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ECZAKDER 

 

 

 
ECZAK	

DEĞERLENDİRME	VE	İZLEME	ZİYARETİ	EKİBİ	BAŞKAN	RAPORU			

(D-FORM	3)	

	

		Başkan:…………………......................................	
	

İmza:...........................................................	
	

Tarih:...........................................................	
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TARİHÇE 

Fakültenin kısa tarihçesini yazınız 
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GÜÇLÜ YANLAR 

• Fakültenin güçlü yönlerini liste halinde yazınız 
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YETERSİZLİKLER 

• Fakültenin yetersizliklerini liste halinde yazınız. 
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ÖNERİLER 

• Fakültenin yetersizliklerine ilişkin yapılması gerektiğini düşündüğünüz önerileri liste 

halinde yazınız.  
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STANDARTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1.   MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 

Standart 1.  Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri 

Fakülte, eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında misyonunu, amaç ve hedeflerini ilgili tüm 

paydaşların katılımı ile tanımlamış, mutlaka yayımlamış ve taraflarla paylaşmış olmalıdır. 

Amaç ve hedefler üniversitenin misyonu, eczacılık meslek uygulamalarının güncel 

standartları ve eğitim çıktıları ile uyumlu olmalıdır. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 1’in Karşılanma Durumu: YAZINIZ (ÖRN: İYİ) 

Standart 2.  Stratejik Planlama 

Eczacılık fakültesi misyonu doğrultusunda vizyonuna ulaşmasını sağlayacak; eğitim, 

araştırma-geliştirme, üretim ve hizmetlerine ilişkin amaç ve hedeflerinin tanımlandığı stratejik 

bir plana sahip olmalıdır. Stratejik plan, üniversitenin stratejik planına paralel olarak 

hazırlanmalıdır. Bu planlama sürecinde ulusal ve uluslararası eczacılık eğitiminin amaç ve 

hedefleri göz önünde bulundurulmalı, Üniversite yönetiminin işbirliği ve desteğinden 

yararlanılmalıdır. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

 

 

Standart 2’nin Karşılanma Durumu: YAZINIZ 
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Standart 3.  Performans Değerlendirmesi 

Eczacılık fakültesi, amaç ve hedeflerine ne kadar ulaştığını belirlemek amacıyla bir 

performans değerlendirme sistemi kurmalıdır. Bu sistemde her hedefe uygun performans 

göstergeleri belirlenmeli ve tanımlanmalıdır. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 3’ün Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

2.   ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM 

Standart 4.  Eczacılık Fakültesi ve Üniversite Arasındaki İlişkiler 

Üniversite örgütsel yapısı içinde eczacılık fakültesinin konumu ve üniversite yönetimi ile olan 

ilişkisi sağlık bilimleri ile ilgili diğer fakültelere benzer statüde olmalıdır. Eczacılık 

fakültesinin çıkarlarını korumak üzere üniversitenin eğitim, öğretim ve diğer faaliyetleri ile 

ilgili çalışmalarında yer alarak üniversite yönetimine katılımı sağlanmalıdır. Dekan, rektöre 

ve üniversitenin diğer yetkililerine kolayca erişebilmelidir. Üniversite, fakültenin misyon, 

amaç ve hedeflerinin yerine getirilmesinde ve hedeflenen eczacılık mesleki eğitim 

programının gerçekleştirilmesinde ve kalitesinin iyileştirilmesinde yeterli kaynak ve idari 

desteği sağlamalıdır. Üniversite, eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında eczacılık fakültesi 

ile üniversitenin öncelikle sağlıkla ilgili akademik ve idari birimleri arasındaki ilişkilerin 

gelişmesine destek olmalıdır. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
	
	
 

Standart 4’ün Karşılanma Durumu: YAZINIZ 
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Standart 5.  Üniversite ve Bağlı Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasındaki 

İlişkiler 

Üniversite, eczacılık uygulaması yapılan ve sağlık hizmeti sunulan kendisine bağlı birimleri 

desteklemelidir. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 5’in Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

Standart 6.  Eczacılık Fakültesinin Örgütlenmesi ve Yönetimi 

Eczacılık fakültesi genel misyonunu gerçekleştirecek şekilde örgütlenmeli, kaynakların etkili 

kullanılmasını planlamalı, bilimsel öncelikleri desteklemeli, eczacılık mesleki eğitim 

programlarının hedef ve amaçları için çalışmalıdır. Yönetim yapısı içinde idari ve akademik 

görevleri yerine getirebilecek bir dekana sahip olmalıdır. Fakültenin idari ve örgütsel yapısı, 

yetkilerin ve sorumlulukların sınırlarını açık bir şekilde tanımlamalıdır. Fakülte dekanı, 

öğretim elemanları ve idari personel arasında karşılıklı anlayış ve işbirliği olmalı ve herkes 

gerekli sorumluluğu üstlenmelidir. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 6’nın Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

Standart 7.  Fakülte Yönetiminin Sorumlulukları 

Dekan, öğretim kadrosunu ve öğrencileri isteklendiren ve onları başarının ortakları olarak bir 

araya toplayan, yaratıcı ve ilerici bir mesleki ve akademik yönetim göstermelidir. Dekan, 

fakültenin öğretim kadrosuyla uyum içinde, misyon, amaç ve hedeflerin hazırlanması, yazıya 

dökülmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi; yetkin bir öğretim ve yönetim kadrosunun 

görevlendirilmesi; görevde süreklilik ve gelişiminin sağlanması; eğitim, araştırma ve hizmet 

programlarının geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi; nitelikli 

öğrencilerin fakülteye çekilmesine ve kabulüne yönelik programların başlatılması, 
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uygulanması ve sürdürülmesi; akademik performans ve ilerleme standartlarının belirlenmesi 

ve uygulanması; fakülteye kaynak sağlanması ve fakültenin ağırlığının gerek yerleşkede 

gerekse dış çevrelerde korunup sürdürülmesinden sorumludur. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

 

 

Standart 7’in Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

3.  AKADEMİK PROGRAM 

Standart 8.  Eczacılıkta Akademik Program 

Eczacılık fakültesi, öğrencilerine eczacı unvanını alabilmeleri için beş yıllık bir lisans eğitimi 

programı sunmalıdır. Eczacılık mesleki eğitim programının amaç ve hedefleri, mesleki 

uygulamaların sorumluluklarını ve toplumsal beklentilerin karşılanmasına yönelik tüm 

yetkinlikleri kapsamalıdır. Eğitim programı, hasta bireye ve topluma karşı sorumluluklarını 

sürdürebilmesi için sağlık sisteminin ve sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

geliştirilmelidir. Program öğrenciye ilacın ürün odaklı ve farmasötik bakım gibi hasta odaklı 

gerekli bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırmalıdır. Akademik program yaşam boyu 

öğrenmenin önemini eğitim programının ayrılmaz bir teması olarak yansıtmalıdır. 

• Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

 

 

Standart 8’in Karşılanma Durumu: YAZINIZ 
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Standart 9.  Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik - Bilgi ve 

Beceriler 

Eczacılık mesleki eğitim programı, topluma karşı mesleki sorumluluk taşıyan, farklı 

bilimlerden edindiği bilgileri kullanabilen, bunları birlikte yorumlayabilen, sorunları 

tanımlayabilen, analiz becerisi gelişmiş, ahlaki ve etik değerlere uygun davranan bir eczacı 

yetiştirmeyi hedefleyecek şekilde düzenlenmelidir. Eğitim programının bileşenleri dikey ve 

yatay entegrasyon içinde olmalıdır. Eczacılık Fakültesinin misyonuna uygun olarak, çekirdek 

eğitim programının üç ana alanı “Temel Eczacılık Bilimleri”, “Eczacılık Meslek Bilimleri” ve 

Eczacılık Teknolojisi”dir. Bu üç temel alanda yer alan derslerin “Sosyal, Davranışsal ve 

Yönetimsel Eczacılık Bilimleri” ve “Eczacılık Uygulamaları” ile ilgili konularla bir denge 

içinde olması sağlanmalıdır. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	

Standart 9’un Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

Standart 10. Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik – Stajlar ve 

mezuniyet projesi 

Stajlar, eğitimle ilgili önceden tanımlanmış sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak yoğunluk, 

kapsam, yapı ve sürede olmalıdır. Yürürlükteki eczacılık mevzuatı uyarınca her öğrenci beş 

yıllık eczacılık eğitimi boyunca bir serbest eczanede ve/veya hastanede bir eczacının 

denetiminde en az 6 ay staj yapmalıdır. Stajlar eczacılık mesleki eğitim programı boyunca 

devam etmeli ve programın son yılında ağırlık kazanmalıdır. Stajlar toplam olarak, akademik 

programın tamamlanmasından önce, öğrencilerin eğitimlerinde hedeflenen tüm çıktıları ve 

mesleki yeterlilikleri kazanmalarını sağlamalıdır.  

Her öğrenci eczacılık meslek eğitim programının son yılında, meslek alanında yetkinleşmek 

ve belli bir konuda bilgi birikimi oluşturmak amacıyla bir akademik danışman denetiminde 

mezuniyet projesi yapmalıdır. 

• Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	

Standart 10’un Karşılanma Durumu: YAZINIZ 
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Standart 11. Öğretim ve Öğrenim Süreçleri 

Fakülte, eğitim programının içeriğinin öğrencinin eğitim çıktılarına ve mesleki yeterliliklere 

ulaşmasını sağlayacak şekilde öğretilmesinin ve öğrenilmesinin yollarını araştırmalıdır. Bu 

nedenle öğretimdeki verimlilik ve etkinliğe özel önem verilmelidir. Eğitim teknikleri ve 

teknolojileri, mesleki yeterlilikleri ve eğitim çıktılarını destekleyecek ve tüm öğrencilerin 

gereksinimlerine yeterli ölçüde yanıt verecek şekilde entegre edilmelidir. Eldeki veriler, 

eğitim sürecinde öğrencilerin aktif olduğunu, kendi kendini yönlendirebildiğini ve bağımlı 

öğrenmeden bağımsız öğrenmeye geçebildiğini göstermelidir.  

Eğitim çıktıları, edinilen bilgi ve bilişsel beceriler, işgücüne katılım, eğitimde kazanılan değer 

ve tutumlar gibi çok farklı alanları kapsayabilir. Ölçme ve değerlendirme sadece bilgi 

düzeyini ölçmek yerine, bilgiye ulaşma, farklı bilgileri bir araya getirebilme, seçenekleri 

karşılaştırabilme, gerçek yaşam koşullarında bilgiyi kullanarak sonuca ulaşma gibi becerileri 

ölçmelidir. 

 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 11’in Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

Standart 12. Öğrencinin Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi 

Fakülte, öğrenci başarısına ilişkin formatif ve summatif değerlendirmeler için ilkeler ve 

yöntemler belirlemelidir. Eczacılık mesleki eğitim programı boyunca çeşitli değerlendirme 

yöntemleri sistematik olarak ve ardışık biçimde uygulanmalıdır. Yapılan değerlendirmeler, 

bilişsel öğrenme, mesleki uygulamalarla ilgili temel becerilerin kazanılması, etkin iletişim 

becerileri ve problem çözme sürecinde veri kullanımı gibi konuları ölçmelidir. Değerlendirme 

yöntemleri öğrenci performansını, önceden belirlenmiş çıktılara uygun olarak, mesleki 

yeterliliklerle ilgili her alanda ölçmelidir. 
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Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 12’nin Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

Standart 13. Akademik Programın Değerlendirilmesi 

Genel etkinliğin izlenmesi, önceden belirlenmiş çıktılarla uyumlu mesleki yeterliliklerin 

sağlanması ve daha ileri düzeyde gelişme zemini oluşturulması için akademik program 

sistematik bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Devam etmekte olan değerlendirme 

sürecinde öğretim kadrosunun, öğrencilerin, yöneticilerin, eczacıların ve ilgili sağlık 

otoritesinin girdilerinden yararlanılmalıdır. Eczacılık mesleki eğitim programı, içeriği ve bir 

bütün halinde amaç ve hedefler dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Deneysel veya yenilikçi 

yaklaşımlar yeterince planlı ve uygun bir değerlendirme sistemi ile birlikte olmalıdır. 

Değerlendirme, eğitim programının eczacılık uygulamalarındaki ve eğitim teknolojilerindeki 

değişimlere karşı duyarlı olmasını sağlamalı, verimli ve etkin öğrenmeyi en üst düzeye 

çıkaracak eğitim ortam ve yöntemlerinin varlığını güvence altına almalıdır. Çıktı 

değerlendirmelerinin ve öğrenci başarı verilerinin, akademik programın gözden 

geçirilmesinde veya değiştirilmesinde kullanıldığını gösteren kanıtlar bulunmalıdır. 

 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 13’ün Karşılanma Durumu: YAZINIZ 
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4.   ÖĞRENCİ 

Standart 14. Kabul Ölçütleri, Politikalar ve Yöntemler 

Fakülte, eczacılık mesleki eğitim programına öğrenci kabulü için ölçütler, politikalar ve 

yöntemler hakkındaki görüşlerini belirleyerek her yıl ECZDEK’e ve YÖK’e bildirmelidir. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 14’ün Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

Standart 15. Öğrenci Hizmetleri 

Eczacılık fakültesi öğrenci hizmetlerini, aktivitelerini denetleyen ve koordine eden, kayıtları 

tutan, uyum programlarını organize eden, burs işlemlerini yürüten, sağlık hizmetlerine erişimi 

sağlayan, akademik danışmanlık ve kariyer danışmanlığını düzenleyen, diploma şartlarının 

yerine getirilmesini kontrol eden ve üniversite öğrenci işleri ile bağlantı sağlayan bir sistem 

kurmalıdır. Eczacılık fakültesi öğrencilerin sorumluluklarını ve haklarını içeren tüzük, 

yönetmelik, yönerge ve ilgili tüm kararları yayımlamalıdır. 

• Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

 

 

 

 

Standart 15’in Karşılanma Durumu: YAZINIZ 
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Standart 16. Öğrenci Temsili 

Fakülte eğitim-öğretimle ilgili tüm süreçlerde öğrencilerin aktif katılımını sağlamalı ve 

değerlendirmelerde öğrenci görüşlerini dikkate aldığını göstermelidir. 

 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 16’nın Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

Standart 17. Öğrenci/Öğretim Kadrosu İlişkileri 

Öğretim kadrosu ile öğrenciler arasında akademik ve mesleki yönden uyumlu ilişkiler teşvik 

edilmelidir. Öğretim kadrosu akademik çalışmalarında öğrencilere danışmanlık yapmalı, 

güncel mesleki hizmet kavramı olarak farmasötik bakımı teşvik edici bir tutum sergilemeli, 

araştırıcılığı özendirmeli, kariyer olanakları açısından öğrencileri uygun kaynaklara 

yönlendirmeli, öğrencilerin meslekle ilgili konu ve gelişmelere katılımını desteklemeli ve 

ortak mesleki ve/veya sosyal sorumluluk projeleri geliştirilebilmelidir. Fakülte, öğrencilerin 

profesyonelleşmelerini destekleyici, öğrencinin morali açısından olumlu bir öğretim ve 

öğrenim ortamı sağlamalı; mesleki tutum ve değerleri geliştirmeye yönelik etkinlikler 

düzenlemelidir. 

 

 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

 

 

Standart 17’nin Karşılanma Durumu: YAZINIZ 
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5.   ÖĞRETİM KADROSU VE YÖNETİCİ 

Standart 18.  Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nicel Etmenler 

Fakültenin öğretim kadrosu, sayısal olarak eczacılık eğitimini ve farmasötik bilimlerin her 

alanındaki araştırmaları yürütebilecek, klinik uygulamalar ve kamu hizmeti alanlarındaki 

sorumlulukları yerine getirebilecek yeterlilikte olmalıdır. Fakültenin öğretim kadrosu çeşitli 

alanlarda akademik yeterliliğe sahip tam ve/veya yarı zamanlı görev yapan öğretim 

elemanlarından oluşmalıdır.  

Fakültenin eczacılık meslek bilimleri alanında tam zamanlı görev yapan bir çekirdek öğretim 

kadrosu bulunmalıdır. Bu kadro gerektiğinde desteklenerek genişletilmelidir.   

Fakültedeki öğretim elemanı/öğrenci oranı, eczacılık alanındaki akademik programın 

uygulanmasına ve değerlendirilmesine, ayrıca fakültenin kurumsal gelişimi için gerekli olan 

araştırma ve diğer akademik faaliyetlerin yürütülmesine yetecek düzeyde olmalıdır. Stajlar 

öğrencilerin yakından denetimini ve onlarla önemli ölçüde etkileşimi gerektireceğinden, 

stajların sürdürülmesi ve denetiminden sorumlu öğretim kadrosu sayısı oransal olarak daha 

yüksek olmalıdır. 

• Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 18’in Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

Standart 19.  Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nitel Etmenler 

Öğretim kadrosu, sorumluluğunu üstlendiği eczacılık mesleki eğitim programının ilgili 

alanlarında mesleki ve akademik uzmanlığa sahip olmalı, güncel eğitim felsefe ve tekniklerini 

uygulayabilmelidir. Öğretim kadrosu fakültenin misyonu ile amaç ve hedeflerine bağlılığını 

ortaya koymalıdır. Tüm öğretim elemanları için kendi sorumluluk alanları ile ilgili mesleki 

gelişim programları (ör. mesleki gelişimle ilgili etkinlikler, öğrencilere öğretme ve 

öğrencilerin gelişimini değerlendirme) olmalıdır. Mesleki gelişim programı akademik 
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üretkenliği desteklemelidir. Ayrıca, staj programlarında gönüllü olarak görev yapan 

eğitmenlere (ör. eczacı, doktor) yönelik eğitim desteği sağlanmalıdır. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 19’un Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

Standart 20.  Öğretim Kadrosunun Değerlendirilmesi 

Her öğretim üyesinin performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için etkinliği ve kalitesi 

kabul edilmiş akademik kriterler ve süreçler oluşturulmalıdır. Değerlendirme, diğer öğretim 

elemanları, öğrenci ve idari personeli de kapsamalıdır. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 20’nin Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

6.   TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARI 

Standart 21. Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları 

Fakülte, kütüphane ve öğrenme kaynaklarına sahip olmalıdır. Bu kaynaklar eğitici ve 

öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak ve bilimsel araştırmaları destekleyecek yeterlilikte  

ve kolay ulaşılabilir olmalıdır. Kaynaklar için bir güncelleme mekanizması bulunmalıdır. 

Fiziksel olanaklar kütüphanenin kaynaklarını uygun şekilde barındırmaya yeterli olup, 

öğrenciler ve öğretim üyeleri için yeterli çalışma ve okuma alanı sağlamalıdır. Bilgi 

teknolojisi ve internet erişimi yeterli nicelik ve nitelikte olmalıdır. Fakülte bu kaynakların 

öğretim ve öğrenme süreçlerinde etkin olarak kullanıldığını gösterebilmelidir. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
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Standart 21’in Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

Standart 22.  Fiziksel Tesis ve Olanaklar 

Eczacılık fakültesi ve öğrencilerin bulunduğu diğer alanlar, fakültenin belirlenmiş olan 

misyonunu karşılayacak ve geliştirecek nitelikte olmalıdır. Bu alanlar, öğretim elemanları ve 

idari ofisleri, öğrenci ve araştırma laboratuvarları, derslikler, konferans salonları, öğrenci 

dinlenme alanları ve diğer ek alanları içermelidir. Fiziksel alanlar yeterli sayıda, büyüklükte, 

donanımda ve engelli bireyler için uygun olmalıdır. 

� Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 22’nin Karşılanma Durumu: YAZINIZ 

7.   MALİ KAYNAKLAR 

Standart 23.  Mali kaynaklar 

Fakülte, eczacılık eğitim ve öğretim programının sürdürülmesini sağlayacak gerekli mali 

kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin kullanımı için bir bütçe oluşturmalıdır. 

Ayrıca özel girişim, proje ve bağışlar ile bütçe kaynaklarını arttırmak için çalışmalıdır. 

Standarda	ilişkin	zayıf	ve	güçlü	yönleri	içeren	kapsamlı	açıklama	yazınız.	
 

Standart 23’ün Karşılanma Durumu: YAZINIZ 
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