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Üçüncü öğrenci senato toplantısı 09 Mart 2016 Çarşamba günü saat 14:00'te, Sakarya Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında, Rektör Yardımcısı (Prof.Dr. Atilla ARKAN), Öğrenci Dekanı (Doç.Dr.
Ahmet Özmen), Rektör Danışmanı (Doç.Dr. Özlem OĞUZHAN), Üniversite Kalite Temsilcisi (Yrd.Doç.Dr. Tuba
Canvar KAHVECİ), Genel Sekreter Yardımcısı (Hilmi YANMAZ), Öğrenci Dekanlığı Sekreteri (Mustafa Kemal
KÖSE) ve senato üyeleri (öğrenciler) ile birlikte Rektörlük senato toplantı odasında yapıldı. Toplantı Rektörümüzün
açılış konuşması ile başladı ve öğrencilerin genel sorunları ve izlenimleri hakkında bilgi edinildi. Toplantının bu
başlangıç kısmında aşağıdaki konular ele alındı:


Yeni akredite olan Teknoloji Fakültesi bölümleri ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine açıklama yapıldı. Daha önce
ve yeni akredite olan bölümler hakkında bilgi verdi.



Cuma saatinde ders yapıldığı ile ilgili şikâyet üzerine ilgili fakülte dekanıyla irtibat kurularak sorunun
çözülmesine çalışıldı.



Sınav sürelerinin çok kısa tutulduğu kimi yerlerde 20 dk. altında final sınavları yapıldığı şikayeti üzerine
konunun üniversite senatosunda görüşülüp karara bağlanmasına karar verildi.



Çevre mühendisliği ve Sağlık Yüksekokulunun staj sorunlarına ilişkin talebi üzerine konunun üniversite
senatosunda görüşülmesine karar verildi.



Sağlık Yüksekokuluna doğum simülatörü alınması talebi uygun bulunarak yönetim kuruluna getirilmesi
kararlaştırıldı.



Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının mezuniyet diplomalarına unvan verilmesi ile ilgili sorusu üzerine
araştırmaların yapılarak önümüzdeki toplantıda bilgi verilmesi kararlaştırıldı.



7+1 ve 3+1 modelinde eğitim veren fakülte/meslek yüksekokullarında, kurum dışında yapılan “İş yeri
Uygulaması” derslerinin not ortalamasına girmemesi ile ilgili soru soruldu. Bu konuda yapılan açılama şöyleydi:
Bir dönem içinde 10 AKTS’lik derse ait notun sınav olmadan verilmesi ve diğer 8 dönem ders alan öğrenciler
ile genel ortalama açısından konuya bakıldığında adaletsizlik oluşturabileceği nedeniyle bu yola gidildiği
açıklandı.



Bir üyenin, UNESCO’nun bu yılı Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan etmesini duyurması ve üniversitemizde de etkinlik
yapılması talebinde bulunmasına, Senato olarak çok mutlu olunacağı ve bu konuda tüm desteğin verileceği
belirtildi. Ayrıca Kongre merkezinin ayarlanarak 2 hafta boyunca belirli saatlerde Hoca Ahmet Yesevi’nin
anılmasının faydalı olacağı belirtildi.

Daha sonra ana gündem maddesi olan “EUA KURUMSAL DEĞERLENDİRME PROGRAMI” hakkında sunum
yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda değerlendirme ekibinin hangi konularda değerlendirme yapacakları
ve ziyaret programları hakkında bilgi verildi.
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