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GÖREVİN KISA TANIMI :   
Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler 
kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Fakülte Akademik Kurulu 
gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve 
görüş belirtmektir. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

- Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu ve üyeleri dekan tarafından oluşturulur ve yönetim kurulu 
onayı sonrasında faaliyetlerini yürütür. 

- Veteriner Fakültesinin Eğitim-Öğretim faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz 
değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, 
Fakülte Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine 
uygunluk açısından incelemek ve görüş belirtmek,  

- Ders Notları Dosyası ve Öğrenci Çalışmaları dosyalarını inceleyip değerlendirmesini yapmak,  
- Veteriner Fakültesinin eğitim-öğretim çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek için gerekli olan 

yöntemleri belirlemek ve uygulamak,  
- Ölçme sonuçlarını değerlendirerek Fakülte Kalite Komisyonu, VEDEK ve EAEVE 

Koordinasyon Komisyonuna iletmek,  
- Çalışmaların her aşamasında Fakülte Kalite Komisyonu, VEDEK ve EAEVE Koordinasyon 

Komisyonu ile iletişimde olmak,  
- SWOT analizini yapmak, (öğretim elemanları, uzmanlar, teknisyen, memur, hizmetli ve öğrenci)  
- SWOT anket formlarını değerlendirerek, rapor haline getirmek.  
- Öğrenci anketlerini gözden geçirmek ve güncellemek,  
- Bu anketlerin ne zaman yapılacağı, nasıl değerlendirileceği konularını Fakülte Akademik 

Kurulunda tartışmak, değerlendirmek ve kesinleştirmek,  
- Öğretim elemanları değerlendirme anketleri hazırlamak, uygulamak, değerlendirip ve sonuçları 

rapora dönüştürerek Fakülte Akademik Kuruluna getirmektir, 
- Komisyon üyeleri yeni bir eni bir atama yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. 
- Komisyon üyesinin herhangi bie nedenle ayrılması halinde, dekanlık tarafından yeni bir üye 

atanır. 
- Komisyon üyelerinin resmi bir mazereti olmadığı sürece toplantılara mutlak surette katılmaları 

gerekmektedir. 
- Toplantılara mazeretini belgelemeden katılmayan üyelerin durumu dekanlık tarafından 

değerlendirilir. 
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