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0. GİRİŞ
0.1. PROGRAMA AİT BİLGİLER

Moda Tasarımı Programı 2010 - 2011 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır

Moda Tasarımı Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. 3 Öğretim
Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. 

Programda, Ön Lisans öğrencileri ilk yılı İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu derslerin yanında,
 Moda Resmi ve İllüstrasyonu, Kalıp Hazırlama, Moda, Moda Eğilimleri, Temel Sanat Eğitimi, Konfeksiyon Üretim Teknolojisi
derslerle programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla ( Giysi Tasarımı, Giysi Üretimi Drapaj
Moda Pazarlama, Kişiye Özel Giysi Tasarımı, Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama, Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı) ilgili
dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler  Moda Tasarımı Programdan
Teknik Eleman olarak mezun olurlar

Bölüm Öğrencilerimiz, Bilgisayarlı Giysi, Moda ve Tekstil Tasarımı dersleri 2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılından itibaren
Adobe CS6 ve Adobe illüstratör ve Photoshop  programları ile günümüz teknolojisine katkı sağlayacak Moda Tasarımcısı olarak
yetiştirilecektir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/genel-bilgi

 

 

Karsiliyor

1. ÖĞRENCİLER
1.1. Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve davranışları) öngörülen

sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdır. Öğrencilerin kabulünde göz önüne alınan göstergeler izlenmeli ve bunların yıllara
göre gelişimi değerlendirilmelidir.

Türk öğrenciler, Moda Tasarımı Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş
sınavı YGS-5 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Yakın bir zamana kadar devam eden sınavsız geçiş
sistemi ile bölüme öğrenci artık kabul edilmemektedir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/genel-bilgi

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/sk3qkhtb.pdf

1.2. Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları ile başka kurumlarda ve/veya
programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve
uygulanıyor olmalıdır.

Bölüme diğer eğitim kurumlarından öğrenci gelmesi durumunda üniversitemizin belirlemiş olduğu ve aşağıda linkleri verilen
yönetmelik ve yönergelere göre hareket edilmekte olup, ayrıca bölümün gerektirdiği özel hususlar veya öğrenciye özel durumlar
varsa, bölüm kurulu ile detaylı bir şekilde incelenerek karar verilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/oidb/sayfa/yandal-ciftanadal

http://www.ohu.edu.tr/oidb/sayfa/yatay-gecis

1.3. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak ortaklıklar ile öğrenci
hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Bölümümüz Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programlarının bir parçası olup, bu programlar için koordinatörler
bulunmaktadır..  Niğde Ömer halisdemir Üniversitesi yönergelerine göre uygulamalar yapılmaktadır.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/sj3w3opt.pdf

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/xocfvghb.pdf

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/uxmzhqvc.pdf

 

1.4. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti verilmelidir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/genel-bilgi
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/genel-bilgi
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/sk3qkhtb.pdf
http://www.ohu.edu.tr/oidb/sayfa/yandal-ciftanadal
http://www.ohu.edu.tr/oidb/sayfa/yatay-gecis
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/sj3w3opt.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/xocfvghb.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/uxmzhqvc.pdf


Bölüme gelen öğrencilere ilk sınıftan itibaren danışman atanmakta olup, danışmanlar  tarafından öğrencilere her sene başında
gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca bütün bölüm hocaları tarafından her sene öğrenciler ile toplantılar yapılmaktadır.
Bu toplantılarda öğrencilerin soruları cevaplanmakta ve detaylı bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Kanıtlar

Tutanak 1.pdf
tutanak 2.pdf
1.5. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle

ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

Her dönem başında otomasyon sistemi üzerinden her dersin yürütücüsü tarafından, dersin sınav şekilleri ve ağırlık oranları
sisteme işlenmekte olup öğrencilere bildirilmektedir.

Tüm dersler ve etkinlikler "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"
hükümlerine göre  değerlendirilmektedir.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/0q3mudyf.pdf

1.6. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine getirildiğini belirleyecek
güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

Programdan mezun olmak için her öğrencinin en az 120 AKTS lik ders alması gerekmektedir.  Ayrıca öğrencilerin Staj yapmaları
zorunludur.  Bütün süreç öğrenci otomasyon tarafından kayıt edilmektedir. Staj değerlendirmeleri Bölüm Staj Komisyonu
tarafından yapılmaktadır. Bütün bu değerlendirmeler "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre  yürütülmektedir.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/0q3mudyf.pdf

1.7. Öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif ve etkileşimli öğrenci katılımı sağlanmalı, dersler proje veya uygulamalarla
desteklenmelidir.

Bölümde okutulan bir çok dersin uygulaması ve atölye çalışması vardır, gerek bölüm bünyesinde gerekse bölüm dışında proje ve
uygulamalar yapılmaktadır. 

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo//modatasarimi/dersplani

1.8. Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetler yapılmalıdır.

Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve
ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse
sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak
ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme
ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak başlıca yasal yükümlülüklerimiz olup, bu yükümlülükler 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı
Kanun'la değişik 46. ve 47. maddeleri, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
uygulama yönetmeliği çerçevesinde, üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

Üniversite bünyesinde her yıl bahar aylarında spor şenlikleri, yıl boyunca konserler, tiyatro ve sinema gösterileri yapılmakta olup,
öğrencilere web sitesi ve panolar aracılığı ile duyurulmaktadır.

Karsiliyor

1.9. Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları bulunmalıdır.

Öğrenciler otomasyon sistemi üzerinden mesaj gönderebilmekte olup, ayrıca danışmanlarının iletişim bilgileri öğrenciler ile
paylaşılmaktadır.  Üniversitemiz geri bildirim sistemi haricinde bize ait tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları
bulunmamaktadır.

Kanıtlar

ders değerlendirme anketi.docx
1.10. Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

Akademik kadro, sosyal medyayı kullanmakta olup, öğrenciler istemeleri durumunda sosyal medya üzerinden de geri bildirimde
bulunabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler isterlerse eposta da göndermektedirler. 

http://apiozdegerlendirme.ohu.edu.tr/Storage/307388/21/GostergeCevapProofFiles/Tutanak 1.pdf
http://apiozdegerlendirme.ohu.edu.tr/Storage/307388/21/GostergeCevapProofFiles/tutanak 2.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/0q3mudyf.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/0q3mudyf.pdf
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo//modatasarimi/dersplani
http://apiozdegerlendirme.ohu.edu.tr/Storage/307388/21/GostergeCevapProofFiles/ders de%C4%9Ferlendirme anketi.docx


1.11. Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar olmalıdır.

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birimi"  tarafından gerekli uygulamalar yapılmaktadır.

 

http://www.ohu.edu.tr/engelsizuniversite

1.12. Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamaları bulunmalıdır.

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından mezun izleme sistemi kurulmuştur.  Ulaşılan  eski mezunlar sistem hakkında
bilgilendirilmiş olup, gerekli bilgilerin güncellenmesi ve güncel tutulması rica edilmiştir.

https://soft.ohu.edu.tr/MBS/

2. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI
2.1. Değerlendirilecek her program için program eğitim amaçları tanımlanmış olmalıdır.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo//modatasarimi/sayfa/egitim-amaclari

Programın Eğitim Amaçları

1 : Moda Tasarımı alanı ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra iş hayatında gerek duyacağı sağlam bir yabancı dil bilgisi, bilgisayar
becerisi gibi çeşitli donanımları kazanmış olmaları
2 : Moda Tasarımı sürecinde tüm üretim aşamalarını, teknik ve teknolojilerini öğrenmeleri, yenilik ve gelişmelere açık olmaları
3 : Problem süreçlerinin çözüm aşamalarını tasarlayabilmeleri, çözümleri diğer disiplinler açısından ve toplumsal boyutlarda
irdeleyebilecek bilgi ve duyarlılığa sahip olmaları
4 : Eğitim öğretim yaptıracağı dönemlerde karşılaşılan problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları
5 : Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri, takım çalışmalarına yatkın moda tasarımcısı olmaları
6 : Çevre bilinci gelişmiş, çevre sorunlarına duyarlı kişiliklere sahip olmaları
7 : Ben merkezcilikten uzak biz merkezli olmaları

2.2. Bu amaçlar; programın mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri
tanımına uymalıdır.

Program eğitim amaçları mezunların kariyer hedeflerine ve mesleki beklentilerine uygundur.

2.3. Kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevleriyle uyumlu olmalıdır.

Program eğitim amaçları özgerevler ile uyumludur. Bologna sistemi bu uyumluluğu sağlamaktadır.

2.4. Programın çeşitli iç ve dış paydaşlarını sürece dahil ederek belirlenmelidir.

Program bölgenin ve ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak açılmıştır. Amaçlar belirlenirken  sektörün ihtiyaçları dikkate
alınmış ve zamanında gerekli görüşmeler yapılmıştır. 

Kanıtlar

İç ve Dış Paydaşlar.pdf
2.5. Kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış olmalıdır.

Aşağıdaki linkde yayınlanmıştır.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/egitim-amaclari

2.6. Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarlagüncellenmelidir.

Sistem üzerinden gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

3. PROGRAM ÇIKTILARI
3.1. Program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü

kapsamalı ve ilgili (MÜDEK,FEDEK,SABAK,EPDAD vb. gibi) Değerlendirme Çıktılarını da içerecek biçimde tanımlanmalıdır.
Programlar, program eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak koşuluyla, kendilerine özgü ek program çıktıları tanımlayabilirler.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo//modatasarimi/sayfa/program-ciktilari

Programın Program Çıktıları

PÇ1

http://www.ohu.edu.tr/engelsizuniversite
https://soft.ohu.edu.tr/MBS/
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo//modatasarimi/sayfa/egitim-amaclari
http://apiozdegerlendirme.ohu.edu.tr/Storage/307388/21/GostergeCevapProofFiles/%C4%B0%C3%A7 ve D%C4%B1%C5%9F Payda%C5%9Flar.pdf
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/egitim-amaclari
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo//modatasarimi/sayfa/program-ciktilari


Sanata dönük temel tasarım prensiblerini tanır.

PÇ2

Tasarım eskizleri oluşturur, tasarım ve koleksiyonlarını görsel olarak sunar.

PÇ3

Teknik bilgisini tasarımlarında kullanır.

PÇ4

Tekstil  hammaddelerini ,malzemelerini ve yardımcılarını tanır.

PÇ5

Moda tasarımı alanındaki otoriteleri tanır ve çalışmalarını izler.

PÇ6

Moda ve tekstil tasarımına dönük özgün çalışmaları fark eder.

PÇ7

Tema  belirleyerek  proje ve koleksiyon tasarlar.

PÇ8

Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile eşleştirir.

PÇ9

Moda tasarım uygulamaları için  gerekli  olan   bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojilerini  etkin kullanır.

PÇ10

Moda   alanına  özgü kalite yeterliliklerini uygular.

PÇ11

Moda  tasarımı alanında işletmelerde planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip eder.

PÇ12

Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki-teknik bilgiye sahip olur.

PÇ13

Tasarım alanında teknolojik araç, gereç ve makineleri kullanır.

PÇ14

Bireysel olarak; disiplinlerarası uyum ilkelerine uygun olarak etkin şekilde çalışır.

PÇ15

Mesleki ve sosyal konularda oluşturulan ekip çalışmalarında etkin olarak yer alır.

PÇ16

Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi, iletişim becerisi ve vizyona sahip olur.

PÇ17

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.

PÇ18

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve kendini yeniler.

PÇ19



Kendi çalışmalarını dışarıdan objektif bakış açısı ile izleyip özeleştiri yetkinliğine sahip olur.

PÇ20

Etkin görsel, yazılı ve sözlü iletişim kurar.

PÇ21

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü, mesleki etik, kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında
yeterli bilince sahip olur.

PÇ22

Moda alanında marka oluşturma   ve pazarlama çalışmalarını etkin bir şekilde yürütür.

PÇ23

Moda tasarımı süreçlerini uygun şekilde tasarlarayarak amaca uygun şekilde gerçekleştirir.

3.2. Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve
değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır.

Program çıktılarının sağlanma düzeyi dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan akreditasyon ders dosyaları
hazırlanarak ölçme ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

3.3. Programlar mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarını sağladıklarını kanıtlamalıdır.

Aşağıdaki adreste belirtilen Program çıktı matrisleri önceden belirlenmiş olup, mezunlarımız program çıktılarını
sağlamaktadırlar. Bütün bu çalışmlar Bologna sürecine göre yapılmıştır.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/program-cikti-matrisleri

3.4. Programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan mekanizmaların (belge, doküman, anket, form
vb.) listesi ve örnekleri olmalıdır.

http://www.ohu.edu.tr/sayfa/anketler

 

BEYAN METNİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak siz değerleri paydaşlarımıza ait her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin,
işlenmesinde, kaydedilmesinde, aktarılmasında, paylaşılmasında ve saklanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanun’una (“KVKK”) uygun olarak hareket ettiğimizi ve bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğimizi bildirmek isteriz.
Üniversitemiz kalite süreçleri ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla siz değerli paydaşlarımızın görüşleri bizim için
önemlidir. Yapılan anketlerde vermiş olduğunuz cevaplar değerlendirilmekte olup, anketi yapan kişi bilgisi kaydedilmemektedir.
Yapacağınız katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz.

Öğrenci Anketleri

Mezun Öğrenci Anketi

Akademik Personel Anketleri

İdari Personel Anketleri

Tedarikçi Memnuniyet Anketi

Dış Paydaş Memnuniyet Anket

İşveren Mezun Değerlendirme Anketi

4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
4.1. Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak

kullanıldığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/kalitekoordinatorlugu//sayfalar/4715/op2jm1ei.pdf

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/0q3mudyf.pdf

Final sınavları sonrası yapılan öğrenci memnuniyet anketleri sistemin başarısını ortaya koymaktadır.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/program-cikti-matrisleri
http://www.ohu.edu.tr/sayfa/anketler
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/kalitekoordinatorlugu//sayfalar/4715/op2jm1ei.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/0q3mudyf.pdf


Ayrıca yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonrası öğrencilerden birebir fikir ve öneriler alınmakta olup bunlar sistemin gelişmesi
için kullanılmaktadır.

4.2. Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın gelişmeye açık tüm alanları ile
ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış, somut verilere dayalı olmalıdır.

Sürekli iyileştirme çalışmaları, Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın gelişmeye açık tüm alanları ile ilgili,
sistematik bir biçimde toplanmış ve bolgna ders tanımlamaları ile belirlenmiştir. Programın ve derslerin tanımlamalarına
linkinden ulaşılabilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/dersplani

5. EĞİTİM PLANI
5.1. Her programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir eğitim planı (müfredatı) olmalıdır. Eğitim

planı bu ölçütte verilen ortak bileşenler ve disipline özgü bileşenleri içermelidir.

Bölümün Eğitim ve ders planlarına aşağıdaki linkden ulaşılabilir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/dersplani

5.2. Eğitim planının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere
kazandırılmasını garanti edebilmelidir.

Eğitim planı YÖK tarafında onaylanmış ve kabul edilmiş kriterlere göre hazırlandığı için ayrıca Bologna süreci kriterlerini
sağladığı için, gerekli yeterlilikleri öğrencilere kazandırılacaktır.

Gerekli detay bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/beceri-ve-yetkinlikler

5.3. Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli gelişimini sağlayacak bir eğitim
yönetim sistemi bulunmalıdır.

Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli gelişimini sağlayacak bir eğitim yönetim
sistemi, üniversitemizin şeffaf eğitim amacıyla oluşturduğu web sunucusunun sağladığı imkanlarla oluşturulan
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi internet adresinde ilan edilen yönetim sistemimiz bulunmaktadır.

 

5.4. Eğitim Planı, En az bir yıllık ya da en az 32 kredi ya da en az 60 AKTS kredisi tutarında temel bilim eğitimi.içermelidir.

Eğitim Planımız, dört yarıyıldan oluşan iki yıllık en az 120 AKTS kredisi tutarında temel bilim eğitimi içermektedir.

 

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/dersplani

5.5. En az bir buçuk yıllık ya da en az 48 kredi ya da en az 90 AKTS kredisi tutarında temel (mühendislik, fen, sağlık…vb.)
bilimleri ve ilgili disipline uygun meslek eğitimi. İçermelidir.

Gerekli kriterler sağlanmıştır.

 

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/dersplani

5.6. Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen ve program amaçları doğrultusunda genel eğitim olmalıdır.

Bölümde dersler  zorunlu ve seçmeli olarak ayrılmıştır. Zorunlu dersler zaten gerekli teknik içeriği bütünlerken, seçmeli derslerde
bunları daha fazla desteklemektedir.

 

5.7. Öğrenciler, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, ilgili standartları ve gerçekçi kısıtları ve koşulları
içerecek bir ana uygulama/tasarım deneyimiyle, hazır hale getirilmelidir.

İstenen kriterlerin sağlanmaktadır.  Bölümde okutulan derslerin içeriklerlerine aşağıdaki linkden ulaşılabilir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/kisa-ders-icerik

6. ÖĞRETİM KADROSU

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/dersplani
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/dersplani
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/beceri-ve-yetkinlikler
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/dersplani
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/dersplani
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/kisa-ders-icerik


6.1. Öğretim kadrosu, her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini, öğrenci danışmanlığını,
üniversiteye hizmeti, mesleki gelişimi, sanayi, mesleki kuruluşlar ve işverenlerle ilişkiyi sürdürebilmeyi sağlayacak ve programın
tüm alanlarını kapsayacak biçimde sayıca yeterli olmalıdır.

Öğretim kadrosu, her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini, öğrenci danışmanlığını, üniversiteye
hizmeti, mesleki gelişimi, sanayi, mesleki kuruluşlar ve işverenlerle ilişkiyi sürdürebilmeyi sağlayacak ve programın tüm
alanlarını kapsayacak biçimde sayıca yeterlidir.  Programda  3 adet Akademik personel mevcuttur. 

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/AkademikPersonel

 

6.2. Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın etkin bir şekilde sürdürülmesini, değerlendirilmesini ve
geliştirilmesini sağlamalıdır.

Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip ve programın etkin bir şekilde sürdürülmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini
sağlayacak niteliktedir

 

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/AkademikPersonel

6.3. Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralananları sağlamaya ve geliştirmeye yönelik olarak belirlenmiş ve
uygulanıyor olmalıdır.

Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralananları sağlamaya ve geliştirmeye yönelik olarak belirlenmiş ve

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?
MevzuatKod=7.5.24672&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyeli%C4%9Fi yönetmeliği

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/personel//sayfalar/3800/ja3cwfbj.pdf yönergesi hükümlerine göre yapılmaktadır.

 

6.4. Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeler alması sağlanmalıdır.

Öğretim elemanlarımızın çoğunluğu eğitim fakültesi mezunu olup, öğrenci merkezli  eğitime sahip öğretim elemanlarıdır.

6.5. Öğretim elemanlarının dahil olduğu araştırma ağları desteklenmelidir.

Öğretim elemanlarının dahil olduğu araştırma ağları kütüphane hizmetleri çerçevesinde desteklenmektedir

http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb/sayfa/verilen-hizmetler

http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb/abone http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb/ekitap
http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=0d1ee8ba-833f-478a-982f-879ed489ce64%40sdc-v-
sessmgr03&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb/etez

6.6. Kuruma dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usullerinde tanımlı kurallar
bulunmalıdır.

Bu konu yürürlükteki mevcut yönergelere göre resmi yazı ile yapılmaktadır. Kuruma dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen
öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usullerinde ''Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği'' içeriğinde tanımlı kurallar
bulunmaktadır.http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/0q3mudyf.pdf

6.7. Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına yönelik uygulamalar bulunmalıdır.

Bölümde okutulan derslerin ders dağılımları her semester başında, akademik kadronun uzmanlık alanlarına göre dengeli bir
şekilde dağıtılmaktadır. Eğer bölümde   bir dersin uzmanı yok ise diğer bölümlerden dersin yürütülmesi için öğretim elemanı
talep edilmektedir.

6.8. Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımı sağlanmalıdır.

Bu konudaBöüm Kurulunda gerekli çalışmalara katılım istenmektedir. Ayrıca zaman zamanda fikir ve görüş için bilgi
istenmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/bolum-kurulu

6.9. Eğiticilerin eğitimi kapsamında faaliyetler yapılmalı ve eğiticilerin eğitimi programlarından öğretim elemanlarının

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/AkademikPersonel
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/AkademikPersonel
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24672&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim %C3%BCyeli%C4%9Fi
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/personel//sayfalar/3800/ja3cwfbj.pdf
http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb/sayfa/verilen-hizmetler
http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb/abone http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb/ekitap http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=0d1ee8ba-833f-478a-982f-879ed489ce64%40sdc-v-sessmgr03&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb/etez
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/0q3mudyf.pdf
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/bolum-kurulu


yararlanması sağlanmalıdır.

Eğiticilerin eğitimi kapsamında, Universitemiz Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan modüllerle faaliyetler yürütülmekte olup,
öğretim elemanları bu eğitimlerden
yararlanmaktadır.http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/kalitekoordinatorlugu//sayfalar/15500/hzppxdxo.PDF

Karsiliyor

6.10. Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan uygulamalar
bulunmalıdır.

Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere 18/12/2015 tarihli ve 29566 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kullanılmaktadır..

http://www.ohu.edu.tr/duyuru/akademik-tesvik-basvuru-temel-ilkeleri/30

6.11. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak ortaklıklar ile öğretim elemanı
hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Erasmus ve Mevlana Programları her sene düzenli olarak çalışma yapmaktadır. İsteyen öğretim elemanı hareketlilik programına
başvurabilir.  Başvurular üniversite web sitesinde ilan edilmektedir.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/sj3w3opt.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/xocfvghb.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/uxmzhqvc.pdf

7. ALTYAPI
7.1. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye

yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır.

Programda okutulan derslerin uygulamalarını gerçekleştirmek için bölümün; Moda Tasarımı Atölyesi ve Dekoratif Deri Atölyesi
olmak üzere iki adet atolye, Cad Labaratuvarı ve Enformatik Labaratuvarı olmak üzere iki adet bilgisayar labaratuvarı, çizim
sınıfı ve derslikler mevcuttur.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/laboratuvarlar

7.2. Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayan, mesleki
faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlandıran uygun altyapı
mevcut olmalıdır.

Okulumuzun bulunduğu yerleşkede mevcut alt yapı yetersiz olmasına karşın, Üniversite merkez yerleşkesinde yeterli alt yapı
mevcuttur. Program öğrencileri merkez yerleşkeye yönlendirilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/sksdb/sayfa/kultur-hizmetleri

http://www.ohu.edu.tr/sksdb/sayfa/spor-hizmetleri-birimi

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/sayfa/calisma-alanlari

7.3. Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenebilecekleri olanakları sağlamalıdır. Bilgisayar
ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin bilimsel ve eğitsel
çalışmaları için yeterli düzeyde olmalıdır.

Programda  CAD Labaratuvarı mevcut olup, uygulamalı eğitim verilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/sayfa/calisma-alanlari

7.4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli düzeyde olmalıdır.

Üniversitemiz Merkez Yerleşkedeki merkezi  kütüphane oldukça geniş kapsamlı ve ulaşabilirlik için kolaylık
sağlanmaktadır. Merkez kütüphaneye web üzerinden de erişim yapılabilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb

7.5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. Engelliler için altyapı
düzenlemesi yapılmış olmalıdır.

Okulumuzda öğretim ortamlarında  gerekli uyarı levhaları  mevcut ve güvenlik önlemleri alınmış durumdadır. Engelliler için 
asansör  ve girişler mevcuttur. 

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/kalitekoordinatorlugu//sayfalar/15500/hzppxdxo.PDF
http://www.ohu.edu.tr/duyuru/akademik-tesvik-basvuru-temel-ilkeleri/30
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/sj3w3opt.pdf  http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/xocfvghb.pdf  http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/uxmzhqvc.pdf
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/laboratuvarlar
http://www.ohu.edu.tr/sksdb/sayfa/kultur-hizmetleri
http://www.ohu.edu.tr/sksdb/sayfa/spor-hizmetleri-birimi
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/sayfa/calisma-alanlari
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/sayfa/calisma-alanlari
http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb


7.6. Enerji etkin ve çevreye duyarlı yaşam için faaliyetler yapılmalıdır.

 Enerji etkin ve çevreye duyarlı yaşam için, uygun zamanlarda agaç dikme etkinlikleri yapılmaktadır.

7.7. Sağlıklı ve güvenli yaşam için faaliyetler yapılmalıdır.

Sağlıklı ve güvenli yaşam için;  Sıfır Atık Projesi kapsamında okul içinde çöp kovaları kaldırılmış ve atık cinsine göre renkli
kutularla toplanmaya başlanmıştır.Sınıf içi çöp kovalarının olmaması temiz ve sağlıklı bir ortam oluşturulmaktadır. 

Kampüs ve okul binasında gerekli yerlerde bulunan 7/24 kamera sistemi ve  güvenlik  görevlileri, güvenli bir
ortam sağlanmaktadır.

http://www.ohu.edu.tr/sifiratik

8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR
8.1. Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve dağıtımında izlenen strateji, programın kalitesini ve bunun

sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır.

Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve dağıtımında izlenen strateji, programın kalitesini ve bunun
sürdürülebilmesini sağlayacak yapılanma strateji geliştirme dairesi başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/kalitecalismalari2/sayfalar/16296/5c025ylx.pdf

8.2. Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini sürdürmesini sağlayacak yeterlilikte
olmalıdır.

Porogramımızın ; nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini sürdürmesini sağlayacak yeterlilikte
kaynağı mevcut değildir.

Program kaynakları ; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi "Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri" bütçesinden  sağlanmaktadır.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/sgdb//sayfalar/4026/jyjbm2ac.pdf

8.3. Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek parasal kaynak sağlanmalıdır.

Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek parasal kaynak, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı  tarafından okulumuza aktarılan kaynaklar ihtiyaca göre kullanılmaktadır.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/borhalilzohreatamanmyo//sayfalar/268/snfjmekh.pdf

 

 

 

8.4. Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler sağlanmalıdır. Teknik ve idari kadrolar,
program çıktılarını sağlamaya destek verecek sayı ve nitelikte olmalıdır.

Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli Teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya destek verecek
sayı ve niteliktedir.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/sgdb//sayfalar/4026/jyjbm2ac.pdf

 

8.5. Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu belirlenmeli, kaynaklara öğrenci erişimi sağlanmalıdır.

Program öğrencilerinin  atölyelerden  sürekli yaralanabilmesi için, atölyelerde part time öğrenciler çalışmaktadırlar. 

Bölüm öğrencileri kaynaklara erişim için, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire başkanlığı tarafından süreli,süresiz ve online
erişim imkanlarından yaralanmaktadırlar.

http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb

9. ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ
9.1. Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm ve varsa diğer alt birimlerin kendi içlerindeki ve

aralarındaki tüm karar alma süreçleri, program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek
şekilde düzenlenmelidir.

Programda  karar alma süreçlerinde, yürürlükteki yönetmelik ve yönergeler dikkate alınmaktadır. Ayrıca Kurumsal Otomasyon

http://www.ohu.edu.tr/sifiratik
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/kalitecalismalari2/sayfalar/16296/5c025ylx.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/sgdb//sayfalar/4026/jyjbm2ac.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/borhalilzohreatamanmyo//sayfalar/268/snfjmekh.pdf
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/sgdb//sayfalar/4026/jyjbm2ac.pdf
http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb


Sistemleri  ile karar alma sürecleri, program çıktılarının gerçekleştirilmesi ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek
şekilde düzenlenmektedir.

https://kurumsal.ohu.edu.tr/kurumsal/

10. AR-GE
10.1. Eğitim-öğretim programlarında araştırma politikasının uygulanması sağlanmalıdır.

Eğitim-öğretim programlarında araştırma politikasının uygulanmasına yönelik araştırma ödevleri verilmektedir.

http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MOD2025/2

10.2. Araştırma politikası, hedefleri ve stratejileri ile uyumlu ve destekleyen doktora ve post-doc programlarının çıktıları
düzenli olarak izlenmelidir.

Programımız  Ön lisans programı olduğu için herhangi bir doktora ve post-doc programı bulunmamaktadır.

10.3. Araştırma-geliştirme kaynaklarının etkin kullanımını sağlayan uygulamalar bulunmalıdır.

Program ön lisans programı olup çalışmalar eğitim öğretim ağırlıklı devam etmektedir. Ancak akademik kadromuz kendi
uzmanlık alanlarında araştırmalarına devam etmektedir. 

Merkezi Araştırma Labaratuvar kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan iyi bir örnektir. 

http://www.ohu.edu.tr/merkezilaboratuvar

10.4. Araştırma-Geliştirmede paydaşlarla işbirliği yapılmalıdır (fuar, kariyer günleri, projeler vb.)

Üniversitemiz bünyesinde Kariyer Geliştirme Merkezi tarafından  kariyer günleri ve proje pazarları düzenlenmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/kagem/etkinlikler

Program kapsamında yıl sonu sergisi etkinlikleri ile paydaşlarla işbirliği yapılmaktadır.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/manset/2082

10.5. Bölgesel sorunların çözümüne yönelik bilimsel etkinlikler (panel, çalıştay, seminer, sempozyum ve kongre vb.)
düzenlenmelidir.

Bölgesel sorunların çözümüne yönelik bilimsel etkinlikler (panel, çalıştay, seminer, sempozyum ve kongre vb.) Üniversite
genelinde  bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.

https://www.ohu.edu.tr/etkinlikler

 

10.6. Öncelikli alanlarda ulusal/ uluslararası araştırmacı(lar)/ üniversite(ler) ile işbirliği yapılmalıdır.

Programda, öncelikli alanlarda Ulusal ve Uluslararası  araştırmacılar ve üniversiteler ile bilimsel ve sanatsal alanlarda işbirliği
bulunmamaktadır.

10.7. Öncelikli alanlarda disiplinlerarası ortak çalışmalar yapılmalıdır.

Programda, öncelikli alanlarda disiplinlerarası ortak çalışmalar bulunmamaktadır.

10.8. Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını geliştirmek ve izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler
bulunmalıdır.

Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını geliştirmek ve izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler YÖKSİS ve
Yılık Birim Faaliyet raporlarında bulunmaktadır.Kurumsal otomasyon sistemleri ile bu bilgiler güncellenmektedir. 

YÖKSİS: https://yoksis.yok.gov.tr/ 

Birim Faaliyet Raporu: http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/sayfa/faaliyet-raporu

.

10.9. Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanmasına yönelik uygulamalar yapılmalıdır.

Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanmasına yönelik ders içeriklerine uygun araştırma ve uygulama
ödevleri verilmektedir. Bir örneği eklenmiştir.

https://kurumsal.ohu.edu.tr/kurumsal/
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MOD2025/2
http://www.ohu.edu.tr/merkezilaboratuvar
http://www.ohu.edu.tr/kagem/etkinlikler
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/manset/2082
https://www.ohu.edu.tr/etkinlikler
https://yoksis.yok.gov.tr/
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/sayfa/faaliyet-raporu


http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MOD2025/2

11. TOPLUMSAL KATKI
11.1. Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu; kültürel, sanatsal ve sportif toplumsal katkı faaliyetleri

gerçekleştirilmelidir.

Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu; kültürel, sanatsal ve sportif toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında yıl
sonu sergiler gerçekleştirilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/manset/2082

11.2. Toplumsal katkıya yönelik faaliyetler paydaş önerileri doğrultusunda iyileştirilmeli ve güncellenmelidir.

Toplumsal katkıya yönelik faaliyetler paydaş önerileri doğrultusunda iyileştirilmeler ve güncellenmeler yapılmaktadır.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/borhalilzohreatamanmyo/etkinlik/259

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/manset/68

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/manset/1644

11.3. Bölgedeki dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler düzenlenmelidir.

Bölgedeki dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler kapsamında huzurevi ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

 

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/manset/70

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/manset/68

12. ULUSLARARASILAŞMA
12.1. Uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürütülen faaliyetler bulunmalı, bu faaliyetler periyodik olarak

izlemeli ve sürekli iyileştirilmelidir.

 

Uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürütülen faaliyetler kapsamında bologna süreci işletilmektedir. Periyodik
olarak izlenerek, iyileştirilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/bologna

12.2. Kurumda uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları bulunmalıdır.

Üniversitemiz bünyesinde uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları bulunmaktadır

http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi

12.3. Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler bulunmalıdır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler mevcuttur.

http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi

 

13. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER
13.1. Programa Özgü Ölçütler sağlanmalıdır.

Programa özgü ölçütler sağlanmıştır.

 http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/gzft-analizi

SONUÇ
SONUÇ

Moda Tasarımı programı Bologna sistemine tam olarak entegre edilmiş ve gerekli bütün şartlar sağlanmıştır. Bu hem kalitemizi
artırmakta hemde programın uluslararası standartlarda olmasını sağlamaktadır. Mezunlarımıza verilen İngilizce  diploma eki ile
mezunlarımız uluslarası arena da geçerli diplomalara sahip olmaktadır. Gelişen dünyanın şartları doğrultusunda sistemde sürekli
güncelleme yapılmakta ve bölümün kalitesinin sürekli üst seviyede olması arzulanmaktadır. 

http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/MOD2025/2
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/manset/2082
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/borhalilzohreatamanmyo/etkinlik/259
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/manset/68
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/manset/1644
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/manset/70
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/manset/68
http://www.ohu.edu.tr/bologna
http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi
http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/modatasarimi/sayfa/gzft-analizi


Moda Tasarımı programının hedefi, öğrencileri, profesyonel kariyer olarak moda endüstrisi için yetiştirmektir. programın ilgi
alanı, öğrencilerin moda tasarım aşamalarını ve moda tasarım ile ilgili kavramları anlamasını sağlamaktır. Öğrencileri
fonksiyonel ve görsel kimlik yetenekleri ile donatmayı hedefler, tasarımcı olmak için tasarım aşamaları konusunda teşvik eder.
Programın amacı ise; Moda Tasarım bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini
icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Moda Tasarımcıları yetiştirmektir.
İleri teknolojiye sahip Photoshop ve illüstratör programlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde endüstride
hem Moda alanında aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır.

Moda Tasarımı programı 120  ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde
Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde  tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey
yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey "
yeterliliklerini sağlamaktadır.

Bu programdan  mezun olanlar MODA TASARIM TEKNİKERİ unvanı alırlar. Mezun öğrenciler serbest tasarım teknikeri olarak
çalışabildikleri gibi, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda,
sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı olarak çalışabilirler.
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