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 Araştırma altyapı imkânlarının bölge potansiyeli 

ile uyumlu olarak geliştirilmesi kapsamında Altın 

Kanatlar Havacılık Okulu ile protokol 

imzalanarak eğitim alanında seminerler 

düzenlenecek, projeler ve araştırmalar 

planlanacak

 Araştırma çıktılarının izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde aylık 

olarak fakülte öğretim elamanlarınca yürütülen 

bilimsel faaliyetler, çalışmalar ve yayınlar fakülte 

web sayfasından duyurulacak.
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 Fakültemizin uluslararası bilimsel projelerden en yüksek 

ölçüde yararlanmasını sağlamak ve ulusal ve 

uluslararası düzeyde ortak çalışma kültürünü teşvik 

etmek amacıyla fakülte öğretim elamanlarınca yürütülen 

TÜBİTAK, Ulusal Ajans v.b. destekli projelerin 

bilgilendirme toplantıları fakülte öğretim elemanları ve 

ilgili bölüm öğrencilerinin katılımıyla konferans salonunda 

yapılacak ( Örneğin 17 Mayıs 2017 günü CREATIVE 

INTERNPRIZE KA2 MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA 

STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ bilgilendirme 

toplantısı fakültemiz konferans salonunda 

gerçekleştirildi)
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 Sosyal alanlarda nitel araştırmayı teşvik etmek ve 

geliştirmek amacıyla Nitel Araştırma danışma birimleri 

oluşturmak için dekanlıkça girişimlerde bulunulacak

 Sosyal alanlarda nitel araştırmayı teşvik etmek ve 

geliştirmek amacıyla Nitel Araştırma Geliştirme ve 

Uygulama Merkezi adıyla bir araştırma-uygulama 

merkezleri kurulması için dekanlıkça girişimlerde 

bulunulacak

 Önümüzdeki 2 yıl içerisinde üretken,  yetkin ve nitelikli 

öğretim elemanlarını kadromuza katarak bilimsel bilgi 

üretme açısından eğitim fakülteleri içinde ülkemizde ilk 

10’da yer almasını sağlamak ve 5 yıl içinde de ilk 5 

fakülte arasında olmak
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 Çok disiplinli olarak yürütülen araştırma 

sayısının artırmak amacıyla dekanlık öğretim 

üyelerinin farklı enstitülerde derslere girmesi 

teşvik edilecek

 NVIVO Paket programının Rektörlükçe satın 

alınıp öğretim elemanlarınca nitel araştırmalarda 

kullanılması için dekanlıkça girişimlerde 

bulunulacak

 Alanında yetkinliği kanıtlanmış yabancı uyruklu 

misafir öğretim üyelerinin fakültemize davet 

edilerek seminerler vermesi sağlanacak
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 Nitel ve nicel araştırmaların niteliği artırmak 

amacıyla araştırma görevlilerine yönelik seminer 

ve çalıştaylar düzenlenecek

 Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesine ait 

eğitim alanında araştırmaları yayınlayacak bir 

Eğitim Araştırmaları dergisi çıkarılacak

 Her yıl yayın teşvik sıralamasında ilk üç 

içerisinde yer alan öğretim elemanlarına 

ödül/teşekkür/plaket verilecek
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 Eğitim araştırmalarını teşvik etmek ve 

geliştirmek amacıyla Uluslararası kongre ve 

konferanslar düzenlenecek (Örneğin 2018 

yılında EJER -Eurasian Journal of Educational 

Research- konferansı fakültemizde 

gerçekleştirilecek)

 Fakültemizde akademik ve idari anlamda kalite 

yönetim sistemi standardımızı uluslararası kabul 

görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak 

yükseltmek amacıyla ISO9001 belgesi almak 

için çalışmalara başlandı.


