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Tarih: Tarih seçiniz. 

 

ARA ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

(A-ÖDR) 

(Bu şablon bilgilendirme amaçlıdır. Ara Öz Değerlendirme Raporunuzu ABYS üzerinde hazırlayınız.) 

Bu şablon EPDAD Öğretmen Eğitimi Programı Öz Değerlendirme Raporu Kılavuzunda yer alan; A.6 (Önceki 

akreditasyon değerlendirme raporunda belirlenen yetersizliklerin giderilmesine ilişkin alınan önlemler 

belirtilmiş midir?) alt bölümü doğrultusunda hazırlanmıştır. 

I. PROGRAMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

Değerlendirmesi Yapılan Program 

Üniversite  

Fakülte  

Program Adı  

Programın Dili Program dili seçin. 

Programın Türü Program türü seçin. 

Sonraki Değerlendirme Türü Değerlendirme türü seçin. 

Öğretim Yılı  

Fakülte Akreditasyon Koordinatörünün 

Adı-Soyadı  

Unvanı  

Telefonu  

E-Posta Adresi  

 

II. PROGRAMIN KISA TARİHÇESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 

• Programın kısa bir tarihçesini yazınız. 

• Programda son ziyaret sonrası gerçekleşen değişiklikleri kısaca özetleyiniz. 
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III. PROGRAMDA BELİRLENEN GELİŞMEYE AÇIK YÖNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNE 

YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 

• Bu bölümde bir önceki EPDAD değerlendirmesinde bildirilmiş olan gelişmeye açık yönler için kurum tarafından 

alınmış olan önlemlerin açıklamaları yer almalıdır. Gelişmeye açık yönler A-ÖDR’de önceki EPDAD 

akreditasyon değerlendirme raporunda dile getirildiği içerikle, verildiği sırayla ve vurgu yapılan hiçbir konu 

atlanmadan sunulmalıdır. 

• Gelişmeye açık yönlerin iyileştirilmesi amacıyla bir önceki EPDAD değerlendirmesinden sonra kurum tarafından 

alınan kararlar, kararlara yönelik yapılan düzenlemeler, uygulamalar ve bunların sonuçları A-ÖDR’de ayrıntılı 

olarak açıklanmalı ve bu kapsamda yapılan faaliyetlerle ilgili tüm kanıtlar rapor ekinde verilmelidir. 

• Değerlendirmede tespit edilen gelişmeye açık yönler, bir önceki EPDAD değerlendirmesi için kurum tarafından 

hazırlanmış öz değerlendirme raporu ana gövdesinde ve/veya Kurum Profili içindeki bazı diğer bilgileri ve 

tabloları doğrudan ilgilendiriyorsa, bu bilgilerin ve tabloların da güncellenerek verilmesi gerekmektedir. 

• Standartların karşılanma durumunda olumsuz yönde değişim varsa gerekçeleri ile birlikte açıklanmalıdır. 

STANDART ALANI 1: Öğretimin Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 

1.a Değerlendirme raporunda belirtilen gelişmeye açık yönlere ilişkin yapılan iyileştirme çalışmalarını ve 

eğer iyileştirme çalışmaları bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek değerlendirme raporundaki ifadeleri buraya taşıyınız. 

 

1.b.Değerlendirme raporunda belirtilen güçlü yönlerin sürdürülebilirliği için yapılan çalışmaları ve eğer 

sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek son ziyaretten sonra gerçekleştirilen her bir çalışma/uygulama/plan(lar)ı açıklayınız. 

 

1.c. Ek olarak yapılanlar ve geleceğe yönelik planları belirtiniz. 

 

• Değerlendirme raporunda belirtilen iyileştirmeye açık yönler dışında, son bir yılda başlatılan çalışma ve planlar 

varsa standartlarla ilişki kurularak açıklayınız. 

 

KANITLAR 

 

1.  

2.  

3.  

Arttırılabilir. 

 

STANDART ALANI 2: Öğretim Elemanları  

2.a Değerlendirme raporunda belirtilen gelişmeye açık yönlere ilişkin yapılan iyileştirme çalışmalarını ve 

eğer iyileştirme çalışmaları bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek değerlendirme raporundaki ifadeleri buraya taşıyınız. 

 

2.b. Değerlendirme raporunda belirtilen güçlü yönlerin sürdürülebilirliği için yapılan çalışmaları ve eğer 

sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek son ziyaretten sonra gerçekleştirilen her bir çalışma/uygulama/plan(lar)ı açıklayınız. 
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2.c. Ek olarak yapılanlar ve geleceğe yönelik planları belirtiniz. 

 

• Değerlendirme raporunda belirtilen iyileştirmeye açık yönler dışında, son bir yılda başlatılan çalışma ve planlar 

varsa standartlarla ilişki kurularak açıklayınız. 

KANITLAR 

 

1.  

2.  

3.  

Arttırılabilir. 

 

STANDART ALANI 3: Öğrenciler  

3.a. Değerlendirme raporunda belirtilen gelişmeye açık yönlere ilişkin yapılan iyileştirme çalışmalarını ve 

eğer iyileştirme çalışmaları bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek değerlendirme raporundaki ifadeleri buraya taşıyınız. 

 

3.b. Değerlendirme raporunda belirtilen güçlü yönlerin sürdürülebilirliği için yapılan çalışmaları ve eğer 

sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek son ziyaretten sonra gerçekleştirilen her bir çalışma/uygulama/plan(lar)ı açıklayınız. 

 

 

3.c. Ek olarak yapılanlar ve geleceğe yönelik planları belirtiniz. 

 

• Değerlendirme raporunda belirtilen iyileştirmeye açık yönler dışında, son bir yılda başlatılan çalışma ve planlar 

varsa standartlarla ilişki kurularak açıklayınız. 

 

 

KANITLAR 

 

1.  

2.  

3.  

Arttırılabilir. 

 

STANDART ALANI 4: Fakülte-Okul İş Birliği  

4.a. Değerlendirme raporunda belirtilen gelişmeye açık yönlere ilişkin yapılan iyileştirme çalışmalarını ve 

eğer iyileştirme çalışmaları bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz 

 

• Bu açıklamayı silerek değerlendirme raporundaki ifadeleri buraya taşıyınız. 

 

4.b. Değerlendirme raporunda belirtilen güçlü yönlerin sürdürülebilirliği için yapılan çalışmaları ve eğer 

sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek son ziyaretten sonra gerçekleştirilen her bir çalışma/uygulama/plan(lar)ı açıklayınız. 
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4.c. Ek olarak yapılanlar ve geleceğe yönelik planları belirtiniz. 

 

• Değerlendirme raporunda belirtilen iyileştirmeye açık yönler dışında, son bir yılda başlatılan çalışma ve planlar 

varsa standartlarla ilişki kurularak açıklayınız. 

 

KANITLAR 

 

1.  

2.  

3.  

Arttırılabilir. 

 

STANDART ALANI 5: Tesisler, Kütüphane ve Donanım 

5.a. Değerlendirme raporunda belirtilen gelişmeye açık yönlere ilişkin yapılan iyileştirme çalışmalarını ve 

eğer iyileştirme çalışmaları bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek değerlendirme raporundaki ifadeleri buraya taşıyınız. 

 

5.b. Değerlendirme raporunda belirtilen güçlü yönlerin sürdürülebilirliği için yapılan çalışmaları ve eğer 

sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek son ziyaretten sonra gerçekleştirilen her bir çalışma/uygulama/plan(lar)ı açıklayınız. 

 

5.c. Ek olarak yapılanlar ve geleceğe yönelik planları belirtiniz. 

 

• Değerlendirme raporunda belirtilen iyileştirmeye açık yönler dışında, son bir yılda başlatılan çalışma ve planlar 

varsa standartlarla ilişki kurularak açıklayınız. 

 

KANITLAR 

 

1.  

2.  

3.  

Arttırılabilir. 

 

STANDART ALANI 6: Yönetim 

6.a. Değerlendirme raporunda belirtilen gelişmeye açık yönlere ilişkin yapılan iyileştirme çalışmalarını ve 

eğer iyileştirme çalışmaları bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek değerlendirme raporundaki ifadeleri buraya taşıyınız. 

 

6.b. Değerlendirme raporunda belirtilen güçlü yönlerin sürdürülebilirliği için yapılan çalışmaları ve eğer 

sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek son ziyaretten sonra gerçekleştirilen her bir çalışma/uygulama/plan(lar)ı açıklayınız. 

 

6.c. Ek olarak yapılanlar ve geleceğe yönelik planları belirtiniz. 
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• Değerlendirme raporunda belirtilen iyileştirmeye açık yönler dışında, son bir yılda başlatılan çalışma ve planlar 

varsa standartlarla ilişki kurularak açıklayınız. 

 

KANITLAR 

 

1.  

2.  

3.  

Arttırılabilir. 

 

STANDART ALANI 7: Kalite Güvencesi 

7.a. Değerlendirme raporunda belirtilen gelişmeye açık yönlere ilişkin yapılan iyileştirme çalışmalarını ve 

eğer iyileştirme çalışmaları bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek değerlendirme raporundaki ifadeleri buraya taşıyınız. 

 

7.b. Değerlendirme raporunda belirtilen güçlü yönlerin sürdürülebilirliği için yapılan çalışmaları ve eğer 

sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar bulunmuyorsa nedenlerini belirtiniz. 

 

• Bu açıklamayı silerek son ziyaretten sonra gerçekleştirilen her bir çalışma/uygulama/plan(lar)ı açıklayınız. 

 

7.c. Ek olarak yapılanlar ve geleceğe yönelik planları belirtiniz. 

 

• Değerlendirme raporunda belirtilen iyileştirmeye açık yönler dışında, son bir yılda başlatılan çalışma ve planlar 

varsa standartlarla ilişki kurularak açıklayınız. 

 

KANITLAR 

 

1.  

2.  

3.  

Arttırılabilir. 
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