Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (VEDEK) Ulusal Akreditasyon Öz Değerlendirme Raporu Hazırlık Çalışması

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne
Bağlı Anabilim Dalları ve İlgili Birimlerce Cevaplanması İstenen Sorular
ÖDR için Sorular
S.1. Bağlı bulunulan üniversite adı, veteriner fakültesinin kuruluş tarihi
ve eğitim-öğretime başladığı tarihi belirtiniz?
S.2. Fakültenin kurumsal olarak temel amaçları ve başarı hedefleri
nelerdir?
S.3. Fakültenizin mesleki ve bilimsel açıdan başlıca güçlü ve zayıf
yönlerini değerlendiriniz?
S.4. Fakülte yönetim ve organizasyon yapısını belirterek, yöneticilerin
seçimine ilişkin uygulamayı aktarınız?
S.5. Fakültedeki mevcut Bölüm, Anabilim Dalı, kurul ve komitelerin
yapısını belirtiniz?
S.6. Anabilim Dallarında son 5 yıl içerisindeki, tamamlanmış veya halen
devam etmekte olan, diğer üniversiteler, bakanlıklar ve diğer sektör
paydaşları ile ilişkili işbirliği ve çalışmalar hakkında bilgi veriniz
(komisyon üyelikleri, sivil toplum kuruluşu işbirlikleri, danışmanlık,
bilirkişilik vb.)
S.7. Fakültenin mevcut finansal sistem dâhilindeki bütçesi nedir?
Fakülteye aktarılan bütçenin kaynakları nelerdir?
S.8. Fakülte finansal yapısına katkı veren gelir kalemleri nelerdir? (proje,
fon, klinik gelirleri, döner sermaye işletmesi, destekler, bağışlar vs.)
S.9. Fakültedeki harcama unsurlarının dağılımı ve kullanım şekli nedir?
S.10. Mevcut finansman olanaklarının özellikle eğitim ve klinik hizmet
birimlerinin faaliyetleri açısından yeterli düzeyde olup olmadığını
açıklayınız?
S.11. Fakültenizin teorik ve özellikle de uygulamalı eğitim-öğretim
faaliyetlerine ilişkin olanakları nelerdir?
S.12. Anabilim dallarındaki mevcut eğitim, araştırma ve uygulamalarda
kullanılan bina, tesis, oda, amfi, dershane, laboratuar vb. yapıların
kapsam, kapasite ve fiziki koşulları ile kullanım amacı hakkında bilgi
veriniz.
S.13. Anabilim dalınızdaki hospitalizasyon ve barınma olanakları
nelerdir?
S.14. Fakülteye ait eğitim-araştırma-uygulama çiftliği veya anlaşmalı
olarak eğitim faaliyetine katkı veren hayvancılık işletmesi vs. bulunmakta
mıdır?
S.15. Kliniklerde verilen hizmet, eğitim ve uygulama faaliyetleri yönüyle
mevcut donanım ve teknik olanaklar nelerdir?
S.16. Fakülte kliniklerindeki hasta kayıt ve takip sistemi, klinikkonsültasyon gün ve saatleri hakkında bilgi veriniz?
S.17. Fakültede son 5 yıl itibariyle ve tür bazında kliniklere gelen hasta
hayvan sayılarını belirtiniz?
S.18. Klinik saha uygulamaları, acil servis, gezici klinik ve hayvan
nakillerinde kullanılan araçlar hakkında bilgi veriniz?
S.19. Fakülte içi ve dışı klinik aktiviteleri, tanı-teşhis ve tedavi amaçlı
birimler, uygulamalar ve imkânları açıklayınız?
S.20. Son 5 yıl için gelen hayvan türüne göre (kanatlı, at, sığır, koyun, keçi,
tavşan, kedi, köpek vb.) Fakültede yapılan toplam yıllık nekropsi
sayılarını veriniz?
S.21. Fakültedeki mevcut kütüphane hizmetleri ve personel yapısı
hakkında bilgi veriniz?
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S.22. Fakülte kütüphanesindeki basılı ve elektronik ortamdaki kitap,
dergi vs. sayıları ve abonelikler hakkında bilgi veriniz?
S.23. Kütüphane hizmetlerine erişim ve faydalanma kurallarını
açıklayınız?
S.24. Fakültenin en son Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerine ait
ders programları ve akademik takvimlerini bildiriniz?
S.25. Fakültede mevcut Bölüm ve Anabilim Dalları ile akademik
kadrolarına ilişkin özet bilgi veriniz?
S.26. Mevcut eğitim-öğretim yılı için kadroları itibariyle güncel akademik,
idari ve destek personeli sayısını (*Veteriner Hekim olmayan veya tam
zamanlı çalışmayan akademik personel ayrıca belirtilecektir.) tablo
şeklinde aktarınız?
S.27. Mevcut eğitim-öğretim yılı itibariyle tüm sınıflar ve Fakülte
genelindeki mevcut toplam öğrenci sayılarını belirtiniz?
S.28. Fakültedeki eğitim programları, intern ve staj eğitimi hakkında bilgi
veriniz?
S.29. Fakültede rehberlik, öğrenci danışmanlığı sistemini açıklayarak,
danışman başına düşen öğrenci sayısını bildiriniz?
S.30. Fakültede uygulanan not, başarı ve ders geçme sistemini
açıklayınız?
S.31. Fakülte öğrenci kontenjanları, koşullar ve minimum puanlar
hakkında bilgi veriniz?
S.32. Fakültede kayıtlı öğrencilerin dağılımını (kız-erkek, burslu-burssuz,
Türk-yabancı uyruklu vb.) açıklayınız?
S.33. Fakülteye öğrenci kabulünde yürütülen bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetlerini anlatınız?
S.34. Müfredat zorunlu ve seçmeli dersleri nelerdir? Verilen derslerde
konu içeriklerinin belirlenmesini aktarınız?
S.35. Fakültede müfredatın teorik-uygulama saatleri yönünden mevcut
durumu (oransal denge) yanı sıra mesleki güncel gelişmelere göre
geliştirilme durumunu açıklayınız?
S.36. Fakültede gıda hijyeni ve halk sağlığına ilişkin teorik ve uygulama
ders saatleri toplamları nedir?
S.37. Fakültede öğrenci uygulamaları temelinde bölgesel yetiştiriciler,
hayvancılığa dayalı sanayi işletmeleri vs. ile olan işbirlikleri ve saha
çalışmaları nelerdir?
S.38. Fakültede ders kitapları-notları, probleme dayalı eğitim ve
interaktif eğitim çalışmaları konusunda bilgi veriniz?
S.39. Fakülte akademik personeli tarafından kaynakları ve bütçelerine
göre son 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen ulusal-uluslararası proje sayıları
nedir?
S.40. Fakülte bünyesinde veya ortaklığında son 5 yıllık dönemde yapılan
kongre, sempozyum, panel, seminer gibi bilimsel etkinlik sayıları nedir?
S.41. Fakültede sürekli eğitim, uluslararasılaşma, lisansüstü-doktora
eğitimi hakkında bilgi veriniz?
S.42. Fakültede eğitim-öğretim yeterlikleri, kalite ve başarı düzeyleri
ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi veriniz?
S.43. Eğitimde kalite düzeyinin iyileştirilmesinde öğrenci görüşlerinin
dikkate alınması hususunda yapılanlar nelerdir?
S.44. Fakülte program-öğrenim çıktıları, mezunların kariyer ve iş
seçenekleri konusunda yapılan çalışmalar ve başarı düzeyinizi
tanımlayınız?
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