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İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

PROGRAM TASARIM SÜRECİ ÖRNEĞİ 

 

 

TARİH BÖLÜMÜ 

 

A. PROGRAMIN KURULMASI 

Programın kuruluş kararı için bkz. Ek-1 

 

B. PROGRAMIN TASARIMI VE ONAYI 

Programımız; Bologna sürecine uygun olarak Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri 

Çerçevesi’nde tasarlanmıştır. Akademik kadronun oluşturulmasını müteakip Tarih 

Programı’nın tasarım sürecini yönetmek üzere Fakülte Yönetimi tarafından 2018 

Nisan’ında Bölüm Başkanlığı görevi tanımlanmıştır. Bölüm Başkanlığı, bir başkan, bir 

başkan yardımcısı ve üyelerden müteşekkil bir Bölüm Kurulu oluşturmuştur.  

Bölüm Kurulu;  

1. Programın misyon ve hedeflerinin belirlenmesi,  

2. Programın tasarımı, 

3. Programın görünürlük ve ulaşılabilirlik imkânlarının planlanması ve uygulamaya 

geçirilmesi,  

4. Öğrenci kabul usulü,  

5. Eğitim-öğretim kadrosunun organizasyonu,  

6. Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme sisteminin uzantıları olan iş yükleri, yetkinlikler, 

öğrenci katılımı, mezuniyet koşulları, öğrenci hakları ve şikâyetleri gibi temel 

güvencelerin oluşturulması (Bkz. https://cloud.uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/18/file/ogrenci-hak-

sorumluluk-ve-davranis-ilkeleri-yonergesi21.pdf; http://cozum.uskudar.edu.tr/)  

7. Programın sürekli izlenmesi ve güncellenmesi 

8. Programın eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma 

yöntemi 

9. Programın üniversitenin uluslararası hareketlilik vasıtalarına entegrasyonu (Bkz. 

https://cloud.uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/18/file/ersmus.pdf) 

   



aşamalarından müteşekkil Program Tasarım sürecini iç paydaşlarla yapılan toplantılar ile 

dış paydaşlardan alınan görüşler ve verilmesi muhtemel destekler doğrultusunda 

planlamıştır. (Ek-2)  

 

C. PAYDAŞLARIN TESPİTİ 

İç Paydaşlar 

Tarih programının tasarlanması ve onayı sürecinde belirlenen iç paydaşlar; Üniversite 

Eğitim Komisyonu, Fakülte Yönetimi ve Fakülte idari kadrosudur.  Henüz öğrencisi 

bulunmayan programın tasarlanmasında öğrenci ve mezun geri dönüş ve görüşlerinden 

yararlanılamamıştır.   

Dış paydaşlar 

Tarih programının tasarlanması sürecinde dış paydaşlarımız bazı meslek kuruluşları ve 

diğer üniversite mensupları olmuştur. Dış paydaşlarımız ile istişare toplantıları yoluyla 

paylaşım sağlanmıştır. (Bkz Ek-3-4)   

D. UYGULAMA  

Program müfredatı ve uygulanma usulüne ilişkin bilgi ve izlenen yöntemler Program Web 

sayfasında görünür ve ulaşılır hale getirilmiştir. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/tr/sayfa/tarih-

bolum) 

E. GÜVENCELER  

2018-2019 öğretim yılında ilk öğrencilerin alınmasını müteakip programımızda PUKO 

döngüsü çerçevesinde izleme faaliyeti başlatılmıştır. Programın misyon, hedef ve öğrenim 

çıktılarına ne oranda ulaşılmış olduğu Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında 

Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme anketleriyle kontrol edilmektedir. (Bkz. 

Ek-5) Ayrıca her ders sonunda öğrencilerimiz ile kısa görüş alış verişi yapılmaktadır. 

Öğrenci geri dönüşlerini periyodik izleyebilmek maksadıyla her dönem sonunda Eğitim-

Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme 

anketleri uygulanması planlanmıştır. 

Öğrenme çıktılarının oluşturulması sürecinde kalite politikamızın öğrenciler tarafından 

içselleştirilmiş çıktılarını güvence altına sistemimiz; ders performansları, ders dışı 

performans, ödevler, ders dışı okuma, proje, sunum ve tezler ile sınavlardan müteşekkildir. 



Bu çıktılar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), Ders Bilgi Paketleri ve STİX uygulaması ile 

ulaşılabilir hale getirilmiştir. (bkz. https://obs.uskudar.edu.tr/ ve https://stix.uskudar.edu.tr)   

 

EKLER 

Ek-1_2  

https://obs.uskudar.edu.tr/


 



 



 



 



 



 



 



 

Ek-3 Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Süleyman Beyoğlu ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bakar ile Üsküdar 

Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Dr. Öğretim 

Üyesi Hadiye Yılmaz Odabaşı arasında Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen bir dizi 

istişare toplantısı. 

 

 

Ek-4 

 

25/08/2018 
 

 

TC OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

          

 Kâğıthane 

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 

öğrencilerinin Tarihsel Malzemeye Ulaşım ve Kullanımı adlı ders kapsamında, dersin 

sorumlusu öğretim üyesinin refakatinde gerçekleşecek bir ziyaretle başlıca meslek 

kuruluşlarını yakından tanıması amaçlanmaktadır. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve 

Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Tarih Bölümü daha etkili bir eğitim-öğrenim 

sürecine bu vesileyle yapacağınız katkıdan ve gerçekleşecek iş birliğinden dolayı 

mutluluk duyacaktır.  

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Hadiye Yılmaz Odabaşı 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi  

Tarih Bölüm Başkanı 

 
 

 

 

 

 

 



 
Ek-5 

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi 
TARİH BÖLÜMÜ  

Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntem Hakkında  
Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Raporu-1  

 
 
 

1- “Tarih Bölümü Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntem Hakkında Öğrenci Memnuniyeti 

Ölçme ve Değerlendirme -1” anket çalışmasına toplamda 16 (On altı) Tarih birinci 

sınıf öğrencisi katılmıştır. 

 

2- Anket puanlamasında  “(1)Hiç - (2)Az - (3)Orta - (4)Çok - (5)Pek çok” ölçekleri 

kullanılmıştır. 

 

3- Yapılan anket sonuçlarına göre; 

a. En yüksek puanı alan sorular 4.38 ortalama ile Soru 2, Soru 4 ve Soru 11 

olmuşlardır. 

b. En düşük puanı alan soru ise, 3.56 puan ile Soru 10 olmuştur. 

c. Öğrenci tabanlı puanlamalara bakıldığında ise, En yüksek puan 5.00 olurken, 

en düşük puan ise, 3.09 ile puan ölçeklerinde (3)Orta’nın üstünde kalmıştır. 

d. Yapılan hesaplamalara göre, “Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntem Hakkında 

Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme” anketinin genel ortalaması 

4.07 olmuştur. 

 

4- Anket neticesinde, “Derse Ön Hazırlık” ve “Öğrenci Katılımı” konularına dair 

iyileştirmelerin daha da güçlendirilmesi kararlaştırılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARİH BÖLÜMÜ  
Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntem Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve 

Değerlendirme -1 
 

Puanlama : (1)Hiç  (2)Az  (3)Orta  (4)Çok  (5)Pek 
çok 

 
1. Katıldığım dersler kaydetme, tekrarlama, adlandırma, listeleme vb. becerileri 

kazandırıyor. 

 

 

2. Katıldığım dersler özetleme, tanımlama, açıklama vb. becerileri kazandırıyor. 

 
3. Katıldığım dersler yorumlama, örneklendirme, uyarlama vb. becerileri kazandırıyor. 

 
4. Katıldığım dersler ayır etme, hesaplama, eleştirme, tartışma, sorgulama, 

ilişkilendirme vb. becerileri kazandırıyor. 

 
5. Katıldığım dersler planlama, önerme, inşa etme/yapılandırma, türetme vb. becerileri 

kazandırıyor. 

 
6. Katıldığım dersler değerlendirme, hüküm verme vb. becerileri kazandırıyor. 

 
7. Dersin yürütücüsü “Derse Ön Hazırlık” için öğrenciyi yönlendiriyor. 

 
8. Katıldığım derslerde yeterince aktif olabiliyorum. 

 
9. Öğrencinin derse aktif katılımının dersin yürütücüsü tarafından sağlanabileceğini 

düşünüyorum. 

 
10. Öğrencinin derse aktif katılımının “Derse Ön Hazırlık”  sayesinde sağlanabileceğini 

düşünüyorum. 

 
11. Katıldığım derslerde aktarılan bilgileri anladığımı düşünüyorum. 

 
12. Dersin verimliliği ve öğrenci katılımını artırmak için önerilerinizi kısaca sıralayın. 

A.  

B.  

C.  

 


