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Gündem Maddeleri:   

 

1. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılacak olan Dış Değerlendirme ziyareti hakkında bilgilendirme 

2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Politikasının belirlenmesi  

3. Afyon Kocatepe Üniversitesinin misyon ve vizyonunun değiştirilmesi hakkında tartışma  

 

           18.09.2017 tarihli toplantı davetine istinaden 20.09.2017 tarihinde Rektörlük Binası A Blok’ta bulunan 

toplantı salonunda, saat:14.00'da katılım listesinde belirtilen üyelerin katılımı ile toplanıldı; 

 Toplantının başlangıcında Kalite Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ tarafından “Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Toplantısı” açılış konuşması yapıldı. Toplantı gündem maddeleri 

okundu. “Gündem maddelerinin olduğu gibi kabul edilmesine” karar verildi ve gündeme geçildi. 

1. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Dış Değerlendirme Süreci kapsamında yapılacak olan saha ziyaretleri 

hakkında bilgiler verildi. 

2. Afyon Kocatepe Üniversitesinin nasıl bir kalite politikası belirlemesi gerektiği konusunda komisyon 

üyeleriyle istişarede bulunuldu. 

3. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin misyon, vizyonunun değiştirilmesi hususunda komisyon üyelerinin 

fikirleri alındı. 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ: 20.09.2017 TOPLANTI SAYISI: 2017/2 
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Kararlar: 

1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Politikası aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Politikası; 

Uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara uygun eğitim-öğretim vermeyi, bilimsel araştırmalara dayalı 
çıktı elde etmeyi ve bunların sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçlayan Üniversitemiz; 
• Yükseköğretime özgü gelişmekte olan kalite standartlarını dikkate alarak iç ve dış paydaş 

memnuniyetini sağlamayı,  
• Küresel rekabet koşullarına uygun, ülke ve bölge koşullarını gözeterek ulusal kalkınmaya katkıda 

bulunan çevreye ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmeyi, 
• Kurum içi ve dışı eğitim programlarıyla çalışanlarının bireysel yetkinliklerini sürekli artırmayı,  
• Vizyonunu gerçekleştirmek için eğitim-öğretimi sürekli olarak iyileştirmeyi, 
• Bilimsel araştırma yapma yeteneğinin artırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan altyapı ve kaynakları 

iyileştirmeyi ve bunların etkin bir şekilde kullanımını sağlamayı, 
• Sunulan hizmetlerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması için ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla iş birliğini geliştirmeyi,  
Kalite Politikası olarak belirlemiştir. 

 

 

   

               
           Katılanların oy birliğiyle karar verildi. 


