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Akreditasyon Sürecine Öğrencilerin Katılımı

• Yükseköğretimde Kalite Güvencesi için Avrupa
Standartları ve İlkeleri; kalite değerlendirme
ekiplerinde, yükseköğretimin en önemli
paydaşları olan öğrencilerin de üye olarak
bulunmasını zorunlu kılmaktadır.



Ulusal kalite güvence birimlerinin yapısını
oluşturmada yer alan öğrencilerin dış
inceleme takımlarındaki tam üyeler veya
gözlemciler olarak;
• öz değerlendirme raporlarının 

hazırlanmasında,
• dış incelemeler için karar verme 

aşamasında,
• izleme sürecinde yer almaları beklenir.

Akreditasyon Sürecine Öğrencilerin Katılımı



Öğrenci Değerlendiricilerin Seçimi ve Eğitimi

• Öğrenci değerlendirici akredite olmuş fakülte
dekanlıklarının önerdiği 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin arasından seçilir.

• Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının
disiplin cezası almamış olması gerekir.

• Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının
ECZAKDER Öğrenci Değerlendirici Eğitimi’ne
katılarak göreve hazırlanmaları gerekir.



Öğrenci Değerlendiricilerin Sürece Katılımı

• Öğrenci değerlendiricinin fakülte ile bir çıkar
çatışması ve/veya çakışması ilişkisi içinde
olmaması gerekir.

• Öğrenciden yazılı beyan alınır.
• Öğrencinin değerlendirme sürecine katılabilmesi

için dekandan onay alınır.
• Öğrenci DİZE/ADİZE üyeleri ile birlikte çalışır.



Öğrenci Değerlendiricilerin Sürece Katılımı

• Öğrenci değerlendiricinin görüşme yapacağı
öğrenciler (10-15 öğrenci) Fakülte tarafından
seçilir.

• Öğrenci, öğretim üyeleri ve yöneticiler ile yapılan
toplantılar dışındaki tüm ekip etkinliklerine katılır.



Öğrenci Değerlendiricilerin Görevleri-DİZE

• Ziyaret öncesi Değerlendirme ve İzleme
Ziyareti Kılavuzu EK:6’da yer alan DİZE Öğrenci
üyesi değerlendirme çizelgesini (Öğr D-Form 1)
doldurur.



Öğrenci Değerlendiricilerin Görevleri-DİZE

• Ziyaretin 2. gününde ekipte bulunan öğrenci
Fakülte tarafından seçilen öğrencilerle tanışır.

• Üniversite genelini ilgilendiren sorunlar
hakkında bir sohbet toplantısı yapar.

• Yerleşke imkanlarını tanımak için seçilen
öğrenciler eşliğinde bir yerleşke gezisi yapar.

• Gün sonunda DİZE Başkanına rapor verir.
• Akşam ekip toplantısında bu raporu DİZE

üyelerine sunar, soruları cevaplandırır ve
incelenmesini istediği konuları not eder.



Öğrenci Değerlendiricilerin Görevleri-DİZE

• Ziyaretin 3. gününde, seçilen öğrencilerle
standartları esas alarak görüşür ve not alır.

• Akşam ekip toplantısında bu raporu DİZE
üyelerine sunar, soruları cevaplandırır ve
incelenmesini istediği konuları not eder.

• Ziyaretin 4. günü DİZE Başkanından gelen
talebe göre bir program yapılır.



Öğrenci Değerlendiricilerin Görevleri-ADİZE

• Ara Değerlendirme ve İzleme Ziyareti pazar
günü başlar ve salı günü en geç saat 17:00’de
sonlanır.

• Ziyaret öncesi Değerlendirme ve İzleme Ziyareti
Kılavuzu EK:14’de yer alan ADİZE
değerlendirme çizelgesini (ADİZE D-Form 1)
doldurur.

• ADİZE üyesi olarak seçilen öğrenci ziyaret
programında belirtilen ve DİZE için yapılan
açıklamalarda yer alan görevleri yerine getirir.



Öğrenci Değerlendiricilerin İlgileneceği 
Standartlar

• Standartlar fakültenin fiziksel ortam ve
şartlarının yeterliliğini, öğrencilerin fakültede
işleyiş ve eğitimde aldığı rolleri, eğitim programı
ile ilgili görüşlerini belirlemeye yöneliktir.

• Öğrenci değerlendirici ilgili standartlara (1-3,5-
15,17-18) ait sorular sorarak öğrencilerin verdiği
yanıtları not alır.



Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı 
Akreditasyon Standartları

Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Kılavuzu

Öz Değerlendirme Ara Raporu Hazırlama Kılavuzu

ECZAKDER Değerlendirme ve Akreditasyon 
Uygulama Esasları Yönergesi

Okunması Önerilen Belgeler

Öğrenci Değerlendirici Yönergesi

http://eczakder.org.tr/images/dosya/636880976413430322.pdf
http://www.eczakder.org.tr/belgeler-oz-degerlendirme-raporu-hazirlama-kilavuzu
http://www.eczakder.org.tr/belgeler-degerlendirme-ve-izleme-ziyareti-kilavuzu
http://www.eczakder.org.tr/belgeler-oz-degerlendirme-ara-raporu-hazirlama-kilavuzu
http://eczakder.org.tr/images/dosya/636905666155452680.pdf
http://eczakder.org.tr/images/dosya/637185278242743702.pdf
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