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Spor Bilimleri Fakültesinin (SBF) eğitim – öğretim ve hizmet kalitesi hedefleri 
 

Aşağıda belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Fakültemizin “Birim Kalite Komisyonu" 
olarak gerekli çalışma ve denetim faaliyetlerini sürdürmek önceliğimizdir. 

 

  
 

Amaçlar Hedefler 

 

Amaç-1:Fiziki Yapılanma, Çevre 

Düzenlemesi ve Alt Yapıyı 

Geliştirmek 

 

Hedef-1: Fakültemizin işlevselliğine uygun bina inşası 

Hedef-2: Fakültemizin ve Üniversitemizin gelişim süreci 

doğrultusunda planlanan bölümlerin açılması. 

Hedef-3: Fakültemizin alt yapı çalışmalarının iyileştirilmesi  

 

Amaç-2: Eğitim-Öğretimi Nicelik ve 

Nitelik Yönünden Geliştirmek 

 

Hedef-1: Fakültemizde bölüm ve anabilim dalı sayısını artırmak.  

Hedef-2: Fakültemizde okutulan teorik ve uygulama ders 

müfredatlarını çağın gereklerine uygun hale getirmek. 

Hedef-3: Öğrencilerimizin bedensel ve zihinsel gelişimine katkı 

sağlarken eleştirel düşünebilen, sorgulayan,  donanımlı  kişiler 

olabilmesin yönünde özgün modeller geliştirmek. 

Amaç-3: Araştırma-Geliştirme 

Faaliyetlerini Artırmak 

 

 

Hedef-1: Fakültemizin ve Üniversitemizin ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurarak laboratuvar, spor salonları vb. alt yapısını geliştirmek. 

Hedef-2:  Fakültemizde Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini artırmak. 

Devamlı olarak araştırma-geliştirme projelerinin sayısını artırmak. 

Hedef-3: Bölgemizdeki spor ve Fakültemizin alanları ile ilgili 

kurumlar, kuruluşlarla, STK’lar ve paydaşlar ile işbirliğini 

geliştirmek. 

 

 

Amaç-4: İnsan Kaynaklarını Etkin 

ve Verimli Çalışabilmesini Sağlamak 

Hedef-1:  Gerek hizmet içi eğitim ve gerekse kurs, eğitim vb. 

faaliyetler neticesinde Akademik personelin niteliğinin artırılması. 

Hedef-2: Gerek hizmet içi eğitim ve gerekse kurs, eğitim vb. 

faaliyetler neticesinde idari personelin niteliğinin artırılması. 

Hedef-3: Akademik ve idari personel işbirliğinin artırılması 

Amaç-5:  Kalite Yönetim Sistemi 

gerekleri doğrultusunda Hizmet 

memnuniyeti ve kaliteyi artırmak 

Hedef-1:  Personelin bireysel gelişimlerini sağlamak üzere 2021 

yılında iki dönem için 3 saat/kişi eğitim verilmesini sağlamak 

Hedef-2: Personelin mesleki gelişimini sağlamak üzere görev alanları 

ile ilgili 2021 yılında iki dönem için 3 saat/kişi mevzuat, iş akışı vb. 

eğitim almasını sağlamak. 

Hedef-3: Fakültemizden hizmet alan öğrencilerimiz, paydaşlarımız 

için hizmet memnuniyet araştırması yapmak. (Anket, alan çalışması 

vb.)  

Hedef-4: Üniversitemiz ve Fakültemizin kalite politikaları ve 

hedefleri doğrultusunda daha etkin olabilmek, ilimiz ve bölgemizin 

yaşam standartlarının artırılması adına Erzurum’daki  resmi ve özel 

kurum, kuruluş ve STK’ların temsilcilerinden oluşan “Danışma 

Kurulu” oluşturmak. 


