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Lisans eğitimindeki mevut eğitici/öğretici merkezli eğitim
sisteminin değiştirilerek öğrenci merkezli interaktif eğitim
sistemine geçiş için çalışmaların sürdürülmesi,
Eğitim proğramını yeni eğitim sistemine uygun şekilde
düzenlemek üzere müfredat çalışmalarının sürdürülmesi,
Yeni eğitim sistemine uygun fiziki yapıda dizayn edilen
yeni fakülte binamızda teknik donanım(ünit sayılarının
arttırılması, simülasyon laboratuvarının geliştirilmesi, artan
fiziki yapıya uygun teknolojik alt yapının geliştirilmesi)
ihtiyaçlarının giderilmesi
Lisans ve Doktora öğrenci başarı
düzeyinin geliştirilmesi.

Yeni eğitim sistemine uygun fiziki yapıda dizayn edilen
yeni fakülte binamızda, objektif ölçme değerlendirme ile
ilgili teknik donanım(OSCE, OSPE istasyonlarına ait) ve
yazılım ihtiyaçlarının giderilmesi
Yeni eğitim sistemi gereği senaryo ve simüle roller için
tiyatro çalışma salonu ve gerekli teknik alt yapının
Eğitimde uluslar arası ve ulusal akreditasyonun
desteklenmesi
Öğrencilerin eğitim gördükleri alandaki yeni gelişmeleri ve
saha uygulamalarını buluşturan konferanslar (İlgili bölüm
ve fakültelerde gerçekleştirmek üzere ) ve tüm öğrencilere
yönelik akademik birimlerimizde “Paradoksal ve Kritik
Düşünme Eğitimleri” düzenlenmesi, Bu amaçla yeni fakülte
binası içerisinde konferans salonu ihtiyacının giderilmesi

Lisans ve Doktora eğitimi yanısıra Ön
Lisans Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek
Yeni Fakültemizde fiziki alt yapısı hazır bu proğramlar için
SH-2 Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı ile
teknolojik alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi
Protez Teknisyenleri Yetiştirme proğram
düzeylerinin geliştirilmesi
SH-3

Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin
her yıl artırılması

Öğretim Elemanlarına "Eğitici Eğitimi" ve Eğitime
yardımcı seminerlerin düzenlenmesi.
"Eğitim ve Akademik Vizyon Geliştirme Projesi" yapılması

SH-4

Bilimsel, kültürel ve sportif etkinlik yapan öğrenci
Eğitim - Öğretimi destekleyen sosyal,
topluluklarının faaliyetlerinin desteklenmesi, Öğrenci
kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması.
kongresi düzenlenmesi ve proje hazırlama desteği verilmesi

SH-5

OMÜ destekli Projelere bağlı yayın
sayısının % 2 artırılması.

Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında
SH-6 uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin
artırılması.

Öğretim elemanlarına proje ve makale yazma eğitimi
verilerek desteklenen proje sayısının arttırılması
Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak mezunlarına veya
bölgemizdeki diş hekimlerine, uzaktan ve sürekli eğitim
merkezi aracılığı ile ders, kurs, seminer, konferans ve
benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SA-1

EĞİTİM ALANINI GÜÇLENDİRMEK

SH-1
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SH-2

Organizasyon işleyişini,insan kaynağını
ve Kurum kültürünü geliştirmek

Alt yapı olarak engellilere uyumlu halde yapılan yeni
binamızda, engelli yönlendirme ışık ve tabelaları, deskler ve
eğitim alanlarının donanımların buna uygun şekilde
oluşturulmasının sağlanması

SA-2

ÜNİVERSİTE İLE DIŞ PAYDAŞ
İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

SA-4

ULUSLARARISILAŞMA
YI GELİŞTİRMEK

SH-3

SA-3

Etkin, verimli ve güvenli bilgi sistemi için bilişim
teknolojik altyapısının geliştirilmesi, Hizmet için gerekli
bütün alt yapı (bilgi, insan, malzeme ve teknoloji)
ihtiyacının tam olarak karşılanmasının sağlanması
Artan hasta sayısı nedeniyle yetersiz kalan otomasyon
sistemi ve bilgisayar donanım alt yapısının geliştirilmesi

Artan ünit sayısına bağlı olarak yetersiz kalacağını
düşündüğümüz kompresör sisteminin kapasitesinin
Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. arttırılması

Eğitim ve sağlık hizmetleri ile ilişkili konferans,
sempozyum gibi çok amaçlı toplantılar için fakültemiz
binasında konferans salonu oluşturulması
Bilgiye daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak üzere
fakültemiz kütüphane faaliyetlerini ve bilgisayar
donanımlarının iyileştirilmesi ve dergi-Kitap abonelik
Fakültemiz öğrenci ve personelininin
Uluslararası Değişim Programı kapasmında öğrenci ve
SH-1
uluslararası deneyimini yükseltmek.
personele destek sağlanması.
Hali hazırda 92 uluslar arası öğrenciye sahip fakültemizde
Çok kültürlü ve uluslararası kapus ortamı
sürekli artış gösteren uluslar arası öğrencilere hizmet
SH-2
oluşturulması
verebilecek sosyal alanlar oluşturulması

SH-3

Eğitim öğretimin uluslararası niteliğinin
arttırılması

İşbirliği kültürünün sağlanması için
Üniversite,özel sektör,kamu kurumları ve
SH-1
STK'lar ile plan dönemi içerisinde en az
50 kuruluşla işbirliği yapılması
Dış destekli projelerle ilgili altyapının
güçlendirilmesi.
Dış destekli proje sayısının % 10
SH-3
artırılması.
SH-2

SH-4

Sağlık bakımı hizmetinin
yaygınlaştırılması

Fakültemizin Yurt içinde ve dışında tanıtılması, Eğitim
kalitesinin arttırılarak uluslar arası öğrenciler tarafından
tercih edilirliğinin sağlanması.
Önceliği çocuklar ve koruyucu tedaviye almak üzere, yeni
fakülte binamızda oluşturduğumuz toplum ağız ve diş
sağlığı motivasyon, eğitim ve tedavi bölümümüzde
teknolojik alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi. Okullarda
sürdürülen Toplum Ağız ve diş sağlığı Tarama ve tedavi
hizmetinin devam ettirilmesi
Teknoloji transfer günleri düzenlenmesi.
Öğretim elemanlarına proje ve makale yazma eğitimi
düzenlenmesi.
Sağlık Turizmine yönelik çalışmaların başlatılması

SORUMLU
BİRİM

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Üniversitemiz faaliyetlerinin daha etkili
SH-1 ve verimli olmasını sağlayacak yönetim
bilgi sistemini oluşturmak.
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