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Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu, YDYO bünyesinde eğitim ve öğretimin
değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve kalitesinin sürekli kılınması için yapılacak çalışmaların YDYO
Kurulu tarafından yönlendirilmesine ve bu tür projelerin yürütülmesinin sorumluluğunu
üstlenecek bir Araştırma Geliştirme Destek Biriminin (ARGED) kurulmasına oybirliği ile karar
vermiş ve birimin yapılanması ve çalışma esaslarını belirleyen bir yönerge oluşturmuştur.

YDYO ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK BİRİMİ YÖNERGESİ
(17.05.2013 tarih, 32/1 no.lu YDYO Yönetim Kurulu Kararı)
AMAÇ
‘Araştırma ve Geliştirme Destek Birimi’ (ARGED) Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne
bağlıdır. Bu birimin amacı, YDYO bünyesindeki bölümlerde yürütülen eğitim ve öğretimin
değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve kalitesinin sürekli kılınması için çalışmalar yapmaktır.
İŞLEVLER
ARGED’in işlevleri aşağıdaki gibidir:
1) YDYO bünyesindeki bölümlerin müfredat ve programlarını değerlendirmek,
2) Gerektiğinde müfredat ve program yenileme çalışmaları için ihtiyaç analizleri yapmak,
3) YDYO bölümlerince verilen sınavlar ve İngilizce Yeterlik Sınavı ile ilgili analizler
yapmak ve gerekirse sınavların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar önermek,
tasarlamak, ve yürütmek,
4) YDYO bünyesinde yürütülen araştırma ve konferans çalışmalarını değerlendirerek, YDYO
çatısı altında sistemli olarak paylaşılmasını sağlamak,
5) YDYO öğretim elemanlarının yaptığı her türlü bilimsel araştırma ve yüksek lisans
çalışmalarında okul için fayda sağlayacak konu seçimi ve araştırma deseni için
danışmanlık yapmak.
ARGED PERSONELİ VE GÖREVLERİ
ARGED bünyesinde Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümlerinden indirilmiş ders yükü ile
çalışacak 1’er kişi sorumlu araştırmacı olarak görevlendirilir. Bu kişiler
1) YDYO ve bölümlerindeki ilgili komisyon ve kişiler ile işbirliği ve koordinasyon içinde
çalışırlar.
2) ARGED’in işlevleri doğrultusunda projeler geliştirir, yürütür, ve bu projelerin işleyişini
düzenli biçimde sağlayacak önlemleri alıp, dönemsel olarak çalışacak personeli (ARGED
ekibi) YDYO Müdürlüğüne danışarak temin ederler.
3) Yapılacak araştırma / değerlendirme çalışmaları için kuramsal çerçeveyi ve veri toplama
yöntemlerini belirlerler.
4) Araştırma / değerlendirme çalışmalarında görev yapacak öğretim elemanlarını YDYO
Kuruluna önerirler ve görevlendirilecek elemanların çalışmalarını yönlendirirler.
5) ARGED ekibinin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek kendilerine üniversite içinden ve
dışından eğitim sunulmasını sağlarlar.
6) Alandaki yenilikleri takip ederek alan bilgisinde kendilerini sürekli geliştirirler.
7) YDYO Kuruluna Düzenli raporlama yaparlar.
8) ARGED’in yürüttüğü projeler ile ilgili nihai raporlar hazırlayarak yayınlanmaya hazır hale
getirirler.

ATAMA KOŞULLARI VE ATAMA
ARGED bünyesinde her iki bölümden birim yöneticisi olarak görevlendirilecek iki araştırmacının
Eğitim ile ilgili bir alanda en az yüksek lisans derecesine sahip olmaları (doktora derecesine
sahip olmak ya da doktora yapıyor olmak tercih nedenidir),
YDYO bünyesinde ve/veya eğitim ile ilgili akademik çalışmalarında araştırma projesi
geliştirme deneyimine sahip olmaları,
Temel istatistik bilgisine sahip olmaları ya da bu konuda kendilerini geliştirmeye istekli
olmaları,
YDYO bünyesinde en az 5 yıldır çalışıyor olmaları,
Takım çalışmasına açık olmaları gerekmektedir.
ARGED Birimine atamalar yıllık olarak yapılır.

