 

müze ve kütüphane oluşturulma 

çalışmalarının başlamasına katkı sağlamak, 

Hedef 6.1: Eğitim-öğretimde ulusal 

platformda etkin bir üye olabilmek için 

üretilen sanatsal faaliyetlerle fakültenin 

tanıtımı yapılacak, 

Hedef 6.2: Akademik personelin bilgi ve 

becerisini, ulusal/uluslararası araştırma ve 

uygulama projelerinde değerlendirilmesine 

katkı vermek, 


