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AMAÇ - HEDEF 

 
Amaç Hedef Faaliyet 

 

Amaç 1- Eğitimin 

niteliğinin 

arttırılması 

Hedef 1.1- Nitelikli öğretim üyesi 

sayısının arttırılması 
 

Faaliyet 1.1.1- Öğretim üyesi 

sayısının her yıl düzenli olarak %10 

düzeyinde arttırılması 

Hedef 1. 2- Bölümler bünyesinde 

kurulan anabilim dallarının 

akademik personel 

eksikliğinin giderilmesi 

Faaliyet 1.2.1- Yeni açılan 

anabilim dallarına yeni öğretim 

elemanı alımının %5 düzeyinde 

arttırılması 

Hedef 1.3- Öğretim elemanı 

yardımcısı kadrosunda bulunan 

akademik personel sayısının 

artırılarak öğretim elemanlarının 

iş yükünün hafifletilmesi 

Faaliyet 1.3.1- Öğretim elemanı 

yardımcısı sayısının her yıl %20 

artırılarak bölümlerdeki iş yükünün 

hafifletilmesi 

Hedef 1.4- Bölümlerin ve 

bölümler bünyesindeki anabilim 

dallarının müfredat 

programlarının sürekli gözden 

geçirilmesi 

Faaliyet 1.4.1- Sektörel paydaşlarla 

her yıl yapılacak formel ve 

informel toplantılar aracılığıyla 

elde edilecek veriler ışığında lisans 

ve lisansüstü müfredatların gözden 

geçirilmesi 

Hedef 1.5- Eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin daha günce 

teknolojik donanımlarla 

yürütülmesi 

Faaliyet 1.5.1- Tüm dersliklere 

akıllı tahta desteğinin sağlanması 

Faaliyet 1.5.2- Teknik donanımın 

kullanım becerisinin kazandırılması 

amacıyla fakülte personeline 

hizmet içi eğitim sunulması 

Hedef 1.6- Atatürk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi’nin üniversite 

tercih sıralamasında ilk sıralarda 

yer almasının sağlanması 

Faaliyet 1.6.1- Fakülte ve 

bölümlerin ulusal ve uluslararası 

tüm iletişim mecralarında 

tanıtımının yapılması 

Faaliyet 1.6.2- Fakülte 

öğrencilerinin ulusal ve uluslararası 

yarışmalara katılımlarının teşvik 

edilmesi ve desteklenmesi 

Hedef 1.7- Uluslararası lisans ve 

lisansüstü öğrenci ve öğretim 

üyesi değişim programlarının aktif 

olarak kullanılması 

Faaliyet 1.7.1- Uluslararası öğrenci 

ve akademisyen değişim 

programlarının sürekli takip 

edilmesi ve gerekli koşulları 
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sağlayan öğrencilere danışmanlık 

hizmetinin sunulması 

Faaliyet 1.7.2- Üniversite 

rektörlüğüyle işbirliği içerisinde her 

eğitim öğretim döneminde en az bir 

kez olmak üzere öğrenci ve öğretim 

üyelerine konuyla ilgili tanıtım ve 

eğitim seminerlerin verilmesi 

Hedef 1.8- Sektör 

deneyimlerinden yararlanılması 

Faaliyet 1.8.1- İletişim alanındaki 

sektörel uzmanların öğrencilerle 

etkileşimlerini sağlamak üzere 

yılda en az iki kez olmak üzere 

toplantıların organize edilmesi 

Faaliyet 1.8.2- Her yıl kariyer 

günleri düzenleyerek sektör 

çalışanları ile öğrencilerin bir araya 

getirilmesi 

Faaliyet 1.8.3- Öğrencilerin sektör 

kuruluşlarını ziyaret etmelerinin 

sağlanması 

Hedef 1.9- Staj programlarının 

daha etkin şekilde yürütülmesinin 

sağlanması 

Faaliyet 1.9.1-Stajların yapılacağı 

birimlerin önceden belirlenmesi ve 

öğrencilerin yerleştirilmesi için ön 

görüşmelerin yapılması 

Faaliyet 1.9.2- Stajların yapılacağı 

birimlerle etkileşime girilerek 

öğrencilerin gelişim seyrinin 

gözlenmesi 

Faaliyet 1.9.3- Staj raporlarının 

değerlendirilerek öğrencilerin 

başarılarının ölçülmesi 

Hedef 1.10- Rehberlik-psikolojik 

danışmanlık hizmetlerinin 

geliştirilmesi 

Faaliyet 1.10.1- Öğrencilerin 

karşılaşabilecekleri her türlü sorunu 

rahatça paylaşabilecekleri, konunun 

uzmanı en az bir personelin 

istihdam edilmesi 

Hedef 1.11- Öğrencilerin 

mezuniyet sonrası takibi açısından 

Dekanlık bünyesinde İletişim 

Koordinasyon Birimi’nin 

kurulması 

Faaliyet 1.11.1- Fakülteye ilk 

gelişlerinden itibaren öğrencilerle 

ilgili bir veri tabanının 

oluşturulması ve verilerin sürekli 

güncellenmesi 

Faaliyet 1.11.2- Öğrencilerin 

mezun olduktan sonra da kuruma 
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aidiyetlerini sürdürmeleri amacıyla 

onlarla etkileşime devam edilmesi 

ve her üç yılda bir mezunlar 

toplantısı yapılması 

Hedef 1.12- Fakülte 

kütüphanesindeki kaynakların 

sürekli olarak yenilenmesi ve 

süreli yayınların takibi, 

projelendirme, sosyal bilimlerle 

ilgili çevrimiçi dergi ve 

kaynakların elde edilmesi 

Faaliyet 1.12.1- Alanla ilgili 

gündemi takip ederek her yıl 

kütüphaneye en az elli adet basılı 

eserin kazandırılması 

Faaliyet 1.12.2- Alandaki temel 

uluslararası dergilerden en az 

ikisinin yıllık abonelikler ile takip 

edilmesi 

Amaç 2: Bilimsel 

etkinliklerin ve 

yayınların sayısının ve 

niteliğinin artırılması 

Hedef 2.1- Öğretim elemanlarının 

sempozyum, konferans gibi 

bilimsel etkinliklere katılımlarının 

teşvik edilmesi ve fakülte 

bünyesinde bilimsel etkinliklerin 

düzenlenmesi 

Faaliyet 2.1.1- Her öğretim 

elemanının yılda en az bir kez 

bilimsel etkinliklere katılmasının 

sağlanması ve fakültenin yürüteceği 

bilimsel faaliyetlerin teşvik 

edilmesi 

Hedef 2.2- Öğretim elemanlarının 

uluslararası saygın bilimsel 

dergilerde yayın yapmalarının 

teşvik edilmesi 

Faaliyet 2.2.1- Her öğretim 

elemanının uluslararası saygın 

bilimsel dergilerde her yıl en az bir 

yayın yapmalarının sağlanması 

Hedef 2.3- Uluslararası Kar Film 

Festivali’nin uluslararası anlamda 

tanınırlığını artırmak üzere gerekli 

girişimlerde bulunulması 

Faaliyet 2.3.1- Festivalin 

uluslararası platformlarda 

tanıtılması 

Faaliyet 2.3.2- Festivale konuk 

olarak davet edilen ve uluslararası 

tanınırlığı olan sinemacıların 

sayısının arttırılması 

Hedef 2.4- Bilimsel çalışmaların 

yakından takip edilmesi amacıyla 

akademik personelin yeterliliğinin 

geliştirilmesi 

Faaliyet 2.4.1- Öğretim 

elemanlarının yabancı dil 

becerilerini geliştirebilmeleri 

yönünde teşvik edilmesi 

Faaliyet 2.4.2- Öğretim 

elemanlarının yurtdışındaki 

araştırmacılarla ortak çalışmalar 

yapabilmeleri için gerekli akademik 

ve idari altyapının hazırlanması 

Hedef 2.5- Ulusal ve uluslararası 

destekli proje sayısının artırılması 

Faaliyet 2.5.1- Öğretim 

elemanlarının proje kültürü 

kazanmalarını sağlamak üzere 

Fakülte Proje Koordinatörlüğü 

tarafından her yıl en az iki kez 
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hizmet içi eğitim semineri 

verilmesi 

Faaliyet 2.5.2- Fakülte Proje 

Koordinatörlüğü tarafından öğretim 

elemanlarınca hazırlanan projelere 

danışmanlık hizmetlerinin 

sunulması 

Faaliyet 2.5.3- Fakülte bünyesinde 

ulusal veya uluslararası destekli her 

yıl en az bir proje çalışmasının 

yapılmasının sağlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç 3: Toplumsal 

hizmetlerin niteliğinin 

ve yaygınlığının 

artırılması 

Hedef 3.1- Fakülte personelinin 

ve öğrencilerin sosyal ve kültürel 

etkinliklere katılımının 

sağlanması 

Faaliyet 3.1.1- Çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarıyla birlikte ortak projeler 

üreterek fakülte personelinin ve 

öğrencilerin toplumsal hizmet 

konusundaki duyarlılıklarının 

artırılması 

Hedef 3.2- Öğrenci kulüplerinin 

daha etkin işletilmesi 

Faaliyet 3.2.1- Öğrenci 

kulüplerinin öğrencilerin ilgilerini 

çekecek hale getirilmesi amacıyla 

öğrenci taleplerinin belirlenmesi 

Faaliyet 3.2.2- Öğrenci 

kulüplerinin çalışmalarının 

desteklenmesi ve öğrencilerin 

başarılarından dolayı 

ödüllendirilmesi 

Hedef 3.3- Fakülte bünyesinde 

yayın yapan radyo, televizyon ve 

gazete birimlerinde hazırlanan 

program ve haber içeriklerinin 

bölgesel konu ve sorunları 

kapsayacak şekilde 

zenginleştirilmesi 

Faaliyet 3.3.1- Radyo, televizyon 

ve gazete içeriklerinin bölgedeki 

ilgili sivil toplum kuruluşları ile 

birlikte belirlenmesi 

 

Hedef 3.4- Reklam atölyesi ve 

halkla ilişkiler birimlerinin 

faaliyetlerine etkin bir şekilde 

devam etmesi için gerekli 

altyapının oluşturulması 

Faaliyet 3.4.1- Öğrencilerin reklam 

atölyesi ve halkla ilişkiler birimini 

etkin bir şekilde kullanmalarının 

sağlanması 

Faaliyet 3.4.2- Reklam atölyesi ve 

halkla ilişkiler biriminin etkinliğini 

artırmak üzere hem bilgisayar 

altyapısının geliştirilmesi hem de 

grafik tasarım alanında uzman 

personelin istihdam edilmesi 

Amaç 4: Diğer 

üniversite ve 

Hedef 4.1- Telekonferans 

sistemin geliştirilmesi 

Faaliyet 4.1.1- Diğer iletişim 

fakülteleri ve sektörden uzmanlarla 
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MİSYON ve VİZYON 

  Misyon 

Üniversitemizin belirlemiş olduğu “hayatın hizmetinde hep ileriye” misyonunu temel değer olarak 

benimseyen fakültemiz, yeni nesil üniversite dönüşümünü esas alarak yüksek teknolojiye dayalı 

tasarım ve yenileşme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve iletişim mesleğinin/alanının etik değerlerini 

gözeterek toplumsal sorumluluk bilincine sahip, ülkesine ve dünyaya faydalı olabilecek çağdaş 

iletişimcileri yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. 

Vizyon   

Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren fakültemiz, yeni nesil bir dünya fakültesi hedefiyle ulusal 

ve uluslararası düzeyde medya sektörüne nitelikli, çoklu ortam becerilerine ve yöndeşen teknolojilere 

uyum sağlama yeteneğine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, sadece ülkesine değil tüm dünyaya 

karşı sorumluluklarının bilincinde olan, eleştirel düşünme kabiliyeti gelişmiş entelektüel iletişimciler 

yetiştirmeyi vizyon edinmiştir. 

 

fakültelerle 

işbirliğinin 

geliştirilmesi 

etkileşimli ortak derslerin 

yürütülmesi 

Faaliyet 4.1.2- Ulusal ve 

uluslararası bilimsel toplantıların 

telekonferans yöntemiyle 

etkileşimli bir şekilde takip 

edilmesinin sağlanması 

Hedef 4.2- Ulusal ve uluslararası 

düzeyde diğer iletişim fakülteleri 

ile ortak kongre, sempozyum vb. 

bilimsel etkinliklerin organize 

edilmesi 

Faaliyet 4.2.1- Diğer iletişim 

fakülteleriyle ortaklaşa her yıl en az 

bir uluslararası bilimsel etkinliğin 

yapılması 


